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Sammanfattning 

Det finns inga aktuella strategidokument avseende Forsknings- och Innovationsverksamhet 

inom området vägkropp/vägkonstruktion. Genom att i samarbete med branschen och 

akademin arbeta fram en långsiktig strategi ökar möjligheterna till att mer systematiskt 

arbeta med de åtgärder och aktiviteter, som ger de bästa effekterna för att nå de uppsatta 

målen enligt bl.a. Trafikverkets forsknings- och innovationsplan. 

De forskning- och innovationsteman som identifierats som högst prioriterade för kommande 

forskning- och innovationsverksamhet som rör vägkropp/vägkonstruktion är redovisade 

nedan utan inbördes rangordning: 

 Minskad klimatpåverkan, där alla delar i underhålls- och byggprocessen måste bidra  

 Utveckling av en klimatanpassningsmodell för vägnätet som beslutstödsverktyg vid 

val av klimatanpassningsåtgärder och prioritering  

 Anpassa kriterier för dimensionering av dränering och ledningar med hänsyn till  

framtida klimatscenarier 

 Metoder och modeller för dränering av vägöverbyggnad under alla årstider med 

fokus på tjällossning 

 Framtagning av nya mått för mätning av tillstånd och dess variation över året 

 Utveckla metoder att beskriva skadeverkan från tyngre fordon  

 Användning digitaliseringens möjligheter för att samla in information om tillstånd  

 Utveckling av kostnadseffektiva och objektiva mått och mätmetoder för uppföljning 

av nedbrytning av vägkonstruktionen och dess bakomliggande orsaker 

 Ökad kunskap om dräneringens påverkan på vägens nedbrytning som underlag för 

dimensionering, planering av underhållsåtgärder och klimatanpassningsåtgärder 

 Utveckla nya mått och modeller för befintlig vägs förmåga att bära last  
 Utveckling av beräkningsmodeller för avvägning mellan investeringsåtgärder eller 

långsiktiga förstärkningsåtgärder och avhjälpande underhållsåtgärder (”Lappa och 

laga”) baserad på LCC och LCA 

 Systematisk uppföljning av åtgärdernas effekter på vägarnas tillståndsutveckling 

 Ökad kunskap om avvattningsåtgärders påverkan på vägkonstruktionens 

nedbrytning i syfte att hitta typlösningar som passar generellt 

 Utveckla modeller som beskriver kopplingen mellan tekniska effekter och 

samhällsekonomiska effekter 

 Utveckling av affärsmodeller för informationshantering som inkluderar hela kedjan 

från inhämtning av data till beslutsunderlag 

 Utveckling av metoder för att förutse skador i syfte att använda data för att utveckla 

regelverk och öka förmågan till förebyggande åtgärder 

 Utvärdering och utveckling av affärsmodeller för att ge incitament för innovationer  

 Utveckling av mått och metoder för att kontrollera och verifiera kvalitet och funktion 

på levererad konstruktion  

 Utveckling av affärsmodeller i syfte att styra projektering, produktion och underhåll 

av vägkonstruktion mot nollemission och klimatneutralitet 

 Introducering, demonstration och utvärdering av nya material vid byggande och 
underhåll av vägkonstruktion  
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1. Inledning  

Forskning och innovation (FoI) är viktiga verktyg för att bygga framtidens kunskap och 

kompetens, utveckla metoder och modeller, samt demonstrera nya systemlösningar som 

binder samman teknik, affärs- och samhällsnytta på transportområdet genom väl underbyggd 

fakta och kunskap. FoI-verksamheten är central för Trafikverkets förmåga att lösa sina 

uppgifter men framför allt väsentlig för utvecklingen hos akademin, näringslivet och andra 

myndigheter. 

Denna inriktning för forskning och innovation omfattar teknikområdena vägkropp, 

vägkonstruktion och avvattning av vägkroppen. Inom Trafikverket och anläggningsbranschen 

i Sverige förekommer dessa begrepp med delvis överlappande definitioner. I denna FoI-

inriktning använder vi begreppet ”vägkropp/vägkonstruktion” som sammanfattning av 

teknikområdena.  

1.1. Bakgrund  

Trafikverket saknar strategidokument avseende forsknings- och innovationsverksamhet 

inom teknikområdet vägkropp, vägkonstruktion och avvattning. Genom att, tillsammans med 

företrädare för anläggningsbranschen och akademin, arbeta fram en långsiktig strategi ökar 

möjligheterna till att mer systematiskt arbeta med de åtgärder och aktiviteter som ger de bästa 

effekterna för att nå de uppsatta målen enligt bl.a. Trafikverkets Forsknings- och 

innovationsplan för åren 2021–2026.  

1.2. Beskrivning av teknikområdet 

Enligt Trafikverkets förvaltningsmodell är väganläggningar uppdelat i olika teknikområden. 

En definition av teknikområde vägkropp har tagits fram inom ramen för trafikverkets arbete 

med tillgångsförvaltning1. Enligt definitionen omfattar begreppet Vägkropp/vägkonstruktion 

de anläggningsdelar som finns under slitlagret och eventuella ytterligare bundna lager, bl. a. 

obundet bärlager, förstärkningslager, lätt bergbank, terrass, förstärkning samt befintliga  

geokonstruktioner. Motsvarande anläggningsdelar på gång- och cykelvägar omfattas också. 

Till vägkroppen hör även avvattningssystem såsom vägtrummor och diken.  

I teknikområdet ingår de obundna delarna av en vägöverbyggnad, dvs. stödremsa, obundet 

bärlager och förstärkningslager, samt underbyggnad och avvattningssystem. Beroende på 

terrängen och byggnadsförutsättningarna byggs en väg i skärning (vänstra delen i Figur 1) 

eller som en bank (högra delen i Figur 1).  

I en skärning har den ursprungliga marken grävts bort. Undergrunden är den opåverkade 

delen av marken och terrassytan bildar gräns mellan överbyggnaden och den iordningsställda 

övre delen av undergrunden. En vägbank byggs ovanpå den ursprungliga marken. Här bildar 

terrassytan gräns mellan överbyggnaden och underbyggnaden.  

 

                                                             
1 Indelning av väg- och järnvägsanläggningen i tekniska ansvarsområden, TDOK 2019:0349 
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Figur 1  Principskiss av vägkropp med beläggning 

I underbyggnaden ingår fyllnadsmaterial och eventuella tillhörande geokonstruktioner. 

Avvattningssystemet omfattar anläggningsdelar för att samla upp och avleda vatten, dvs. 

diken, dagvattenledningar, dräneringsledningar, brunnar, trummor etc.   

1.3. Syfte 

FoI-inriktning vägkropp/vägkonstruktion ska utgöra grund för styrning och prioritering av 

forskning och innovation som rör vägkropp, vägkonstruktion och avvattning av vägkropp. 

FoI-inriktningen kommer också att ge forskningsutförarna möjligheten att anpassa sin 

forskningsprofil och skapa samarbeten som passar forskningsbehovet inom området 

Vägkropp/vägkonstruktion. Inriktningen ska också utgöra grund för kompetensutveckling, 

ökad attraktivitet och förbättrade samarbetsformer inom anläggningsbranschen. En 

gemensam målbild ger branschens samtliga aktörer möjlighet att anpassa sin förmåga till 

framtida utveckling, samverkan och ge sina bidrag till innovationsprocessen med allt från 

idéer till implementering.  

Genom att arbeta fram en långsiktig inriktning ökar möjligheterna till att mer systematiskt 

arbeta med de åtgärder och aktiviteter som ger de bästa effekterna för att nå de uppsatta 

målen, enligt bl.a. Trafikverkets Forsknings- och innovationsplan. Huvudsyften med denna 

FoI-inriktning är:  

 Att identifiera brister, problem och behov av FoI.  

 Att formulera mål för FoI, som i sin tur har som syfte att bl.a. rikta satsningar, 

möjliggöra prioriteringar mellan satsningar och skapa en gemensam bild av framtida 

arbete.  

 FoI-inriktningen underlättar samarbete samt synkronisering med andra styrande och 

stödjande dokument inom berörda teknikområden.  

 Att kommunicera motiv till satsningar och prioriteringar till FoI-portföljer 

 Att kommunicera behov av FoI mot branschen och FoI-utförare 

1.4. Mål  

 Målet för FoI-inriktning vägkropp/vägkonstruktion är att den ska bygga på en bred 

problembeskrivning där hela branschens strategiska arbeten inom teknikområdet 

vägts samman med verksamhetens operativa behov och utmaningar. 

 FoI-inriktning vägkropp/vägkonstruktion ska bidra till väl fungerande väg som 

motsvarar förväntningar hos kunder och ägare. För teknikområde vägkropp ser 

Trafikverket ett särskilt stort behov av forskning kopplat till hållbarhet och klimat 

samt leveranskvaliteterna robusthet och säkerhet. 

 Primära målgrupper är beslutsfattare och specialister som arbetar med forskning och 

innovation inom teknikområdet vägkropp/vägkonstruktion. Inriktningen ska utgöra 

grund för styrning och prioritering av forskning och innovation som rör 

teknikområde vägkropp, vägkonstruktion och avvattning av vägkropp. 

 Då Trafikverket är Sveriges enskilt största beställare i anläggningsbranschen så är 

möjligheten till påverkan av leverantörsbranschen god. Med en tydlig och uttalad 

inriktning för hur arbete med anläggningarna kommer att drivas på lång sikt ökar 

möjligheterna för entreprenörer och leverantörer att erbjuda rätt produkter och 

tjänster. 

 FoI-inriktningen blir ett värdefullt stöd i FoI-utförarnas och akademins arbete med 

att anpassa sin forskningsprofil, utveckla samarbeten och satsa på rätt kompetens och 

rätt utbildning på olika nivåer. 
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2. Metod 

FOI-inriktningen tar utgångspunkt i trafikverkets Forsknings- och innovationsplan 2021-

2026 och Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 samt trafikverkets arbete med 

tillgångsförvaltning och färdplaner upprättade inom verksamhetsområde Investering.  

Slutsatser i planerna kombineras med behov som redovisats vid intervjuer med utvalda 

företrädare för Trafikverket och anläggningsbranschen. 

2.1. Val av arbetsmetod 

Arbetsmetoden som valdes av Trafikverket var att i samarbete med företrädare för 

anläggningsbranschen och akademin identifiera de prioriterade forsknings- och 

innovationsbehoven med utgångspunkt i de utmaningar som anläggningsbranschen står 

inför. För att få en bred förankring och nyttja kunskapen inom teknikområdet, genomfördes 

arbetet i samarbete mellan olika delar av verksamheten inom Trafikverket.  

Olika sätt att strukturera arbetet diskuterades. Olika alternativ medför olika för- och 

nackdelar. Valet föll på alternativet att indela intervjuerna i nedanstående fokusområden. 

Andra alternativ var att utgå från enskilda verksamheter och anläggningsdelar eller hur 

området är indelat i kunskapsområden. Valet att strukturera intervjuerna i fokusområden 

bedömdes ge störst möjligheter att fånga olika aspekter av verksamheten för vidare 

sammanställning och analys som underlag för inriktningen.  

2.2. Val av intervjupersoner 

Intervjupersonerna bestod av 24 experter inom teknikområdet på Trafikverket samt 16 

representanter för akademin, konsulter och entreprenörer inom anläggningsbranschen. 

Intervjupersonerna valdes i samråd med arbetsgruppen som bestod av Stefan Styffe, Robert 

Karlsson, Klas Hansson, Anders Asp och Hawzheen Karim.  Kriterierna för val av 

intervjupersoner var kompetens, organisation och arbetsuppgift/roll.  

2.3. Framtagning av intervjuunderlag  

Underlag för intervjuerna togs fram med utgångspunkt i de högst prioriterade fokusområdena 

som identifierats inom ramen för Trafikverkets arbete med tillgångsförvaltning2. För område 

vägkropp/vägkonstruktion bedöms arbete med nedanstående sju fokusområden ge störst 

effekter på verksamhetens resultat samt bidra till ökad robusthet och säkerhet i statliga 

vägnätet. De sju fokusområdena i intervjuunderlaget kompletterades med ett område från 

Trafikverkets färdplan för Vägteknik. Fokusområden var följande:   

1. Klimatanpassning och klimatneutralt byggande 

2. Beakta framtida utmaningar och möjligheter  

3. Kunskap om tillstånd och nedbrytning 

4. Kunskap om åtgärder och deras effekter  

5. Val av åtgärdsstrategi 

6. Livscykelperspektiv  

7. Anläggningsinformation 

8. Produktivt, innovativt och effektivt infrastrukturbyggande 

2.4. Genomförande av intervjuer  

Semi-strukturerade intervjuer valdes som intervjumetod då den typen av intervju ger större 

möjlighet till att skapa diskussioner och få ut så mycket som möjligt från intervjuerna. Av 

samma anledning genomfördes många av intervjuerna som gruppintervjuer. 

                                                             
2 RAPPORT - Inriktning för väganläggningen 
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2.5. Sammanställning av material  

Totalt identifierades 300 teman bestående av en blandning av FOI-teman, verksamhets-

utvecklingsbehov och linjeverksamhet. Många av temana handlade om samma ämne men var 

beskrivna från olika perspektiv. Flera av temana berörde mer än ett fokusområde.  

Materialet bearbetades av arbetsgruppen genom att formulera om temana, skilja mellan FoI-

teman och verksamhetsutvecklingsbehov samt att indela teman mot berörda fokusområden. 

Bearbetning av materialet resulterade i 95 FoI-teman indelat i de åtta fokusområdena. 

Workshop med intervjupersonerna gav 60 prioriterade teman varav de 20 högst prioriterade 

redovisas i sammanfattningen. 

  

Figur 2  Arbetsgång vid prioritering av FoI-teman 

I arbetet identifierades ett antal viktiga förbättringsområden som inte faller inom definitionen 

för forskning och innovation. Dessa redovisas i bilaga 1.  

2.6. Förankring av resultat 

Efter intervjuerna genomfördes en workshop med samtliga intervjuade personer i syfte att 

förankra och stämma av FoI-teman och mappningen mot fokusområdena. Ett annat syfte med 

workshopen var att identifiera de högst prioriterade FoI-temana. Detta gjordes genom att dela 

FoI-temana i tre grupper utifrån angelägenhetsgraden baserad på följande kriterier:  

 Förutsättningsskapande FOI-teman 

 Stor nytta på kort sikt  

 Krav från politiken (Agenda 2030, Nollutsläpp, Digitalisering, etc) 

 Grad av kunskapsbrist 

Slutlig FoI-inriktning har även gått på remiss till samtliga berörda aktörer innan fastställande.  

2.7. Fortsatt arbete 

Denna FoI-inriktning bör ses som ett levande dokument och utgör ett underlag för fortsatt 

arbete. Arbetet bör omfatta såväl Trafikverkets egen inriktning och prioriteringar som arbete 

med att identifiera och utveckla områden med bristande kunskaper i branschen som helhet. 

Därutöver tillkommer annat arbete som mer kan betecknas som verksamhetsutveckling, 

utbildningsinsatser och enskilda aktörers satsningar.   

Exempel på aktiviteter för att säkerställa FoI-insatser inom vägkropp/vägkonstruktion i 

framtiden kan vara: 

 Prioriteringar och riktade utlysningar mot specifika utmaningar och behov 

 Riktade seminarier för entreprenörer och teknikkonsulter respektive akademi och 

forskningsinstitut 

 Riktade seminarier för forskning respektive innovation 

 Riktade seminarier för specifika ämnesområden  
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3. Resultat 

Av de 95 FoI-teman som identifierades under intervjuerna har 60 FoI-teman utpekats som 

teman med högsta angelägenhetsgrad. I detta avsnitt redovisas FoI-teman under berörda 

fokusområden. FoI-behoven med högst angelägenhetsgrad har lyfts i FoI-inriktningen under 

7 berörda fokusområden. Fokusområdet Val av Åtgärder är inte redovisat i det här avsnittet 

då inget av de FoI-teman som identifierades inom detta fokusområde klassades med högst 

angelägenhetsgrad. 

3.1. Klimatanpassning och klimatneutralt byggande 

Klimatförändringarna kommer att påverka väginfrastrukturen på många sätt och därför är 

det viktigt att bygga kunskap om hur befintliga väganläggningar kan anpassas till framtida 

klimat samt hur vägar ska planeras, projekteras och byggas utifrån framtida klimatscenarion. 

Inom fokusområde klimatanpassning har identifierade FoI-teman delats upp i fyra 

delområden:  

 Dimensionering 

 Tjälproblematik 

 Modeller för klimatanpassning 

 Klimatneutralt byggande  

3.1.1. Dimensionering 

Det finns behov av ny kunskap om dimensionering av vägar beroende på framtida 

klimatförändringar. Dimensioneringen bör baseras på prognoser för framtida 

klimatscenarier och ska ha sin utgångspunkt i samhällsekonomiska analyser för att minska 

risken för överdimensionering. Det finns behov av kunskap som underlättar val av material 

vid dimensionering för framtida klimatscenarier. 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Utveckling av dimensioneringsmodeller och konstruktionslösningar med hänsyn till 

framtida klimatscenarier, exempelvis sådant som äventyrar vägens stadga (ras, skred, 

erosion)  

 Anpassa kriterier för dimensionering av dränering och ledningar med hänsyn till  
framtida klimatscenarier: 

o Hur ofta kan man acceptera att väg överbyggnaden blir våt? 
o När kan man acceptera att vägen ligger under vatten i några dagar?  
o Vilka mått ska sättas på hur bristfällig en avvattning tillåts vara? 
o Hur kan vägkonstruktioner bli mer förlåtande (vid sidan om trummor och 

kulvertar) 

3.1.2. Tjälproblematik 

Det finns behov av ny kunskap om förändrad tjälproblematik beroende på framtida 

klimatförändringar. Sannolikt kommer det bli mindre del av vägnätet som kommer att vara 

tjälade under en längre period. Antalet tjällossningsperioder kommer sannolikt att öka på 

flera håll i landet. 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Vilka är konsekvenserna av fler tjällossningsperioder, kortare tjälperiod samt ökat 

antal nollgenomgångar   

 Utveckling av nya och effektivare metoder för att förebygga och åtgärda tjälskador, 

t.ex. utjämning av tjällyft i stället för att gräva ut tjälfarliga material 
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 Hur förändras behovet av underhåll beroende på klimatförändringar. Genom att 

utnyttja alla tjälgränsmätare kan kunskap samlas om dels hur tjälen avvecklas och 

dels tö-frost cykeln 

 Hur kan vägarna byggas för fler axellaster vid framtida investeringar om tjälen 

försvinner 

3.1.3. Modeller för klimatanpassning 

Det finns behov av ny kunskap om modeller för klimatanpassning beroende på framtida 

klimatförändringar. Utveckla och demonstrera analysmodeller för att kunna klassa, värdera 

och prioritera åtgärder för klimatanpassning av den befintliga transportinfrastrukturen. 

Kunskap behöver öka både kring hur ingående parametrar i modellerna påverkas samt vilken 

effekt det kan få på kritiska vägsträckor. 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Hur förskjuts klimatzoner och vilka blir konsekvenserna? 

o Sammanställning och spridning av erfarenheter från olika delar av landet. 

o Hur kommer det dimensionerande klimatet att förändras, t.ex. frys-tö-cykler. 

 Framtagning och utvärdering av modeller för riskhantering avseende temperatur och 

nederbörd under vägens livscykel.  

 Framtagning av modeller för kostnad/nyttoanalyser för klimatanpassningsstrategier 

för att möta framtida klimatförändringar. 

 Utveckling av en klimatanpassningsmodell för vägnätet som beslutstödsverktyg vid 

val av klimatanpassningsåtgärder och prioritering. 

3.1.4. Klimatneutralt byggande  

Klimatpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser är ett ämne med stort kunskapsbehov. För 

att uppnå miljömålen måste fokus ligga på byggandet inklusive nödvändiga insatsvaror.  

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Minska CO2-utsläpp i byggandet  

o Hur kan användning av alternativa material möjliggöras genom ändringar i 

regelverket?  

o Hur kan masshanteringen effektiviseras och befintliga massor utnyttjas 

bättre? 

o Hur kan produktionsmetoder utvärderas utifrån CO2-utsläpp? 

o Hur kan elektrifiering ökas i bygg- och underhållsprocessen? 

 

 Upphandling av byggprojekt och underhållskontrakt med krav på CO2-utsläpp  

o Hur fungerar nuvarande klimatkrav? 

o Hur kan Trafikverket ställa tydligare krav i sina upphandlingar mot 

nollemission?  

o Hur kan klimatkraven utvecklas för att gynna användning av insatsvaror med 

lägre CO2-utsläpp än traditionella material, sett till hela livscykeln? 

o Hur kan utsläppen från byggprojekt och underhållskontrakt mätas, följas 

upp och redovisas? 

o Vilka konsekvenser får upphandling av byggprojekt och underhållskontakt 

med krav på minskat CO2-utsläpp? Vilken merkostnad och vilka 

målkonflikter är kan accepteras? 
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3.2. Beakta framtida utmaningar och möjligheter  

Infrastrukturen kommer att påverkas av självkörande fordon, tyngre fordon, kommunikation 

mellan fordon och infrastruktur mm. Utvecklingsbehoven inom området bedöms vara 

förhållandevis stora. Vi bör genomföra systematiska och återkommande analyser av hur vi 

ska ta höjd för framtida förändringar i omvärlden. Utmaningar kopplade till klimat-

anpassning redovisas i avsnitt 3.1.  

3.2.1. Framtida utmaningar 

Det finns ett önskemål från transportnäringen om att kunna använda tyngre och längre 

fordon. Detta är en inriktning för fordonsflottans utveckling som sparar bränsle och minskar 

miljöbelastningen. Platooning, självkörande fordon och körassistans kan väsentligt öka 

vägnedbrytningen om teknikerna används felaktigt. 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Det finns behov av kunskap om hur tyngre fordon påverkar vägkonstruktionen 

o Hur påverkas vägkroppen av olika axelkonfigurationer? Frågan gäller för det 

”obyggda vägnätet”, i grusvägar, i asfaltbelagda vägar och i betongvägar.  

Är deformationerna elastiska/permanenta, långsamma/snabba?  

o Hur kan vägen dimensioneras med hänsyn till tyngre fordon? 

o Kan fordonsbeskattningen utformas för att avspegla ett fordons påverkan på 

vägkroppen? 

o Hur kan fordonens utformning bli mer skonsam för vägkroppen? 

 Ökad kunskap om hur längre fordon och fordonståg påverkar vägkonstruktionen  

o Hur påverkas vägkroppen, framför allt i det obyggda vägnätet? Hinner vägen 

återhämta sig från viskösa deformationer, speciellt vid de höga temperaturer 

i asfaltbeläggningen och högre fukthalter, som kan förväntas av 

klimatförändringar? 

o Hur kan vägen utformas och dimensioneras med hänsyn till längre fordon 

och fordonståg? 

 Ökad kunskap om påverkan av förändrat resande (mer samtransporter, färre 

persontransporter) 

o Hur påverkas vägkroppen av förändrat resande? 

o Hur kan vägslitaget minskas genom anpassning av fordon, tex, genom 

styrning av körbeteende för minskad kanalisering eller minimiavstånd 

mellan tunga fordon? 

3.2.2. Framtida möjligheter 

Teknikutveckling i vår omvärld skapar möjligheter som vi kan utnyttja. Uppkopplade fordon, 

360-scanning, georadar m.m. kan bidra med värdefull information om vägkonstruktioners 

tillstånd och trafikens nedbrytning av vägarna. Information som kan vara värdefull vid 

planering och projektering av såväl underhållsåtgärder som ombyggnationer eller byggande 

av nya vägar. Nya och förädlade material kan påverka både byggande och underhåll.  

Prioriterade forsknings- och innovationsteman 

 Information via fordonsdata (elektronik och sensorer i nya fordon, även 

mobiltelefoner i bilen) 

o Hur kan fordonsdata nyttjas för att mäta jämnhet, tillstånd och 

säsongsvariationer hos vägkroppen?  

o Hur kan fordonsdata nyttjas för att mäta fordonets (skadliga) effekter på 

vägen?  

o Hur kan fordonsdata nyttjas för att mäta trafikmängden på det lågtrafikerade 

vägnätet och förändringar i andelen tung trafik? 
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 Verktyg för analys av Big Data 

o Hur kan AI-modeller användas och stora mängder av data hanteras för att 

analysera anläggningsinformation och tillståndet hos vägkroppen? 

3.3. Kunskap om tillstånd och nedbrytning 

Att ha kunskap om tillstånd och nedbrytning bedöms vara avgörande för att bedöma var 

åtgärder behövs. Inom vissa områden behöver tillståndsdata samlas in, inom andra bör fokus 

ligga på att definiera vilka data som är kostnadseffektiva att ajourhålla. Inom det här 

fokusområdet har identifierade FoI-teman delats upp i tre delområden: 

 Dränering/vattenhalt 

 Mätteknik och tillståndsmått 

 Bärighet 

3.3.1. Dränering/vattenhalt 

Kunskap om vattens och fuktinnehålls påverkan på nedbrytning av vägkonstruktion är 

nödvändigt för rätt dimensionering av avvattningsåtgärder, val av lämpliga 

underhållsåtgärder samt val av rätt klimatanpassningsåtgärder.    

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Studier om säsongsvariationer av fukthalt i vägkonstruktioner samt hur dikning och 

andra avvattningsåtgärder kan påverka fuktinnehåll i vägkroppen 

 Ökad kunskap om dräneringens påverkan på vägens nedbrytning som underlag för 

dimensionering, planering av underhållsåtgärder och klimatanpassningsåtgärder. 

 Studier om hur man säkerställer att vatten inte stannar i vägkonstruktionen 

 Utveckling av LCC-baserade analysmodeller som visar effekter av diken och 

dräneringar  

3.3.2. Mätteknik och tillståndsmått 

Det finns behov av objektiva, heltäckande, kostnads- och tidseffektiva lösningar för insamling 

och analys av data om vägarnas tillstånd och nedbrytning. Fokus i första hand ska vara på att 

ta tillvara på digitaliseringens möjligheter till att samla in stora mängder av data med hjälp 

av befintliga sensorer monterade på olika fordon för att fånga snabba tillståndförändringar 

som inte går att samla in med dagens okulära och maskinella tillståndmätningar. Det finns 

också behov av att identifiera och utvärdera nya tillståndsmått. 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Utveckling, demonstration och utvärdering av mätteknik som är byggd på stora 

datamängder insamlad med hjälp av uppkopplade fordon (Floating Car Data) eller 

andra typer av Big Data 

 Demonstration och utvärdering av nya objektiva tekniska lösningar som kan visa 

indikation på avvattningsbrist 

o Satelliter 

o Scanning 

o Georadar 

 Utveckling av kostnadseffektiva och objektiva mått och mätmetoder för uppföljning 

av nedbrytning av vägkonstruktionen. 

o Bärighet/bärighetsbrist (kontinuerlig deflektionsmätning)  

o Sprickor 
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3.3.3. Bärighet 

Grunddefinitionen av bärighet är förmåga att bära last utan att gå sönder eller deformeras. 

Kunskap om vägens bärighetsförmåga och påverkande faktorer är kritisk för att förebygga 

skador i vägkonstruktionen.    

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Ökad kunskap om samhällsekonomiska marginalkostnader för tung trafik på 

vägkroppen 

o Bruttoviktens och lastfördelningens påverkan på vägkroppens slitage  

o Däckskonfigurationens påverkan på vägkroppens nedbrytning 

o Axelkonfigurationens påverkan på vägkroppens nedbrytning  

 Utveckling av nya mått på bärighet som beskriver hur stark vägen är. Dagens BK-

klassning är endast administrativt mått. 

3.4. Kunskap om åtgärder och deras effekter 

Val av konstruktion, och åtgärder på denna, är kritiskt för att välja rätt konstruktion vid 

nybyggnad, ombyggnad och underhållsåtgärd. Utveckla modeller som beskriver kopplingen 

mellan tekniska effekter och samhällsekonomiska effekter. Området bedöms ha stor 

utvecklingspotential, även om det inom vissa teknikområden finns god kunskap. Inom det här 

fokusområdet har identifierade FoI-teman delats upp i tre delområden: 

 Effektsamband 

 Påverkade anläggningsdelar och val av lösning 

 Analyser och beräkningsmodeller  

3.4.1. Effektsamband 

Ett generellt utvecklingsbehov är att bättre kunna beskriva de långsiktiga effekterna av 

åtgärder på en aggregerad nivå, t.ex. att kunna beskriva tillståndsutveckling för 

teknikområdet över tid och att kunna göra scenarioanalyser. Behovet av nödvändiga 

effektsamband bör kartläggas. Särskilt intressant är olika åtgärders effekt på vägkroppens 

livslängd. 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Utveckling av beräkningsmodeller för avvägning mellan långsiktiga 

förstärkningsåtgärder och avhjälpande underhållsåtgärder (”Lappa och laga”) 

baserad på LCC och LCA 

 Systematisk uppföljning av åtgärdernas effekter  

o Mer löpande och mer strukturerat sätt att mäta resultat/tillstånd 

o Visualisering i kartverktyg om tillstånd före och efter åtgärd 

o Var uppstår problemet? 

o Vad har orsakat problemet?  

 Ytligt 

 Djupt i strukturen 

o Följa upp olika nya lösningar som man har använt på vissa ställen som t.ex. 

armering.  

o Ökad kunskap om effekten av olika avvattningsåtgärder på vägens tillstånd 

3.4.2. Påverkade anläggningsdelar och val av lösningar 

Val av lämpliga underhålls- och förstärkningsåtgärder kräver ökad kunskap om olika typer av 

vägskador och skadeorsaken samt påverkande faktorer.  

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  
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 Ökad kunskap om avvattningsåtgärders påverkan på vägkonstruktionens 

nedbrytning i syfte att hitta typlösningar som passar generellt 

o Specifikt: ökad kunskap om effekter av olika dikeskonstruktioner på 

vägkonstruktionen och kunskap om konsekvenserna på olika aspekter och 

kostnader.  

3.4.3. Analyser och beräkningsmodeller 

Översyn och uppdatering av dagens analys- och beräkningsmodeller är kritisk för att 

dimensionering av vägkonstruktionen och val av underhållsåtgärder ska baseras på ny 

kunskap och resultat av FoI samt nya förutsättningar. 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Översyn av dagens modell för dimensionering av trummor i syfte att optimera 

dimensioneringen av trummor. 

 Utveckla modeller som beskriver kopplingen mellan tekniska effekter och 

samhällsekonomiska effekter  

o Utveckling av metoder och mått för beskrivning av tekniskt och funktionellt 

tillstånd, som kan användas i effektsamband, t.ex. påverkan på 

trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö 

3.5. Livscykelperspektiv  

Idag saknas i stor utsträckning fastställda arbetssätt för att säkerställa att beslut som tas i 

tidiga skeden i livscykeln tar hänsyn till dess konsekvenser på senare skeden (såsom drift- och 

underhållsskedet) och optimeras utifrån vad som är bäst ur ett livscykelperspektiv. 

Säkerställa att drift- och underhållsskedet beaktas i beslut som görs i livscykelns tidigare 

skeden. Detta fokusområde ska även inrymma val av underhållsåtgärder baserat på 

livscykelperspektiv. 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Ökad kunskap om samband mellan vägkroppens nedbrytning och beläggningens 

LCC  

 Uppföljning av kontraktsformer och hur har de påverkat LCC med fokus på 10 

årsperspektiv 

3.6. Anläggningsinformation 

Korrekt anläggningsinformation är en förutsättning för att fatta beslut om tillgångarna. Detta 

område omfattar information om själva företeelsen, exempelvis om tillgångens typ, ålder och 

geografiska placering. Kunskap och information om tillgångarnas tillstånd behandlas i 

avsnittet ”Kunskap om tillstånd och nedbrytning”. Fokus ligger på användning av ny teknik 

(laserskanning, RDM, fordonsdata, satellitdata, drönare, georadar etc.). 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Behov av kostnads-nyttoanalyser i syfte att identifiera vilken information om 

vägkonstruktion som ska samlas in utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv 

o Vilken befintlig information ska digitaliseras och göras sökbar? 

 Ritningar 

 Beskrivningar 

 BIM-data 

o Vilken tillkommande information behövs? 

o Vilken detaljnivå ska informationen vara på för att göra väl avvägda beslut 

om åtgärder?  
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o Hur ska rätt data samlas in som underlag för kostnadseffektiva 

åtgärdsstrategier? 

 Utveckling av metoder för maskinell inläsning av befintlig information för effektivare 

tillhandhållande av anläggningsinformation 

o Utveckling av metoder för insamling av information om avhjälpande åtgärder 

ur bilder eller med hjälp av Big Data och AI-lösningar 

o Utveckling av metoder för in samla information om material och lager som 

finns i vägkroppen för gamla vägar med hjälp av ny teknik som t.ex. georadar  

o Utveckling av metoder som möjliggör hopkoppling av anläggningsdata, t.ex. 

vägkonstruktionstyper, med andra typer av data som ÅDT, andelen tung 

trafik, trafiksäkerhet 

 Utvecklingen av affärsmodeller för informationshanteringen från inhämtning av data 

till beslut om ny åtgärd 

o Big Data 

o Ägande av data 

o Kvalitet 

o Informationssäkerhet 

o Integritet 

 Utveckling av metoder för att förutse skador i syfte att använda data i ett mer 

förebyggande syfte 

3.7. Produktivt, innovativt och effektivt infrastrukturbyggande 

För att skapa en innovativ och effektiv byggsektor av infrastruktur krävs åtgärder på såväl 

projekt- som systemnivå. Strategiskt är marknadsstrukturer, leverantör-kund-förhållanden 

liksom upphandlings- och finansieringsformer av väsentlig betydelse. Affärsmodeller, som 

driver utveckling och innovationer samt underlättar för nya aktörer att inträda på marknaden, 

behöver utvecklas. Inom det här fokusområdet har identifierade FoI-teman delats upp i tre 

delområden: 

 Regelverk och förutsättningsskapande arbeten 

 Affärsmodeller 

 Material 

3.7.1. Regelverk och förutsättningsskapande arbeten 

Kontinuerligt arbete med översyn och uppdatering av regelverk och kravdokument är kritisk 

för att skapa för utsättningar för innovation och implementering av ny kunskap.   

Prioriterade forsknings- och innovationsteman 

 Ökad kunskap om förutsättningsskapande systemdelar och flaskhalsar i syfte att 

implementera den kunskap om vägkonstruktion och avvattning som finns i akademin 

hos beställare, konsulter och entreprenörer 

 Ökad kunskap om hur väghållaren kan tillhandahålla anläggningen för att öppna för 

demonstration och test av olika lösningar  

o Finansieringsformer 

o Drift och underhåll 

o Effekter på trafik 

 Behov av systematisk analys av ej förväntad livslängd i anläggningen och dess 

orsaker, t.ex. bristande dimensioneringssystem, fel i utförandet, okunskap, otydlig 

kravställning  

 Utveckling av mått och metoder för att kontrollera och verifiera kvalitet och funktion 

på levererad konstruktion  
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 Studier för differentiering av metoder och krav för ombyggnadsåtgärder och 

underhållsåtgärder 

3.7.2. Affärsmodeller 

Utveckling av affärsmodeller och dess ingående delar (entreprenadformer, upphandlings-

former och ersättningsformer) är en viktig förutsättning för att skapa en innovativ och 

produktiv anläggningsbransch. 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Utvärdering och utveckling av affärsmodeller för att ge incitament för innovationer 

med fokus på vägkonstruktion 

o Projektering 

o Produktion 

o Underhåll (särskilt utökad samverkan) 

o God tillgångsförvaltning över tid 

 Utveckling av affärsmodeller i syfte att styra projektering, produktion och underhåll 

av vägkonstruktion mot nollemission och klimatneutralitet till 2045 

 Utveckling av modeller för fördelning av risker vid introduktion och upphandling av 

nya material och metoder.  

3.7.3. Material 

Det finns ett stort behov av att skapa förutsättningar för utveckling, demonstration och 

utvärdering av material för vägkonstruktion, som alternativa material i syfte att möta 

anläggningsbranschens utmaningar och öka produktivitet. 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Introducering, demonstration och utvärdering av nya material vid byggande och 

underhåll av vägkonstruktioner 

o Material som ska klara av många utmaningar 

o Alternativa material som kan göra vägarna mer robusta  

o Hydrauliska bindemedel tex askor eller cement 

o Material och konstruktioner med långa livslängder 

o Mer restprodukter 

o Biobaserade material (framför allt bindemedel) 

o Enzymer (grusvägar) 

o Material som ger lågt CO2 utsläpp 

 Utveckla sätt att öppna för användandet av alternativa material i dagens regelverk. 

o Ta fram utformningsschabloner för alternativa material. 
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4. Styrning mot Trafikverkets FoI-plan 2021-2026 

Transportsystemet står inför stora utmaningar. Att ställa om till fossilfrihet skapa 

tillgänglighet för alla medborgare och för näringslivet, säkerställa att ingen dör eller skadas 

allvarligt i trafiken, samt bidra till samhällsutveckling är några av de utmaningar som 

transportsektorns aktörer måste hitta nya lösningar för. Den omställning som 

transportområdet går igenom kräver ny kunskap, innovativa lösningar och fördjupad 

samverkan mellan transportområdets aktörer. 

Trafikverket bidrar till utvecklingen av transportsystemet genom det uppdrag som regeringen 

gett åt myndigheten. Det handlar bland annat om den långsiktiga planeringen av 

transportsystemet, samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. 

Trafikverket har även i uppdrag att svara för forskning och innovation som motiveras av 

myndighetens uppgifter, samt att följa, dokumentera och på regeringens uppdrag finansiera 

forskning och innovation inom transportområdet. 

Forskning och innovation (FoI) är viktiga verktyg för att bygga framtidens kompetens, 

utveckla metoder och modeller, samt demonstrera nya systemlösningar som binder samman 

teknik, affärs- och samhällsnytta på transportområdet. FoI-verksamheten är central för 

Trafikverkets förmåga att lösa sina uppgifter men också viktig för kunskapsutvecklingen hos 

akademin, näringslivet och andra myndigheter. 

Enligt nationell plan för transportsystemet 2018-2029 kommer ca 8 miljarder kronor att 

satsas på transportforskning och innovation. Trafikverket beräknar att FoI-budgeten kommer 

att vara ca 650-700 miljoner kronor årligen. I det ingår särskilda uppdrag för sjöfart (ca 100 

miljoner kronor om året) och luftfart (ca 50 miljoner kronor om året). 

Trafikverket har även som ambition att öka överhörningen mellan forsknings- och 

innovationsverksamheten å ena sidan och underhålls- och investeringsverksamheten å andra 

sidan. Därmed kan innovationsförmågan på entreprenörsmarknaden förstärkas och fler 

resultat från forsknings- och innovationsprojekt kan nyttiggöras av transportsektorns 

aktörer. 

4.1. Trafikverkets plan för forskning och innovationer 2021-2026 

Trafikverkets Forsknings- och innovationsplan 2021-2026 beskriver de forsknings- och 

innovationsområden som Trafikverket prioriterar, samt den ansökningsprocess som 

tillämpas. Trafikverkets FoI-plan har ett planeringsperspektiv på sex år men uppdateras en 

gång per år. 

FoI-verksamheten spänner över stora delar av innovationskedjan från tillämpad forskning till 

demonstration. Den ska tillföra ny kunskap och utveckla nya lösningar eller markant förbättra 

befintliga tjänster/produkter. FoI-verksamheten är därför central för kunskapsutvecklingen 

och Trafikverkets förmåga att lösa sina uppgifter men också viktigt för akademin, näringslivet 

och andra myndigheter. 

Trafikverkets Forskning och innovation är tematisk indelad och omfattar sju portföljer som 

är anpassade för att möta de utmaningar vi står inför, samt ett program för järnvägsområdet. 

 Planera: Planering av ett effektivt transportsystem som stödjer en hållbar utveckling 

av samhället 

 Vidmakthålla: Utveckling av ett modernt och hållbart väg- och järnvägssystem 

samt effektivisering av underhållet 

 Möjliggöra: Skapa förutsättningar för väl fungerande och säkra resor och 

transporter 

 Bygga: Investeringar av infrastruktur med fokus på tid, kostnad och innehåll 
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 Sjöfartsområdet: Förnyelse och effektivisering av sjöfartssystemet  

 Luftfartsområdet: Säkra, effektiva, robusta och hållbara flygtransporter 

 Strategiska initiativ: Övergripande och långsiktigt perspektiv samt strategiska 

samarbeten 

4.2. Styrning av identifierade FoI-teman mot målområden i 
Trafikverkets FoI-plan 2021-2026 

Många prioriterade områden för FOI-insatser inom vägkropp/vägkonstruktion är 

ämnesorienterade och spänner över flera av trafikverkets FOI-portföljer. Vissa FOI-insatser 

är dessutom beroende av varandra varför ett nära samarbete mellan portföljerna är viktigt vid 

prioritering av FOI-insatser inom vägkropp/vägkonstruktion.  Nedan redovisas en indelning 

som pekar ut en huvudsaklig inriktning för i vilken portfölj respektive FOI-insats inom 

vägkropp/vägkonstruktion ska hanteras. 

4.2.1. Portföljen Planera  

Planering av ett effektivt transportsystem som stödjer en hållbar utveckling av samhället 

Resultatet av den forskning som drivs i portföljen Planera ska utveckla den övergripande 

planeringen av infrastrukturen omfattande alla trafikslagen (väg, järnväg, sjö- och luftfart 

samt delar av den digitala infrastrukturen) samt planeringen av väg- och järnvägssystemen 

på kort och lång sikt. Resultatet ska vidare bidra till att utveckla såväl underlagen för en 

effektiv planering samt formerna och arenorna för samverkan. Portföljen är indelad i fyra 

målområden: 

 Utvecklad planering för morgondagens hållbara transportsystem 

 Utvecklade Trafikslagsövergripande analyser och tillämpning av fyrstegs-

principen 

 Effektiv och integrerad planering och tillgångsförvaltning  

 Stärkt samverkan i samhällsutvecklingen och utvecklade digitala beslutsstöd 

Inom vägkropp/vägkonstruktion bör Trafikverket i huvudsak prioritera nedanstående 

områden för FoI-insatser inom portföljen Planera: 

 Utvecklad planering för morgondagens hållbara transportsystem 

o Kan fordonsbeskattningen utformas för att avspegla ett fordons påverkan på 

vägkroppen? 

o Hur kan fordonens utformning bli mer skonsam för vägkroppen? 

o Ökad kunskap om samhällsekonomiska marginalkostnader för tung trafik på 

vägkroppen 

o Bruttoviktens påverkan på vägkroppens slitage  

o Däckskonfigurationens påverkan på vägkroppens nedbrytning 

o Axelkonfigurationens påverkan på vägkroppens nedbrytning  

o Utveckling av nya mått på bärighet som beskriver hur stark vägen är. Dagens 

BK-klassning är endast administrativt mått 

o Utveckla modeller som beskriver kopplingen mellan tekniska effekter och 

samhällsekonomiska effekter  

o Utveckling av metoder och mått för beskrivning av tekniskt och funktionellt 

tillstånd, som kan användas i effektsamband, t.ex. påverkan på trafiksäkerhet, 

framkomlighet och miljö 
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4.2.2. Portföljen Vidmakthålla  

Utveckling av ett modernt och hållbart väg- och järnvägssystem samt effektivisering av 

underhållet  

Resultatet av den forskning som drivs i portföljen Vidmakthålla ska bidra till en mer proaktiv, 

hållbar och produktiv underhållsverksamhet som säkerställer robusta vägar och järnvägar. 

Detta innebär att samverkan mellan fordon, infrastruktur, människa och omgivande miljö är 

viktiga komponenter för portföljen.  

Portföljen är indelad i sex målområden: 

 Ökad analysförmåga utifrån samlad kunskap om anläggningarnas tillstånd 

 Ökad hänsyn till miljö, hälsa och klimat 

 Mer prediktiv underhållsplanering med tydliggjorda effekter 

 Utvecklad beställar- och tillgångsförvaltarroll för ökad produktivitet och 

innovation  

 Modernt och effektivt väg- och järnvägssystem, både befintliga som nya 

 Säkerhet och trafiksäkert underhåll 

 

Inom vägkropp/vägkonstruktion bör Trafikverket i huvudsak prioritera nedanstående 

områden för FoI-insatser inom portföljen Vidmakthålla: 

o Ökad analysförmåga utifrån samlad kunskap om anläggningarnas tillstånd 

 Hur kan fordonsdata nyttjas för att mäta jämnhet, tillstånd och säsongsvariationer 

hos vägkroppen?  

 Studier om påverkan på fuktinnehåll i vägkroppen av dikningar och andra 

avvattningsåtgärder 

 Hur kan fordonsdata nyttjas för att mäta fordonets (skadliga) effekter på vägen?  

 Hur kan fordonsdata nyttjas för att mäta trafikmängden på det lågtrafikerade 

vägnätet och förändringar i andelen tung trafik? 

 Hur kan AI-modeller användas och stora mängder av data hanteras för att 

analysera anläggningsinformation och tillståndet hos vägkroppen? 

 Utveckling, demonstration och utvärdering av mätteknik som är byggd på stora 

datamängder insamlad med hjälp av uppkopplade fordon (Floating Car Data) eller 

andra typer av Big Data 

 Demonstration och utvärdering av nya objektiva tekniska lösningar som kan visa 

indikation på avvattningsbrist 

o Satelliter 

o Scanning 

o Georadar 

 Utveckling av kostnadseffektiva och objektiva mått och mätmetoder för 

uppföljning av nedbrytning av vägkonstruktionen 

o Bärighet/bärighetsbrist (kontinuerlig deflektionsmätning)  

o Sprickor 

 Behov av kostnads-nyttoanalyser i syfte att identifiera vilken information om 

vägkonstruktion som ska samlas in utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv 

o Vilken befintlig information ska digitaliseras och göras sökbar? 

 Ritningar 

 Beskrivningar 

 BIM-data 

o Vilken tillkommande information behövs? 

o Vilken detaljnivå ska informationen vara på för att göra väl avvägda beslut 

om åtgärder?  

o Hur ska rätt data samlas in som underlag för kostnadseffektiva 

åtgärdsstrategier? 
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 Utveckling av metoder för maskinell inläsning av befintlig information för 

effektivare tillhandhållande av anläggningsinformation 

o Utveckling av metoder för insamling av information om avhjälpande 

åtgärder ur bilder eller med hjälp av Big Data och AI-lösningar 

o Utveckling av metoder för in samla av information om material och lager 

som finns i vägkroppen för gamla vägar med hjälp av ny teknik som t.ex. 

georadar  

o Utveckling av metoder som möjliggör hopkoppling av anläggningsdata, 

t.ex. vägkonstruktionstyper, med andra typer av data som ÅDT, andelen 

tung trafik, trafiksäkerhet 

 Utveckling av metoder för att förutse skador i syfte att använda data i ett mer 

förebyggande syfte 

o Ökad hänsyn till miljö, hälsa och klimat 

 Utveckling av nya och effektivare metoder för att förebygga och åtgärda tjälskador, 

t.ex. utjämning av tjällyft i stället för att gräva ut tjälfarligt material 

 Hur förändras behovet av underhåll beroende på klimatförändringar? Genom att 

utnyttja alla tjälgränsmätare kan kunskap samlas om dels hur tjälen utvecklas och 

avvecklas och dels tö-frost cykeln 

 Framtagning och utvärdering av modeller för riskhantering avseende temperatur 

och nederbörd under vägens livscykel  

 Framtagning av modeller för kostnad/nyttoanalyser för klimatanpassnings-

strategier för att möta framtida klimatförändringar 

 Utveckling av en klimatanpassningsmodell för vägnätet som beslutstödsverktyg 

vid val av klimatanpassningsåtgärder och prioritering 

o Mer prediktiv underhållsplanering med tydliggjorda effekter 

 Utveckling av beräkningsmodeller för avvägning mellan långsiktiga 

förstärkningsåtgärder och avhjälpande underhållsåtgärder (”Lappa och laga”) 

baserad på LCC och LCA 

 Systematisk uppföljning av åtgärdernas effekter  

o Mer löpande och mer strukturerat sätt att mäta resultat/tillstånd 

o Visualisering i kartverktyg om tillstånd före och efter åtgärd 

o Var uppstår problemet? 

o Vad har orsakat problemet?  

o Ytligt 

o Djupt i strukturen 

o Följa upp olika nya lösningar som man har använt på vissa ställen som 

t.ex. armering.  

o Ökad kunskap om effekten av olika avvattningsåtgärder på vägens 

tillstånd 

 Behov av systematisk analys av ej förväntad livslängd i anläggningen och dess 

orsaker, t.ex. bristande dimensioneringssystem, fel i utförandet, okunskap, otydlig 

kravställning  

o Utvecklad beställar- och tillgångsförvaltarroll för ökad produktivitet och innovation 

 Utvecklingen av affärsmodeller för informationshanteringen från inhämtning av 

data till beslut om ny åtgärd 

o Big Data 

o Ägande av data 

o Kvalitet 

o Informationssäkerhet 



23 

o Integritet 

 Studier för differentiering av metoder och krav för ombyggnadsåtgärder och 

underhållsåtgärder 

 Utvärdering och utveckling av affärsmodeller för att ge incitament för 

innovationer med fokus på vägkonstruktion 

o Underhåll (särskilt utökad samverkan) 

o God tillgångsförvaltning över tid 

 Utveckling av modeller för fördelning av risker vid introduktion och upphandling 

av nya material och metoder för underhåll 

 Utveckling av affärsmodeller i syfte att styra projektering, produktion och 

underhåll av vägkonstruktion mot nollemission och klimatneutralitet till 2045 

4.2.3. Portföljen Bygga  

Investeringar av infrastruktur med fokus på tid, kostnad och innehåll  

Resultatet av den forskning som drivs i portföljen Bygga ska bidra till utvecklingen av 

infrastrukturanläggningar som bidrar till ett långsiktigt hållbart, säkert och väl utformat 

transportsystem, över alla trafikslag, liksom till en innovativ anläggningsbransch. 

Portföljen är indelad i fyra målområden: 

o Innovativt och effektivt infrastrukturbyggande  

o Säkerhet och trafiksäker utformning  

o Klimat och miljö i byggprocessen  

o Långsiktigt kostnadseffektiva infrastrukturinvesteringar  

 

Inom vägkropp/vägkonstruktion bör Trafikverket i huvudsak prioritera nedanstående 

områden för FoI-insatser inom portföljen Bygga: 

o Innovativt och effektivt infrastrukturbyggande 

 Ökad kunskap om förutsättningsskapande systemdelar och flaskhalsar i syfte att 

implementera den kunskap om vägkonstruktion och avvattning som finns i 

akademin hos beställare, konsulter och entreprenörer 

 Ökad kunskap om hur väghållaren kan tillhandahålla anläggningen för att öppna 

för demonstration och test av olika lösningar  

o Finansieringsformer 

o Drift och underhåll 

o Effekter på trafik 

 Utveckling av mått och metoder för att kontrollera och verifiera kvalitet och 

funktion på levererad konstruktion  

 Utvärdering och utveckling av affärsmodeller för att ge incitament för 

innovationer med fokus på vägkonstruktion 

o Projektering 

o Produktion 

 Utveckling av modeller för fördelning av risker vid introduktion och upphandling 

av nya material och metoder för nya väginvesteringar.  

 Utveckling av affärsmodeller i syfte att styra projektering, produktion och 

underhåll av vägkonstruktion mot nollemission och klimatneutralitet till 2045 

 Introducering, demonstration och utvärdering av nya material vid byggande och 

underhåll av vägkonstruktion 

o Material som ska klara av många utmaningar 

o Alternativa material som kan göra vägarna mer robusta  

o Hydrauliska bindemedel tex askor eller cement 
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o Material och konstruktioner med långa livslängder 

o Mer restprodukter 

o Biobaserade material (framför allt bindemedel) 

o Enzymer (grusvägar) 

o Material som ger lågt CO2 utsläpp 

 Utveckla sätt att öppna för användandet av alternativa material i dagens regelverk. 

o Klimat och miljö i byggprocessen 

 Utveckling av dimensioneringsmodeller och konstruktionslösningar med hänsyn 

till framtida klimatscenarier? 

 En klimatanpassad dimensionering av dränering/ledningar kräver ökad kunskap 

om: 

o Hur ofta kan man acceptera att väg överbyggnaden blir våt? 

o När ska man acceptera att vägen ska ligga under vatten i några dagar?  

o Vilka mått ska sättas på hur bristfällig en avvattning tillåts vara? 
o  Hur kan vägkonstruktioner bli med förlåtande (vid sidan om trummor 

och kulvertar) 

 Vilka är konsekvenserna av fler tjällossningsperioder, kortare tjälperiod samt ökat 

antal nollgenomgångar 

 Hur förskjuts klimatzoner och vilka blir konsekvenserna? 

o Sammanställning och spridning av erfarenheter från olika delar av landet 

o Hur kommer det dimensionerande klimatet att förändras, t.ex. frys-tö-

cykler 

 Hur kan användning av alternativa material möjliggöras genom ändringar i 

regelverket?  

 Hur kan masshanteringen effektiviseras och befintliga massor utnyttjas bättre? 

 Hur kan produktionsmetoder utvärderas utifrån CO2-utsläpp? 

 Hur kan elektrifiering ökas i bygg- och underhållsprocessen? 

 Hur fungerar nuvarande klimatkrav? 

 Hur kan Trafikverket ställa tydligare krav i sina upphandlingar mot nollemission?  

 Hur kan klimatkraven utvecklas för att gynna användning av insatsvaror med 

lägre CO2-utsläpp än traditionella material, sett till hela livscykeln? 

 Hur kan utsläppen från byggprojekt och underhållskontrakt mätas, följas upp och 

redovisas? 

 Vilka konsekvenser får upphandling av byggprojekt och underhållskontakt med 

krav på minskat CO2-utsläpp? Vilken merkostnad och vilka målkonflikter är OK?  

o Långsiktigt kostnadseffektiva infrastrukturinvesteringar   

 Hur kan vägarna byggas för fler axellaster vid framtida investeringar om tjälen 

försvinner  

 Hur påverkas vägkroppen av olika axelkonfigurationer? Frågan gäller för det 

”obyggda vägnätet”, i grusvägar, i asfaltbelagda vägar och i betongvägar. Är 

deformationerna elastiska/permanenta, långsamma/snabba?  

 Hur kan vägen dimensioneras med hänsyn till tyngre fordon? 

 Hur påverkas vägkroppen, framför allt i det obyggda vägnätet av längre fordon och 

fordonståg? Hinner vägen återhämta sig från viskösa deformationer, speciellt vid 

de höga temperaturer i asfaltbeläggningen som kan förväntas av 

klimatförändringen? 

 Hur kan vägen utformas och dimensioneras med hänsyn till längre fordon och 

fordonståg? 

 Hur påverkas vägkroppen av förändrade resande? 
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 Hur kan vägslitaget minskas genom anpassning av fordon, tex, styrning av 

körbeteende för minskad kanalisering? 

 Ökad kunskap om dräneringens påverkan på vägens nedbrytning som underlag 

för dimensionering, planering av underhållsåtgärder och klimatanpassnings-

åtgärder 

 Ökad kunskap om avvattningsåtgärders påverkan på vägkonstruktionens 

nedbrytning i syfte att hitta typlösningar som passar generellt 

o Specifikt: ökad kunskap om effekter av olika dikeskonstruktioner på 

vägkonstruktionen och kunskap om konsekvenserna på olika aspekter och 

kostnader 

 Ökad kunskap om samband mellan vägkroppens nedbrytning och beläggningens 

LCC  

 Uppföljning av kontraktsformer och hur har de påverkat LCC. En studie med fokus 

på 10 årsperspektiv 
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1 Inledning 
Denna bilaga innehåller en sammanställning av de teman som identifierats för kommande 

forskning- och innovationsverksamhet som rör vägkropp/vägkonstruktion. Även teman som 

definierats som verksamhetsutvecklingsbehov (inte FOI) redovisas i sammanställningen. Temana 

har identifierats i samarbete mellan Trafikverket och företrädare för akademin och aktörer 

verksamma inom anläggningsbranschen. Sammanställningen är resultatet av ett bearbetat underlag 

som togs fram vid intervjuer med 24 experter inom teknikområdet på Trafikverket samt 16 

representanter för akademin, entreprenörer och konsulter inom anläggningsbranschen. FOI-

inriktningen tar utgångspunkt i trafikverkets Forsknings- och innovationsplan 2021-2026 och 

Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 samt trafikverkets arbete med tillgångsförvaltning 

och färdplaner upprättade inom verksamhetsområde Investering. De identifierade FoI-temana är 

indelade i 8 fokusområden som bedöms vara mest kritiska för att utveckla väganläggningen på ett 

långsiktigt hållbart sätt.  

o Klimatanpassning 

o Beakta framtida utmaningar och möjligheter  

o Kunskap om tillstånd och nedbrytning 

o Kunskap om åtgärder och deras effekter   

o Val av åtgärdsstrategi 

o Livscykelperspektiv  

o Anläggningsinformation 

o Produktivt, innovativt och effektivt infrastrukturbyggande 

 

2 Klimatanpassning  

Klimatförändringarna kommer att påverka väginfrastrukturen på många sätt och därför är det 

viktigt att bygga kunskap om hur befintliga väganläggningar kan anpassas till framtida klimat samt 

hur vägar ska planeras, projekteras och byggas utifrån framtida klimatscenarion. Inom fokusområde 

klimatanpassning har identifierade FoI-teman delats upp i fyra delområden: 

 

 Dimensionering 

 Tjälproblematik 

 Modeller för klimatanpassning 

 Vattnets påverkan på vägkroppen 

2.1 Dimensionering 

Det finns behov av ny kunskap om dimensionering av vägar beroende på framtida 

klimatförändringar. Dimensioneringen bör baseras på prognoser för framtida klimatscenarier och 

ska ha sin utgångspunkt i samhällsekonomiska analyser för att minska risken för 

överdimensionering. Det finns behov av kunskap som underlättar val av material vid 

dimensionering för framtida klimatscenarier. 

 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Utveckling av samhällsekonomiska analyser som underlag för val av en optimal 

dimensionering baserad på framtida klimatscenarier  

 Utveckling av dimensioneringsmodeller och konstruktionslösningar med hänsyn till 

framtida klimatscenarier  

 Val av material utifrån klimatscenarion 

 Anpassa kriterier för dimensionering av dränering och ledningar med hänsyn till  framtida 
klimatscenarier:     

- Hur ofta kan man acceptera att väg överbyggnaden blir våt? 

- När ska man acceptera att vägen ska ligga under vatten i några dagar?  

- Vilka mått ska sättas på hur bristfällig en avvattning tillåts vara? 



- Hur kan vägkonstruktioner blir med förlåtande (vid sidan om trummor och kulvertar) 

 Utföra studier som visar vilket hållbarhet skapas i anläggningen utifrån 

dräneringssystemens utformning. Detta kräver kunskap om bl.a. hur en väg kan byggas som 

kan ligga under vatten utan att vägen ska rasa 

 Studera möjligheten att bygga vägar som fungerar som vattenmagasin (beror av materialval 

och avvattningslösningar) 

 Studier för kvantifiering av klimateffekterna, t.ex. tjälens bärighetshöjande faktor, som 

input till dimensioneringsmodeller 

2.2 Tjälproblematik 

Det finns behov av ny kunskap om förändrad tjälproblematik beroende på framtida 

klimatförändringar. Sannolikt kommer det bli mindre del av vägnätet som kommer att vara tjälade 

under en längre period. Antalet tjällossningsperioder kommer sannolikt att öka på flera håll i landet. 

 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Vilka är konsekvenserna av fler tjällossningsperioder, kortare tjälperiod samt ökat antal 

nollgenomgångar   

 Utveckling av nya och effektivare metoder för att förebygga och åtgärda tjälskador, t.ex. 

utjämning av tjällyft i stället för att gräva ut tjälfarliga material 

 Hur förändras behovet av underhåll beroende på klimatförändringar. Genom att utnyttja alla 

tjälgränsmätare kan kunskap samlas om dels hur tjälen avvecklas och dels tö-frost cykeln 

 Hur kan vägarna byggas för fler axellaster vid framtida investeringar om tjälen försvinner 

 Utredning om hur tar man höjd för förlust av tjälens bärighetshöjande faktor vid 

dimensionering speciellt för anläggningsdelar som har en kort tekniks livslängd 

2.3 Modeller för klimatanpassning 

Det finns behov av ny kunskap om modeller för klimatanpassning beroende på framtida 

klimatförändringar. Utveckla och demonstrera analysmodeller för att kunna klassa, värdera och 

prioritera åtgärder för klimatanpassning av den befintliga transportinfrastrukturen. Kunskap 

behöver öka både kring hur ingående parametrar i modellerna påverkas samt vilken effekt det kan få 

på kritiska vägsträckor. 

 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Hur förskjuts klimatzoner och vilka blir  konsekvenserna  

- Sammanställning och spridning av erfarenheter från olika delar av landet 

- Hur kommer det dimensionerande klimatet att förändras, t.ex. frys-tö-cykler 

 Ökad kunskap om effekter av klimatförändringar på väganläggningar genom att genomföra 

känslighetsanalys/konsekvensanalys utifrån klimatrelaterade parametrar 

- Höga vattenflöden/skyfall 

- Skred 

- Tjällossning 

 Framtagning och utvärdering av modeller för riskhantering avseende temperatur och 

nederbörd under vägens livscykel  

 Utveckling och utvärdering av klimatmodeller för att förutsäga klimatförändringar och dess 

inverkan på vägkonstruktioner 

 Framtagning av modeller för kostnad-nyttoanalyser för klimatanpassningsstrategier för att 

möta framtida klimatförändringar 

 Utveckling av en klimatanpassningsmodell för vägnätet som beslutstödsverktyg vid val av 

klimatanpassnings-åtgärder och prioritering 

 Ökad kunskap om hur klassificering av vägnätet ska göras utifrån hur viktig vägen är 

kopplat till effekter av klimatförändringar 

- Framtagning av modeller för kartering av utsatta vägsträckor 



- Utveckling av parametrar för identifiering av kritiska sträckor för översvämning och 

skred.  

2.4 Klimatneutralt byggande  

Klimatpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser är ett ämne med stort kunskapsbehov. För att 

uppnå miljömålen måste fokus ligga på byggandet inklusive nödvändiga insatsvaror. 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 

 Minska CO2-utsläpp i byggandet  

- Hur kan användning av alternativa material möjliggöras genom ändringar i 

regelverket?  

- Hur kan masshanteringen effektiviseras och befintliga massor utnyttjas bättre? 

- Hur kan produktionsmetoder utvärderas utifrån CO2-utsläpp? 

- Hur kan elektrifiering ökas i bygg- och underhållsprocessen? 

 

 Upphandling av byggprojekt och underhållskontrakt med krav på CO2-utsläpp  

- Hur fungerar nuvarande klimatkrav? 

- Hur kan Trafikverket ställa tydligare krav i sina upphandlingar mot nollemission?  

- Hur kan klimatkraven utvecklas för att gynna användning av insatsvaror med lägre 

CO2-utsläpp än traditionella material, sett till hela livscykeln? 

- Hur kan utsläppen från byggprojekt och underhållskontrakt mätas, följas upp och 

redovisas? 

- Vilka konsekvenser får upphandling av byggprojekt och underhållskontakt med krav 

på minskat CO2-utsläpp? Vilken merkostnad och vilka målkonflikter är OK?  

2.5 Vattnets påverkan på vägkroppen 

Det finns behov av ytterligare kunskap om vattnets påverkan på vägkroppen beroende på framtida 

klimatförändringar. 

 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Ökad kunskap om vattenhaltens påverkan på vägkonstruktionen  

 Studier om hur man säkerställer att vatten inte stannar i vägkonstruktionen  

 Utveckling av LCC-baserade analysmodeller som visar effekter av diken och dräneringar 

 Hur påverkas anläggningen av sänkta grundvattennivåer? 

 Ökad kunskap om hur vägar kan byggas som samtidigt fungerar som skyddsvall mot höga 

vattennivåer  

2.6 Verksamhetsutvecklingsbehov 

Inom fokusområde Klimatanpassning har följande verksamhetsutvecklingsbehov identifierats:  

 Ta fram arbetsmetod och arbetssätt för hantering av TRS (tjäl-index)  

 Framtagning av modeller för hopkoppling av anläggningsansvaret mellan olika ägare av VA 

för att få helhetsansvar för VA (planeringsansvar/kommunicera riskperspektiv) (portfölj 

möjliggöra?) 

- Frågor kring extremväder blir mycket omfattande och kan inte tas hand om inom 

vägrätten. Även torra och varma perioder.  

- Ansvarsfrågan (vattnet ska tas hand om av andra ledningsägare) 

- Använda överbyggnad för att lagra vatten i vägkroppen i storstadsmiljö.  

  



3 Beakta framtida utmaningar och möjligheter  

Infrastrukturen kommer att påverkas av självkörande fordon, tyngre fordon, kommunikation mellan 

fordon och infrastruktur mm. Utvecklingsbehoven inom området bedöms vara förhållandevis stora. 

Vi bör genomföra systematiska och återkommande analyser av hur vi ska ta höjd för framtida 

förändringar i omvärlden. Utmaningar kopplade till klimatanpassning redovisas i avsnitt 2. 

3.1 Framtida utmaningar 

Det finns ett önskemål från transportnäringen om att kunna använda tyngre och längre fordon. 

Detta är en inriktning för fordonsflottans utveckling som sparar bränsle och minskar 

miljöbelastningen. Platooning, självkörande fordon och körassistans kan väsentligt öka 

vägnedbrytningen om teknikerna används felaktigt. 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman   

 Det finns behov av kunskap om hur tyngre fordon påverkar vägkonstruktionen 

- Hur påverkas vägkroppen av olika axelkonfigurationer? Frågan gäller för det 

”obyggda vägnätet”, i grusvägar, i asfaltbelagda vägar och i betongvägar.  

Är deformationerna elastiska/permanenta, långsamma/snabba?  

- Hur kan vägen dimensioneras med hänsyn till tyngre fordon? 

- Kan fordonsbeskattningen utformas för att avspegla ett fordons påverkan på 

vägkroppen? 

- Hur kan fordonens utformning bli mer skonsam för vägkroppen? 

 Ökad kunskap om hur längre fordon och fordonståg påverkar vägkonstruktionen  

- Hur påverkas vägkroppen, framför allt i det obyggda vägnätet? Hinner vägen 

återhämta sig från viskösa deformationer, speciellt vid de höga temperaturer i 

asfaltbeläggningen som kan förväntas av klimatförändringen? 

- Hur kan vägen utformas och dimensioneras med hänsyn till längre fordon och 

fordonståg? 

 Behov av ökad kunskap om självkörande fordonens påverkan på vägkroppen  

- Hur påverkas vägkroppen, tex. sporbildning?  

- Hur kan ansvaret för skadliga effekter, t.ex. på grund av kanaliserad trafik, fördelas 

mellan väghållare och fordonstillverkare? 

 Ökad kunskap om hur Elvägar kommer att påverka vägkroppen 

- Hur påverkar Elväga nedbrytning av vägkroppen och behovet av underhållsåtgärder 

av vägar ?  

- Hur kan olika expertområden samverka? (vägutformning, vägteknik, kraftförsörjning, 

säkerhet, buller, barriäreffekter m.m.) 

 Ökad kunskap om påverkan av förändrat resande (mer samtransporter, färre person-

transporter) 

- Hur påverkas vägkroppen av förändrade resande? 

- Hur kan vägslitaget minskas genom anpassning av fordon, tex, genom styrning av 
körbeteende för minskad kanalisering eller minimiavstånd mellan tunga fordon? 

3.2 Framtida möjligheter 

Teknikutveckling i vår omvärld skapar möjligheter som vi kan utnyttja. Uppkopplade fordon, 360-

scanning, georadar m.m. kan bidra med värdefull information om vägkonstruktioners tillstånd och 

kanske om trafikens nedbrytning av vägarna. Informationen kan användas för att projektera 

underhållsåtgärder och planera nya vägar. Nya och förädlade material kan påverka både byggande 

och underhåll.  

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Information via fordonsdata (elektronik och sensorer i nya fordon, även mobiltelefoner i 

bilen) 



- Hur kan fordonsdata nyttjas för att mäta jämnhet, tillstånd och säsongsvariationer 

hos vägkroppen?  

- Hur kan fordonsdata nyttjas  för att mäta fordonets (skadliga) effekter på vägen?  

- Hur kan fordonsdata nyttjas för att mäta trafikmängden på det lågtrafikerade 

vägnätet och förändringar i andelen tung trafik? 

 Väginformation via georadarmätningar  

- Hur kan georadar nyttjas för att mäta vägkroppens tillstånd uttryckt såsom 

lagertjocklekar, packningstäthet och fuktinnehåll? 

 Information via fasta sensorer 

- Kan fasta sensorer användas för att registrera däckskonfigurationer på BK4-vägnätet, 

t.ex. kontrollera om förbudet mot supersingeldäck efterlevs? Hur då? 

- Kan fasta sensorer nyttjas för att minska trafikens kanalisering (styra den tunga 

trafikens sidoläge med hjälp av körassistans ”kör 20 cm till höger eller 20 cm till 

vänster”)? 

 Verktyg för analys av Big Data 

- Hur kan AI-modeller användas och stora mängder av data hanteras för att analysera 

anläggningsinformation och tillståndet hos vägkroppen? 

 

4 Kunskap om tillstånd och nedbrytning  

Att ha kunskap om tillstånd och nedbrytning bedöms vara avgörande för att bedöma var åtgärder 

behövs. Inom vissa områden behöver tillståndsdata samlas in, inom andra bör fokus ligga på att 

definiera vilka data som är kostnadseffektiva att ajourhålla. Inom det här fokusområdet har 

identifierade FoI-teman delats upp i tre delområden: 

 Dränering/vattenhalt 

 Mätteknik och tillståndsmått 

 Bärighet 

4.1 Dränering/vattenhalt 

Kunskap om hur vatten och fuktinnehålls påverkan på nedbrytning av vägkonstruktion är 

nödvändigt för rätt dimensionera av avvattningsåtgärder, val lämplig underhållsåtgärder samt val av 

rätt klimatanpassningsåtgärder.    

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Studier om säsongsvariationer av fukthalt i vägkonstruktioner samt hur dikning och andra 

avvattningsåtgärder kan påverka på fuktinnehåll i vägkroppen 

 Ökad kunskap om dräneringens påverkan på vägens nedbrytning som underlag för 

dimensionering, planering av underhållsåtgärder och klimatanpassningsåtgärder. 

 Studier om hur man säkerställer att vatten inte stannar i vägkonstruktionen 

 Utveckling av LCC-baserade analysmodeller som visar effekter av diken och dräneringar  

4.2 Mätteknik och tillståndsmått 

Det finns behov av objektiva, heltäckande, kostnads- och tidseffektiva lösningar för insamling och 

analys av data om vägarnas tillstånd och nedbrytning. Fokus i första hand ska vara på att ta tillvara 

på digitaliseringens möjligheter till att samla in stora mängder av data med hjälp av befintliga 

sensorer monterade på olika fordon för att fånga snabba tillståndförändringar som inte går att samla 

in med dagens okulära och maskinella tillståndmätningar. Det finns också behov av att identifiera 

och utvärdera nya tillståndsmått. 

 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  



 Utveckling, demonstration och utvärdering av mätteknik som är byggd på stora 

datamängder insamlad med hjälp av uppkopplade fordon (Floating Car Data) eller andra 

typer av Big Data 

 Demonstration och utvärdering av nya objektiva tekniska lösningar som kan visa indikation 

på avvattningsbrist 

- Drönare 

- Satelliter 

- Scanning 

- Georadar 

 Fortsatt utveckling och utvärdering av fasta sensorer för analys av vägkonstruktionens 

tillstånd i första hand för det lågtrafikerade vägnätet 

- Tjäle 

- Ojämnheter 

- Nedbrytning 

- Bärighet/vatten 

 Utveckling av kostnadseffektiva och objektiva mått och mätmetoder för uppföljning av 

nedbrytning av vägkonstruktionen 

- Bärighet/bärighetsbrist (kontinuerlig deflektionsmätning)  

- Sprickor 

 Utveckling och utvärdering av verktyg/lösningar för analys av bakomliggande orsaker till 

skador på vägkonstruktion inklusive avvattning 

 Utveckling och utvärdering av verktyg/lösningar med fokus på tillståndsprognostisering 

4.3 Bärighet 

Grunddefinitionen av bärighet är förmåga att bära last utan att gå sönder eller deformeras. Kunskap 

om vägens bärighetsförmåga och påverkande faktorer är kritisk för att förebygga skador i 

vägkonstruktionen.    

 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Ökad kunskap om samhällsekonomiska marginalkostnader för tung trafik på vägkroppen 

- Bruttoviktens påverkan på vägkroppens slitage  

- Däckskonfigurationens påverkan på vägkroppens nedbrytning 

- Axelkonfigurationens påverkan på vägkroppens nedbrytning  

 Utveckla mått och mätmetoder för uppskattning av ”restvärde” i samband med upphandling 

samt förvaltning av vägar 

- Bärighet 

- Status på diken 

 Studier av ”efterpackning” av vägkroppen i gamla vägar som underlag för framtida 

underhåll  

- Obyggda vägar 

- ”Varför håller vägen?” 

- Hitta ”goda exempel” 

 Djupare och mer dynamiska studier av vägkroppens rörelser vid tjällossning. Analys av nya 

tekniska metoder 

- Utveckla ny metodik för "tjälindex" (kvot sommar/tjällossning) 

 Utveckling av nya mått på bärighet som beskriver hur stark vägen är. Dagens BK-klassning 

är endast administrativt mått  

  



5 Kunskap om åtgärder och deras effekter 

Val av konstruktion, och åtgärder på denna, är kritiskt för att välja rätt konstruktion vid nybyggnad, 

ombyggnad och underhållsåtgärd. Utveckla modeller som beskriver kopplingen mellan tekniska 

effekter och samhällsekonomiska effekter. Området bedöms ha stor utvecklingspotential, även om 

det inom vissa teknikområden finns god kunskap. Inom det här fokusområdet har identifierade FoI-

teman delats upp i tre delområden: 

 Effektsamband 

 Påverkade anläggningsdelar och val av lösning 

 Analyser och beräkningsmodeller  

5.1 Effektsamband 

Ett generellt utvecklingsbehov är att bättre kunna beskriva de långsiktiga effekterna av åtgärder på 

en aggregerad nivå, t.ex. att kunna beskriva tillståndsutveckling för teknikområdet över tid och att 

kunna göra scenarioanalyser. Behovet av nödvändiga effektsamband bör kartläggas. Särskilt 

intressant är olika åtgärders effekt på vägkroppens livslängd. 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Utveckling av beräkningsmodeller för avvägning mellan långsiktiga förstärkningsåtgärder 

och avhjälpande underhållsåtgärder (”Lappa och laga”) baserad på LCC och LCA 

 Ökad kunskap om de alternativa utformningarnas effekter på vägkonstruktion  

- Optimering med avseende på CO2 utan att det påverkar säkerhetsfaktorer  

- Målkonflikter 

 Systematisk uppföljning av åtgärdernas effekter  

- Mer löpande och mer strukturerat sätt att mäta resultat/tillstånd 

- Visualisering i kartverktyg om tillstånd före och efter åtgärd 

- Var uppstår problemet? 

- Vad har orsakat problemet?  

 Ytligt 

 Djupt i strukturen 

- Följa upp olika nya lösningar som man har använt på vissa ställen som t.ex. armering.  

- Ökad kunskap om effekten av olika avvattningsåtgärder på vägens tillstånd 

 Studera effekten av olika övergångslösningar (skarvar) mellan befintlig konstruktion och ny 

konstruktion. 

- Särskilt 2+1 vägar, breddningsåtgärder, profiljusteringar och totalentreprenader 

 Utveckling av effektsamband för rekonstruktion vid val av åtgärder  

 Utveckling av effektsamband för konsekvenser av brister i vägkonstruktionen på 

trafikverkets leveranskvaliteter  

- t.ex. koppling mellan potthål och trafiksäkerhet  

 Utveckling av effektsamband för olika avvattningsåtgärder 

5.2 Påverkade anläggningsdelar och val av lösningar 

Val av rätt underhålls- och förstärkningsåtgärder kräver ökad kunskap om olika typer av vägskador 

och skadeorsaken samt påverkande faktorer.  

 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Utveckling av metod för inventering, klassificering och uppföljning av kunskap om 

skadedrabbade vägavsnitt som kräver mycket underhåll 

- Analys av sträckor med återkommande brister 

 Analys av vägkroppar som är känsliga för vatten (obyggda vägar och omlagring av material 

på byggda vägar) 

 Ökad kunskap om effekter av vegetation i vägslänt på vägkonstruktionen. 



 Ökad kunskap om avvattningsåtgärders påverkan på vägkonstruktionens nedbrytning i syfte 

att hitta typlösningar som passar generellt 

o Specifikt: ökad kunskap om effekter av olika dikeskonstruktioner på 

vägkonstruktionen och kunskap om konsekvenserna på olika aspekter och 

kostnader.  

 Behov av samlad kunskap om olika tjälskador och skadeorsak samt effekter av olika 

omfattande åtgärder. Kunskapen ska användas bl.a. för val av tjälsäkringsåtgärder baserat 

på svårighetsgrad av tjälskador  

5.3 Analyser och beräkningsmodeller 

Översyn och uppdatering av dagens analys- och beräkningsmodeller är kritisk för att dimensionering 

av vägkonstruktionen och val av underhållsåtgärder ska baseras på ny kunskap och resultat av FoI 

samt nya förutsättningar. 

 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Översyn av dagens modell för dimensionering av trummor i syfte att optimera 

dimensioneringen av trummor och undvika överdimensionering, utifrån effektsamband  

 Utveckling av beräkningsmodeller där man kan mata in olika scenarier för att analysera 

utfall och välja rätt åtgärd. Beräkningsmodellerna ska användas för bl.a. att ta fram 

effektsamband vid val av underhållsåtgärder och åtgärdsstrategier 

 Utveckla modeller som beskriver kopplingen mellan tekniska effekter och 

samhällsekonomiska effekter  

- Utveckling av metoder och mått för beskrivning av tekniskt och funktionellt tillstånd, 

som kan användas i effektsamband 

 Påverkan på trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö 

 Utveckling av en modell för val av åtgärder och optimering av åtgärdsstrategier för 

vägtrummor baserad på nytto-kostnadsanalyser (trafiksäkerhet, framkomlighet, ekonomi) 

 Behov av en översyn av provningsmetoder för tester av nedbrytning av vägkonstruktionen, 

exempelvis kornfördelningskurva och benägenhet till krossning (MD och LA) 

 

6 Val av åtgärdsstrategi  

För att välja åtgärdsstrategi, som är en kombination av åtgärder över en livscykel, behöver kostnader 

och effekter av olika strategier jämföras. Målet är att finna den åtgärdsstrategi som innebär lägst 

samhällsekonomisk kostnad över tillgångens livscykel, dvs. att välja de långsiktigt mest effektiva 

åtgärderna.  

 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Behov av att utveckla metoder och modeller för val av åtgärdsstrategi med fokus på följande 

aspekter:  

- Val av strategier beroende på samband mellan anläggningsdelar, exempelvis 

avvattning-vägkonstruktion-beläggning 

- Kunskap om kopplingen mellan åtgärdsstrategi och befintligt 

vägkonstruktionsmaterial 

- Optimala åtgärdscykler (Kommande underhållsåtgärder, När? Hur? Varför? 

 Dikning och kantskärning 

 Sprickor och hål 

 Trummor 

- Bakomliggande skadeorsaker 

- Ekonomiska och samhällsekonomiska aspekter 

- Trafikverkets leveranskvalitéer 

- Bidrag till relevanta mål i Agenda 2030 



 Ökad kunskap om när det är lönsamt att göra en större informationsinsamling om en 

sträcka vid val av åtgärd  

- Deflektionsmätning 

- Georadar 

- Geofysik 

- Analys av arkivmaterial om sträckan 

6.1 Verksamhetsutvecklingsbehov 

Inom fokusområde Val av åtgärdsstrategi har följande verksamhetsutvecklingsbehov identifierats:  

 Utveckling av enkla tumregler för val av åtgärder baserad på befintlig kunskap  

- Praktiskt användbara stöd för beslut utifrån slutsatser i punkten ovan 

- Identifiera kritiska parametrar vid val av åtgärdsstrategi 

 Tekniska parametrar  

 Trafikstörningar 

 Utveckling av mått och metoder för homogeniseringen av vägnätet  

- Säkerställa enhetlig standard på vägsträckor  

- Möjliggöra rationellt underhåll 

 Underhållsåtgärder är beroende av varandra (t.ex. dikning-beläggning)  

 Utveckling av systematik och metodik till datorstöd för att välja långsiktigt rätt åtgärder 

 

7 Livscykelperspektiv  

Idag saknas i stor utsträckning fastställda arbetssätt för att säkerställa att beslut som tas i tidiga 

skeden i livscykeln tar hänsyn till dess konsekvenser på senare skeden (såsom drift- och 

underhållsskedet) och optimeras utifrån vad som är bäst ur ett livscykelperspektiv. Säkerställa att 

drift- och underhållsskedet beaktas i beslut som görs i livscykelns tidigare skeden. Detta 

fokusområde ska även inrymma val av underhållsåtgärder baserat på livscykelperspektiv. 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Analys av systemnivå och ansvarsnivå (i regelverk alternativt specifika analyser) vid val av 

åtgärd och dimensionering ur ett livscykelperspektiv 

- Nationell 

- Region 

- Projekt 

- Byggdel 

- Komponent 

 Flexibla tekniska livslängder beroende på olika faktorer. Faktorerna ska sedan styra 

dimensionering av vägkonstruktionen.  

- ÅDT 

- Geografiska förhållanden 

- Etc. 

 Ökad kunskap om samband mellan vägkroppens nedbrytning och beläggningens LCC  

 Ökad kunskap om hur tjälproblematik ska arbetas in i högre grad i LCC-modeller 

 Analys av effekter av klimatmål och hållbarhetsmål i livscykelanalyser avseende 

Vägkropp/Vägkonstruktion 

- Tillämpning i klimatkalkyler 

- Tillämpning i upphandlingar ska analyseras  

 Analys av konsekvenser för hållbarhet genom justerade parametrar i livscykelanalyser av 

vägkonstruktioner 

- Miljöeffekter 

- Transportavstånd 

- Lokalt material 



 Analys av effekter av påverkande lagar och regelverk i livscykelanalyser och 

livscykelkostnadsanalyser avseende Vägkropp/Vägkonstruktion 

 Analys av dräneringars och dräneringsledningars påverkan på livscykelkostnaden för 

vägkonstruktion  

 Utreda vilken statistik/data som kan användas för analys av  

- Livscykelkostnader 

- Dimensioneringskriterier 

- Hållbarhet 

 Uppföljning av kontraktsformer och hur har de påverkat LCC 

- Titta på 10 årsperspektiv.  

 Hur kan underhållsansvar i totalentreprenader utformas ur ett livscykelperspektiv (inte 

bara garantitiden) 

7.1 Verksamhetsutvecklingsbehov 

Inom fokusområde Livscykelperspektiv har följande verksamhetsutvecklingsbehov identifierats: 

 Uppdatera klimatkalkylen med data om drift- och underhåll  

 ”Produktifiera” vägkonstruktioner för att effektivisera byggande och underhåll. 

- Vi ska börja med vägtyper (moduler) och inte bygga unikt.  

 Analysera målkonflikter vid projektering av vägar. Föreslå prioriteringsregler vid 

målkonflikter 

- Hållbarhet 

- Trafiksäkerhet 

- Markanspråk 

- Kostnader 

 Vilket genomslag får LCC-kalkyler vid beslut i projekten? 

- Det genomförs få kvantifierade beräkningar 

- Det kan i vissa fall räcka med att tänka igenom konsekvenser utan kvantifiering 

 

8 Anläggningsinformation 

Korrekt anläggningsinformation är en förutsättning för att fatta beslut om tillgångarna. Detta 

område omfattar information om själva företeelsen, exempelvis om tillgångens typ, ålder och 

geografiska placering. Kunskap och information om tillgångarnas tillstånd behandlas i avsnittet 

”Kunskap om tillstånd och nedbrytning”. Fokus ligger på användning av ny teknik (laserskanning, 

RDM, fordonsdata, satellitdata, drönare, georadar etc.).  

 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Behov av kostnads-nyttoanalyser i syfte att identifiera vilken information om 

vägkonstruktion som ska samlas in utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv 

- Vilken befintlig information ska digitaliseras och göras sökbar? 

 Ritningar 

 Beskrivningar 

 BIM-data 

- Vilken tillkommande information behövs? 

- Vilken detaljnivå ska informationen vara på för att göra väl avvägda beslut om 

åtgärder?  

- Hur ska rätt data samlas in som underlag för kostnadseffektiva åtgärdsstrategier? 

 Utveckling av metoder för maskinell inläsning av befintlig information för effektivare 

tillhandhållande av anläggningsinformation 

- Utveckling av metoder för insamling av information om avhjälpande åtgärder ur 

bilder eller med hjälp av Big Data och AI-lösningar 



- Utveckling av metoder för in samla av information om material och lager som finns i 

vägkroppen för gamla vägar med hjälp av ny teknik som t.ex. georadar  

- Utveckling av metoder som möjliggör hopkoppling av anläggningsdata, t.ex. 

vägkonstruktionstyper, med andra typer av data som ÅDT, andelen tung trafik, 

trafiksäkerhet 

 Utveckla metoder för att öka kunskap om miljöpåverkan av det material som finns i 

vägkroppen 

 Utvecklingen av affärsmodeller för informationshanteringen från inhämtning av data till 

beslut om ny åtgärd 

- Big Data 

- Ägande av data 

- Kvalitet 

- Informationssäkerhet 

- Integritet 

 Utveckling av metoder för att förutse skador i syfte att använda data i ett mer förebyggande 

syfte 

8.1 Verksamhetsutvecklingsbehov 

Inom fokusområde Anläggningsinformation har följande verksamhetsutvecklingsbehov 

identifierats:  

 Behov av information om anläggningen 

- Samla den i en databas med ett enkelt användargränssnitt/kartverktyg 

- Samla information från olika system (stigfinnaren är en bra början) 

- Samtliga geokonstruktioner och avvattning ska inventeras 

- Trummor ska inventeras 

 Dimension 

 Material 

 X-, Y-, Z-koordinater 

- Ändringar under livstid 

 Ledningar mm 

 BIM-data ska samlas i gemensam databas  

- Visualisering av miljödata 

 Konsekvenser på vägkonstruktionen av ny lag om ”Loggbok för vissa byggnadsverk” 

(Boverket) https://ichb.se/innehall/fordjupning/ny-lag-om-loggbok-for-vissa-

byggnadsverk/ 

- Redovisning av material, mängder mm 

- Lagkrav 

 Ökad kunskap om hur Trafikverket ska styra upphandlingarna så att man får information 

om de tekniska lösningarna som används i totalentreprenader 

 Utveckling av metoder som möjliggör hopkoppling av anläggningsdata, t.ex. 

vägkonstruktionstyper, med andra typer av data som ÅDT, andelen tung trafik, 

trafiksäkerhet, etc. Syftet är att ge tillgång till underlag för analyser och uppföljningar. 

 Registrering av underhållsåtgärder, t.ex. avhjälpande underhållsåtgärder, i PMS och analys 

av effekten på vägkropp.  

  

https://ichb.se/innehall/fordjupning/ny-lag-om-loggbok-for-vissa-byggnadsverk/
https://ichb.se/innehall/fordjupning/ny-lag-om-loggbok-for-vissa-byggnadsverk/


9 Produktivt, innovativt och effektivt infrastrukturbyggande 

För att skapa en innovativ och effektiv byggsektor av infrastruktur krävs åtgärder på såväl projekt- 

som systemnivå. Strategiskt är marknadsstrukturer, leverantör-kund-förhållanden liksom 

upphandlings- och finansieringsformer av väsentlig betydelse. Affärsmodeller, som driver utveckling 

och innovationer samt underlättar för nya aktörer att inträda på marknaden, behöver utvecklas. 

Inom det här fokusområdet har identifierade FoI-teman delats upp i fyra delområden: 

 Regelverk och förutsättningsskapande arbeten 

 Affärsmodeller 

 Produktionsmetoder 

 Material 

9.1 Regelverk och förutsättningsskapande arbeten 

Kontinuerligt arbete med översyn och uppdatering av regelverk och kravdokument är kritisk för att 

skapa för utsättningar för innovation och implementering av ny kunskap. 

 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman 

 Ökad kunskap om förutsättningsskapande systemdelar och flaskhalsar i syfte att 

implementera den kunskap om vägkonstruktion och avvattning som finns i akademin hos 

beställare, konsulter och entreprenörer 

 Ökad kunskap om hur väghållaren kan tillhandahålla anläggningen för att öppna för 

demonstration och test av olika lösningar  

- Finansieringsformer 

- Drift och underhåll 

- Effekter på trafik 

 Översyn av dagens metod och regelverk för dimensionering av GC-vägar 

- Nya dimensioneringsregler 

- Bärförmågan underordnad jämnhet 

- Andra parametrar än bilvägar 

 Behov av systematisk analys av ej förväntad livslängd i anläggningen och dess orsaker, t.ex. 

bristande dimensioneringssystem, fel i utförandet, okunskap, otydlig kravställning  

 Studier för differentiering av metoder och krav för ombyggnadsåtgärder och 

underhållsåtgärder 

 Utveckling av konceptet ”dräneringsgrader” i nuvarande regelverk. Kunskapen ska 

användas som underlag för val av avvattningssystem och materialkvalité. 

9.2 Affärsmodeller 

Utveckling av affärsmodeller och dess ingående delar (entreprenadformer, upphandlingsformer och 

ersättningsformer) är en viktig förutsättning för att skapa en innovativ och produktiv 

anläggningsbransch. 

 Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Utvärdering och utveckling av affärsmodeller för att ge incitament för innovationer med 

fokus på vägkonstruktion 

- Projektering 

- Produktion 

- Underhåll (särskilt utökad samverkan) 

- God tillgångsförvaltning över tid 

 Utveckling av affärsmodeller i syfte att styra projektering, produktion och underhåll av 

vägkonstruktion mot nollemission och klimatneutralitet till 2045  

 Utvärdering av entreprenadformer vid nyproduktion och förstärkningsarbeten av 

vägkonstruktioner med fokus på 



- Kvalitet 

- Kostnader 

- Miljöpåverkan 

 Utveckling av modeller för fördelning av risker vid introduktion och upphandling av nya 

material och metoder.  

9.3 Produktionsmetoder 

Det finns ett stort behov av att skapa förutsättningar för utveckling,  utvärdering samt användning 

av  nya produktionsmetoder i syfte att möta anläggningsbranschens utmaningar och öka branschens 

produktivitet. 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Demonstration och utvärdering av nya maskiner och utrustningar med högre kapacitet och 

dess påverkan på produktivitet, miljöbelastning och kvalitet  

 Utveckling och utvärdering av effektiva metoder för förbättring av befintlig överbyggnad och 

avvattningslösningar   

- Infräsning av befintligt material 

 Ökad kunskap om hur förutsättningar för automatiserat byggande och underhåll kan skapas 

- Incitament för framtagning av nya lösningar 

- Data för att automatisera processen 

9.4 Material 

Det finns ett stort behov av att skapa förutsättningar för utveckling, demonstration och utvärdering 

av material för vägkonstruktion, som alternativa material i syfte att möta anläggnings-branschens 

utmaningar och öka produktiviteten. 

Prioriterade forsknings- och innovationsteman  

 Introducering, demonstration och utvärdering av nya material vid byggande och underhåll 

av vägkonstruktioner 

- Material som ska klara av många utmaningar 

- Alternativa material som kan göra vägarna mer robusta  

- Hydrauliska bindemedel tex askor eller cement 

- Material och konstruktioner med långa livslängder 

- Mer restprodukter 

- Biobaserade material (framför allt bindemedel) 

- Enzymer (grusvägar) 

- Material som ger lågt CO2 utsläpp 

 Ökad kunskap om användning av tillgängliga material? 

- Bristmaterial 

- Lokala material 

- Uppgradering av material 

 Utveckla sätt att öppna för användandet av alternativa material i dagens regelverk.   

- Ta fram utformningsschabloner för alternativa material. 


