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Referat 

I Sverige och Finland mäts tillståndet på det statliga belagda vägnätet årligen. Mättekniken har varit 

densamma under en lång tid vilket har sina fördelar. I och med att mätningarna utförs med samma 

mätteknik bibehålls trender och mätserier utan störningar. Den nuvarande tekniken är dessutom 

driftsäker och kan handlas upp till en prisnivå som genom åren snarare sjunkit än ökat. Det huvud-

sakliga användningsområdet för tillståndsmätningen är att förse underhållsverksamheten med ett 

objektivt underlag för beläggningsplaneringen, men när det visar sig att nuvarande objektiva tillstånds-

data endast kan förklara mellan 40 och 75 procent (beroende av trafikklass) av de åtgärder som 

verkligen görs på vägnätet, måste det övervägas om denna ska kompletteras med nya tillståndsdata. 

Den information som saknas tros vara information om ytskador och sprickor. Detta kräver ny 

mätteknik. 

Om ny teknik ska börja anammas, för insamling av tillståndsdata, måste först de grundläggande 

mätstorheternas tillförlitlighet säkerställas, innan nya möjligheter och mätstorheter undersöks. Denna 

studie är därför endast inriktad på tvärprofilmätning och mått för ojämnhet i tvärled (spårdjup och 

spårrygg). 

I studien har två av de ledande nya teknikerna som arbetar med skannande laser undersökts, LCMS 

från Pavemetrics och PPS från Fraunhofer. Resultatet av studien visar att tekniken är bra, noggrannhet 

och repeterbarhet går att jämföra med de nuvarande punktlasersystemen. Kriterier och krav för 

upphandling av mättjänster där den nya tekniken används bedöms också kunna bibehållas. 
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Abstract 

The condition of the national coated road network is measured annually in Sweden and Finland. The 

measuring technology has been unchanged over a long period of time, which has its benefits. As the 

measurements are performed using the same technology, trends and measurement series are retained 

without any disruption. In addition, the technology currently used is reliable and can be procured at a 

price level that has fallen rather than risen over the years. The principal area of use for condition 

measurement is to provide maintenance work with an objective basis for the planning of surfacing, but 

when it is found that current objective condition data can only explain between 40 and 75 percent 

(depending on class of traffic) of the action actually taken on the road network, consideration must be 

given to whether new condition data need to be added. The information that is lacking is thought to be 

information on surface damage and cracks. This requires new measuring technology. 

If new technology will be adopted, for the collection of condition data, the dependability of the basic 

measured quantities must be ensured before new options and measured quantities are examined. This 

study is therefore focused only on transverse-profile measurement and measures of unevenness in the 

transverse direction (rut depth and ridge height). 

The study has examined two of the leading new technologies that operate with scanning lasers, LCMS 

from Pavemetrics and PPF from Fraunhofer. The outcome of the study shows that the technology is 

good, and that accuracy and repeatability are comparable to the present-day point-laser systems. It is 

also deemed possible to retain criteria and requirements for the procurement of measurement services 

when the new technology is used. 
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Förord 

Denna rapport har möjliggjorts genom finansiering av Trafikverken i Sverige och Finland. I Sverige 

ligger projektet inom branschprogrammet BVFF (Bana väg för framtiden). VTI har tillsammans med 

Ramböll drivit projektet och också bidragit med egna medel. 

Ett stort tack till Lehman + Partner från Tyskland och Vars från Tjeckien som utfört mätningar vilket 

ligger till grund för analys och slutsatssatser. Även VTI och Ramböll har också bidragit med 

mätningar som använts i projektet. 

 

Linköping, december 2017 

 

Thomas Lundberg 
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Sammanfattning 

Ny teknik för vägytemätning - Tvärprofil och spårdjup 

av Thomas Lundberg (VTI), Peter Andrén (VTI), Thomas Wahlman (Ramböll), Olle Eriksson (VTI), 

Leif Sjögren (VTI) och Peter Ekdahl (Ramböll) 

 

Tekniken med skannande laser som möjliggör heltäckande tvärprofilmätning har genomgått en stor 

utveckling det senaste decenniet. I dagsläget är det en vanligt använd teknik, i såväl Europa som 

internationellt, vid beskrivning av vägnätets (vägytans) tillstånd. I Sverige och Finland används dock 

fortfarande den gamla tekniken, baserad på punktlasrar. Tekniken är beprövad och ger ett tillförlitligt 

resultat. Samtidigt ger underhållsverksamheten indikationer på att de mått som punktlasersystemen 

levererar inte är tillräckliga för att ge ett objektivt underlag vid val av sträckor för åtgärd. Den 

information som saknas är framförallt ytans tillstånd gällande ytskador och sprickor. Med heltäckande 

tvärprofilmätning finns möjligheter att få den informationen, tack vare den utveckling som sker av 

tekniken med ökande upplösning i tvär- och längsled i kombination med bättre noggrannhet. Innan en 

undersökning av kvaliteten och möjligheterna att detektera ytskador och sprickor genomförs, måste 

det säkerställas att den nya tekniken klarar att leverera de grundläggande funktionerna (tvärprofil- och 

spårdjupsmätningen). Syftet med denna studie har varit att undersöka just detta genom ett antal 

tekniska tester motsvarande de som genomförs vid Trafikverkens vid upphandling av vägytemät-

tjänsten. De moment som ingått i testerna är: 

1. mätning av vägnätsslinga – repeterbarhet och reproducerbarhet 

2. mätning av objektsträckor – repeterbarhet 

3. mätning av teststräckor – validitet och repeterbarhet. 

Resultaten från studien visar att tekniken för heltäckande tvärprofilmätning ger tillförlitliga värden vid 

mätning av tvärprofil och spårdjup på de teststräckor och objekt som använts. De metoder och gräns-

värden som normalt används för att godkänna punktlasersystemen kan också användas för systemen 

med den heltäckande tvärprofilmätningen, med bibehållet godkänt utfall. Det ska nämnas att vissa 

moment av testerna inte gett ett godkänt resultat (enligt upphandlingskrav), framförallt vid mätning av 

den slinga som ingår i studien. Detta hänvisar vi framförallt till den mänskliga faktorn vad gäller att 

säkerställa mätbilens korrekta sidolägesposition. 

Det krävs vissa mindre förändringar av de metodbeskrivningar som reglerar krav och metod för 

tillståndsmätningen för att passa den skannande tekniken. De förändringar som krävs rör framförallt 

hur tvärprofilen ska filtreras innan vidare bearbetning. Vidare måste incitament finnas för att 

leverantörerna ska våga investera i den nya tekniken. Vid upphandlingar måste Trafikverken tydligt 

klargöra villkor och krav för att tekniken ska få genomslagskraft. En upphandling av den nya tekniken 

enbart för att få en mer detaljerad tvärprofil är inte en tillräckligt stark motivering för den förväntade 

kostnadsökning som den nya tekniken medför. Mervärden i form av detektering av ytskador och 

sprickor är efterfrågat inom Trafikverken och möjligheterna finns med den nya tekniken. 

I och med att resultatet av undersökningen avseende tvärprofil och spårdjup är positivt, ger det 

möjligheter att undersöka vilket mervärde den nya tekniken kan ge. Det uppenbara nästa steget är att 

undersöka möjligheten att detektera ytskador och sprickor vilket kommer att studeras i ett 

fortsättningsprojekt finansierat av svenska Trafikverket (inom branschprogrammet BVFF, Bana Väg 

För Framtiden). 
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Summary 

New technology for road surface measurement - Transverse profile and rut depth 

by Thomas Lundberg (VTI), Peter Andrén (VTI), Thomas Wahlman (Ramböll), Olle Eriksson (VTI), 

Leif Sjögren (VTI) and Peter Ekdahl (Ramböll) 

 

Scanning-laser technology, which permits comprehensive transverse profile measurement, has 

developed greatly over the past decade. Today it is a technology that is commonly used both in Europe 

and internationally to describe the condition of the road network (road surface). The old technology, 

based on point lasers, is, however, still in use in Sweden and Finland. This technology is tried and 

tested and provides a dependable result. At the same time, maintenance work provides evidence that 

the measurements supplied by the point-laser systems are insufficient to provide an objective basis on 

which sections is chosen for action. The information that is lacking is the condition of the surface with 

regard to surface damage and cracks. With comprehensive transverse-profile measurement there are 

opportunities to obtain this information, thanks to the development taking place in the technology with 

increasing resolution in the transverse and longitudinal directions, combined with better accuracy. 

Before a study is made of quality and the prospects of detecting surface damage and cracks, it must be 

ensured that that the new technology can fulfil the basic functions (transverse-profile and rut-depth 

measurement). The purpose of this study was to examine this through a number of technical tests 

equivalent to those performed at the Transport Administrations in procurement of the road surface 

measurement service. The aspects included in the tests are: 

1. measurement of road-network loop – repeatability and reproducibility 

2. measurement of project level sections – repeatability 

3. measurement of test sections – validity and repeatability. 

The outcome of the study shows that the technology for comprehensive transverse-profile 

measurement provides dependable values in measuring transverse profile and rut depth on the test 

sections and objects used. The methods and limit values normally used to approve the point-laser 

systems can also be used for the systems with the comprehensive measurement of transverse profile, 

with no impact on approved outcome. It should be mentioned that some aspects of the tests have not 

yielded an approved outcome (according to the procurement requirements), particularly in 

measurement of the loop included in the study. We attribute this primarily to the human factor in 

ensuring the correct lateral positioning of the measuring vehicle. 

Some minor changes are required in the method descriptions governing requirements and method for 

condition measurement to match the scanning technique. The changes required relate to how the 

transverse profile is to be filtered before further processing. There must additionally be incentives to 

persuade suppliers to invest in the new technology. The Transport Administrations must clarify 

conditions and requirements in procurements so that the technology achieves a breakthrough. 

Procurement of the technology solely to obtain a more detailed transverse profile is not sufficiently 

strong justification for the expected increase in costs the new technology entails. There is demand 

within the Swedish transport authorities for added value in the detection of surface damage and cracks, 

and there are opportunities with the new technology. 

As the outcome of the study on transverse profile and rut depth is favourable, it provides opportunities 

to study what value the new technology can add. The obvious next step is to examine the possibility of 

detecting surface damage and cracks, which will be studied in a continuation project funded by the 
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Swedish Transport Administration (under the sector programme BVFF (Bana Väg För Framtiden, 

Clearing a Road for the Future). 
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1. Inledning och bakgrund 

Vägytans tillstånd är en viktig indikator för vägens kondition. De skador som inte visar sig på ytan är 

normalt relativt oväsentliga. Allmänt kan sägas att, den information som behövs för att avgöra 

underhållsbehovet är tre saker; 

1. Är vägytan tillräckligt hel (fri från sprickor)? 

2. Är vägytan tillräckligt jämn (avsaknad av deformationer, spårbildning, ojämnheter och 

sättningar)? 

3. Är förändringstakten låg? 

Det är inte alltid samhällsekonomiskt optimalt att endast se på ytans skick och det täcker heller inte in 

alla aspekter och behov, men väldigt många. Med begränsad budget måste prioriteringar göras och 

valet mellan att åtgärda ett ojämnt vägavsnitt med ytskador eller ett vägavsnitt med god ytstandard 

men en svag vägkropp blir ganska enkelt, man åtgärdar naturligtvis det ojämna avsnittet med ytskador. 

Den metod som vi använder i Sverige och Finland idag för att mäta vägytans tillstånd benämns 

vägytemätning med mätbil. Det är en trafiksäker teknik som utförs utan större inverkan för övriga 

trafikanter eftersom mätningen kan utföras i hastigheter mellan 15 km/h och 90 km/h. Tekniken är 

kontaktlös och oförstörande vilket eftersträvas. Den är väl utvecklad för sitt ändamål och prisvärd då 

stora volymer kan mätas med hög kvalitet under relativt kort tidsperiod. Den huvudsakliga 

komponenten i utrustningen är de avståndsmätande lasrarna (benämns lasrar i texten). Lasern mäter 

avståndet mellan fordonet och vägytan med trianguleringsteknik med hög hastighet och noggrannhet, 

normalt 32 000 gånger per sekund.  

1.1. Mätteknikens utveckling 

Tekniken för mätning av vägytetillstånd har utvecklats under åren. Som alltid sker denna utveckling 

tack vare två samtidiga pådrivare, den aktuella tekniska frontlinjen d.v.s. ”vad man kan” samt behovet 

av ny information d.v.s. ”vad man behöver”. Det är inte alltid dessa kompletterar varandra men de 

driver på utvecklingen. Vägars tillstånd förändras ständigt och alltid till det sämre om ingen åtgärd 

görs. Ursprungligen började man göra manuella och visuella bedömningar av tillståndet. Behovet av 

objektiva bedömningar och mera kvantifierbara metoder ledde till nyttjande av rätskivor, först i trä och 

senare i metall. Här mätte man in en punkt där det vertikala avståndet till vägytan avvek som mest från 

rätskenan. Detta utvecklades snart till kontaktlösa metoder som kunde mäta i fart. Med kontaktlös 

mätning menas här antingen ultraljud- eller laserteknik (ingen kontakt med mätobjektet). 

Lasertekniken, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ("ljusförstärkning genom 

stimulerad emission av strålning"), blev den mest använda tekniken. Mätningen skedde inledningsvis 

med diskreta mätpunkter, framförallt i tvärled. I längsled kunde man mäta närmast kontinuerligt längs 

vägen, men glest tvärs vägen, oftast bara i ett eller två spår längs vägen. I Figur 1 illustreras nästan 

hundra års utveckling, med början 1920 längst ner och sedan hur utvecklingen skett uppåt i bilden till 

år 2017. Tvärs vägen utvecklades mätningen från som minst tre spår till mer än 40 spår (Tyskland). I 

Sverige började vi med mätning i 26 spår (1975) men då med kontakt mot vägen (Saab RST).  

En pionjär på området var Dr Ulf Sandberg (VTI) som tillsammans med företaget Selcom testade ut en 

av deras lasrar för vägändamål. Ganska snart efter en del intrimning och mycket utprovning hade 

lasern anpassats för att mäta vägytan. Idéskaparen Dr Peter W Arnberg (VTI) initierade och 

realiserade den första multifunktionella mätbilen där flera lasrar sattes samman till något som kom att 

bli den första Laser RST. Den utrustades med elva lasrar och två accelerometrar och 1986 hade 

utvecklingen kommit till den punkt att man kunde mäta spårbildning, jämnhet och makrotextur i ett 

produktionsanpassat mätsystem. Samma år startade den årliga vägnätsövergripande inventeringen av 
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de statliga vägarna i Sverige med just den tekniken. Hand i hand med att ny mätteknik introducerades 

och varefter nya behov uppstod utvecklades och infördes fler mätstorheter i samma mätsystem.  

När kontaktlös mätning först introducerades (1980) reducerades antalet spår till 11, främst av 

ekonomiska skäl (lasersensorerna var relativt kostsamma). Efter en utredning som skulle optimera 

antalet mätpunkter för att kunna beräkna spårdjup tillräckligt bra kom man dock fram till att 17 

mätpunkter var en bra kompromiss mellan kvalitet och kostnad. Nu fanns en metod där man i längsled 

samlar data kontinuerligt men i tvärled i ca 17 till 40 linjer. Det innebär att man har en upplösning på 1 

mm sampling i längsled men i tvärled 100 till 235 mm.  

 

Figur 1. Utvecklingen av punkttäthet vid vägytetillståndsmätning. 

Den senaste utveckling är inriktad på att klara av att mäta kontinuerliga tvärprofiler. Detta är 

egentligen inget nytt, redan 1968 finns beskrivet hur man i Frankrike provade en linjelaser som 

projicerades på vägytan och en kamera som läste av linjens form. Detta måste anses som en teknik i 

frontlinjen av vad som var tekniskt möjligt på den tiden om man beaktar att tekniken med laserljus 

kom på 1960 talet! Flera försök och utvecklingar har skett med att mäta kontinuerlig tvärprofil med 

hjälp av projicerad linje eller med en svepande punkt tvärs vägen. Idag finns skannrar som med hjälp 

av laserljusstråle skannar av objekt på längre avstånd (1 – till 100 tals meter) med så kallad LIDAR 

(Light Detection And Ranging). Huvudenheten befinner sig på en punkt och sveper sedan över ett tre 

dimensionellt område och bestämmer avståndet till fasta objekt t.ex. en bro. En punktsvärm bildas som 

kan visualisera ytan. Detta innebär att man nu, samtidigt som man samlar in det ständigt förändrade 

tillståndet hos vägytan, också samlar in mer statiska data, som dikens profiler och förekomst av bank 

eller skärning, eftersom man vill ha denna i digital form synkroniserad med tillståndsdata. Även dessa 

skanningsmetoder har utvecklats med ökad noggrannhet. Numera finns sådana installationer på 

körande mätbilar. 

Ett exempel på nyare mätsystem är LCMS1, Laser Crack Measurement System från Pavemetrics, 

Kanada, som består av 2 skannrar placerade i takhöjd bakom mätbilen, ca 2 meter över vägytan. Två 

skannrar används för att få en högre noggrannhet.  

                                                      

1 http://www.pavemetrics.com/applications/road-inspection/laser-crack-measurement-system/ 

http://www.pavemetrics.com/applications/road-inspection/laser-crack-measurement-system/
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Figur 22. VIA PPS från ViaTech, Norge exempel på en modern 3D mätbil. Foto ViaTech AS. 

Ett annat exempel är Fraunhofer Pavement Profile Scanner PPS3, från Fraunhofer Institut i 

Tyskland, som använder samma teknik som LCMS men med endast en skanner.  

VIA PPS4 från ViaTech AS i Norge (Figur 2), använder en skanner (LIDAR Z+F profiler 9012) som 

utnyttjar en roterande spegel så att mätning kan ske hela varvet runt och utöver vägprofilen t.ex. 

avbilda en tunnelväggs profil.  

PaveVision3D5 (Wang) är ett amerikanskt system som beskrivs klara av att i hög fart mäta med sub-

millimeter noggrannhet.  

I Cybernetics Corporation’s (ICC) har Gocator från LMI integrerats för profilmätning.6 

Alla dessa är kompletta system, som anger att de kan mäta vägyteegenskaper t.ex. tvärprofil, ytskador 

och sprickor, i trafikfart. 

                                                      

2 Used by permission from ViaTech AS 

3 https://www.ipm.fraunhofer.de/en/bu/object-shape-detection/applications/measurement-techniques-for-the-

road.html 

4 http://www.viatech.no/products.aspx?lang=en&id=6 

5 Network level pavement evaluation with 1 mm 3D 

survey system, Kelvin C. P. Wang et al., 2015, Journal of Traffic and Transportation Engineering  

6 https://lmi3d.com/solutions/industries/road 

https://www.ipm.fraunhofer.de/en/bu/object-shape-detection/applications/measurement-techniques-for-the-road.html
https://www.ipm.fraunhofer.de/en/bu/object-shape-detection/applications/measurement-techniques-for-the-road.html
http://www.viatech.no/products.aspx?lang=en&id=6
https://lmi3d.com/solutions/industries/road
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Utöver dessa finns flera system som skannar omgivningen och filmar 360 grader filmer/bilder från 

omgivningen t.ex. Street Mapper7, och Road Scanner C8 från SITECO.  

Med andra ord ser man en tydlig pågående utveckling att koppla ihop de två metoderna att dels mäta 

vägytetillståndet, som kräver hög noggrannhet, med metoderna att samla in kringliggande vägmiljö 

digitalt. Detta ökar komplexiteten i utformningen av mätsystemen och kraven på hur mätningar ska 

utföras. Inte minst specifikationer på hur data ska formateras och levereras. Här kommer en stor 

utveckling ske.  

Vidare finns det ytterligare sensorer eller mätinstrument som också används för högprecisionsmätning 

av vägytan. Några exempel på dessa är varianter av Gocator linjelasrar, som med hög noggrannhet 

(µm) kan skanna profiler. En implementering av detta kan ses i det engelska företaget WDM:s 

handdrivna makrotexturmätare TM29. Vidare finns det sensorer som främst kan användas statiskt för 

att i en mätning fånga och avbilda en yta i tre dimensioner. Exempel på detta är LMI:s Gocator 3D 

sensor10 som med hjälp av två kameror och ett avancerat led-ljus som sveper över objektet närmast 

omedelbart kan avbilda en mindre yta (100*150 mm) digital i tre dimensioner, se Figur 3, där en 

beläggning från en cykelbana finns avbildad. 

 

Figur 3. En digitaliserad asfaltsyta ca 100*150 mm med höjder visualiserade i färg, rött är toppar och 

blått dalar. 

1.2. Möjligheter med en skannande utrustning 

I stora delar av världen har den nya tekniken med skannande laser eller linjelaser alltmer börjat 

användas. Den nya tekniken har två huvudspår, det första är att använda en emitterande laserkälla som 

sprids med hjälp av roterande speglar medan det andra spåret är en emitterande laserkälla som sprids 

med hjälp av ett prisma. Gemensamt för de båda teknikerna är att reflekterande ljus från vägytan tas 

emot av CCD-mottagare som omvandlar det reflekterande ljuset (fotonerna) till elektriska signaler för 

att avgöra avståndet. Tekniken möjliggör, förutom avståndsmätning, att ge en bild av den exponerade 

                                                      

7 https://www.3dlasermapping.com/streetmapper-lidar-system/   

8 http://www.sitecoinf.it/en/solutions/road-scanner 

9 https://www.wdm.co.uk/equipment/equipment-tm2/ 

10 https://lmi3d.com/products/gocator 

https://www.3dlasermapping.com/streetmapper-lidar-system/
http://www.sitecoinf.it/en/solutions/road-scanner
https://www.wdm.co.uk/equipment/equipment-tm2/
https://lmi3d.com/products/gocator
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ytan. Detta kan användas för att avgöra mätbilens sidoläge i förhållande till t.ex. en vägmarkering. Det 

krävs en kontrastskillnad mellan objekten som ska detekteras och ytan och just en vit vägmarkering 

kan urskiljas från en mörk vägyta relativt enkelt. Den fördel som fås vid en övergång från ett begränsat 

antal lasrar (punktlasrar) till skannande laser är att det erhålls en i det närmaste kontinuerlig profil. 

Frågan är dock om tekniken är mogen för att användas i Sverige och Finland. 

I detta projekt har fokus varit på de parametrar och mått som kan beräknas från vägytans tvärprofil. I 

dagligt tal används begreppet ”skannande laser” för mätning av vägytan med en eller flera sensorer 

som har hög täthet mellan mätpunkterna i både längs och tvärled, oftast mindre än 10 mm, och som 

mäter över en större bredd, oftast 4 m eller mer. Som en lämpligare benämning på denna typ av 

mätning föreslås begreppet sensor för heltäckande tvärprofil i och med att de tekniska lösningarna är 

olika för olika typer av sensorer. Nedan listas några av de argument som motiverar användningen av 

en sensor för heltäckande tvärprofil istället för de idag använda systemen med punktlasersensorer. 

• Mindre känslig avseende sidolägesplacering. Idag försöker föraren placera fordonet så att en 

viss punktlaser träffar i den djupaste delen av det utvalda hjulspåret. 

• Tätare med mätpunkter tvärs vägen. Detta kan vara en fördel vid t.ex. plastiska deformationer 

och kraftig dubbdäcksavnötning. 

• Möjlighet att avgränsa tvärprofilen så den mäts utan störning av vägmarkeringar. 

• En mer detaljerad bild av vägytan ger möjlighet att avgöra spårbildningens orsak (deformation 

och/eller nötning). 

• Möjlighet att kunna detektera ytskador och sprickor 
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2. Syfte och avgränsningar 

I projektet ska vi avgöra om den skannande lasertekniken är mogen för att ersätta den punktlaserteknik 

som används idag. Mer bestämt är projektet avgränsat till att undersöka om resultatet från mätningen 

av tvärprofil och spårdjup med ny teknik har en tillräcklig noggrannhet för att kunna ge en bibehållen 

kvalitet så att trender kan bibehållas och användas för att prognostisera tillståndet. Just spårdjup är en 

viktig mätstorhet i Sverige och Finland då dessa länder har dubbdäckstrafik under vinterhalvåret vilket 

tillsammans med den tunga trafikens strukturella påverkan bidrar till spårbildningen. Mätstorheten styr 

valet av beläggningsåtgärd både på kort och lång sikt. Den långsiktiga beläggningsplaneringen är i 

behov av ett stabilt värde som underlag för prognoser framåt i tiden och kortsiktigt används den för 

punktinsatser och för att upptäcka avvikelser från trender. 

Denna studie är beställd av Trafikverken från två olika länder (Sverige och Finland). De nationella 

kraven för tvärprofil och spårdjup ser delvis olika ut. Resultaten från testerna redovisas därför i 

separata kapitel för att tydligt kunna visa om de nationella kraven uppfylls med tekniken. 

En viktig aspekt vid vägytemätning med mätbil är att resultatet ska hålla en känd och hög kvalitet. Den 

metod som finns i Sverige med årliga tester där mätsystemen kontrolleras mot en referens som ska 

vara stabil över tiden borgar för att de data som samlas in kan användas för att prediktera tillståndet 

framåt i tiden. Hur detta fungerar med skannande laser ska belysas av projektet. Vidare ska förslag 

presenteras för hur tekniken kan föra branschen framåt. En av de viktigaste frågorna är om och hur vi 

kan bibehålla intakta trender om tekniken introduceras. 

En tredje fråga för projektet berör mätbilens sidoläge. Den instruktion som använts till föraren av 

mätbilen har i Sverige alltid varit att följa det spår som huvuddelen av trafiken följer, d.v.s. att placera 

lasrarna för jämnhetsmätning i personbilarnas hjulspår (cc 150 cm). Om spårbildningen ligger nära 

beläggningskanten ska föraren placera bilen så att alla lasrar är belägna på den belagda delen av vägen, 

d.v.s. i den situationen ska mätbilens sidoläge justeras mot mitten av vägen. Med den skannande lasern 

öppnar sig nya möjligheter till automatisk positionering av tvärprofildata och spårdjupsdata genom 

bildtolkning (igenkänning av vägmarkeringen). Tack vare att den skannande tekniken normalt mäter 

en 4 m bred tvärprofil kan ”systemet” positionera tvärprofilen, välja en del av profilen, utefter 

vägmarkeringens läge på vägen. Om och hur det påverkar nivå och trender för spårdjupet ska belysas. 
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3. Metod 

De tester som utförs i studien efterliknar de tester som normalt utförs i Sverige och Finland vid 

upphandling av vägytemättjänsten samt vid godkännande av en mätleverantör för utförande av 

objektmätning. Två olika typer av mätsystem med sensorer för heltäckande tvärprofil har ingått i 

studien; Fraunhofer PPS (Pavement Profile Scanner) och Pavemetrics LCMS (Laser Crack 

Measurement System). Ett punktlasersystem med fler mätpunkter än det normala i Sverige och 

Finland testas också. Mätsystemen och mätprogrammet beskrivs vidare i kapitel 4. Vi beskriver 

dessutom en metod för hur data bör analyseras med syftet att göra en omräkning från data insamlad 

med punktlaserteknik till data insamlad med skannande laserteknik. 

3.1. Mått som ska testas 

Studien ska belysa mått som kan anknytas till tvärprofilmätningen. Genomgående kontrolleras de mått 

som kravställs nationellt, i Sverige och Finland. Det finns en viss skillnad mellan vilka mått som 

används i Sverige och Finland och därmed redovisas kontrollerna separat för länderna. Tabell 1 

beskriver och visar vilka mått vi testar. 
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Tabell 1. Mått som ska kontrolleras. 

Mått/Mätstorhet Sverige Finland Förklaring 

Medeltvärprofil X  Vägens tvärprofil avbildas med en 
mätbredd av 3,2 m. Normalt 
avbildas tvärprofilen centrerad 
kring den spårbildning som finns 
på vägen. Tvärprofilen avbildas 
normalt av alla tillgängliga 
mätpunkter men i rapporten 
kommer olika konfigurationer att 
kontrolleras. Tvärprofilen ligger till 
grund för beräkning av spårdjup 
och tvärfall. 

 

Figur 4. Medeltvärprofil beskriven av 17 mätpunkter på mätbredden 3,2 m. 

Spårdjup max 
I rapporten benämns spårdjup beräknat 
med 

• 17 mätpunkter med siffran 17 
eller bokstaven X. 

• 33 mätpunkter med siffran 33 
eller bokstaven Y. 

• Maximalt antal mätpunkter (161 
eller 321) med all, max eller med 
bokstaven Z. 

X X Avvikelser från en plan yta tvärs 
färdriktningen orsakade av slitage 
och deformationer. 
Spårdjup beräknat på hela 
mätbredden med alla tillgängliga 
mätpunkter. I Sverige används 
även indexet 17 och 15 för måttet 
vilket indikerar två olika 
mätbredder, 17 – 3,2 m och 15 – 
2,6 m. Spårdjup beräknas som det 
största vinkelräta avståndet 
mellan en punkt i profilen upp till 
en simulerad tråd som spänns på 
ovansidan av tvärprofilen, se Figur 
5. 

 

Figur 5. Princip för beräkning av spårdjup max. Spårdjup max är det största av de vinkelräta avvikelserna mellan en 

spänd tråd i profilens högpunkter och en mätpunkt i profilen, i detta fall s13. 
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Spårdjup vänster X X Spårdjup beräknat från 60 % (c:a 
1,92 m) av den totala mätbredden 
för vänster sida av profilen (närmast 
vägmitt). I Sverige används även 
indexet 17 och 15 för måttet vilket 
indikerar två olika mätbredder, 17 – 
3,2 m och 15 – 2,6 m. 

 

Figur 6. Princip för beräkning av spårdjup vänster. Spårdjup vänster är det största av de vinkelräta 

avvikelserna mellan en spänd tråd i profilens högra sidas högpunkter och en mätpunkt i profilen, i 

detta fall s3. 

Spårdjup höger X X Spårdjup beräknat från 60 % av den 
totala mätbredden för höger sida av 
profilen (närmast vägren). I Sverige 
används även indexet 17 och 15 för 
måttet vilket indikerar två olika 
mätbredder, 17 – 3,2 m och 15 – 2,6 
m. 

 

Figur 7. Princip för beräkning av spårdjup höger. Spårdjup höger är det största av de vinkelräta 

avvikelserna mellan en spänd tråd i profilens vänstra sidas högpunkter och en mätpunkt i profilen, i 

detta fall s5. 

Spårrygg (height of ridge)  X Höjden på spårryggen beräknat från 
hela mätbredden. Spårryggen 
beräknas som det största vinkelräta 
avståndet mellan en punkt i profilen 
ned till en simulerad tråd som 
spänns på undersidan av 
tvärprofilen. 

 

Figur 8. Princip för beräkning av spårrygg. Spårrygg är det största av de vinkelräta avvikelserna 

mellan en spänd tråd i profilens mittersta 2 m:s lågpunkter och en mätpunkt i profilen, i detta fall 

s5. 
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Ytlinjetvärfall X  Vägytans lutning i förhållande till 
horisonten genom två mätpunkter i 
tvärprofilen. Punkterna ligger c:a 2 
m från varandra och är centrerade 
kring mitten av tvärprofilen. 

 

Figur 9. Princip för beräkning av ytlinjetvärfall. Ytlinjetvärfallet beräknas som lutningen mellan två 

punkter med 2 m avstånd från varandra och horisonten, α. 

 

Gränspunktstvärfall X  Vägytans lutning i förhållande till 
horisonten genom två mätpunkter i 
tvärprofilen. Punkterna är de yttersta 
i tvärprofilen. 

 

Figur 10. Princip för beräkning av gränspunktstvärfall. Gränspunktstvärfallet beräknas som 

lutningen mellan de två yttre mätpunkterna med 3.2 m avstånd från varandra och horisonten, β. 

 

Vi kommer att testa flera olika uppsättningar av mätpunkter för att karaktärisera tvärprofilen som 

underlag för beräkning av de olika spårdjupsmåtten, se Figur 11. Tvärfall kommer inte att belysas av 

studien eftersom vi inte anser att det påverkas av den skannande tekniken. Om systemen kan mäta 

tvärprofilen med stor noggrannhet finns inga andra skillnader mot hur punktlasersystemen beräknar 

tvärfall och därmed anser vi det inte nödvändigt att analysera måttet, speciellt med tanke på att 

punktlasersystemen och de skannande systemen använder samma typ av system för tröghetsnavigering 

som är den centrala delen i tvärfallsmätningen. 
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Figur 11- Avstånd mellan mätpunkter och antal mätpunkter som används i studien. Testade 

uppsättningar av antal mätpunkter för att beskriva tvärprofilen. 

17 mätpunkter används idag (2017) i Sverige och Finland för mätning av vägens tvärprofil. Teoretiskt 

blir upprepbarheten och validiteten bättre ju fler mätpunkter man använder för att beskriva 

tvärprofilen. Det har visats tidigare att vinsten med att använda mer mätpunkter för att beräkna 

spårdjup är relativt liten över 17 mätpunkter (Sjögren & Lundberg, 2005). I Särtrycket uttrycks att det 

är en bättre investering att ha välutbildade förare som håller rätt sidoläge än att öka antal mätpunkter. 

3.2. Databearbetning 

För att säkerställa att spårdjup beräknas med samma metoder beräknas alla spårdjupsvärden av VTI. 

Lehman+Partner (PPS) samt Vars genom Ramböll (LCMS) beräknar 4 m breda tvärprofiler med en 

longitudinell upplösning på 0,1 m. Profilerna levereras till VTI som beräknar spårdjup enligt svenska 

Trafikverkets metodbeskrivning (Trafikverket, 2015-B) (samma metod som används i Finland) för 

vidare analys. Information om sidoläge i förhållande till en referens har beräknats av Lehman+Partner 

respektive Ramböll och informationen har inkluderats i filerna som innehåller tvärprofiler. 

3.3. Svenska Trafikverkets krav vid upphandling 

I Sverige upphandlas numera vägytemättjänsten som en selektiv upphandling där tekniska tester är en 

del av upphandlingen som avgör leverantörens tekniska förmåga. En rad skall-krav används för att 

godkänna leverantören och ett resultat bättre än kraven resulterar i mervärdespoäng som 

tillgodoräknas i anbudsutvärderingen. De tekniska testerna delas upp i tre olika moment, se Figur 12. 

1. Vägnätsslingor, repeterbarhet och reproducerbarhet 

2. Objektsträckor, repeterbarhet 

3. Teststräckor, repeterbarhet och validitet 
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Figur 12. Slingan är en del av ett vägnät, används för vägnätskontroll. Objektsträcka är en mindre del 

av vägnätet, används för objektspecifik kontroll. Teststräcka är en liten del av vägnätet som också 

referensmäts, används för validitets- och repeterbarhetskontroll. Bild från PMSv311, Trafikverket 

(Sverige). 

3.3.1. Krav för teststräckor 

Utvärderingen av mätningen på teststräckorna syftar till att undersöka den tekniska kvaliteten hos 

utrustningen. Detta görs på sträckor som har en guidelinje målad i vänster spår, se Figur 13. 

 

Figur 13. Exempel på teststräcka. 

Sträckornas längd är 1 200 meter och mäts med fem repetitioner i tre olika hastigheter, totalt 15 

repetitioner. De hastigheter som mätbilen ska framföras i är 30 km/h, 50 km/h och 70 km/h. Föraren 

instrueras att placera mätbilen i sidled så att guidelinjen följs utefter hela sträckan. Sträckorna är valda 

med syfte att representera olika nivåer för den eller de mätstorhet som ska undersökas. I denna studie 

                                                      

11 Trafikverkets verktyg för information om belagda vägar (https://pmsv3.trafikverket.se/) 

Guidelinje 
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har tre teststräckor, vardera med längden 1 200 m, valts ut för testerna. De tre sträckorna representerar 

bra till dålig vägstandard avseende spårdjup. Två grundläggande egenskaper testas, tillräckligt bra 

repeterbarhet och validitet. 

3.3.1.1. Repeterbarhet vid mätning av teststräckor 

Med repeterbarhet menas här hur väl kombinationen förare och operatör samt mätbil kan upprepa sina 

mätningar i de tre olika hastigheterna som används. Kraven för repeterbarhet finns närmare beskrivna i 

Trafikverkets tekniska dokumentation (Trafikverket, 2015-A). 

Kravet på repeterbarhet baseras på medelvärdesbildade data över 20 m. En standardavvikelse beräknas 

från de 15 repetitionerna för varje 20 m sträcka. De tre teststräckorna innehåller totalt 180 stycken 20 

m sträckor och vi får följaktligen 180 stycken standardavvikelser. Den 75 percentilen av de 180 

standardavvikelserna testas mot kravet för mätstorheten. Denna metod appliceras på alla mätstorheter 

förutom position, längs- och tvärprofil. 

De repeterbarhetskrav (75:e percentil av standardavvikelsen per 20 m) som testas från mätning av 

teststräckorna i denna rapport är: 

spårdjup max <0,5 mm 

spårdjup vänster <0,5 mm 

3.3.1.2. Validitet vid mätning av teststräckor 

Med validitet menas här hur väl man mäter avsedd storhet i jämförelse med en referens då referensen 

anpassas efter leverantörens laserkonfiguration (samma antal mätpunkter och avstånd mellan 

mätpunkter). Det innebär att referensen måste innehålla fler mätpunkter än testat system för att vi ska 

kunna välja de mätpunkter i referensprofilen som motsvarar konfigurationen för testat system. 

Mätresultatet från teststräckorna används vid jämförelsen mellan leverantören och referensmätningen. 

Varje teststräcka referensmäts med avseende på en eller flera mätstorheter. Kraven för validitet finns 

närmare beskrivna i Trafikverkets tekniska dokumentation (Trafikverket, 2015-A). 

Tvärprofilen, som ingår i detta test, kontrolleras även den på 20 m nivå. De medelvärdesbildade 

tvärprofilerna över 20 m är nollade (profilen är roterad i tvärled så att de yttre mätpunkterna är satta 

till noll). Från den nollade medeltvärprofilen väljs de mittersta två metrarna av profilen som jämförs 

med referenstvärprofilen. För att sidoläget inte ska bli avgörande för resultatet passas den valda delen 

av tvärprofilen in på referensprofilen med följande tre steg: 

1. En sidolägesjustering utförs då testad tvärprofil ”glider” över referensprofilen tills maximal 

korrelation uppnås. Profilen förflyttas en millimeter åt gången samtidigt som korrelationen 

beräknas och registreras. 

2. En finjustering utförs då testad tvärprofil tillåts höjdjusteras, vridas och finjusteras i sidoläge 

tills minsta möjliga differens registreras mellan profilerna. När den testade profilen är optimalt 

inpassad på referensprofilen (finjusterad med avseende på sidoläge, höjd och vridning) utförs 

en punkt för punkt-jämförelse mellan profilerna. 

3. Differensen mellan alla tillgängliga mätpunkter från testad profil och referensprofilen bestäms. 

En viss andel av differenserna ska ligga inom 0,5 mm. 

Beräknat spårdjup jämförs med referensmätningens spårdjupsvärden genom att skapa en differens per 

20 m. Differensen ska ligga inom ett visst intervall kring noll. Intervallets storlek är fast upp till en 

viss nivå (brytpunkt) för mätstorheten (låga mätvärden) och för stora mätvärden tillåts en större 

tolerans, principen illustreras av Figur 14. 
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Figur 14. Testprincip för validitet på teststräckor. 

De krav som används för validitet beskrivs av Formel 1 och Tabell 2. 

𝑇𝑅 ≥ 𝐾𝑟𝑎𝑣 
𝑅𝑒𝑓𝑖 = 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖 

𝐿𝑒𝑣𝑖 = 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡ö𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖 

𝑇𝑅 = 𝑇𝑒𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 

𝑇𝑅1 = Antal OK upp till och med brytpunkt 

TR2 = Antal OK över brytpunkt 

𝑛 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 

𝐺𝑟ä𝑛𝑠 = 𝐹𝑎𝑠𝑡 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑝𝑝 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑟𝑦𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑛 

𝐿𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑈𝑡ö𝑘𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 ö𝑣𝑒𝑟 𝑏𝑟𝑦𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑛 

Formel 1 

𝑜𝑚 𝑅𝑒𝑓𝑖 ≤ 𝐵𝑟𝑦𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡; 𝑇𝑅1 = ∑ (|𝑅𝑒𝑓𝑖 − 𝐿𝑒𝑣𝑖| ≤ 𝐺𝑟ä𝑛𝑠)
𝑛

𝑖
 

𝑜𝑚 𝑅𝑒𝑓𝑖 > 𝐵𝑟𝑦𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡; 𝑇𝑅2 = ∑ (|𝑅𝑒𝑓𝑖 − 𝐿𝑒𝑣𝑖| ≤ 𝐺𝑟ä𝑛𝑠 + (𝑅𝑒𝑓𝑖 − 𝐵𝑟𝑦𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡) ∗ 𝐿𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔)
𝑛

𝑖
 

𝑇𝑅 =
𝑇𝑅1 + 𝑇𝑅2

𝑛
 

 

Tabell 2. Parametrar och kravgränser för validitetstest av spårdjup. 

Mätstorhet Brytpunkt Lutning Gräns Krav 

Spårdjup max 7,5 mm 5 % 1,0 mm 80 % 

Spårdjup 
vänster 

7,5 mm 5 % 1,0 mm 75 % 
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Vi har valt att inte undersöka tvärfallets validitet eftersom de ingående mätgivarna för lutning som 

används för att mäta tvärfall är desamma i ett punktlaser- och skannande system. Det innebär att det 

inte finns någon anledning att undersöka tvärfallet även om det är en viktig parameter i flera av de 

mått som beräknas från tvärprofilen, t.ex. vattendjup/vattenarea. 

3.3.2. Krav för objektsträckor 

Objektmätning utförs främst på nylagda sträckor för att kontrollera entreprenörens kvalitet på 

beläggningsarbetet. En objektmätning används ofta för reglering av vitesbelopp och därför har 

mätningen en extra dimension och kräver extra hög tillförlitlighet. Mätleverantören måste kunna 

uppvisa att repeterbarheten är hög (tillräckligt bra) för att mätningen ska kunna användas för 

regleringen, därför finns en kontrollmetod med krav och som ska säkerställa detta. I projektet har två 

objektsträckor valts där mätsystemen har utfört objektmätningar enligt gängse rutiner. Sträckorna är 4 

km vardera på ett vägavsnitt med beläggningstyp ABS16 (asfaltbetong stenrik med maximal 

stenstorlek 16 mm) lagd 2016. Varje objekt mäts med minst tre överfarter. 

De krav som finns beskrivs i Trafikverkets tekniska dokumentation (Trafikverket, 2015-C). Kraven 

kan sammanfattas av nedanstående punkter. 

• Ett medianvärde av tre överfarter beräknas för varje 20 m värde längs sträckan. 

• Medelvärden och standardavvikelser för 400 m sträckor bildas (kontrollobjekt) av 20 m 

värden för respektive mätning och mätstorhet, även för medianvärdena enligt punkten ovan. 

• Mätningarnas repeterbarhet testas för varje kontrollobjekt mot nedan angivna gränser. 

- Test utförs av medelvärden och standardavvikelser för kontrollobjekten (400 m sträckorna) 

för respektive mätstorhet. Kontroll sker mellan medelvärdet av medianvärdena och den av de 

tre överfarterna som avviker mest. Avvikelsen kontrolleras mot gränsvärden. Motsvarande 

kontroll utförs för standardavvikelserna. 

• Om kontrollen medför underkänt i någon av testerna ska ytterligare en överfarts värden 

tillföras beräkningen för den eller de storheter som underkänns. Resultatet från de tre mest lika 

överfarterna, bedömt utifrån medelvärden över 400 m, väljs ut och förnyad medianberäkning 

och prövning mot gränserna utförs. 

Gränsvärden: 

Spårdjup: 

– medelvärdet, över 400 m, för varje mätöverfart får avvika med högst 15 % eller 0,4 mm (från 

medianvärdenas medelvärde). 

– standardavvikelsen, över 400 m, för varje mätöverfart får avvika med högst 25 % eller 0,5 mm (från 

medianvärdenas standardavvikelse). 

3.3.3. Krav för vägnätsslinga 

Mätning av vägnätsslingan syftar till att kontrollera mätsystemet i en produktionsliknande miljö för 

vägnätsmätning. Med vägnätsmätning menas tillståndsmätning av stora områden, vanligtvis åt en 

vägmyndighet för dataförsörjning av PM-system (Pavement Management). Slingan är vald så att flera 

olika vägtyper ingår, från högtrafikerade till lågtrafikerade (se Figur 15). Den totala längden på slingan 

är 93 km (ett varv). Slingan mäts fem varv som underlag för att kontrollera repeterbarhet och 

reproducerbarhet. 
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Repeterbarheten avgörs inom en utrustningsindivid och vid reproducerbarhet kontrolleras 

jämförbarheten mellan en utrustningsindivid och en standardmätbil med punktlaser. 

Vid en produktionsmätning i Trafikverkets regi utförs ett kontrollprogram där den ordinarie mätningen 

kontrolleras med kontrollmätningar, då en annan mätbil och förare ska utföra mätningen. Denna test 

kommer också att utföras och redovisas inom denna studie. 

 

 

Figur 15. Beskrivning av den vägnätsslinga (Slinga D) som ingår i testen. 

3.3.3.1. Kontroll av repeterbarhet 

Repeterbarhet vid mätning av vägnätsslingan avgör hur väl mätsystem, förare och operatör kan 

upprepa sin egen mätning. 

Den slinga som ska analyseras delas in i 400 m sträckor. Indelningen görs separat för varje mätsträcka 

(slingan består av flera mätsträckor). Beräkningen av 400 m sträckor baseras på medelvärden av 20 m 

data och 1 m data. En 400 m sträcka är giltig och används i utvärderingen om medelvärdet för den 

enskilda 400 m sträckan beräknas av mätvärden för minst 380 m data (max 20 m bortfall eller paus per 

400 m). 

De parametrar som mäter repeterbarheten är mätfel och relativt mätfel. Det görs enligt nedan: 



VTI rapport 961  29 

400 m sträckorna indexeras med j över hela slingan. 

nj i formlerna nedan avser antalet giltiga upprepade mätningar på 400 m sträcka j. Upprepningarna 

indexeras med i. För repeterbarhet gäller att de 400 m sträckor för vilka nj ≥ 2 används i analysen, 

övriga utesluts. För reproducerbarhet gäller att de 400 m sträckor för vilka nj ≥ 2 per mätbil används i 

analysen, övriga utesluts. 

ij  är medelvärdet av mätning i för 400 m sträcka j. 

j.  är medelvärdet av ij  över alla giltiga mätningar för 400 m sträcka j. 

..  är medelvärdet av j.  när man medelvärdesbildar över alla giltiga 400 m sträckor. 

Formel 2 Beräkning av mätfel och relativt mätfel på vägnätsslingor. 
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 är variansen mellan de giltiga mätningarna för 400 m sträcka j. 

totMSE  är medelvärdet av jMSE  när man medelvärdesbildar över alla giltiga 400 m sträckor. 

Mätfelet beräknas som totMSE  . 

Relativt mätfel beräknas som 
..

totMSE
 . 

De krav som ställs på mätfel och relativt mätfel redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3 Krav för repeterbarhet på vägnätsslinga. 

Mätstorhet Relativt mätfel Mätfel 

Spårdjup (max och vänster) ≤5 % ≤0,4 mm. 

 

3.3.3.2. Kontroll av reproducerbarhet 

Reproducerbarhet avgör hur väl de testade mätsystemen efterliknar punktlasersystemen vid 

produktionsliknande vägnätsmätning. Jämförelser görs mellan linjelasersystemen och 

punktlasersystemet. 

Samma princip används vid kontroll av kraven som för repeterbarhet (Kapitel 3.3.3.1). Mätfel och 

relativt mätfel används för att avgöra resultatet. De krav som finns för reproducerbarhet visas i Tabell 

4. 

Tabell 4 Krav för reproducerbarhet på vägnätsslinga. 

Mätstorhet Relativt mätfel Mätfel 

Spårdjup (max och vänster) ≤6 % ≤0,6 mm. 
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3.3.3.3. Produktionskontrollmetod 

Under en produktionsmätning på vägnätsnivå måste en leverantör utföra extra kontrollmätningar som 

ska motsvara minst 5 % av produktionsmätningens längd. Krav ställs på likhet mellan 

produktionsmätning och kontrollmätning. Kontrollmätningen ska utföras av en annan mätbil där en 

annan förare utför mätningen. Kraven ska säkerställa att produktionsmätningen är korrekt utförd. 

Alla kontroller utförs på ett helt mätområde där data är medelvärdesbildat över 400 m. I vårt fall bildar 

slingan ett kontrollområde och produktionsmätningen får utgöras av punktlasersystemets mätning. 

Kraven som ska uppfyllas baseras på tre moment, tillräckligt bra korrelation (korrelationskoefficient), 

spridning (andel inom kontrollintervall) samt systematisk skillnad. Alla tre delar ska uppfyllas för att 

mätningen ska godkännas. Nedan följer en uppräkning av variabler som används i kontrollmetoden 

samt gällande gränsvärden. 

Xp = medelvärdet för produktionsmätningen för en 400 meterssträcka 

Xk = medelvärdet för kontrollmätningen för en 400 meterssträcka 

𝑋𝑝
̅̅̅̅  = medelvärdet för produktionsmätningen för alla Xp i kontrollområdet 

𝑋𝑘
̅̅̅̅  = medelvärdet för kontrollmätningen för alla Xk i kontrollområdet 

Y=Xp-Xk, differens mellan medelvärdena för en 400 meterssträcka 

XM= (Xp+Xk)/2, medelvärde av kontroll och produktionsmätning för en 400 meterssträcka 

n = antalet 400 m sträckor i kontrollområdet. 

Formel 3 Beräkning av produktionskontroll. 

X=   nXX
n

kp 
1

, systematisk skillnad för kontrollområdet 

𝑟 =
∑(𝑋𝑝−𝑋𝑝̅̅ ̅̅ )(𝑋𝑘−𝑋𝑘)

√∑(𝑋𝑝−𝑋𝑝̅̅ ̅̅ )2 ∑(𝑋𝑘−𝑋𝑘̅̅ ̅̅ )2
 korrelationskoefficient för kontrollområdet 

Tabell 5. Gränser för godkännande av produktionskontrollmetoden. 

Mätstorhet 80 % inom intervall Korrelation Systematisk 

skillnad 

Spårdjup max och vänster (mm) - (0,5+0,1×XM) < Y < 0,5+0,1×XM r ≥ 0,90 -0,5 < X < 0,5 

 

3.4. Finska Trafikverkets krav vid upphandling 

Finland har ett liknande upplägg som Sverige i sin upphandling av vägytemättjänsten. Många av de 

rutiner och krav som är beskrivna under kapitel 3.3 går därför att tillämpa även i Finland. Produktions-

kontrollmetoden är däremot annorlunda uppbyggd och kommer därför testas och rapporteras som en 

separat del i projektet. 

3.4.1. Produktionskontrollmetod i Finland 

Liksom i Sverige utförs extra kontrollmätningar som ska verifiera att produktionsmätningen på 

vägnätsnivå utförts på ett korrekt sätt. Kontrollmetoden utförs med utgångspunkt från 100 m sträckor 

(endast hela 100 m sträckor används). 

Metoden kan sammanfattas i följande punkter: 
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• En differens skapas mellan kontroll- (Xk) och produktionsmätningen (Xt), benämns Y. 

• Gränsvärden klassar stora avvikelser för spårdjup (max, vänster och höger) samt 

spårryggshöjd i en grupp för – ”mätvärdet överskrider kvalitetsgränsen”, benämns Qn. 

• Det finns dessutom ett extra gränsvärde som klassar resultatet för spårdjup max som – 

”signifikant överskridande av kvalitetsgränsen”, benämns Qs. 

• En andel av överträdelserna beräknas för hela kontrollområdet (i vårt fall slingan, antal 

observationer benämns X) och benämns Qn% respektive Qs%. 

Formel 4 Kontrollparametrar för den finska produktionskontrollmetoden. 

𝑄𝑛% =
𝑄𝑛 − 𝑄𝑠

𝑋
× 100 

𝑄𝑠% =
𝑄𝑠

𝑋
× 100 

 

Tabell 6. Värden för överskridande av kvalitetsgränsen för den finska produktionskontrollmetoden. 

Mätstorhet Enhet 
Mätområde för 
körningn+1 

Gräns 

Spårdjup max mm Xk < 10 -1 ≤ Y ≤ 1 

Spårdjup max mm 10 ≤ Xk < 18 -(Xk×10%) ≤ Y ≤ Xk × 10% 

Spårdjup max mm Xk ≥ 18 -(Xk×15%) ≤ Y ≤ Xk × 15% 

Spårdjup 
vänster/höger 

mm Xk < 8 -1,5 ≤ Y ≤ 1,5 

Spårdjup 
vänster/höger 

mm Xk ≥ 8 -(Xk×20%) ≤ Y ≤ Xk × 20% 

Spårryggshöjd mm -10 < Xk < 10 -1 ≤ Y ≤ 1 

Spårryggshöjd mm Xk ≥ 10; Xk ≤ -10 -(Xk×10%) ≤ Y ≤ Xk × 10% 

 

Tabell 7. Värden för signifikant överskridande av kvalitetsgränsen för den finska produktions-

kontrollmetoden 

Mätstorhet Enhet 
Mätområde för 
körningn+1 

Gräns 

Spårdjup max mm Xk < 8 -1,5 ≤ Y ≤ 1,5 

Spårdjup max mm 8 ≤ Xk < 18 -(Xk×20%) ≤ Y ≤ Xk × 20% 

Spårdjup max mm Xk ≥ 18 -(Xk×25%) ≤ Y ≤ Xk × 25% 
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4. Beskrivning av mätsystem och mätprogram 

De resultat som presenteras i rapporten baseras på mätningar gjorda inom projektet i kombination med 

mätningar som Sveriges Trafikverk använder för årlig kontroll av leverantörer av vägytemättjänsten 

för objektmätning och vägnätsmätning. Eftersom vi hanterar flera olika mätsystem i projektet har de 

operatörer och förare som är vana att hantera ”sitt” system också utfört respektive mätning. 

När man talar om vägytemätningar brukar de huvudsakligen delas in i två kategorier, 

• Vägnätsmätning 

• Objektmätning 

En vägnätsmätning utförs över ett större område ofta i syfte att försörja ett beslutsstödsystem 

(Pavement Management System) med data. Väghållaren är ofta beställare av denna tjänst som normalt 

upphandlas för en längre period. En mätning utförs per sträcka och den nationella mätstrategin avgör 

vilka vägar som ska mätas och hur ofta de ska mätas. Förutom de tester som utförs i samband med 

upphandlingen av tjänsten görs kontrollmätningar vid produktionen som ska säkerställa tillräcklig 

kvalitet. 

En objektmätning används framförallt för att kontrollera kvaliteten på en ny beläggning. Det kan vara 

olika typer av entreprenader och beställaren av mätningen kan antingen vara entreprenören som utfört 

beläggningsarbetet eller vägens ”ägare” (Trafikverket). En leverantör av objektmätning blir godkänd 

för att utföra denna typ av mätning vid ett speciellt kontrollförfarande. En objektmätning handlas ofta 

upp i konkurrens, där de ”godkända” leverantörerna tävlar om uppdraget. Priset avgör tilldelningen. 

Vid en objektmätning utförs också en kvalitetskontroll som ska säkerställa den höga kvalitet som 

krävs för att kunna reglera vite vid undermålig beläggningskvalitet. 

4.1. Referensmätning 

En referensmätning utförs som en separat mätning med ett mätsystem som (oftast) skiljer sig från det 

mätsystem som ska testas. Syftet med mätningen är att ha ett spårbart och stabilt mätvärde som kan 

användas som ett jämförelsemått över en lång tid. Referenssystemets noggrannhet bör minst vara i 

paritet med det system som ska kontrolleras. De toleranser som tillåts runt referensvärdet är en viktig 

del av mätmetoden. En mindre precis referensmetod kombineras med en något större tolerans, på så 

sätt kan vi få en acceptans för olika referenser, se Figur 16. 
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Figur 16. Ovan en referens nära ett sant värde med en snäv tolerans för godkännande. Nedan en 

referens med större avvikelser från sant värde med relativt stor tolerans för godkännande. 

Referensmätning utförs endast på teststräckorna. Det referenssystem som har använts i detta projekt är 

VTI-XPS (VTI Cross Profile Scanner). VTI-XPS är ett relativt nytt referenssystem som ersatte VTI-

TVP (VTI tvärprofilmätare) inför 2014 års upphandling av vägytemättjänsten i Sverige. Det är ett 

mätsystem bestående av avståndsmätande mätgivare, distansmätning samt positionerings- och 

lutningsgivare. Mätsystemet är uppbyggt på en släpvagn och kopplas till en dragbil vid användning, se 

filmen nedan och Figur 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Film 1 Demonstration av VTIXPS vid mätning. 
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Figur 17. Referenssystem VTI-XPS för mätning av medeltvärprofil, tvärfall och position. 

 

Som tidigare nämnts i kapitel 3.3.1 är teststräckorna försedda med en guidelinje, se Figur 18. 

Guidelinjen ska hjälpa föraren av både referenssystemet och testade mätfordon att hålla rätt sidoläge 

vid mätningen. 

 

Figur 18. Teststräcka med guidelinje för sidolägesplacering av mätbilar. 

Referenssträckan är uppmärkt i vänster hjulspår för att föraren enkelt ska ha guidelinjen i sitt synfält 

vid mätningen. Mätningen utförs med en TMA-försedd följebil i låg hastighet (normalt 20 km/h), för 

att kunna följa guidelinjen så exakt som möjligt. Fem upprepade mätningar utförs vilka används för 

beräkning av referensvärden. Vid passage startas mätningen med hjälp av en reflex som placeras på 

teststräckans startlinje som ger en indikation i dataströmmen med en signal via mätsystemets fotocell. 

Mätningen avslutas på samma sätt. 

1200 m

Guideline

Direction of travel
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De ingående mätgivarna är sju stycken linjelasrar från LMI, Gocator 2375, som vardera täcker in en 

del av den totala 3,6 m breda tvärprofilen. Lasrarna är placerade så att ett visst överlapp finns 

(intilliggande lasrarna mäter på samma del av vägytan) och programvaran styr därför lasrarna så att 

varannan laser mäter samtidigt för att inte störa sin ”granne”. Lasrarna kalibreras mot en mjölkyta för 

att få en horisontell yta med minimala avvikelser från en absolut plan och horisontell yta (tvärfall och 

spårdjup nära noll). Av den 3,6 m breda profilen används den mittersta delen bestående av 3,2 m som 

referensdata för vägens tvärprofil. En mätgivare har ett visst brus, så även dessa givare, därför filtreras 

givarens signal med ett tredje ordningens 150 mm butterworth-filter (forward-reverse). Den andra 

betydelsefulla mätgivaren i systemet är en givare för positionering med tröghetsnavigering som även 

håller reda på fordonets (släpvagnens) lutningar. Den komponent som beskriver fordonets 

(släpvagnens) lutning i tvärled används för att bestämma vägens tvärfall i kombination med mätningen 

av tvärprofilen. För detta ändamål används en enhet från Oxford Technical Solution, Survey+. Utöver 

dessa mätgivare är släpvagnen försedd med en inkrementell vinkelgivare för mätning av rullad längd 

samt en fotocell för automatisk start och stopp av mätsystemet. Hela systemet drivs av två bilbatterier. 

Figur 17 visar systemet vid mätning. 

Referenssystemet har en uppmätt noggrannhet bättre än 0,5 mm. I Figur 19 visas fem upprepade 

tvärprofiler som ett medelvärde över 20 m. Profilerna har samma startpunkt men är i övrigt 

okorrigerade för tvärfall. 

 

Figur 19. Fem upprepade mätningar med VTIXPS på teststräcka A. Profilen representeras av ett 

medelvärde över 20 m. X-axeln visar avstånd i mm tvärs vägen. Y-axeln visar avstånd i mm i höjdled. 

4.2. Mätning med dagens teknik 

Mätresultatet från de utrustningar som används på vägnätsnivå i Sverige och Finland idag (2017) har 

som sina främsta syften att beskriva hur tillståndet utvecklas på vägnätet och för beläggningsplanering. 

I detta projekt ska de jämföras med de skannande mätsystemen. Tekniken i dagens utrustningar 

baseras på punktlasrar till skillnad från de skannande utrustningarna (heltäckande tvärprofil) som ska 

testas i studien. I Sverige och Finland används normalt 17 mätpunkter på mätbredden 3,2 m som en 

standarduppsättning då tvärprofilen ska beskrivas och spårdjupet beräknas. Smala vägar och smala 

körfält karaktäriseras med 15 mätpunkter (de två yttre används inte i beräkningen) över mätbredden 

2,6 m. I såväl Finland som Sverige finns en beskrivning av vilka krav som en mätbil ska uppfylla. Det 

är nationella tekniska dokument som respektive Trafikverk ansvarar för (Trafikverket, 2015-B). 

På flera håll utomlands ställs krav på att använda fler mätpunkter än de 17 som används i Sverige och 

Finland. Tyskland och Nederländerna har kravet att beskriva tvärprofilen med minst en mätpunkt varje 

0,1 m. På en 3,2 m bred tvärprofil blir det 33 mätpunkter. Denna uppsättning testas också i detta 

projekt. 

I ett mätsystem används olika modeller av punktlasrar beroende på vilken funktion de har. Om lasern 

ska användas för makrotextur krävs en lågbrusig mätgivare med hög noggrannhet, hög mäthastighet 
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och liten mätfläck för att kunna beskriva vägytans textur. Om givaren ska användas för spårdjup är 

inte kraven lika höga. Bredden på mätbalken är normalt 2,5 m och mätbredden är 3,2 m vilket innebär 

att de yttre laserkamerorna är vinklade utåt, vilket också kräver en speciell lasertyp med större 

mätområde för att kunna mäta på längre avstånd. Det är framförallt de avståndsmätande sensorerna 

som skiljer sig mellan ett skannande system och ett punktlasersystem. De andra givarna för 

positionering, geometriska parametrar och jämnhetsmätning (accelerometrar) är av samma typ i båda 

systemen. Även de punktlasrar som mäter makrotextur är desamma eftersom de skannande lasrarna 

normalt inte kan mäta makrotextur. 

Det krävs träning och erfarenhet hos en förare av ett mätsystem för att kunna välja rätt sidoläge på 

mätbilen. Instruktionen till föraren är oftast att följa vägens spårbildning utan att någon laser mäter 

utanför beläggningskanten. På nya beläggningar som saknar spårbildning (t.ex. kvalitetskontroll av ny 

beläggningsentreprenad) placeras mätbilen centrerat i det körfält som ska mätas. 

4.3. Mätning med ny teknik 

I detta projekt har två olika typer av mätsystem med sensorer (lasrar) för heltäckande tvärprofil 

använts; Fraunhofer PPS (Pavement Profile Scanner) och Pavemetrics LCMS (Laser Crack 

Measurement System). 

De två testade systemen mäter en tvärprofil över en bredd av cirka 4 m med en tvärgående upplösning 

mindre än 10 mm mellan mätpunkterna. Denna profil används för att beräkna parametrar som 

spårdjup, vattendjup och spårrygg (ridge height). Mätbredden täcker ofta hela körfältsbredden och 

inkluderar då vägmarkeringar, kantdeformationer och andra egenskaper inom mätbredden. Det finns 

en möjlighet att identifiera vägmarkeringens position vilket innebär att man kan begränsa beräkningen 

av de tvärgående parametrarna till att bara inkludera mätpunkter som ligger mellan dessa. Saknas 

vägmitt- eller körfältsmarkering kan beräkningen av parametrar begränsas till ett fast avstånd från 

höger kantlinje och en konstant mätbredd. På så vis kan man undvika att markeringens höjd bidrar till 

t.ex. spårdjup. Detta är särskilt viktigt på vägar med smala körfält. Vid mätning på denna vägkategori 

med punktlasersystem brukar mätbredden reduceras från 3,2 m till 2.6 m. 

Båda mätsystemen har samma typ av avancerat system för tröghetsnavigering, Applanix POS LV. 

Dessutom är ett system också utrustat med Lidarsensor som skannar av vägrummet och 

vägomgivning. Mätdata från lasersystemet och Lidar kan kombineras för att skapa en 3D-bild av 

vägytan med en noggrannhet på 1 mm (enligt leverantören) i höjd för varje 1×1 cm över den mätta 

vägbanan. 

Mätdata från PPS och LCMS kräver båda efterbearbetning. Under pågående mätning sker endast 

insamling av rådata. Ingen realtidsberäkning av parametrar, som är beroende av data från dessa 

sensorer, kan utföras. Operatören har ändå kontroll av sensorns status samt att insamling och sparande 

av mätdata fortgår. 

Några frågeställningar som uppmärksammats vid användning av sensorer för heltäckande mätning i 

produktion är: 

• Sensorns eventuella känslighet för vägytans kontrast och färg. Problematiska ytor kan vara 

svart nylagd blank asfalt eller sliten asfalt med vitt stenmaterial. 

• Sensorerna behöver vara rätt kalibrerade för att kunna omvandla mätdata till korrekta höjder. 

Sättet att kalibrera och kontrollrutiner för att säkerställa att rätt inställning används behöver 

utvecklas mer. 

• Sättet att rutinmässigt kontrollera sensorns kalibrering i fält behöver utvecklas. 
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• Även om sensorerna är driftsäkra kan ett eventuellt fel innebära reparation och ett långt 

stillestånd, upp till 3-4 veckor, innan sensorn är klar och monterad. En punktlaser är billigare 

och reservutrustning finns ofta tillhands och kan bytas relativt enkelt i fält. Ett stillestånd varar 

då bara i några timmar. 

• Lasrar i olika klasser används i utrustningarna. Vissa kräver att sensorerna stängs av 

automatiskt vid en mäthastighet lägre än 10-12 km/h, för att minska risken att oavsiktligt 

utsätta medtrafikanter att träffas av laserstrålen. Andra sensorer behöver inte denna 

säkerhetsanordning eftersom laserstrålen som används är s.k. ”eye-safe”, d.v.s. oskadligt för 

ögat (laserklass 1). 

Vissa skannande lasrar har alltså en hög laserklass och är också placerade relativt högt upp för att 

kunna täcka hela vägytan. Detta medför risker för exponering av ögat. Detta är väl känt men ska ändå 

nämnas. Säkerhetsanordningar som automatiskt stänger av laserljuset minimerar riskerna. Nedan följer 

ett utdrag ur strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling om laser, laserpekare och annat intensivt 

pulserande ljus (Yngvesson, 2014). 

”Allmänna skyldigheter 

3 § Den som bedriver verksamhet med laser, stark laserpekare eller tekniskanordning som kan alstra 

intensivt pulserat ljus ska vara väl förtrogen med hur utrustningen används och känna till de risker 

som verksamheten kan innebära. 

4 § Den som bedriver verksamhet med laser, stark laserpekare eller teknisk anordning som kan alstra 

intensivt pulserat ljus ska särskilt ta hänsyn till risken för att människor bestrålas. När laser eller 

stark laserpekare används ska verksamhetsutövaren övervaka strålfältet och vidta åtgärder som 

hindrar att människor bestrålas med en exponering som överstiger MTE. 

 

Tillstånd för laser och starka laserpekare 

13 § För laser i laserklass 3B eller 4 krävs tillstånd till 

1. användning som avser underhållning, konst eller reklam, 

2. användning som ger bestrålning av allmän plats eller luftrummet, 

eller 

3. innehav eller användning av laser som kan hållas i handen på allmän plats, inom skolområde 

där undervisning bedrivs eller i fordon på allmän plats. 

Tillstånd enligt första stycket 3 behövs inte för den som i sin yrkesverksamhet och utan att vara 

användare transporterar eller på annat sätt innehar laser som kan hållas i handen. Lasersäkerhet, 

strålsäkerhetsmyndigheten.” 

Ett tillstånd krävs alltså för att få bedriva verksamhet där lasrar av klass 3B och 4 används. Detta är 

inte speciellt för den skannande tekniken utan gäller även punktlasrarna. Den extra faran med de 

skannande lasrarna är deras höga placering. 

4.3.1. Beskrivning av sensorn Fraunhofer PPS 

Sensorn Pavement Profile Scanner, PPS, är en nyutvecklad sensor från Fraunhofer Institute for 

Physical Measurement Techniques IPM i Tyskland i samverkan med konsultbolaget Lehman+Partner 

GmbH. 
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I maj 2012 godkändes PPS av det tyska väginstitutet, BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen), för 

användande i Tyskland på vägnätsnivå. För närvarande finns det två (av oss kända) system med teknik 

från Fraunhofer som används för vägnätsmätning, ett hos Lehman+Partner och ett hos BASt. 

Enligt tillverkaren Fraunhofer pågår en utveckling för att kunna detektera sprickor och ytskador med 

en ny mer noggrann generation av PPS-sensorn (PPS+). 

Nedanstående två tabeller beskriver det system, kallat I.R.I.S. (Integrated Road Information Scanner) 

från Lehman+Partner, som har använts i detta projekt. 

Tabell 8. Systemkomponenter i Lehman+Partner IRIS-system. 

Typ av sensor Antal Används för Parametrar 

Skannande laser 

Fraunhofer PPS 

1 Tvärprofil 

Intensitetsbild 

Spår 

Vattendjup 

Spårrygg 

GPS med 

tröghetsnavigering 

(IMU) 

Applanix 

1 Geometri 

Position 

Synkronisering 

Tvärfall 

Backighet 

Kurvatur 

Position WGS84 

Distansmätare 1 Rullad längd 

Synkronisering 

Rullad längd 

Digital kamera 6 Bilder av 

vägomgivning 

360° panoramabild av 

vägens omgivning 

Laser Scanner CPS 

350° 

1 Avbildning av 

vägrummet 

Koordinatsatt vägmiljö 

– ”Pointcloud” 

 

Tabell 9 Beskrivning av sensor Fraunhofer PPS. 

Mätprincip Laser med roterande spegel 

Vertikal upplösning <0,3 mm 

Antal punkter i tvärprofil 900  

Mätbredd över 4 m 

Tvärgående avstånd mellan 

varje mätpunkt 

4,4 mm  

Längsgående upplösning 800 skan/s 

Längsgående upplösning 

(mäthastighet 70 km/h) 

24 mm 

Antal scan per 0.1 m 

(mäthastighet 70 km/h) 

4-5 st. 

Särskilda omständigheter Monteringshöjd 2,8 m 

Antal sensorer 1 

Mäthastighet 0 – 100 km/h 

Laser Osynlig laserstråle 

Laser säkerhet ”eye-safe” 

Klass 1 

IEC60825 

4.3.2. Beskrivning av sensorn Pavemetrics LCMS 

LCMS från Pavemetrics är den mest använda sensorn i branschen för heltäckande tvärprofilmätning. 

Enligt tillverkaren har över 100 sensorer tillverkats och sålts över hela världen. 

LCMS är en kombinerad sensor för mätning av både tvärprofil och automatisk utvärdering av ytskador  

och sprickor. Den automatiska utvärderingen av ytskador och sprickor möjliggörs av den höga 

upplösningen. 
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I projektet har ett system använts som handhas av VARS Brno a.s. från Tjeckien. Ramböll är 

systemleverantören där LCMS-givarna är integrerade med delar av det ordinarie mätsystemet från 

Ramböll. Systemet används främst för vägnätsmätning i Tjeckien. 

Sensorerna och programvaran från Pavemetrics är integrerade i Laser RST-systemet. Det innebär att 

det är samma algoritmer, beräkning av parametrar som använts i mätningarna utförda med det 

punktlaserbaserade Laser RST systemet. 

Systemet som används för testmätningar i detta projekt, RST47, har följande uppsättning av sensorer, 

se Tabell 10 och Tabell 11: 

Tabell 10 Systemkomponenter i VARS RST47-system. 

Typ av sensor Antal Används för Parametrar 

Punktlaser 3 Textur 

Längsgående 

ojämnhet 

MPD 

IRI 

Accelerometer 2 Längsgående 

ojämnhet 

IRI 

GPS med 

tröghetsnavigering 

(IMU) 

Applanix 

1 Geometri 

Position 

Synkronisering 

Tvärfall 

Backighet 

Kurvatur 

Position WGS84 

Distansmätare 1 Rullad längd 

Synkronisering 

Rullad längd 

Pavemetrics LCMS 2 Tvärprofil 

Intensitetsbild 

Ytskador/Sprickor 

 

Spår 

Vattendjup 

Spårrygg 

Cracked Surface % 

Digital kamera 2 Bilder av 

vägomgivning 

Bilder 

 

Tabell 11. Beskrivning av sensor Pavemetrics LCMS. 

Mätprincip Projektion av laserlinje på vägytan och 

avbildning i fotosensor 

Vertikal upplösning <0,5 mm 

Antal punkter i tvärprofil 4160 

Mätbredd 4 m 

Tvärgående avstånd mellan 

varje mätpunkt 

0,9 mm  

Längsgående upplösning 5600 skan/s 

Längsgående upplösning 

(mäthastighet 70 km/h) 

4-5 mm 

Antal scan per 0.1 m 

(mäthastighet 70 km/h) 

Ca 20 st. 

Särskilda omständigheter Monteringshöjd 2,2 m 

Antal sensorer 2 

Mäthastighet 0 – 100 km/h 

Laser Osynlig laserstråle 

Laser säkerhet Class 3B 

IEC60825 
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4.4. Utförda mätningar 

Mätprogrammet och valet av sträckorna gjordes med samma utgångspunkt och principer som vid 

testmätningen i samband med Trafikverkens upphandling av vägytemättjänsten, se Tabell 12. 

Tabell 12. Översikt över mätprogrammet. 

Moment Antal Längd (m) Mäthastighet (km/h) Repetitioner 

Teststräckor 3 1 200, per sträcka 
totalt 3 600 

30, 50 och 70 5 per hastighet, totalt 15 

Objektsträckor 2 4 000, per sträcka 
totalt 8 000 

Valfri 4 

Vägnätsslinga 1 93 000 Valfri 5 

 

De resultat som presenteras i rapporten är baserade på mätningar med följande mätsystem (se Tabell 

13). 

Tabell 13. Utförda mätningar i projektet. 

    Teststräckor Objekt Slinga 

Utrustning Typ A 2 3 E F  D 

VTIXPS Referens X X X       

VTIRST Punktlaser X X X X X   

RST29 Punktlaser           X 

RST33 Punktlaser X     X X   

LCMS Skannande X X X X X X 

PPS Skannande X X X X X X 

 

Referensmätning utförs endast på teststräckorna, enligt samma princip som vid testmätningen i 

samband med Trafikverkens upphandling av vägytemättjänsten. Målet med mätningarna var att få en 

komplett mätning på alla sträckor med både punktlasersystem och de skannade lasersystemen så att 

resultaten kan jämföras. 
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5. Resultat 

De resultat som presenteras i rapporten är baserade på mätningar som är utförda inom projektet. Det 

finns resultat som inte uppfyller de gränsvärden som finns beskrivna i kapitel 3.3 och 3.4. Vid en 

normal test i samband med en upphandling, då mycket står på spel, utförs omsorgsfull egenkontroll 

och ommätningar för att ett optimalt resultat ska kunna levereras. Vi förväntar oss inte att resultatet 

från de mätningar som är gjorda inom detta projekt har samma höga kvalitet. Det som rapporteras i 

detta projekt kan därför ses som en grundnivå för respektive mätsystems kapacitet. 

5.1. Objektmätning 

En objektmätning med fyra mätdrag (överfarter) har utförts på riksväg 35 i Östergötland. Vägen är 

lagd i juni 2014, och är av typen ABT16 remixing (asfaltbetong tät med maximal stenstorlek 16 mm 

med återanvänd massa). Det är en 9 m-väg med mötande trafik och en trafikmängd på knappt 6000 

fordon/dygn. 

Som tidigare beskrivits så krävs träning och erfarenhet hos en förare av ett mätsystem för att kunna 

välja rätt sidoläge på mätbilen (kap 4.2). Ny teknik innebär dock ofta nya möjligheter. Vissa 

linjelasersystem kan ge feedback om intensiteten på den reflekterande laserstrålen. En vägmarkering 

skiljer sig väsentligt från asfaltsytan avseende färg och reflektans, om den har en god kvalitet, och är 

då relativt enkel att detektera för ett skannande linjelasersystem. Detta kan, under bra förhållanden, 

användas för att automatiskt välja en från vägmarkeringar opåverkad del av tvärprofilen vid beräkning 

av olika vägytemått (t.ex. spårdjup). Verkligheten är ofta annorlunda eftersom det förekommer en stor 

mängd kombinationer av vägmarkeringar vid olika trafiksituationer som refuger, omkörningsförbud 

och liknande (se Figur 20) och dessutom är markeringarna slitna och väderbitna av olika grad. 

   

Figur 20. Vänstra bilden visar en okomplicerad miljö med enkla tydliga vägmarkeringar från Objekt 

E. Den högra bilden har heldragen mittlinje i ena riktningen och streckad i andra riktningen. med 

efterföljande refug vilket gör det svårt att detektera. 

Den högra bilden i Figur 20 med heldragen linje kombinerat med streckad i andra riktningen och den 

efterföljande refug gör det svårt att automatiskt avgöra var vägmitt är. Såsom tidigare beskrivits utgår 

den ordinarie uppsättningen av mätbil i Sverige och Finland från 17 mätpunkter på en mätbredd av 3,2 

m. Mätpunkterna är symmetriskt placerade kring mittpunkten men inte med ekvidistant avstånd. 

Avstånden är valda med utgångspunkt var mätgivarna gör störst nytta. Ett vanligt krav i många länder 

är att det maximalt får vara 100 mm mellan två mätgivare. Detta innebär en variant med 33 

mätpunkter, ekvidistant fördelade över 3,2 m mätbredd. En tredje variant vore att använda all 

tillgänglig information för att beskriva tvärprofilen. Det senare ger det högst värdet för spårdjupet. 

Från en mätning med ett linjelasersystem med en i stort sett kontinuerlig profil kan alla dessa tre 

varianter beräknas genom att välja mätpunkter enligt det sidoläge de har i punktlasersystemet, se 

kapitel 3.1. 
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I de följande kapitlen redovisas resultat för de tre olika varianterna med respektive utan automatisk 

sidolägesjustering 

5.1.1. Utan automatisk sidolägeskorrigering 

I detta kapitel redovisas resultatet av en objektmätning då föraren väljer sidoläge efter hur 

trafikanterna kör, eller om vägen helt saknar spår, mitt i körfältet. Det är det förfarande som används 

vid objektmätning idag. Sannolikt vill föraren undvika att vägmarkeringarna ska inverka på 

spårdjupsresultatet och placerar därför mätbilen så centralt i körfältet som möjligt. 

Tabell 14. Versioner av testade uppsättningar av mätbilar. 

Mätsystem Version1 – 17 
lasrar 

Version2 – 33 
lasrar 

Version3 – alla 
tillgängliga lasrar 

RST33 X   

VTIRST X   

PPS X X X 

LCMS X X X 

 

Kraven för den repeterbarhetstest som utför vid en objektmätning finns beskrivna i kapitel 3.3.2. Den 

objektmätning som RST33 och VTIRST utförde kan betraktas som en normal objektmätning anno 

2017. De versioner av linjelasersystemen som testats beskrivs av Tabell 14. Det är två egenskaper som 

är extra viktiga för att klara en kraven på repeterbarhet vid en objektmätning, 

1. Förarens skicklighet att framföra mätbilen med samma sidoläge längs sträckan i alla överfarter 

och situationer. 

2. Att mätbilens utrustning är repeterbar, har låg brusnivå och hög tillförlitlighet. 

Nedan följer en sammanfattning av kraven för objektmätning. Testet utförs med 400 m medelvärden. 

Repeterbarheten testas mot; 

Gränsvärden: 

Spårdjup: 

– medelvärdet, över 400 m, för varje mätöverfart får avvika med högst 15 % eller 0,4 mm (från 

medianvärdenas medelvärde). 

Med de avrundningsregler som anammas blir i praktiken alla mätvärden under 0,45 mm godkända då 

kravet uttrycks 0,4 mm. 

Repeterbarheten testas först mot det fasta kravet, 0,4 mm. Är resultatet godkänt går man inte vidare 

och testar mot det relativa kravet (15 %). 

Ett exempel: För RST33 blir resultatet för repeterbarhet 0,12 för Spårdjup max17. Kravet ligger på 0,4 

mm vilket innebär att mätningen är godkänd. 

Detaljerad information om de tester som är utförda presenteras i bilagor. I Bilaga 1 presenteras tabeller 

med resultat från de kombinationer av fordon som testats på Objekt E. Motsvarande utvärdering för 

Objekt F finns i Bilaga 2. En sammanställning av utvalda delar av testet presenteras i kommande 

kapitel. 
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5.1.1.1. Spårdjup max17 

Spårdjup beräknat för mätbredd 3,2 m med 17 mätpunkter enligt konfigurationen hos dagens mätbilar 

redovisas i detta kapitel. Inledningsvis visas medelvärde och standardavvikelse för Objekt E, se Figur 

21. Medelvärdet är beräknat för hela sträckan och standardavvikelsen är beräknad som ett medelvärde 

av standardavvikelsen per 20 m mellan de tre mätningarna. 

 

Figur 21. Spårdjup max17, medelvärde och standardavvikelse för Objekt E. 

En viss variation finns mellan mätbilarna. Variationsvidden mellan punktlasersystemen ligger på 0,1 

mm medan den är 0,8 mm för de skannande mätsystemen. En viss del kan bero på mätbilens sidoläge 

på sträckan och hur van föraren är att mäta enligt den svenska metoden vid en objektmätning. 

Standardavvikelsen är låg för alla systemen. 

Resultatet för Objekt F som ligger på samma väg, fast i motsatt riktning, liknar resultatet för Objekt E, 

se Figur 22. 
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Figur 22. Spårdjup max17, medelvärde och standardavvikelse för Objekt F. 

Alla mätsystem är godkända i den repeterbarhetstest som utförs vid en objektmätning, det gäller för 

båda objekten, se Bilaga 1. 

5.1.1.2. Spårdjup vänster17 

Spårdjup vänster beräknat från de 10 vänstra av de 17 mätpunkterna redovisas i detta kapitel. 

Medelvärde och standardavvikelse beräknas och redovisas enligt samma princip som för spårdjup 

max17, se kapitel 5.1.1.1. 
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Figur 23. Spårdjup vänster17, medelvärde och standardavvikelse för Objekt E. 

Alla mätsystemet ger jämförbara mätvärden för spårdjup vänster17, se Figur 23. Systemen ligger inom 

0,1 mm skillnad från varandra. 

 

Figur 24. Spårdjup vänster17, medelvärde och standardavvikelse för Objekt F. 
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Resultatet från Objekt F uppvisar större skillnader än Objekt E, se Figur 24. Att resultatet skiljer sig 

mellan objekten visar att sidoläget är avgörande för resultatet. 

Alla mätsystem är godkända i den repeterbarhetstest som utförs vid en objektmätning, det gäller för 

båda objekten, se Bilaga 1. 

5.1.1.3. Spårdjup höger17 

Spårdjup höger beräknat från de 10 högra av de 17 mätpunkterna redovisas i detta kapitel. Medelvärde 

och standardavvikelse beräknas och redovisas enligt samma princip som för spårdjup max17, se 

kapitel 5.1.1.1. 

 

Figur 25. Spårdjup höger17, medelvärde och standardavvikelse för Objekt E. 

Här är skillnaderna relativt stora, se Figur 25. Orsaken är den mänskliga faktorn. Förarna har valt olika 

sidolägen vid mätningen och det visar sig speciellt på den högra delen av profilen eftersom endast 

delar av spåret täcks in av den yttre mätpunkten på höger sida, då 3,2 m mätbredd används. Om 

mätbredden skulle ökas på detta vägavsnitt skulle jämförbarheten vara bra. Spårdjup höger är normalt 

den känsligaste parametern för skillnader i sidoläge i och med att den högre yttre mätpunkten i 

tvärprofilen ofta ligger på spårbildningens slänt. Det vänstra spåret täcks oftast av alla mätpunkter. Det 

beror också på att det högra spåret normalt är bredare än det vänstra, framförallt på stora/breda vägar. 

Möjligheten att automatiskt positionera sidoläge utifrån vägmarkeringar kommer att visas i kapitel 

5.2.2. 
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Figur 26. Tvärprofil på decimeternivå för PPS och LCMS. Blå och orange kurva visar vilken del av 

profilen som utgör 3,2 m och används i beräkningarna av spårdjup för 3,2 m mätbredd. 

I Figur 26 ser vi orsaken till att PPS-systemet har mycket lägre spårdjupsvärden än övriga mätsystem. 

Det är inte beroende av tekniska problem utan hänvisas till sidolägesplaceringen vid mätningen. 

 

Figur 27. Spårdjup höger17, medelvärde och standardavvikelse för Objekt F. 
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Även objektet i motstående riktning har stora skillnader mellan de testade mätsystemen. Resultatet 

visas i Figur 27. 

Även om sidoläget var annorlunda så är den repeterbarhetstest som utförs vid en objektmätning 

godkänd för alla systemen på objekt E men underkänd för ett system på objekt F, se Bilaga 1. 

5.1.1.4. Spårdjup max15 

Spårdjup beräknat för mätbredd 2,6 m med 15 mätpunkter enligt konfigurationen hos dagens mätbilar 

redovisas i detta kapitel. Inledningsvis visas medelvärde och standardavvikelse för Objekt E, se Figur 

28. Medelvärdet är beräknat för hela sträckan och standardavvikelsen är beräknad som ett medelvärde 

av standardavvikelsen per 20 m mellan de tre mätningarna. 

 

Figur 28. Spårdjup max15, medelvärde och standardavvikelse för Objekt E. 

En viss variation finns mellan mätbilarna. De båda punktlasersystemen uppvisar i stort sett samma 

resultat och för de skannande mätsystemen blir variationsvidden större, 0,2 mm. Ett mätsystem har en 

något högre standardavvikelse vilket också visar sig i repeterbarhetstesten. 

Ser vi till Objekt F är resultatet liknande det som erhålls för Objekt E, se Figur 29. 
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Figur 29. Spårdjup max15, medelvärde och standardavvikelse för Objekt F. 

Det två punktlasersystemen har ett liknande resultat och ett lägre medelvärde än de skannande 

lasersystemen. 

Den repeterbarhetstest som utförs vid en objektmätning är godkänd för tre av de fyra systemen, se 

Bilaga 1. 

5.1.1.5. Spårdjup vänster15 

Spårdjup vänster beräknat från de 9 vänstra av de 15 mätpunkterna redovisas i detta kapitel. 

Medelvärde och standardavvikelse beräknas och redovisas enligt samma princip som för spårdjup 

max17, se kapitel 5.1.1.1. 
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Figur 30. Spårdjup vänster15, medelvärde och standardavvikelse för Objekt E. 

Medelvärdena på Objekt E skiljer sig mellan systemen, från 2,5 mm till 3,7 mm, se Figur 30. Generellt 

är spårdjupsresultatet mer känsligt för sidoläget ju mindre mätbredden är, vilket visar sig i detta 

resultat. 

 

Figur 31. Spårdjup vänster15, medelvärde och standardavvikelse för Objekt F. 
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Objekt F uppvisar samma tendenser som Objekt E, skillnaderna för spårdjup vänster är relativt stora, 

se Figur 31. 

Den repeterbarhetstest som utförs vid en objektmätning är godkänd för tre av fyra system, se Bilaga 1. 

5.1.1.6. Spårdjup höger15 

Spårdjup höger beräknat från de 9 högra av de 15 mätpunkterna redovisas i detta kapitel. Medelvärde 

och standardavvikelse beräknas och redovisas enligt samma princip som för spårdjup max17, se 

kapitel 5.1.1.1. 

 

Figur 32. Spårdjup höger15, medelvärde och standardavvikelse för Objekt E. 

Här är skillnaderna relativt stora, se Figur 25. Orsaken är den mänskliga faktorn. Förarna har valt olika 

sidolägen vid mätningen och det visar sig speciellt på den högra delen av profilen eftersom endast 

delar av spåret täcks in av den yttre mätpunkten på höger sida då 2,6 m mätbredd används. Spårdjup 

höger är normalt den känsligaste parametern för skillnader i sidoläge i och med att den yttre 

mätpunkten ofta ligger i spåret. Möjligheten att automatiskt positionera sidoläge utifrån 

vägmarkeringar kommer att visas i kapitel 5.2.2. 
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Figur 33. Spårdjup höger15, medelvärde och standardavvikelse för Objekt F. 

Objekt F har också en stor variation i resultatet, se Figur 33. 

Den repeterbarhetstest som utförs vid en objektmätning är godkänd för tre av fyra system, se Bilaga 1. 

5.1.1.7. Spårdjup max med fler mätpunkter 

Hur förändras spårdjupsresultatet om flera mätpunkter används istället för standarduppsättningen med 

17? I detta kapitel har 33 mätpunkter samt 321 mätpunkter valts ut för mätbredden 3,2 m så att 

profilen representeras av en mätpunkt varje 0,1 m i tvärled respektive en mätpunkt varje 0,01 m 

alternativt 0,02 m (LCMS – 0,01 m, PPS – 0,02 m, benämns ”all” i figurer). Spårdjup beräknat från 

dessa profiler jämförs med spårdjup beräknat från standarduppsättningen för vägnätsmätning i Sverige 

och Finland (17 mätpunkter). Objekt E och F analyseras var för sig. 

I Bilaga 1 och Bilaga 2 redovisas resultatet av produktionskontrollen vid objektmätning i Sverige. Om 

vi jämför resultatet från beräkningen med utökat antal mätpunkter och resultatet med 17 mätpunkter är 

skillnaden, i de flesta fall, jämförbart eller något bättre (bättre repeterbarhet) då fler mätpunkter 

används. Det finns undantag som troligen beror på slumpen. 

Objekt E, LCMS 

Resultatet (se Figur 34) visar att en ökning av antalet mätpunkter från, 

• 17 till 33 ger ca. 5% högre spårdjup 

• 17 till 321 ger ca 11 % högre spårdjup 

Sannolikt är skillnaderna större ju större spår vägen har. En tvärprofil med djupa spår och branta/stora 

lutningar är svårare att avbilda med ett fåtal mätpunkter eftersom tvärprofilens maxpunkt/minpunkt 

lätt hamnar mellan två mätpunkter. Ser vi till standardavvikelsen som beskriver hur upprepbar 

spårdjupsmätningen är på 20 m nivå (i medeltal) ser vi en reduktion av standardavvikelsen från 17 
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mätpunkter till 33 mätpunkter, men ingen ytterligare reduktion till 321 mätpunkter. Att beräkna 

spårdjupet med fler mätpunkter än en var 0,1 m ger alltså inte en ytterligare förbättrad repeterbarhet. 

Det är flera komponenter som bidrar till repeterbarheten, mätsystemets noggrannhet, förarens förmåga 

att framföra mätbilen med samma sidoläge vid upprepad mätning och sannolikheten att inkludera en 

mätpunkt som är avvikande (outliers) ökar med ökande antal mätpunkter. I och med att vi använder 

samma grunddata för spårdjupsberäkningen men att olika antal mätpunkter väljs ut från tvärprofilen är 

det sannolikt att enstaka avvikande mätpunkter gör att standardavvikelsen inte reduceras ytterligare 

när fler än 33 mätpunkter används.  

 

Figur 34. Effekten av att använda fler mätpunkter i beräkningen av spårdjup max för mätbredd 3,2 m. 

Mätning utförda med LCMS på Objekt E. 

Objekt F LCMS 

Motsvarande sammanställning av objektet i motstående riktning (benämns F) ger följande resultat (se 

Figur 35). Skillnaderna för medelvärde och standardavvikelse är av samma procentuella storleks-

ordning. 
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Figur 35. Effekten av att använda fler mätpunkter i beräkningen av spårdjup max för mätbredd 3,2 m. 

Mätning utförda med LCMS på Objekt F. 

Objekt E PPS 

Det andra mätsystemet ger liknande procentuella skillnader då antalet mätpunkter ökas från 17 till 33 

samt från 17 till 161, 4 % respektive 10 % ökning av spårdjupet. Repeterbarheten, uttryckt som 

standardavvikelse, förbättras också då antalet mätpunkter utökas från 17 till 33 respektive 161. Ingen 

skillnad i repeterbarhet observeras mellan 33 och 161 mätpunkter. 
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Figur 36. Effekten av att använda fler mätpunkter i beräkningen av spårdjup max för mätbredd 3,2 m. 

Mätning utförda med PPS på Objekt E. 

Objekt F PPS 

Motsvarande sammanställning av resultatet för PPS-systemet på objektet i motstående riktning 

(benämns F) ger följande resultat, se Figur 37. Skillnaderna för medelvärde och standardavvikelse vid 

förändring av antal mätpunkter är av samma procentuella storleksordning. 
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Figur 37. Effekten av att använda fler mätpunkter i beräkningen av spårdjup max för mätbredd 3,2 m. 

Mätning utförda med PPS på Objekt F. 

 

5.1.2. Med automatisk sidolägeskorrigering 

Ett mätsystem avtecknar normalt vägytan mycket noggrant och exakt. Den eller de lasrar som utför 

mätningen av ytan är speciellt utvecklad för att klara de utmanande egenskaper som en vägyta har. 

Vägytan kan vara allt från högreflektivt blank, som kan överstyra mottagaren, till matt, vilket riskerar 

att ”suga” upp laserns ljus så att reflexerna blir svaga och i värsta fall otillräckliga. Vidare kan ytorna 

skifta i färg och form, ballastens orientering kan variera och stenmaterialet kan antingen vara täckta 

med bitumen eller inte. En speciell utmaning för lasern är att avbilda ett vitt stenmaterial i 

kombination med det svarta bituminet. Det finns svårigheter som olika mätgivare klarar olika bra men 

den stora felkällan vid en mätning är fortfarande den mänskliga faktorn. En utmaning är hur föraren 

ska kunna placera mätbilen i rätt sidoläge vid en mätning. Utbildning, träning och feedback från 

mätsystemet har visat sig vara den bästa hjälpen. Organisationen måste prioritera kontinuitet, 

utbildning och tydliggöra förarens roll. Föraren måste behärska hur fordonet ska placeras i sidled i 

olika situationer. Denna erfarenhet fås genom testmätningar. Att ge föraren direkt feedback, genom att 

visa den tvärprofil som för tillfället mäts, kan också underlätta valet av ett korrekt sidoläge, speciellt i 

svårhanterade situationer, t.ex. vid motljus. 

Den nya mättekniken med skannade lasrar har oftast en extra och välkommen funktion. Förutom en i 

tvärled högupplöst tvärprofil, kan vissa system ge information om intensiteten i det reflekterande 

ljuset. Den informationen kan användas för att identifiera en referens (en position) i tvärprofilen. 

Oftast används vägmarkeringarna som referens för sidolägespositioneringen av data. I och med att den 

tvärprofil som mäts är 4 m bred och den mätbredd Sverige och Finland normalt använder är 3,2 m så 

kan den del av den 4 m breda profilen som t.ex. ligger mellan kantlinje och mittlinje användas som 

underlag för spårdjupsberäkning. Under förutsättning att linjerna syns och att de inte förändras från år 

till år kan detta bidra till ökad tillförlitlighet i sidledspositioneringen vid återkommande mätningar. 
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De skannande mätsystemen vi har testat har möjligheten att detektera vägmarkeringen och positionera 

data med utgångspunkt från linjerna. Automatiskt val av sidoläge utifrån detekterade vägmarkeringar 

har testats för LCMS-systemet. Detta har gjorts genom att undersöka hur den automatiska 

sidolägespositioneringen påverkar repeterbarheten. 

Den automatiska sidolägespositioneringen innebär att vi måste ta ställning till situationer som kan 

uppstå vid beräkningen. Följande regler är använda vid hanteringen och beräkningen av spårdjup från 

profilerna. 

1. All data som ligger utanför kantlinje och mittlinje tas bort i ett första steg. Detta görs med 

mjukvara från Pavemetrics. 

2. Den mittersta delen av kvarvarande data (mellan vägmarkeringarna) som utgör 3,2 m används 

som indata till spårdjupsberäkningen.  

3. Om inte bredden av kvarvarande data uppgår till 3,2 m sätts den yttre högra mätpunkten till 

sista giltiga värde. 

Med dessa regler beräknas spårdjupet och data analyseras enligt samma metod som i kapitel 5.1.1. 

5.1.2.1. Automatisk detektering av sidoläge 

Inledningsvis beskrivs kvaliteten på sidolägesmätningen. Detta görs genom att beräkna avståndet 

mellan den automatiskt detekterade kantlinjen och mittlinjen längs sträckorna. En vägmarkering har 

olika status/kvalitet under sin livstid. Det objekt som testades hade ett år gamla linjer av god kvalitet. 

Längs objektet skiftar linjetyperna från enkla streckade linjer till heldragna och dubbellinjer. På ett 

ställe finns refuger och även målade pilar på vägbanan som hjälp för val av körfält (se Figur 38). 

 

Figur 38. Exempel på olika vägmarkeringar längs sträckan. 

Man inser snabbt att det kan bli svårigheter att automatiskt detektera linjerna på ett enhetligt sätt från 

mätning till mätning. Två parallella mittlinjer, där den ena oftast är varningslinje eller spärrlinje i 

kombination med en vanlig linje. gör att detekteringen växelvis hittar den vanliga linjen och spärr-

/varningslinjen. I systemet från Pavemetrics detekteras kant- och mittlinje varje 0,1 m och 

medelvärdesbildas till 20 m. Körfältsbredden beräknas som avståndet mellan linjerna. Tre upprepade 

mätningarnas körfältsbredder per 20m visas i Figur 39 (objekt E). 
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Figur 39. Automatiskt detekterade körfältsbredder från LCMS-systemet på objekt E. 

Vi ser att det finns partier med samstämmiga värden (körfältsbredder) längs sträckan. De 

kombinationer av vägmarkeringar där vi finner de partierna med små avvikelser stämmer i huvudsak 

överens med den övre vänstra bilden i Figur 38, alltså enkla kant- och mittlinjer. Medelvärden och 

standardavvikelser för de tre upprepade mätningarnas körfältsbredder för de två undersökta objekten 

visas i Tabell 15 

Tabell 15. Medelvärden och standardavvikelser vid automatisk detektering av 20 m medelvärden av 

körfältsbredder för objekt E och F. Mätning med LCMS. 
 

Medel_körning1 
(m) 

Medel_körning2 
(m) 

Medel_körning3 
(m) 

Stdav. per 20 
m  

(m) 

Objekt E 
längd 4 km 

3,43 3,43 3,43 0,042 

Objekt F 
längd 4 km 

3,48 3,45 3,43 0,052 

5.1.2.2. Jämförelse av spårdjup beräknat från tvärprofil med och utan 
sidolägesjustering 

Inledningsvis ser vi resultatet av repeterbarhetstestet för en objektmätning (3.3.2) och hur spårdjups-

resultatet förändras om det beräknas från ett automatiskt valt sidoläge för mätbilen i jämförelse med då 

mätbilens sidoläge väljs av föraren. Detta ger också en indikation på hur mycket föraren inverkar på 

osäkerheten i att mäta spårdjup. Sidolägets inverkan elimineras inte helt och hållet med tanke på att vi 

fortfarande har en viss variation i sidoläge, vilket visas i resultatet från kapitel 5.1.2.1. 

I kontrollmetoden finns krav för medelvärde och standardavvikelse på 400 m nivå. Inledningsvis 

beskrivs effekten av att nyttja sidolägestekniken vid beräkning av spårdjup max vid objektmätning. 

Följande tre tabeller visar erhållet resultat av kontrollmetoden då spårdjup max beräknas med olika 
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antal lasrar på de två objekten som mättes. Förbättringen då automatiskt sidolägesval används är oftast 

stor och kraven för mätningen uppfylls med god marginal. I Tabell 16 visas också resultatet från 

RST33. När sidolägeskorrektionen används ger LCMS-systemet ett jämförbart resultat med RST33. 

Den förare som utfört mätningen med RST33 är rutinerad och van vid att utföra testmätningar då ett 

korrekt sidoläge är viktigt. Resultatet från RST33 uppskattas vara i paritet med vad som är möjligt att 

uppnå för en förare/mätbil utan någon form av maskinstyrning och därför utgör det en bra 

jämförelsegrund. 

Tabell 16. Repeterbarhetstest för objektmätning (RST33 och LCMS) med och utan automatisk 

sidolägesjustering innan beräkning av spårdjup max med 17 mätpunkter. LC står för automatisk 

sidolägesjustering. 
  

Repeterbarhet 
Spårdjup max17 

LCMS (mm) 

Repeterbarhet 
Spårdjup max17 LC 

LCMS (mm) 

Repeterbarhet 
Spårdjup max17 

RST33 (mm) 

Krav 

O
b

je
k
t 

E
 

Medelvärde 0,22 0,13 0,12 0,45 

Standardavvikelse 0,19 0,10 0,12 0,55 

O
b

je
k
t 
F

 

Medelvärde 0,28 0,20 0,20 0,45 

Standardavvikelse 0,15 0,10 0,09 0,55 

 

Tabell 17. Repeterbarhetstest för objektmätning (LCMS) med och utan automatisk sidolägesjustering 

innan beräkning av spårdjup max med 33 mätpunkter. LC står för automatisk sidolägesjustering. 
  

Repeterbarhet 
Spårdjup max33 

(mm) 

Repeterbarhet 
Spårdjup max33 LC 

(mm) 

Krav 

O
b

je
k
t 

E
 

Medelvärde 0,16 0,15 0,45 

Standardavvikelse 0,18 0,08 0,55 

O
b

je
k
t 
F

 

Medelvärde 0,29 0,13 0,45 

Standardavvikelse 0,18 0,09 0,55 
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Tabell 18. Repeterbarhetstest för objektmätning (LCMS) med och utan automatisk sidolägesjustering 

innan beräkning av spårdjup max med maximalt antal mätpunkter. LC står för automatisk 

sidolägesjustering. 
  

Repeterbarhet 
Spårdjup 
max_all 

(mm) 

Repeterbarhet 
Spårdjup max_all LC 

(mm) 

Krav 

O
b

je
k
t 

E
 

Medelvärde 0,20 0,14 0,45 

Standardavvikelse 0,20 0,08 0,55 

O
b

je
k
t 
F

 

Medelvärde 0,35 0,13 0,45 

Standardavvikelse 0,22 0,09 0,55 

Att använda en automatisk sidolägespositionering av mätdata vid en objektmätning rekommenderas. 

Vid en objektmätning är beläggningen oftast ny och mätningen sker oftast inom en till två månader 

efter åtgärd. Ytan har då inte hunnit få någon spårbildning och den största felkällan är därför 

kantlinjernas inverkan på spårdjupsmåttet. Entreprenören har ofta ett jämnhetskrav i tvärled (spårdjup) 

på färdig yta som ligger runt 3 mm för ett 20 m värde och en vägmarkering kan vara upp till 4 mm 

hög. Man inser lätt att det kan uppstå problem. I Sverige löser man detta genom att reducera 

mätbredden då man misstänker att vägmarkeringen kan inverka på spårdjupet. De yttre punkterna 

”släcks” ner och mätbredden 2,6 m används. Att just 2,6 m används beror på att en 17 mätpunkters 

utrustning har c:a 0,3 m mellan de två yttersta mätpunkterna. Genom att detektera sidoläget för kant- 

och mittlinje finns möjligheten att använda en större mätbredd som då avspeglar en större del av 

vägytan. Eftersom en skannande utrustning har fler mätpunkter i tvärled ger det också möjligheten att 

använda en större mätbredd än 2,6 m för smala körfält. En annan fördel med att positionera data med 

vägmarkeringen som referens är vid uppföljning av entreprenader. Visserligen kommer inte mätbilen 

följa vägens spårbildning vid uppföljningen (i kurvor kommer spårbildningen vandra i sidled) men 

fördelen blir att samma del av vägen kommer att kontrolleras/följas upp från år till år. 

5.2. Teststräckor 

Mätning på teststräckor utförs för att avgöra om en leverantör är tekniskt kapabel och har en utrustning 

som når upp till den standard som Trafikverken kräver av en leverantör för att utföra en vägnäts- eller 

objektmätning. Här kontrolleras att leverantörens resultat är valida och spårbara genom jämförelser 

med referensmätning och att utrustningen är repeterbar och inte har någon komponent av hastighets-

beroende. Kontroll- och mätproceduren beskrivs i kapitlen 3.3.1 respektive 4.4.  

5.2.1. Utan automatisk sidolägeskorrigering 

De 15 mätningarna i tre olika hastigheter, som utfördes på teststräckorna, utgör indata till kontroll av 

validitet och repeterbarhet. Detta kapitel beskriver resultatet av den analys som görs från mätningarna 

utan att korrigera för fordonets sidoläge. Förarna har blivit instruerade att följa guidelinjen på bästa 

sätt (med konstant sidoläge av mätbilen i förhållande till guidelinjen) så att mätningen stämmer 

överens med det sidoläge som referensutrustningen hade. 

Om dessa kontroller vore en ”skarp” kontroll, t.ex. vid en upphandling, skulle jämförelsen göras utan 

att på något sätt korrigera data, men eftersom denna studie ska ge svar på om de testade mätsystemen 

kan klara de krav som normalt används väljer vi att bortse från denna regel. Vi har korrigerat sidoläget 

(valt en annan del av tvärprofilen) så att den del av de testade mätbilarnas tvärprofiler stämmer 

överens med sidoläget för referensens tvärprofil. Detta har inte gjorts dynamiskt för varje decimeter 

utan genom att flytta de testade mätbilarnas tvärprofil i sidled med ett avstånd som motsvarar ett 
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medelvärde av avvikelsen (för alla sträckor). M.a.o. finns variationen kvar men inte det systematiska 

sidolägesfelet. Det ger ett underlag som gör analysen och jämförelsen rättvis mot de testade systemen, 

som om alla förarna lyckats hålla ett korrekt sidoläge. De svar vi vill ha från rapporten är om de 

skannande mätsystemen har en tillräckligt bra noggrannhet och är tekniskt kapabla att användas istället 

för punktlasersystemen (avseende de tvärgående ojämnhetsmåtten). När resultaten studeras i detta 

kapitel ska det än en gång noteras att RST33 (17 mätpunkter) endast har mätt på en teststräcka (A) 

medan de andra systemen mätte alla tre sträckorna. Resultatet från validitetstestet visas i Bilaga 5. 

5.2.1.1. Spårdjup max17 

17 mätpunkter, enligt samma konfiguration som för mätpunkterna på ett traditionellt punktlasersystem 

i Sverige och Finland, ”väljs” ut från de skannande systemens tvärprofiler som underlag för beräkning 

av spårdjup max17. Detta ger en jämförelse med samma förutsättningar för systemen. 

Jämförelsen av spårdjup max beräknat med 17 mätpunkter och referens ger genomgående ett bra 

resultat. Ett godkänt resultat för validitet innebär att mer än 80 procent av 20 m sträckornas spårdjup 

ska ligga inom ett intervall (±1 mm) runt referensen. Resultaten för alla systemen ligger över 90 %, se 

Figur 40. 

 

Figur 40. Validitet för spårdjup max17 för de testade systemen. 

Även repeterbarheten är bra för de testade systemen. Systemen klarar de krav som normalt används, se 

Figur 41. 
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Figur 41. Repeterbarhet för spårdjup max17 för de testade systemen. 

Ser vi till mätvärdenas storleksordning finns en viss skillnad mellan punktlasersystemen och de 

skannande systemen, se Figur 42. 

 

Figur 42. Spårdjup max17 för teststräcka A, medelvärde och standardavvikelse av 20 m värden. 

Jämförelse mellan spårdjup beräknat med 17 mätpunkter på 3,2 m mätbredd. 

Punktlasersystemen har c:a 0,7 mm lägre medelvärde än de skannande systemen och referensen. 

Skillnaden kan med största sannolikhet relateras till sättet att hantera tvärprofilen från ett skannade och 

punktlasersystem. För att skapa en tvärprofil från ett skannade system måste den filtreras (i tvärled). 

Grunddata samplas väldigt tätt, ibland under 1 mm mellan varje sampel. Orsaken till att filtreringen 

måste göras har två huvudsakliga orsaker, 

• ytans textur ska inte påverka mätning av spårdjup, 

• en skannande laser har ett brus som inte ska påverka karakteriseringen av spårdjup. 

Brus och ytans textur måste alltså filtreras bort innan spårdjup kan beräknas. Det finns i dagsläget 

ingen standard för hur detta ska utföras utan varje tillverkare använder sin egen metod. Kanske måste 

det vara så då olika sensorer har olika förutsättningar. Ett punktlasersystem, däremot, har inte samma 
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täthet mellan mätpunkterna i tvärled men en hög täthet i längsled, normalt 32 kHz. Problemen är de 

samma, sensorerna har ett visst brus och de följer ytans textur. Detta filtreras normalt bort genom att 

medelvärdesbilda punktlaservärdet över den sträcka som ska utgöra grund för att skapa tvärprofilen, 

0,1 m. Filtreringstekniken skiljer sig alltså mellan systemen och är den troliga orsaken till att resultatet 

skiljer sig åt. Som en del av en eventuell introduktion av skannande laserteknik i Sverige och Finland 

bör en harmonisering av filtreringen utföras så att skillnaden på spårdjupen från de olika systemen 

minimeras. 

5.2.1.2. Spårdjup max15 

Med samma ansats som för spårdjup max17 beräknas spårdjup max 15 från de skannande laser-

systemen. 

Resultatet från validitetstestet är bra för alla systemen, se Figur 43. 

 

Figur 43. Validitet för spårdjup max15 för de testade systemen. 

Även resultatet av repeterbarhet är bra, väl under kravgränsen. 

 

Figur 44. Repeterbarhet för spårdjup max15 för de testade systemen. 

En jämförelse mellan de olika systemen visar att RST-33 har den klart bästa repeterbarheten. Eftersom 

resultatet för VTIRST (som är ett liknande mätsystem som RST-33) är i paritet med de skannande 
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systemen härleder de bra resultaten för RST-33 till förarens skicklighet att hålla samma sidoläge från 

mätning till mätning. 

Nivån på spårdjupet, beräknat med reducerad mätbredd, mellan punktlaser- och de skannade systemen 

följer samma mönster som för spårdjupet beräknat med full mätbredd (17 punkter), se Figur 45. 

 

Figur 45. Spårdjup max15 för teststräcka A, medelvärde och standardavvikelse av 20 m värden. 

Jämförelse mellan spårdjup beräknat med 15 mätpunkter på 2,6 m mätbredd. 

Punktlasersystemen har en lägre nivå på spårdjupet, c:a 0,6 mm. 

5.2.1.3. Övriga spårdjupsmått 

Även spårdjup vänster och höger för de olika mätbredderna har testats mot de krav som finns. Alla 

resultat redovisas i Bilaga 3. Det finns tester som inte ger godkända resultat men vi ser ingen annan 

förklaring till detta än den mänskliga faktorn. Förarens förmåga att följa guidelinjen är viktig i denna 

studie och detta är förklaringen till att det finns underkända resultat. I en upphandlingstest då ett 

kontrakt står på spel finns en större ”kontrollapparat” runt mätningarna då stort fokus läggs på 

egenkontroll och kvalitetssäkring. 

5.2.1.4. Spårdjup beräknat med olika antal mätpunkter 

Vad händer om spårdjupsberäkningen baseras på fler och fler antal mätpunkter? De uppsättningar som 

är testade i denna studie baseras på tre olika simuleringar för mätbredden 3,2 m, 17 mätpunkter (X) 

enligt konfigurationen som används av de mätsystem som har mätt i Sverige och Finland de senaste 

åren, 33 mätpunkter (Y) (en mätpunkt varje 0,1 m i tvärled) och maximalt antal mätpunkter (Z). En 

fördel med att använda den skannande lasertekniken är att tvärprofilen kan beskrivas med fler 

mätpunkter. Detta möjliggör en mer detaljerad beskrivning av tvärprofilens form och både låg- och 

högpunkter kommer att hittas. Det ger i sin tur en förutsättning att öka repeterbarheten och det ger 

också ett teoretiskt större spårdjupsvärde. Även om repeterbarheten förbättras borde inte antalet 

mätpunkter påverka validiteten. Att det inte påverkar validiteten beror på metoden att ta fram 

referensdata. Den anpassas efter mätbilens konfiguration, d.v.s. referensdata för LCMS Z beräknas 

med samma antal mätpunkter från referensprofilen som tvärprofilen för LCMS Z består av. Teori och 

verklighet tycks stämma ganska bra i detta fall, validiteten påverkas inte nämnvärt då olika antal 

mätpunkter används i spårdjupsberäkningen. Ett undantag finns för PPS-systemet där validiteten ökar 

då vi använder 33 mätpunkter istället för 17 vid spårdjupsberäkningen vilket måste anses vara 

slumpens inverkan på resultatet. 
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Figur 46. Validitet för LCMS då olika antal mätpunkter används för att beräkna spårdjup. Linjen i 

diagrammet visar gränsvärde för kontrollmetod. 

 

 

Figur 47. Repeterbarhet för LCMS då olika antal mätpunkter används för att beräkna spårdjup. 

Linjen i diagrammet visar gränsvärde för kontrollmetod. 
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Figur 48. Validitet för PPS då olika antal mätpunkter används för att beräkna spårdjup. Linjen i 

diagrammet visar gränsvärde för kontrollmetod. 

 

 

Figur 49. Repeterbarhet för PPS då olika antal mätpunkter används för att beräkna spårdjup. Linjen i 

diagrammet visar gränsvärde för kontrollmetod. 

Antal mätpunkters inverkan på repeterbarheten har en betydande inverkan. Det djupaste spåret hittas i 

varje mätning om alla tillgängliga mätpunkter används, även om föraren inte håller exakt samma 

sidoläge i varje repetition. Om istället 17 mätpunkter används kommer spårdjupets variation öka 

eftersom mätbilens sidoläge påverkar om tvärprofilens låg- och högpunkter hittas. 

Spårdjupets värde förändras också beroende av hur många punkter som används för att beskriva 

tvärprofilen, enligt resonemanget ovan. I figuren nedan redovisas hur stora skillnaderna blir då fler 

mätpunkter används. Spårdjupet ökar i medeltal 0,45 mm (eller 5 %) om en punkt per decimeter 

används istället för 17 mätpunkter. Detta motsvarar ett års spårdjupsökning på en normalbyggd ABS-

beläggning med 3 000 till 4 000 i trafikmängd. Att öka antal mätpunkter från 17 mätpunkter till 

maximalt antal ger en ytterligare ökning på 0,2 mm (eller totalt 8 %). Effekten av att öka antalet 

mätpunkter som beskriver tvärprofilen och då spårdjup beräknas är inte försumbar. Om en utökning av 

antalet mätpunkter blir en realitet måste en kompensering eller omräkning ske som räknar om äldre 

värden till spårdjupsvärden som de nya mätsystemen levererar. Att basera en omräkning på resultat 
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från enbart denna studie ger ett alltför litet underlag. En ”mjuk” övergång rekommenderas, då delar av 

vägnätet mäts med båda mätsystemen. Det är viktigt att alla vägkategorier och aspekter täcks in i en 

sådan studie. Med tanke på hur tvärprofilens utseende kan skilja sig mellan en mätning på en mindre 

väg och en motorväg finns anledning att tro att en viss korrigeringsformel per vägkategori kan 

behövas. 

 

Figur 50. Spårdjup beräknat med olika antal mätpunkter för LCMS och PPS i jämförelse med 

referens. 

Naturligtvis bör man ta vara på så mycket information som möjligt om ett nytt mätsystem 

introduceras, men för att karaktärisera en tvärprofil som normalt har relativt mjuka former lär ett 

avstånd mellan intilliggande mätpunkter mindre än var 25 mm inte ge något mervärde. Troligtvis 

skulle även 50 mm vara tillräckligt. Det är alltså inte bara filtrering av tvärprofilen som ger skillnader 

utan även antalet mätpunkter påverkar nivån på spårdjupsvärdet. I och med att dessa skillnader finns 

ser vi det som svårt att blanda olika mätteknik (punktlaser och skannande teknik) inom ett kontrakt för 

vägnätsmätning. 

5.2.2. Med automatisk sidolägeskorrigering 

Om vi ser till resultatet på teststräckor då mätningen positioneras i sidled i förhållande till en referens 

(närmare beskrivet i kapitel 5.1.2) kan vi förvänta oss en bättre repeterbarhet med automatisk 

sidolägeskorrigering eftersom mycket av osäkerheten i en mätning ligger i förarens skicklighet och 

förmåga att hålla samma sidoläge vid upprepade mätningar. Validiteten borde inte påverkas nämnvärt 

eftersom föraren har haft tydliga instruktioner att följa guidelinjen vid mätningen, vilket de också har 

gjort relativt bra. 

Vid mätningen med LCMS har vägmarkeringarna detekterats, se figuren nedan. På profilens högra del 

inleds profilen med nollor, vilket indikerar att mätvärdet är utanför kantlinjen. Profilens vänstra del har 

mätvärden som succesivt avtar från mätvärdet ”1,1” (!). Profilens första mätpunkt till höger om 

mittlinjen indikeras av ett ”hopp” från 1,1 till profilens verkliga värde. Detta är lätt att inse att detta 

inte är ett optimalt sätt att markera mittlinjen och det kräver eftertanke och programmering för att 

säkerställa att ”hoppet” verkligen beror på att linjen har detekterats.  
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Figur 51. Tvärprofil mätt med LCMS där även sidoläget för vägmarkeringen är detekterad (markeras 

med ⁎). 

Eftersom guidelinjen är målad 250 cm till vänster om kantlinjen kan vi välja den del av LCMS-

profilen (i tvärled) som stämmer överens med referensens sidoläge. Det andra mätsystemet, PPS, har 

detekterat avståndet mellan guidelinjen och en mätpunkt i tvärprofilen. På så sätt har även resultatet 

från detta mätsystem varit möjligt att positionera i tvärled. 

Vi inleder med att studera resultatet för LCMS. Här repeteras de benämningar som används i diagram 

och tabeller. 

• X = spårdjup beräknat med 17 mätpunkter 

• Y = spårdjup beräknat med 33 mätpunkter 

• Z = spårdjup beräknat med max antal mätpunkter 

• LC = automatisk sidolägeskorrektion är använd för att välja del av tvärprofil som underlag för 

beräkning av spårdjup. 

De ordinarie mätningarna med LCMS-systemet har mycket bra validitet och repeterbarhet redan utan 

en korrektion av sidoläget. Med andra ord ges inget större utrymme för förbättringar. I Figur 52 visas 

skillnaden i validitet mellan spårdjup max 17 med och utan sidolägeskorrektion. Med undantag från 

spårdjup beräknat med 17 mätpunkter sker en svag förbättring av validiteten när sidolägeskorrektionen 

används.  
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Figur 52. LCMS, validitet för spårdjup max 17 med och utan sidolägeskorrigering. LC = 

sidolägeskorrigering. 

Vi går vidare med spårdjupets repeterbarhet och ser att den förbättras för alla konfigurationer av 

mätpunkter då sidolägeskorrektionen används, se Figur 53. Den största förbättringen fås då 17 

mätpunkter används. 

 

Figur 53. LCMS, repeterbarhet för spårdjup max 17 med och utan sidolägeskorrigering. LC = 

sidolägeskorrigering. 

Den största förbättringen erhålls när få mätpunkter används, vilket är logiskt. Om få mätpunkter 

används vid beräkning av spårdjup ger ett felaktigt sidoläge en större inverkan på måttens 

storleksordning i jämförelse med om fler mätpunkter används. 

Spårdjup beräknat med den reducerade mätbredden (2,6 m), som används vid mätning i smala körfält, 

uppvisar samma tendenser som spårdjup beräknat med 3,2 m mätbredd. En försämrad validitet erhålls 

med sidolägeskorrektion då få mätpunkter används men spårdjupets validitet förbättras då fler 

mätpunkter används, se Figur 54. 
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Figur 54. LCMS, validitet för spårdjup max 15 med och utan sidolägeskorrigering. LC = 

sidolägeskorrigering. 

Även spårdjupets (beräknat med reducerad mätbredd) repeterbarhet förbättras med 

sidolägeskorrektion, se Figur 55. Effekten är större för spårdjup beräknat med den mindre mätbredden 

i jämförelse med spårdjupet beräknat med 3,2 m mätbredd. Det beror på var de yttre mätpunkterna blir 

placerade. Om de yttre mätpunkterna träffar tvärprofilen där den har den största gradienten får vi stora 

variationer i spårdjupsvärdet. En liten förflyttning i sidled ger då stora effekter vid beräkningen av 

spårdjup. På denna teststräcka hamnar den yttre mätpunkten med reducerad mätbredd i just en del av 

profilen som har en stor lutning. När sidoläget korrigeras med automatisk sidolägesinformation 

används, i större utsträckning, samma del av tvärprofilen vid beräkning av spårdjup vilket ger en 

positiv inverkan på repeterbarheten. 

 

Figur 55. LCMS, repeterbarhet för spårdjup max 15 med och utan sidolägeskorrigering. LC = 

sidolägeskorrigering. 

Vi går över till att analysera resultatet från det andra mätsystemet, PPS. Spårdjup beräknat från både 

den smala och breda mätbredden ger genomgående ett förbättrat resultat om sidolägeskorrektionen 
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används. Det gäller både validitet och repeterbarhet. Resultatet kan ses i de fyra kommande figurerna 

(Figur 56 till Figur 59). 

 

Figur 56. PPS, validitet för spårdjup max 17 med och utan sidolägeskorrigering. LC = 

sidolägeskorrigering. 

 

 

Figur 57. PPS, repeterbarhet för spårdjup max 17 med och utan sidolägeskorrigering. LC = 

sidolägeskorrigering. 
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Figur 58. PPS, validitet för spårdjup max 15 med och utan sidolägeskorrigering. LC = 

sidolägeskorrigering. 

 

 

Figur 59. PPS, repeterbarhet för spårdjup max 15 med och utan sidolägeskorrigering. LC = 

sidolägeskorrigering. 

Spårdjupens repeterbarhet är mycket bra, för båda mätbredderna. 

I Bilaga 3 visas även resultaten för spårdjup vänster och höger, för respektive mätbredd, med och utan 

sidolägeskorrektion. 

5.2.3. Justering av sidoläge efter profilens form 

Ett tredje alternativ att korrigera sidoläget för vilken del av tvärprofilen som ska användas är att utgå 

från formen på en referensprofil och ”matcha” den med tvärprofilen från en annan mätning som är 

gjord på samma sträcka. Vi matchar referensmätningens tvärprofil med mätningarna. Detta ger en 

aktiv justering av sidoläget längs hela sträckan för tvärprofilen utifrån referensmätningens verkliga 
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sidoläge. Det är en metod med potential att användas vid återkommande mätningar. Vi ser dock flera 

orsaker till att inte rekommendera metoden vid vägnätsmätning, nämligen: 

• Det är inte möjligt att matcha den första mätningen efter en ny beläggningsåtgärd. Kommande 

mätningar blir då beroende av första mätningens sidoläge. 

• Om den första mätningen är gjord på en ny beläggning finns det få igenkänningspunkter i 

profilen som försvårar en säker matchning. 

• Driftåtgärder då vägen lappas är vanligt förekommande, speciellt på det sekundära vägnätet. 

Lappningar förändrar tvärprofilens form och försvårar matchningen. 

En möjlig användning för metoden med matchning av tvärprofiler är vid kvalitetskontroll av 

mätsystem då förarens inverkan på resultatet ska minimeras. Det skulle möjliggöra en kontroll av 

mätbilens noggrannhet utan att räkna in föraren vilket är en del vid en kvalitetskontroll av ett 

mätsystem. I dagens upphandlingstester tillhandahåller vi en guidelinje som ska följas efter förarens 

bästa förmåga. Det har visat sig att den främsta orsaken till att en mätleverantör misslyckas med att få 

sitt mätsystem godkänt är förarens förmåga att följa guidelinjen med rätt sidoläge. Det ska också 

nämnas att de företag som deltagit i detta upplägg har utvecklat metoder som hjälper föraren att följa 

guidelinjen. Detta i kombination med skickliga förare möjliggör att rätt sidoläge kan hållas. 

Den test som är utförd i detta kapitel baseras på att matcha tvärprofilerna mellan de skannande 

systemen och referens (VTIXPS) varje decimeter längs sträckan och välja ut den del av tvärprofilen 

från testat mätsystem som stämmer med referensens sidoläge. Matchningen utförs med 

autokorrelation, som förenklat kan beskrivas som; att välja det sidoläge som har högst korrelation då 

den testade tvärprofilen skjuts i tvärled i förhållande till en referensprofil. Om överensstämmelsen är 

bra mellan referens och testad tvärprofil ger det ett optimalt sidoläge och vi kan få en validitet och 

repeterbarhet som inte är påverkad av förarens sidolägesval. Följande två bilder visar vad som i 
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praktiken sker när profilerna matchas mot referensen, den första med 15 repeterade mätningar med 

PPS på en decimeter-tvärprofil, den andra från LCMS. 

 

Figur 60. Tvärprofil från PPS för 0,1 m, 15 repetitioner. Ovan levererade profiler utan 

sidolägeskorrektion, nedan efter sidolägeskorrektion med matchning (autokorrelation) med 

referensens tvärprofil. 

 

 

Figur 61. Tvärprofil från LCMS för 0,1 m, 15 repetitioner. Ovan levererade profiler utan 

sidolägeskorrektion, nedan efter sidolägeskorrektion med matchning (autokorrelation) med 

referensens tvärprofil. 

Den fråga vi vill ha besvarad av denna undersökning är hur bra den automatiska 

sidolägesdetekteringen är. Detta gör vi genom att jämföra validitet och repeterbarhet för spårdjupet när 
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sidoläget är korrigerat med automatisk metod och metoden med matchning. Vi räknar med att 

metoden med matchningen är den optimala metoden och den bestående osäkerheten beror på 

mätsystemens (referens och testat system) egna noggrannheter. 

Vi inleder med att se på resultatet från PPS. Validiteten är i stort sett lika för båda metoderna, se Figur 

62. 

 

Figur 62. Jämförelse av validitet för spårdjup max17 med PPS efter sidolägeskorrektion med 

automatisk metod och matchning av tvärprofiler. LC= automatisk sidolägeskorrektion. 

PR=sidokorrektion via matchning. 

Även repeterbarheten för spårdjup är i stort sett opåverkad då de olika metoderna för 

sidolägeskorrektion används, se Figur 63. Det blir genomgående en liten förbättring av repeterbarheten 

med matchningsmetoden. 

 

Figur 63. Jämförelse av repeterbarhet för spårdjup max17 med PPS efter sidolägeskorrektion med 

automatisk metod och matchning av tvärprofiler. LC= automatisk sidolägeskorrektion. 

PR=sidokorrektion via matchning. 

Från de två ovanstående bilderna kan vi se att den automatiska sidolägeskorrektionen i PPS systemet 

har fungerat mycket bra på teststräckorna. 
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Ser vi till LCMS-systemet så är resultatet av validitet och repeterbarhet för spårdjupet aningen sämre 

med matchningsmetoden. Det är små skillnader, se Figur 64 och Figur 65, vilket leder till slutsatsen att 

den automatiska sidolägeskorrektionen i LCMS-systemet fungerar bra. 

 

Figur 64. Jämförelse av validitet för spårdjup max17 med LCMS efter sidolägeskorrektion med 

automatisk metod och matchning av tvärprofiler. LC= automatisk sidolägeskorrektion. 

PR=sidokorrektion via matchning. 

 

 

Figur 65. Jämförelse av repeterbarhet för spårdjup max17 med LCMS efter sidolägeskorrektion med 

automatisk metod och matchning av tvärprofiler. LC= automatisk sidolägeskorrektion. 

PR=sidokorrektion via matchning. 

5.3. Vägnätsslingor 

Den slinga som använts för att testa mätsystemen, slinga D, finns närmare beskriven i kapitel 3.3.2. 

Vid mätningen av slingan har respektive förare valt det sidoläge som han blivit instruerad att följa. De 

”regler” som finns är att följa vägens spårbildning med jämnhetsmätpunkterna men utan att någon 

mätpunkt hamnar utanför beläggningskanten, för 3,2 m mätbredd. Det innebär att när spårbildningen 
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för vägens högra del ligger nära beläggningskanten måste föraren parera detta genom att förflytta 

mätbilen mot mitten av vägen. Detta förfarande används normalt inte av operatörerna av LCMS- och 

PPS-systemet. Vi kan se, speciellt på de smala vägarna, att de yttre mätpunkterna bitvis har hamnat 

utanför beläggningskanten vilket i sin tur medför att resultatet i de tester som utförts är sämre än vad 

som kan förväntas. Detta måste beaktas när resultatet av testerna granskas. 

Ett exempel. 

I Finland kontrolleras produktionsmätningar på 100 m nivå. En kontrollmätning utförs för att verifiera 

kvaliteten på produktionsmätningen. De olika repetitionerna på slinga D får representera produktions- 

och kontrollmätning. I Tabell 19 kan vi resultatet av spårdjup max17 för fem upprepade mätningar på 

samma 100 m sträcka. 

Tabell 19 Ett exempel på spårdjup max 17 för en 100 m sträcka då sidoläget inverkar på resultatet. 

Mätningen är utförd på en väg med bredden 6 m. 

Mätning1 

(mm) 

Mätning2 

(mm) 

Mätning3 

(mm) 

Mätning4 

(mm) 

Mätning5 

(mm) 

2,65 5,98 12,75 2,70 2,67 

Vi kan se att mätning 1, 4 och 5 har en inbördes skillnad mindre än 0,06 mm, men mätning 2 och 3 har 

haft ett annat sidoläge som gjort att mätpunkter varit utanför beläggningskanten vilket gett ett 

avvikande resultat. Detta är en genomgående tendens i datamaterialet och är förklaringen till att de 

gränsvärden som används i Sverige och Finland för produktionskontroll inte kan uppnås. Orsaken är 

alltså inte brister i mätsystemen utan det kan hänvisas till inmätningen. I figuren nedan ser vi en 

tvärprofil där mätbilen varit placerad långt ut mot höger så att gräskanten utanför beläggningen ger ett 

tillskott på spårdjupsberäkningen. 

 

Figur 66. Exempel på tvärprofil som visar ett sidoläge som medför ett stort tillskott vid beräkning av 

spårdjup. Röda markeringar visar vilken del av tvärprofilen som används i beräkningarna. 

Med anledning av att mätbilarna har haft ett sidoläge som medför att gräskanten inverkat på 

spårdjupsberäkningen kommer också ett annat sidoläge testas. En annan del av tvärprofilen väljs som 

underlag för beräkning av spårdjup. Detta görs för hela slingan, även om det inte är nödvändigt på 

breda vägar. Istället för att välja den mittersta delen av tvärprofilen väljs 3,2 m sidolägesförflyttat 0,2 

m mot vägmitt. Detta borde ge en bättre upprepbarhet men å andra sidan borde reproducerbarheten 

försämras vid jämförelsen med RST29. Resultatet av detta visar på färre avvikande värden. 
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5.3.1. Krav i Sverige 

De kontrollmetoder som används vid upphandling av mättjänsten på vägnätsnivå beskrivs i kapitel 

3.3.2. Kontrollen är uppdelad i tre olika moment. Ett av momenten är samma som den 

produktionskontroll som utförs i det ordinarie kontraktet för vägnätsmätning. Kontrollen ska 

säkerställa att leverantören har reliabla resultat som kan användas och matas in i Trafikverkets PM-

system (Pavement Management). Den andra testen vid en upphandling är att undersöka mätsystemets 

repeterbarhet. Detta görs genom att bestämma mätfel och relativt mätfel, se kapitel 3.3.3.1. Det sista 

och tredje momentet i en upphandling är att undersöka reproducerbarheten, se kapitel 3.3.3.2. Kraven 

för denna test är baserade på att använda två mätsystem av samma sort. I denna test har vi inte haft 

möjligheten att använda två LCMS-system eller två PPS-system, data är därför jämfört med ett 

punktlasersystem med 17 mätpunkter, RST29. I testerna har spårdjup beräknats från en tvärprofil med 

17 utvalda mätpunkter från de skannande mätsystemens i stort sett kontinuerliga tvärprofil. 

5.3.1.1. Utan automatisk sidolägeskorrigering 

Repeterbarhet 

Repeterbarheten beskrivs av mätfelet. Beräkningarna baseras på medelvärdesbildade 400 m sträckor 

från de fem upprepade mätningarna för respektive mätsystem (på slinga D). De krav som används är 

desamma som använts vid tidigare upphandlingar av vägytemätning i Sverige. Ursprungligen är 

kraven utformade för att passa den noggrannhet som ett punktlasersystem har. Det är krav som de 

flesta mätsystem klarar vid ett upphandlingstest. På grund av mycket störningar i tvärprofilen som 

härleds till sidoläget (se kapitel 5.3) vid mätningarna uppfylls inte alla krav. 

 

Figur 67. Kontroll av mätfel och relativt mätfel för spårdjup beräknat med 17 mätpunkter från LCMS 

och PPS. Grå linje är gränsvärde till blå stapel, gul linje är gränsvärde för orange stapel. 

Från kontrollen på teststräckor har vi visat att båda systemen är repeterbara och valida. Den osäkerhet 

som adderats detta test är framförallt förarens inverkan på mätningen (val av sidoläge). Förarens 

inverkan på resultatet kan delas upp i två huvudsakliga felkällor, båda med utgångspunkt från 

sidoläget. 

1. Valt sidoläget medför att mätpunkter hamnar utanför beläggningskanten. 

2. Skillnader i sidoläge mellan de repeterade mätningarna. 
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Mätsystemet PPS har lyckats bäst vid dessa tester, resultatet är under gränsvärdena för spårdjup 

beräknat från hela mätbredden och för den vänstra delen av profilen. Den högra delen har stort mätfel 

och stort relativt mätfel. Detta härleder vi till störningar från mätningen då en eller flera mätpunkter 

har mätts utanför beläggningen. LCMS-systemet har också en viss påverkan av att vissa mätpunkter 

hamnat utanför beläggningskanten men detta förklarar inte hela mätfelet. Andra felkällor vid 

mätningen har spelat in, förarens förmåga att repetera mätningen och fuktiga vägavsnitt vid mätningen 

har påverkat resultatet. 

Produktionskontrollmetoden i Sverige innebär att en viss del av produktionsmätningen repeteras med 

en annan mätbil och annan personal. Detta finns närmare beskrivet i kapitel 3.3.3.3. När vi testar den 

svenska produktionskontrollmetoden har spårdjup beräknats med 17 mätpunkter från de skannande 

systemen med samma inbördes avstånd mellan mätpunkterna som används i ett punktlasersystem. 

Data från de skannande systemen utgör kontrollmätningen. Som produktionsmätning används data 

från ett punktlasersystem. Data jämförs på 400 m nivå och det är tre moment som utförs: 

• Korrelation, korrelationskoefficient r ≥ 0,9 

• Systematisk skillnad, systematisk skillnad ≤ 0,5 mm och ≥ -0,5 mm 

• Likhet med produktionsmätningen, inom intervall från produktionsmätning ≥ 80 % 

Resultatet från produktionskontrollmetoden redovisas i Figur 68. 

 

Figur 68. Resultat av den svenska produktionskontrollmetoden på slinga D. 
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Korrelationen mellan spårdjupet beräknat från de skannande systemen och punktlasersystemet är bra 

förutom i höger spår där resultatet inte når upp till gränsvärdet. Den systematiska skillnaden ligger 

inom gränserna för LCMS-systemet men inte för PPS avseende spårdjup max och höger. Slutligen når 

LCMS-systemet upp till likhet med produktion men inte PPS där åter igen spårdjup max och höger 

fallerar. Orsaken till de underkända värdena har vi redan tidigare analyserat och diskuterat i detta 

kapitel. Vi ser inte att felaktigheterna beror tekniska brister i mätsystemen. 

5.3.1.2. Med automatisk sidolägeskorrigering 

En fördel med de skannande systemen är att de kan detektera vilket sidoläge mätbilen har haft i 

förhållande till en referens (vägmarkering). Tekniken beskrivs närmare i kapitel 5.1.2. Det förväntade 

resultatet är en förbättrad repeterbarhet då spårdjup kan beräknas utifrån data med samma sidoläge vid 

upprepade mätningar. Vi har dock inte kunnat observera en förbättrad repeterbarhet med automatisk 

sidolägeskorrektion vid mätning på slingan. Det finns förklaringar till detta. För det första är inte 

kvaliteten på vägmarkeringarna den bästa på det sekundära vägnätet, se Figur 69. Om vägmarkeringen 

är sliten, saknas eller på annat sätt är svår att tyda för systemet ger det en osäkerhet i 

sidolägesbestämningen som t.o.m. kan försämra repeterbarheten. Två av de fem repetitionerna på 

slinga D kunde inte användas för att detektera avståndet till kantlinjen så resultatet rörande 

sidolägesjustering är baserat på tre varv på slinga D. 

 

 

Figur 69. Exempel på avsnitt där detektering av vägmarkeringen inte fungerar. 

Spårdjup från LCMS-systemet har utvärderats utifrån den normala placeringen av mätbilen och 

jämförts med spårdjup beräknat från en automatiserad sidolägespositionering. 

Resultatet av jämförelsen visas i Figur 70. För spårdjup max och vänster försämras resultaten om 

sidolägesinformation används men för spårdjup höger får vi en halvering av mätfelet och det relativa 

mätfelet. Förklaring till detta är inte självklar men vi tror att förbättringen av spårdjup höger beror på 

att vi nu undviker att mäta på gräset intill beläggningskanten, på de smala vägarna. 
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Figur 70. Jämförelse av repeterbarhet för spårdjup när linjedetektering för automatisk korrektion av 

sidoläge använts och då föraren väljer sidoläge. (LC=sidolägeskorrigerat). 

Om sidolägeskorrigeringen hade fungerat perfekt skulle en förbättring också skett för spårdjup max 

och vänster. Resultatet indikerar att sidolägeskorrigeringen inte har fungerat tillfredsställande vid 

mätningen av slingan. Orsakerna till detta kan delvis förklaras av resonemanget i inledningen av detta 

kapitel. 

5.3.2. Krav i Finland 

I Finland kontrolleras också produktionsmätningen på vägnätsnivå med kontrollmätningar. En viss del 

av vägnätet mäts en extra gång för att på så sätt visa att produktionsmätningen är reliabel och 

kvalitetssäkrad för vidare användning i PM-system. Metoden beskrivs mer ingående i kapitel 3.4.1. En 

skillnad mellan produktionskontrollen i Sverige och Finland är sektionsindelningen, i Sverige används 

medelvärden över 400 m och i Finland används 100 m. 

Inledningsvis visar vi repeterbarheten för de fem mätningarna på slinga D, se Figur 71 och Figur 72. 
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Figur 71. Fem upprepade mätningar av spårdjup max17 och maximal skillnad mellan mätningarna på 

slinga D. Mätsystem PPS. Data per 100 m. 

 

Figur 72. Fem upprepade mätningar av spårdjup max17 och maximal skillnad mellan mätningarna på 

slinga D. Mätsystem LCMS. Data per 100 m. 

Rent visuellt kan vi se att mätningarna med PPS på slingan har ett mindre inbördes fel. Föraren har 

upprepat sin mätning bättre. 

5.3.2.1. Utan automatisk sidolägeskorrigering 

Utfallet av produktionskontrollmetoden i Finland är testat med utgångspunkt från att jämföra de egna 

mätningarna på följande sätt. 

• Körning 1 mot Körning 2 

• Körning 2 mot Körning 3 

• Körning 3 mot Körning 4 
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• Körning 4 mot Körning 5 

Det ger drygt 3200 stycken 100 m differenser att kontrollera mot de gränsvärden som används. 

Kontrollmetoden för spårdjup max har två brytpunkter som tillåter större differenser (avvikelser) ju 

högre mätvärdet är. Bilden nedan visar övre och nedre tillåtna gräns för 100 m differenserna. 

Brytpunkterna för spårdjup max ligger på 10 mm respektive 18 mm. Tillåtna värden ska ligga inom 

den ”tratt” som illustreras i Figur 73. För just spårdjup max görs två kontroller, den ena enligt bilden 

nedan och den andra med större tolerans för att fånga upp ”stora avvikelser”. 

 

Figur 73. Gränsvärden för produktionskontrollmetod för spårdjup max i Finland. 

Nedan följer en förklaring av benämningar för de parametrar och resultat som redovisas för 

kontrollmetoden.  

• Z – antal 100 m differenser mellan två körningar som inte klarar gränsvärdet  

• Z% – andel 100 m differenser mellan två körningar som inte klarar gränsvärdet 

• Zh – antal 100 m differenser mellan två körningar som inte klarar gränsvärdet för stora 

avvikelser 

• Zh% – andel 100 m differenser mellan två körningar som inte klarar gränsvärdet för stora 

avvikelser 

• X – antal observationer 

• Qn% - andel underkända 100 m sträckor för kontrollmetoden (för alla testade kombinationer), 

exklusive Qs% 

• Qs% - andel underkända 100 m sträckor för kontrollmetoden för stora avvikelser (för alla 

testade kombinationer) 

• Q% - andel underkända 100 m sträckor för kontrollmetoden (för alla testade kombinationer, 

∑(Qn% Qs%)) 
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Den större osäkerheten som vi kan observera för LCMS-systemet i Figur 72 visar sig även i resultatet 

från kontrollmetoden. Medan PPS systemet har 3,0 % av värdena som överskrider gränsvärdena 

(varav 0,9 % med ett stort fel) har LCMS systemet 16,2 % (5,5 %), se Tabell 20 och Tabell 21. 

Tabell 20. Resultat av den finska produktionskontrollmetoden för spårdjup max17, mätningar med 

PPS. 
 

run2-run1 run3-run2 run4-run3 run5-run4 

Z 20 30 30 19 

Z% 2,5% 3,7% 3,7% 2,3% 

Zh 11 8 7 4 

Zh% 1,4% 1,0% 0,9% 0,5% 

Qn% 2,1 % 

Qs% 0,9 % 

Q% 3,0 % 

X 3256 

 

Tabell 21. Resultat av den finska produktionskontrollmetoden för spårdjup max17, mätningar med 

LCMS. 
 

run2-run1 run3-run2 run4-run3 run5-run4 

Z 214 105 113 96 

Z% 26,3% 12,9% 13,9% 11,8% 

Zh 65 33 38 42 

Zh% 8,0% 4,1% 4,7% 5,2% 

Qn% 10,7 % 

Qs% 5,5 % 

Q% 16,2 % 

X 3256 
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Resultatet för spårrygg (ridge height) följer samma mönster som spårdjup max. PPS-systemet har 

bättre resultat än LCMS-systemet. Resultaten visas i Tabell 22 och Tabell 23. 

Tabell 22. Resultat av den finska produktionskontrollmetoden för spårrygg, mätningar med PPS. 
 

run2-run1 run3-run2 run4-run3 run5-run4 

Z 26 15 17 19 

Z% 3,2% 1,8% 2,1% 2,3% 

Q% 2,4 % 

X 3256 

 

Tabell 23. Resultat av den finska produktionskontrollmetoden för spårrygg, mätningar med LCMS. 
 

run2-run1 run3-run2 run4-run3 run5-run4 

Z 127 40 53 29 

Z% 15,6% 4,9% 6,5% 3,6% 

Q% 7,6 % 

X 3256 

 

Det ska åter igen påpekas att vi härleder den huvudsakliga felkällan vid mätningarna till den mänskliga 

faktorn enligt diskussionerna i kapitel 5.3.1.1. 

Resultatet för spårdjup vänster och höger redovisas i Bilaga 4. 

5.3.2.2. Med automatisk sidolägeskorrigering 

Ett försök med att använda sidolägesinformation i förhållande till höger kantlinje har gjorts med 

LCMS-systemet. Vi har tidigare, i kapitel 5.3.1.2, diskuterat möjliga orsaker och felkällor till varför 

sidolägesmätningen inte har gett ett tillfredställande resultat vid mätning av slinga D. När den finska 

produktionskontrollmetoden testats på data korrigerad för sidoläget blir resultatet generellt något 

bättre men inte så bra att vi, med utgångspunkt från dessa mätningar, kan rekommendera metoden vid 

vägnätsmätning. Resultatet redovisas i Bilaga 4. 

5.4. Omräkning mellan punktlaser och skannande laser 

Vi vet att spårdjupet skiljer sig om det beräknas från punktlasersystemen och de skannande 

lasersystemen. Orsaken är flera och den ursprungliga tanken i projektet var att utföra en omräkning av 

spårdjup från mätningen på vägnätsslingan från det traditionella punktlasersystemet till den skannande 

tekniken. Vi har frångått den tanken, framförallt beroende på att vi inte är nöjda med kvaliteten på 

inmätningen av vägnätsslingorna. Vi resonerar istället om en statistisk metod för hur problemet kan 

angripas för att vägleda Trafikverken i Sverige och Finland. En mer begränsad studie genomförs för en 

av teststräckorna. 

De orsaker till skillnader i spårdjupsvärdet som vi identifierat i projektet kan sammanfattas i följande 

punkter (vi förutsätter samma mätbredd): 
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1. Filtreringen av tvärprofilen från de skannande systemen misstänks påverka spårdjupets värde. 

Vi har observerat en medelskillnad för spårdjupet på 0,7 mm från mätning av teststräckor då 

samma antal mätpunkter med samma konfiguration används för att beskriva tvärprofilen från 

punktlaser- och skannande system. 

2. Hur många mätpunkter som används för att beskriva tvärprofilen påverkar storleken på det 

beräknade spårdjupet. Den observerade ökningen av spårdjup beräknat från en tvärprofil 

beskriven av 17 mätpunkter och 321 mätpunkter är c:a 11 %. 

Avsikten är att uttrycka ett PPS.X-värde som funktion av ett RST33-värde o.s.v. Man ska alltså söka 

ett sätt att justera ett RST33-värde så att det blir jämförbarhet med icke justerat PPS.X-värde. Om man 

skattar en funktion av typ 𝑃𝑃𝑆. 𝑋 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑅𝑆𝑇33 så kan den användas för att omvandla från ett 

ojusterat RST33-värde till RST33-värde som är justerat för att likna PPS.X genom att sätt in RST33-

värdet i högerledet. Omvandlingen avser en funktion som visar hur väntevärde för RST33 i en given 

punkt kan omvandlas till väntevärdet för PPS-X i samma punkt. 

Data kommer från teststräcka A. Sträckan är 1200 meter lång och mätdata redovisas medelvärdes-

bildat över 20-meterssträckor. Den sista 20-meterssträckan har strukits därför att resultaten var väldigt 

avvikande för ett av systemen. Sträckan har mätts 15 ggr med varje system, i tre olika hastigheter, 30, 

50 och 70 km/h. De olika systemen är; 

• RST 33 (punktlaser, 17 mätpunkter) 

• PPS sammanfattat med 17 (X), 33 (Y) eller 161 (Z) punkter, med eller utan 

sidolägeskorrektion 

• LCMS sammanfattat med 17 (X), 33 (Y) eller 321 (Z) punkter, med eller utan 

sidolägeskorrektion 

För PPS och LCMS är de olika måtten egentligen olika sätt att behandla registrerade data. Det var 15 

överfarter på sträckan där alla måtten beräknades i varje överfart. Det var alltså inte 15 överfarter med 

PPS.X, 15 nya överfarter med PPS.Y o.s.v. Det medför att PPS.X vid första överfarten i stor 

utsträckning baseras på samma information som PPS.Y o.s.v. och även att eventuellt avvikande 

mätningar antagligen slår igenom i båda systemen. Det skulle påverka beräkningssättet om man vill 

jämföra PPS.X med PPS.Y. Här jämförs alla systemen i tur och ordning mot RST33 och 

beräkningarna behöver då inte korrigeras för egenskapen att flera mått beräknas på olika sätt ur samma 

datamängd. Man bör däremot tänka på det om man jämför skillnaden mellan RST33 och PPS.X med 

skillnaden mellan RST33 och PPS.Y och liknande. I det fallet blir det dessutom uppenbart att samma 

RST33-värden ingår i båda jämförelserna och att en analys även måste ta hänsyn till det. 

Spridningen mellan upprepade mätningar är ungefär densamma oavsett nivå. Se Tabell 24 som visar 

spridningen mellan de 15 upprepningarna för varje system. Tabellen är sorterad efter medelvärde över 

de 13 systemen, och de första 10 och sista 10 raderna visas. Tabellens värden antyder också att 

spridningen mellan upprepningar hos PPS är mindre än hos LCMS och att det är en liten skillnad 

beroende på antal punkter och om sidolägeskorrigeringen är aktiv. PPS.X har större spridning än 

övriga varianter av PPS. 

 

Det är inte självklart att betrakta data som en förklaringsvariabel och en responsvariabel. Det finns inte 

heller någon anledning att betrakta den första överfarten med RST33 som ett par med den första 

överfarten med PPS.X o.s.v., även om båda är först inom sitt system. Regression kan trots det fungera 

utmärkt som kontroll och som en första gissning. Därför visas resultat från enkel linjär regression av 

typ 𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥 och av typ 𝑥 = 𝐶0 + 𝐶1𝑦 där koefficienterna 𝐶0 och 𝐶1 i efterhand räknas om till 𝑐0 
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och 𝑐1 med samma betydelse som 𝑎0 och 𝑎1. I båda fallen antas den slumpmässiga variationen finnas i 

högerledet. I Formel 5 används varje enskild observation som ett värde men i regressionsanalyserna 

används medelvärdet vid varje distans. En enklare form är att beräkna ett samband av typ 𝑦 = 𝑒0 + 𝑥 

där 𝑒0 bara är en genomsnittlig skillnad. Alla dessa redovisas i Tabell 25 och i bilder. I bilderna 

presenteras också en ideal linje av typ 𝑦 = 𝑥. Linjerna i bilderna blir ibland svårlästa eftersom de 

skymmer varandra, vilket antyder att metoderna trots allt blir förhållandevis lika varandra.  

Man har skäl att föreslå en annan metod än enkel linjär regression. Antag att sambandet som 

omräkningen ska baseras på är en rät linje, att variationen vid upprepningar inte beror på nivån, att det 

är oberoende mellan mätningar och att data för ett system i en given punkt är normalfördelade. Man 

kan inte anta att vi vet spårdjupet men en rimlig gissning är att det är mycket nära det uppmätta värdet 

och att det uppmätta värdet fungerar bra som en första gissning. En snabb koll ger också att alla övriga 

system ger runt 1 mm högre spårdjupsvärde än RST33 och att lutningen är nära 1. Detta ger oss 

startvärden för en iterativ skattningsmetod. Om man låter x vara mätvärden för RST33 och y vara det 

system man ska omvandla till så får man en skattning genom att välja 𝑑0, 𝑑1, och 𝑚𝑖 så att 

Formel 5 Täthet för data från två system. 

∏ ∏ 𝑓(𝑥𝑙𝑟, 𝑚𝑙 , 𝑠𝑥)𝑓(𝑦𝑙𝑟, 𝑑0 + 𝑑1𝑚𝑙 , 𝑠𝑦)

15

𝑟=1

59

𝑙=1

 

maximeras. Detta bör betraktas som huvudförslag vid val av analys. Här är 𝑓(𝑥, 𝑚, 𝑠) tätheten för 𝑥 i 

en normalfördelning med väntevärde 𝑚 och standardavvikelse 𝑠. Första produkten omfattar alla 

distanser och andra produkten omfattar alla upprepningar. Standardavvikelserna beräknas i förväg med 

Tabell 24 som underlag. Det är möjligt att även låta standardavvikelserna anpassas i ekvationen ovan 

men det har inte gett någon tydlig fördel. 

En snabb blick på bilder (Figur 74 och Figur 75) och koefficienter (Tabell 25) ger att RST33 kan 

omvandlas till att motsvara PPS.X och Y, utan eller med LC12, genom att bara justera med en konstant. 

För övriga behövs en diskussion om ifall lutningen kan approximeras med 1. En sådan approximation 

medför fel och betydelsen borde bedömas i förhållande till alla andra fel. Det finns flera skäl till varför 

man ändå ska se på den här utredningen med stor försiktighet. 

• Variationen mellan upprepningar hos RST33 är tydligt lägre än vad som redovisas i VTI 

rapport 812 (Andrén, et al., 2014). Det antyder att det finns variationskällor vid 

produktionsmätning som inte kommit med här. Jämförelserna här kan därför inte betraktas 

som jämförelser mellan system i produktionsmätning. 

• Materialet omfattar endast en provsträcka som är ganska kort. 

• Det vore önskvärt att utreda varför PPS.X och LCMS.X inte blir i genomsnitt samma som 

RST33. De representeras av samma 17 punkter och borde bli mer lika. 

• Analysen är inte strukturerad så att den tar hänsyn till ett eventuellt beroende från en 20-

meterssträcka till nästa. Det finns ett sådant beroende i data och beräkningen är därför en 

förenkling. Det har inte funnits tid att utreda konsekvenserna av den förenklingen och därför 

inkluderas inte heller någon diskussion om signifikanstest här. Beroendet visar sig t.ex. om 

man beräknar skillnaden mellan RST33 repetition 1 och RST33 repetition 2. Man får 59 

sådana differenser, en per 20 meter. Differensen på en 20-meterssträcka tenderar att 

återkomma på nästa 20-meterssträcka o.s.v. Autokorrelation blir 0,087. Det är inte mycket, 

men om man fortsätter med alla par av repetitioner så blir medel-autokorrelationen 0,265. Då 

det är ganska tydligt skiljt från 0 så framkommer därför att en skillnad mellan repetitioner på 

en 20-meterssträcka tenderar att hänga kvar även på nästa 20-meterssträcka. Effekten blir 

                                                      

12 LC - sidolägeskorrektion 
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tydligare för de olika systemen och ligger mellan 0,321 och 0,635. Nånting påverkar på ett så 

långsamt sätt att observationerna, eller snarare den slumpmässiga variationen, inte kan 

betraktas som oberoende längs sträckan. Det kan vara sidoläget, men det är tveksamt eftersom 

ingen tydlig förbättring uppnås genom aktiv LC. Man kan också se att variationen mellan 

marginalmedelvärden blir större än vad de teoretiskt borde bli ifall oberoende förelåg. 

Tabell 24. Variation mellan upprepade mätningar. 

nivå RST PPS LCMS 

  X Y Z X.LC Y.LC Z.LC X Y Z X.LC Y.LC Z.LC 

6,43 0,05 0,15 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,22 0,26 0,27 0,30 0,29 0,29 

6,55 0,03 0,06 0,04 0,04 0,07 0,07 0,07 0,24 0,29 0,30 0,32 0,31 0,32 

6,80 0,06 0,18 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 0,22 0,22 0,23 0,27 0,26 0,26 

7,14 0,07 0,15 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,19 0,21 0,22 0,22 0,27 0,27 

7,18 0,07 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 0,23 0,24 0,25 0,24 0,24 0,24 

7,19 0,12 0,09 0,08 0,08 0,09 0,11 0,11 0,13 0,14 0,14 0,09 0,09 0,09 

7,53 0,05 0,11 0,08 0,06 0,08 0,07 0,06 0,16 0,18 0,19 0,19 0,20 0,19 

7,57 0,08 0,16 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,23 0,15 0,17 0,18 0,18 0,19 

7,66 0,04 0,20 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,17 0,20 0,20 0,19 0,21 0,20 

7,79 0,16 0,03 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,43 0,42 0,41 0,11 0,09 0,09 

10,32 0,08 0,03 0,04 0,04 0,05 0,03 0,04 0,11 0,14 0,14 0,18 0,14 0,14 

10,43 0,10 0,11 0,04 0,02 0,02 0,03 0,03 0,11 0,11 0,12 0,14 0,11 0,11 

10,49 0,05 0,27 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,42 0,38 0,38 0,39 0,38 0,39 

10,71 0,14 0,06 0,05 0,04 0,05 0,03 0,04 0,12 0,17 0,18 0,14 0,18 0,18 

10,89 0,08 0,24 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,53 0,52 0,53 0,60 0,60 0,60 

11,35 0,07 0,11 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,16 0,09 0,11 0,13 0,15 0,15 

11,38 0,21 0,11 0,04 0,03 0,05 0,03 0,04 0,14 0,11 0,11 0,14 0,11 0,11 

11,69 0,05 0,28 0,05 0,04 0,08 0,04 0,04 0,12 0,17 0,15 0,18 0,14 0,15 

11,92 0,11 0,18 0,06 0,03 0,06 0,04 0,04 0,33 0,50 0,49 0,18 0,17 0,17 

12,80 0,06 0,16 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,27 0,22 0,23 0,23 0,24 0,23 
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Tabell 25. Koefficienter i omvandlingsfunktionen. 

System 𝑏0 𝑏1 𝑐0 𝑐1 𝑑0 𝑑1 𝑒1 

PPS.X 1,215 0,918 1,072 0,936 1,177 0,923 0,566 

PPS.Y 1,136 0,976 1,008 0,992 1,060 0,986 0,945 

PPS.Z 1,223 0,983 1,091 0,999 1,145 0,993 1,086 

PPS.X.LC 1,219 0,917 0,947 0,951 1,072 0,935 0,561 

PPS.Y.LC 1,191 0,968 1,048 0,986 1,108 0,979 0,940 

PPS.Z.LC 1,227 0,982 1,089 0,999 1,147 0,992 1,081 

LCMS.X 1,529 0,916 1,393 0,933 1,516 0,918 0,865 

LCMS.Y 2,013 0,898 1,773 0,929 1,990 0,901 1,208 

LCMS.Z 2,200 0,901 1,945 0,933 2,176 0,904 1,415 

LCMS.X.LC 1,355 0,910 1,238 0,925 1,340 0,912 0,646 

LCMS.Y.LC 2,060 0,879 1,735 0,920 2,022 0,884 1,103 

LCMS.Z.LC 2,249 0,881 1,904 0,925 2,209 0,886 1,309 

 

I de följande två figurerna används följande färger och koder. Varje bild motsvarar en rad i Tabell 25 

och bilderna redovisas i samma ordning som raderna i tabellen. 

• Svarta ringar: observationerna om man betraktar värden från samma upprepning som logiska 

par. Det finns argument mot det synsättet ovan, men det används här för att över huvud taget 

kunna visa originaldata i någon punktsvärm. 

• Röda prickar: Medelvärden per 20-meterssträcka. 

• Röd linje: Regression av typ 𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥. 

• Grön linje: Omräkning efter en regression av typ 𝑥 = 𝐶0 + 𝐶1𝑦. 

• Mörkblå linje: Anpassning av 𝑑0 och 𝑑1 enligt Formel 5. 

• Ljusblå linje: Linje baserad på medeldifferens 𝑒0. 

• Grå linje: ideal linje 𝑦 = 𝑥. 
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Figur 74. Samband, omräkning från punktlaser till PPS med olika antal mätpunkter och då 

sidolägeskorrektion inte används respektive då den används. 
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Figur 75. Samband, omräkning från punktlaser till LCMS med olika antal mätpunkter och då 

sidolägeskorrektion inte används respektive då den används. 
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6. Slutsatser 

Den skannande tekniken har visat sig vara av mycket hög kvalitet avseende tvärprofilmätning. I 

undersökningen har Fraunhofers PPS-system respektive Pavemetrics LCMS-system deltagit. De 

resultat som erhölls från mätningen av teststräckor visar på god validitet och bra repeterbarhet. Den 

tekniska kvalitet som uppvisades på teststräckorna är egentligen tillräcklig för antagandet att systemen 

ska klara de krav som används på vägnätsnivå. Vissa av kraven för vägnätsnivå har inte uppfyllts i 

studien. Detta hänvisar vi till brister i sidolägesplaceringen av mätbilen. De tester som utfördes på 

objektnivå (repeterbarhetskrav) visar också att systemen kan jämföras med punktlasersystemens 

repeterbarhet. 

Vi har visat att antalet mätpunkter påverkar nivån på spårdjupsvärdet. Även om spårdjupsökningen 

med fler mätpunkter är liten är den inte obetydlig. Det påverkar trender och prognoser, gränsvärden för 

en underhållsstandard, befintliga och nya funktionskontrakt och nybyggnadskrav.  

Den del av undersökningen som berör omräkning av spårdjup från punktlasersystem till skannande 

system utfördes på ett begränsat material, en teststräcka (A). För PPS.Y (33 mätpunkter) och PPS.Z 

(maximalt antal mätpunkter) kan sambandet approximeras väl med endast en parallellförskjutning. 

Dessa uppsättningar har också en liten slumpmässig variation mellan de 15 upprepade mätningarna. 

Variationen är ungefär densamma oavsett nivå i alla system, vilket förenklar omräkningen av data. Det 

framgår att variationen mellan upprepningar i den här undersökningen inte motsvarar den osäkerhet 

som förekommer i produktionsmätning och därmed är undersökningen otillräcklig för att kunna 

förorda en metod. 

Data från de mätningar som är gjorda inom detta projekt är alltså inte tillräckliga för att etablera en 

översättning av spårdjup beräknat från punktlaser till spårdjup beräknat från skannande laser. Det vi 

sett i undersökningen är en ökning av spårdjup med c:a 11%, enbart genom att öka antal mätpunkter 

från 17 till 321 (10 mm mellan mätpunkterna). Vi har också observerat en skillnad mellan ett punkt- 

och skannande lasersystem på 0,7 mm då samma antal mätpunkter med samma inbördes avstånd 

mellan mätpunkterna används för beräkning av spårdjup. Den skillnaden kan bero på hur filtreringen 

av de skannande lasersystemens tvärprofiler är gjord. Hur som helst går det inte att introducera den 

nya tekniken utan att ta hänsyn till de observerade skillnaderna. 

För objektmätning och funktionskontrakt vill vi rekommendera att använda automatisk 

sidolägeskorrektion för att undvika att få med vägmarkeringen i tvärprofilen. Den erfarenhet av 

sidolägeskorrektionen som vi erfarit i detta projekt har visserligen inte varit problemfri, men vi anser 

att inverkan av vägmarkeringar på spårdjupet är ett av de största problemen vid kontroll av nylagda 

objekt. Kvaliteten på vägmarkeringarna är oftast mycket bra vid mättillfället, vilket gör detekteringen 

säkrare. Om entreprenören vill ha en mätning utförd i snar närtid efter beläggningsjobbet innebär det 

att målningen av vägmarkeringen måste göras innan kontrollmätningen utförs. Målningen brukar 

normalt utföras inom en vecka från färdigt beläggningsarbete. När trafiken släpps på ett objekt sker 

normalt flera saker, såsom efterpackning av vägen, makrotexturen förändras (oftast en reduktion) och 

friktionen reduceras. Vid trafikpåsläpp är också ytan mycket svart och blank (bindemedlet täcker 

ballasten) vilket gör den svår att mäta för en laser (mycket bortfall). Det är därför enbart positivt att 

vänta en vecka innan en kontrollmätning utförs då vägmarkeringarna är på plats och ytans egenskaper 

har stabiliserats vilket sammanlagd ger en bättre förutsättning att mäta utan för mycket bortfall. 

De problem vi stött på när sidolägesinformationen använts på vägnätsnivå (slinga D) har inte gett ett 

tillräckligt bra resultat för att vi ska kunna rekommendera det som en metod att använda på 

vägnätsnivå. Då sidolägeskorrektion från mätningarna använts har det inte entydigt gett en bättre 

repeterbarhet för spårdjupet. Teoretiskt är det dock en bra idé att använda vägmarkeringarna som 

referens vid vägnätsmätning för att mäta på ”exakt” samma ställe varje år. Mer tester rekommenderas 

därför för att utröna brister och anpassa tekniken för de nordiska förhållandena och dess konsekvenser 

för kvaliteten på vägmarkeringarna. Det måste också nämnas att om en automatisk sidolägesplacering 
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av tvärprofilen med utgångspunkt från vägmarkering skulle bli en realitet (istället för att föraren väljer 

sidoläge) vid vägnätsmätning kommer det att påverka trender på ett slumpmässigt sätt, det blir med 

andra ord svårt att göra en säker omräkning. Spårbildningens läge i förhållande till vägmarkeringen 

varierar med kurvor, backar, vägbredd och barriärer och spårdjupets storlek blir därför beroende av 

vilken strategi vi använder för att positionera mätbilen i sidled. 

I de upphandlingar av vägytemättjänsten som tidigare utförts i Sverige har två likvärdiga utrustningar 

krävts för att få delta i upphandlingen. Motiveringen till detta är att; 

• påvisa en tillräckligt bra reproducerbarhet 

• volymen på det uppdrag som handlas upp kräver flera mätbilar 

• få en leverantör av viss storlek som kan hantera komplexiteten i uppdraget 

Det är ytterst viktigt att resultatet inte skiljer sig beroende på vilken mätbil som används när vägnätet 

inventeras. Ofta används gränsvärden för att avgöra om en väg ska åtgärdas och det får inte bero på 

vilken leverantör eller vilket mätsystem som råkar utföra mätningen på sträckan. När en ny teknik 

introduceras krävs en stor investering av en mätleverantör och det är därför inte rimligt att kräva att 

leverantören ska delta med flera mätbilar redan i upphandlingsskedet. En eventuell vinnare av 

upphandlingen måste investera i fler mätbilar och upplärning av operatörer. Även om endast en mätbil 

skulle krävas vid upphandlingstester får man inte göra avkall på att nya mätbilarna ska ge likvärdiga 

resultat. Det finns rutiner för att testa nytillverkade mätbilar som måste följas (Trafikverket, 2015-A). 

Det finns en villfarelse att den nya tekniken kan ersätta en bra förare. Mätningen med skannande 

teknik utförs med hög täthet mellan mätpunkterna i tvärled så spårbottnar kommer alltid att hittas. Det 

hjälper till att få ett stabilare spårdjupsvärde men den största påverkan på spårdjupet är ändå 

placeringen i tvärled. Kan man lita på att tekniken väljer ”rätt” sidoläge med utgångspunkt från 

vägmarkeringarna ger det teoretiskt ett stabilt och korrekt spårdjup. Dagens vägnätsmätningar bygger 

på att föraren väljer sidoläge efter spårbildningens position. På så sätt fångas det verkliga spårdjupet, 

även om viss störning kan fås från vägmarkeringarna. Vi vet att spårbildningen följer vägens kurvatur, 

i en högerkurva genar trafiken och spårbildningen flyttas närmare vägkant och tvärtom flyttas 

spårbildningen mot vägmitt i vänsterkurva. Om ett automatiskt sidoläge används, baserat på 

vägmarkeringarna, får det konsekvensen att den verkliga spårbildningen inte fångas och vi får en 

underskattning av spårdjupet. 

Det finns vissa informationsluckor som behöver fyllas innan en introduktion av den skannande 

mättekniken införs. Vi kan sammanfatta dem i följande punkter: 

1. Strategi från Trafikverken, samla in rådata eller förädlade data. Kräver stora 

lagringsutrymmen. Kan kräva förändring av administrativa datasystem. 

2. Hur ska tvärprofilen filtreras? Kan vi använda samma filtreringsteknik för alla typer av 

skannande system? Ska vi utföra filtreringen så att resultatet efterliknar punktlasersystemen? 

3. Hur påverkas validitet och repeterbarhet av olika typer av filtrering? 

4. Kan sidolägesdetekteringen användas på vägnätsnivå för att automatiskt välja ut ”rätt” del av 

tvärprofilen? Mer undersökningar behöver göras utöver redan utförda tester. 

5. Hur fungerar den skannande tekniken på helt nya asfaltsytor? Vi vet att punktlasrarna har en 

mycket större andel bortfallsvärden på nya ytor. 
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6. Hur ser reproducerbarheten ut mellan flera skannande mätsystem av samma sort? ”Riktiga” 

reproducerbarhetstest behöver utföras. 

7. Vid en eventuell introduktion av mättekniken i Sverige och Finland rekommenderar vi att 

utföra en innovationsupphandling eller liknande upplägg där vissa delar av vägnätet 

dubbelmäts, dels med de ordinarie punktlasersystemen och dessutom med skannande 

mätteknik. I upphandlingen lämnas i uppdrag till mätleverantören att ge förslag på 

innovationer (nya funktioner och mått) med den nya tekniken. En introduktion via en 

innovationsupphandling måste föregås av vissa grundläggande tester av kvalitet (bl.a. 

spårdjup, IRI, tvärfall) som vid en normal upphandlingstest. Dubbelmätningen syftar också till 

att ge ett underlag för att kunna räkna om data så att trender bibehålls i största möjliga mån. 

8. Kan en eventuell introduktion av skannande teknik kombineras med annan mätning, t.ex. 

skanning av vägområdet? 

6.1. Marknadsmässiga konsekvenser 

Att automatiskt och objektivt mäta vägytans defekter såsom sprickor, stensläpp, hål med mera med 

dagens moderna teknik ger mycket stora mervärden om man gör det i samband med ordinarie 

vägytemätning. Man kommer, till en relativt liten extrakostnad, få en mycket viktig pusselbit som 

tidigare saknats i beslutsprocessen runt effektivt och relevant planerat vägunderhåll. Den heltäckande 

vägytemätningen, t.ex. LCMS och PPS, kommer till mycket större del kunna användas mer direkt till 

åtgärdsprioritering eftersom den då också innehåller mycket av den väsentliga information som 

tidigare saknades och som istället utgick från subjektiva bedömningar.  

Kostnaden för vägytemätning består huvudsakligen av tre beståndsdelar 

1. Utrustningskostnad (investering och servicekostnad) 

2. Mätkostnad i fält (drift, personal, boende, traktamente, resor, utlägg) 

3. Analys, kvalitetskontroll och projektledning  

Om man lägger till ytdefekter till dagens vägytemätning så påverkas främst utrustningskostnaden och 

analyskostnaden. Mätkostnaden i fält påverkas relativt lite. Möjligen ökar den något eftersom 

mätningen blir något mer känslig för väderförhållande (fuktig vägbana). 

Uppskattningsvis blir extrakostnaden ca 30% i relation till dagens vägytemätning. Denna extrakostnad 

ska ställas i relation till ett mycket stort mervärde som t.ex.: 

• Bättre förklaringsgrad av åtgärdsprioritering. 

• Ökad säkerhet i att tolka tvärgående ojämnheter och mindre påverkan på detta mätresultat 

från mätfordonets laterala placering = ökad kvalitet och pålitlighet i mätdata.  

• Mycket större möjlighet att i efterhand tolka vägytan, både visuellt och automatiskt, utifrån 

högupplösta bilder och mer detaljerad 3-D geometrisk avbildning av vägytan.  

• Markant ökad möjlighet att utveckla mått för vägytans påverkan på både fordon och 

trafiksäkerhet. Med mer modern teknik kan man utveckla simuleringsmodeller som bättre tar 

hänsyn till den dynamiska samverkan mellan vägyta och fordon. Exempel på detta är 

påverkan på tung trafik från geometri och kantdeformationer och påverkan på de moderna 

fordonssystem som utgör kärnan i Autonomous Driving. 

Nyttokostnadskvoten för denna utveckling i mätteknik och analys är alltså mycket hög. 

Bland de stora aktörerna inom vägytemätningsbranschen på den nordiska marknaden Ramböll, Sweco 

och Destia har både Ramböll och Sweco erfarenhet av skannande system. Det krävs en ganska stor 

investering i tekniken, och då tänker vi inte bara på den tekniska delen utan kunskapen om hur 
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utrustningen ska hanteras, vilka brister och fördelar samt egenskaper som man måste tänka på och hur 

data ska hanteras, listan kan göras lång. För att få en rättvis och sund konkurrens tror vi att en mjuk 

övergång från punktlaser till skannande teknik är den bästa vägen att gå. I nya kontrakt bör den 

skannade tekniken mäta delar av punktlasermätningen för att se hur den skannande tekniken fungerar i 

praktiken. Här ser vi gärna att olika leverantörer ges tillfälle att utföra mätningen med den skannande 

tekniken för att få igång en marknad. Introduktionen kan, som nämnts tidigare, genomföras som en 

innovationsupphandling då man samtidigt söker nya sätt att använda tekniken för att ge en mer allsidig 

bild av tillståndet på vägnätet. 

6.2. Tekniska konsekvenser 

Den metodbeskrivning som används i Sverige för vägytemätning idag (2017) är ursprungligen skriven 

för att passa punktlasertekniken. Inför upphandlingen av nuvarande period 2015-2019 reviderades den 

(Trafikverket, 2015-B). Revideringen gjordes med utgångspunkten att inte exkludera skannande 

teknik. Det innebär att den metodbeskrivning vi har idag kan användas för skannande teknik.  

För att säkerställa att en övergång från punktlaser- till skannande teknik ska ge minimal påverkan på 

de mått som mäts bör ändå vissa förändringar göras i metodbeskrivningen. 

Nedan följer ett citat från den svenska metodbeskrivningen (Trafikverket, 2015-B) som visar att det är 

möjligt att använda den nya skannande tekniken. 

”Tvärprofil ska mätas med minst 17 mätpunkter. Mätdonet eller mätdonen ska vara monterade så att 

mätningen täcker en vägbredd på minst 3,18 m, se Figur 1. 

Mätpunkterna ska vara placerade så att vägytans tvärprofil vid mätning blir så väl återgiven som 

möjligt. Mätpunkterna ska vara fördelade symmetriskt med avseende på ett vertikalplan i fordonets 

längdriktning gående genom dess geometriska mittpunkt. 

De avståndsmätande mätdonen ska ha en specificerad noggrannhet (3 standardavvikelser), som ligger 

inom ± 0,7 mm vid varje enskild avståndsmätning.” 

Vidare ställs krav på hur tätt tvärprofilen ska samlas in i längsled. 

”En tvärprofil mäts och beräknas för varje 100 mm av vägens längd. Varje tvärprofil per 100 mm ska 

baseras på minst 1 enskild mätning med respektive mätdon.” 

Här finns en markant skillnad mellan punktlasertekniken och den skannande tekniken som inte täcks 

in av metodbeskrivningen, nämligen hur tvärprofilen ska hanteras innan beräkningen av spårdjup. 

Spårdjup beräknas från den tvärprofil som samlas in. Beräkningen görs för varje decimeter längs 

vägen. Den tvärprofil som ligger till grund för spårdjupsberäkningen ska inte vara påverkad av vägens 

textur, d.v.s. om mätdonet råkar mäta i den djupaste delen av ytans textur ska den effekten på 

spårdjupsberäkningen minimeras eller elimineras. Ytterligare en inverkande faktor är mätgivarens brus 

som inte heller får påverka spårdjupet i någon större utsträckning. 

Vi inleder med att beskriva hur detta kan hanteras för punktlasern. En punktlaser mäter ytan med hög 

frekvens (vanligen 32 kHz). Olika modeller av punktlasrar har olika stora mätfläckar, från c:a 0,5 mm 

i diameter till flera millimeter. En 32 kHz punklaser som färdas i 90 km/h hinner mäta/avbilda ytan 

128 gånger inom ett 100 mm segment. Dessa 128 mätningar medelvärdesbildas för att skapa 

medeltvärprofilen. Detta minimerar inverkan av mätdonets brus och ytans textur och utgör den 

filtrering som krävs för en punktlaser. I den senaste svenska metodbeskrivningen finns inte kravet på 

att ytan ska mätas med hög täthet i längsled kvar. I tidigare beskrivningar har ett krav på att varje 

punkt i tvärprofilen ska byggas upp av minst 50 mätningar i längsled. Detta krav bör återinföras för 

punktlasersystem för att minimera inverkan av brus och textur på spårdjupsberäkningen. 

De skannande lasrarna har oftast inte samma täthet i längsled, men däremot samlas rådata in väldigt 

tätt i tvärled. Beroende på utrustningstyp kan det vara mindre än 1 mm mellan mätpunkterna. Här 
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finns samma ”störande” faktorer som för punktlasern, ytans textur och mätgivarens brus. Dessa 

faktorer tas hand om genom en filtrering, som i motsats till punktlasern sker i tvärled. Det finns inget 

standardiserat sätt att filtrera tvärprofilen från ett skannande system. Hur filtreringen sker är troligen 

företagsspecifikt, utvecklat för den egna givarens förutsättningar. 

I en metodbeskrivning föreslår vi att följande metod ska användas/beskrivas för att filtrera 

rådatainsamlad tvärprofildata från skannande system: 

• Tvärprofilen samlas in minst varje 0,1 m i längsled. Om tvärprofilen mäts tätare representeras 

den av ett medelvärde inom 0,1 m. 

• Tvärprofilen (normalt 4 m bred) utökas genom spegling med 2 m på respektive sida. 

Speglingen görs såväl horisontellt som vertikalt, se Figur 76. Detta görs för att undvika en 

påverkan på tvärprofilens ändar vid filtreringen. Den utökade profilen är nu redo att filtreras. 

 

Figur 76. Blå profil är originalprofilen. Den orangea utökningen är speglingen. 

• Tvärprofilen filtreras med ett 3-poligt lågpass butterworth filter på 150 mm (fram och tillbaka 

för att undvika fasförskjutningar).  

• Från den 4 m breda profilen tas 150 mm bort i varje ände av tvärprofilen så det återstår 3,7 m. 

Detta är ytterligare en säkerhetsåtgärd för att inte filtreringens ändeffekter ska inverka på 

resultatet. 

• Efter filtreringen väljs den del av tvärprofilen (normalt 3,2 m) som representerar 0,1 m i 

längsled och utgör underlag för beräkning av spårdjup. 

För att ta hänsyn till dessa två mätmetoder måste en metodbeskrivning inkludera skrivningar för båda 

teknikerna. Att använda just ett 150 mm lågpassfilter är inte helt självklart. Vi anser att mer 

undersökningar bör utföras för att optimera filtreringen till utrustningarna. 

Vid en upphandling kan troligen inte den skannande tekniken konkurrera med punktlaser gällande 

prissättning om enbart dagens mätstorheter efterfrågas. Det måste finnas incitament eller krav som gör 

att leverantören ställer upp med ett skannande system. Krav kan t.ex. vara en viss täthet mellan 

mätpunkter i tvärled eller möjligheten att detektera ytskador och sprickor. Detta kräver i sin tur att det 

måste gå att avgöra om det som erbjuds (ytskador eller sprickor) vid en upphandling är tillräckligt bra. 

En förutsättning för detta är att tillförlitliga referensmetoder utvecklas. 
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7. Förslag till fortsatt utveckling och utvärdering 

Även om en introduktion av ny teknik är möjlig med bibehållen kvaliteten för spårdjupsmätningen är 

detta inte en tillräckligt stark orsak till ett teknikskifte. Vi måste få ut mer av den nya tekniken! I 

programvaran från leverantörerna av de skannande systemen finns idag möjligheter att beräkna 

sprickor och andra mått för ytskador. Den kvalitet som erhålls med dagens spårdjupmätning 

(punktlaser) är bra och uppfyller Trafikverkens behov för spårdjup. Men just sprickor och ytskador är 

ett eftersatt område, speciellt i Sverige. Det finns lovande försök att på vägnätsnivå indikera ytskador 

från MPD och megatextur (små och stora skador) (Lundberg, et al., 2015). Förslaget bygger på att 

studera måttens homogenitet i längsled på enmetersnivå. Om den nya skannande tekniken erbjuder en 

bättre och säkrare metod, kanske i kombination med MPD och megatextur, ska undersökas i ett 

fortsättningsprojekt till detta (Hållbart underhåll – ytskador). Projektet inleds 2018 och beräknas 

rapporteras 2019. De fördelar och möjligheter vi ser med den nya skannande tekniken sammanfattas i 

Tabell 26. 

Tabell 26. Mervärde och möjligheter vid introduktion av skannande mätteknik. 

Funktion/Egenskap Implementering Tekniska möjligheter, 
begränsningar 

Ytskador Beroende av utfall av nytt projekt, 
2020. 

Programmoduler finns till ny 
skannande utrustning, kräver de 
allra mest högupplösta 
utrustningarna. Vissa europeiska 
länder samlar rådata och beräknar 
egna mått. 

Sprickor Beroende av utfall av nytt projekt, 
2020. 

Programmoduler finns till ny 
skannande utrustning, kräver de 
allra mest högupplösta 
utrustningarna. 

Spårform för orsaksanalys av 
spårbildning. 

När tekniken införs finns idéer och 
metoder som inte utvecklats fullt ut 
på grund av att det är för få 
mätpunkter i tvärprofilen. Man vill 
kunna avgöra om spårbildningen 
orsakas av tung trafik 
(nedtryckning, strukturella 
problem) eller personbilar 
(nötning). 

En mätpunkt var 25 mm i tvärled 
torde vara fullt tillräckligt för alla 
tänkbara metoder. 

Pölbildning Med pölbildning menas en förfining 
av måttet vattenarea som används 
idag. Pölbildning ska ta hänsyn till 
alla tre dimensioner för att avgöra 
var vattensamlingar bildas efter 
och under ett regn. Pölbildningen 
ersätter inte vattenarea utan 
kompletterar det. 

En mätpunkt var 25 mm i tvärled 
torde vara fullt tillräckligt för alla 
tänkbara metoder. 

Höjdskillnad mellan beläggning 
och stödremsa. 

Det finns krav på maximal 
höjdskillnad mellan beläggning och 
stödremsa. Inga tester är gjorda. 

Det fungerar endast på vägar med 
bredder ≤ 7 m. Svårigheter kan 
finnas att avgöra var beläggningen 
slutar och stödremsan börjar. Om 
det är svårigheter att avgöra detta 
finns å andra sidan troligen inga 
problem (höjderna är likvärdiga). 
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Funktion/Egenskap Implementering Tekniska möjligheter, 
begränsningar 

Ett bättre och mer detaljerat 
underlag för 
beläggningsprojektering. 

Används redan idag av vissa 
mätleverantörer vid inmätning till 
projektering. 

En mer detaljerad bild av vägens 
tvärprofil ger ett bättre underlag 
och bättre möjligheter att koppla 
ihop fler parallella mätningar till en 
heltäckande tvärprofil. Det ger 
också en mer detaljerad bild av 
tvärprofilen och därmed ett bättre 
underlag för projekteringen. En 
stor fördel är också den stora 
mätbredden. 

Bättre repeterbarhet genom att 
använda vägmarkeringen eller 
spårform som referens. 

Bättre överensstämmelse av 
årsvisa mätningar. 

Den automatiska 
sidolägesdetekteringen fungerade 
bra på teststräckor och vid mätning 
av objekten i de tester som gjordes 
i denna studie. Förhållandena för 
detektionen var bra. På 
vägnätsnivå är erfarenheterna inte 
lika bra. 

Mer tester bör göras på 
vägnätsnivå för att utreda 
orsakerna till varför tekniken inte 
fungerade tillfredsställande vid 
mätning av vägnätsslingan. 

Avstånd mellan spårbottnar, bättre 
noggrannhet. 

Det finns ett mått som anger 
avståndet mellan de djupaste 
punkterna på vänster och höger 
del av tvärprofilen. Måttet används 
för att avgöra orsaken till 
spårbildningens uppkomst. 

När mätning med 17 mätpunkter 
används är avståndet mellan två 
mätpunkter i tvärprofilen upp till 
300 mm. En liten skillnad av 
spåren kan alltså medföra att 
måttet ”hoppar” 300 mm vilket inte 
är tillfredställande. Med en 
tvärprofil som beskrivs av en 
mätpunkt varje 25 mm får vi ett 
stabilare mått. 
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Bilaga 1. Resultat från repeterbarhetstest på Objekt E 

Tabellerna i detta kapitel beskriver de kontroller som är utförda på objekt E. Resultat och krav i 

tabellerna uttrycks i mm och det relativa resultatet och kravet som ett procentvärde. 

 

Tabell B1 - 1 Resultat från objektmätning med RST33 på Objekt E. 

RST33_17_lasrar, 160429 

        

Objektmätning, sträcka E 

         

  

Medelvärde Standardavvikelse 

 

TermID Klartext Resultat Krav Resultat Krav Godkänd 

1025 Spårdjup max17 0,12 

 

0,45 15,5% 0,12   0,55 25,5% OK 

1026 Spårdjup vänster17 0,20 

 

0,45 15,5% 0,07   0,55 25,5% OK 

1105 Spårdjup höger17 0,11 

 

0,45 15,5% 0,14   0,55 25,5% OK 

8025 Spårdjup max15 0,28 

 

0,45 15,5% 0,16   0,55 25,5% OK 

8026 Spårdjup vänster15 0,29 

 

0,45 15,5% 0,10   0,55 25,5% OK 

8105 Spårdjup höger15 0,38 

 

0,45 15,5% 0,32   0,55 25,5% OK 

 

Tabell B1 - 2 Resultat från objektmätning med VTIRST på Objekt E. 

VTIRST_17_lasrar, 160517 

        

Objektmätning, sträcka E 

         

  

Medelvärde Standardavvikelse 

 

TermID Klartext Resultat Krav Resultat Krav Godkänd 

1025 Spårdjup max17 0,36 

 

0,45 15,5% 0,33   0,55 25,5% OK 

1026 Spårdjup vänster17 0,26 

 

0,45 15,5% 0,25   0,55 25,5% OK 

1105 Spårdjup höger17 0,54 14,6% 0,45 15,5% 0,22   0,55 25,5% OK 

8025 Spårdjup max15 0,11 

 

0,45 15,5% 0,07   0,55 25,5% OK 

8026 Spårdjup vänster15 0,17 

 

0,45 15,5% 0,09   0,55 25,5% OK 

8105 Spårdjup höger15 0,40 

 

0,45 15,5% 0,39   0,55 25,5% OK 
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Tabell B1 - 3 Resultat från objektmätning med PPS med 17 mätpunkter på Objekt E. 

Fraunhofer, 2016-06-21 

        

Objektmätning, sträcka E 

         

  

Medelvärde Standardavvikelse 

 

TermID Klartext Resultat Krav Resultat Krav Godkänd 

1025 Spårdjup max17 0,22 

 

0,45 15,5% 0,09   0,55 25,5% OK 

1026 Spårdjup vänster17 0,31 

 

0,45 15,5% 0,15   0,55 25,5% OK 

1105 Spårdjup höger17 0,33 

 

0,45 15,5% 0,21   0,55 25,5% OK 

8025 Spårdjup max15 0,18 

 

0,45 15,5% 0,12   0,55 25,5% OK 

8026 Spårdjup vänster15 0,30 

 

0,45 15,5% 0,19   0,55 25,5% OK 

8105 Spårdjup höger15 0,18 

 

0,45 15,5% 0,23   0,55 25,5% OK 

 

Tabell B1 - 4 Resultat från objektmätning med LCMS med 17 mätpunkter på Objekt E. 

LCMS_17_lasrar, 160429 

        

Objektmätning, sträcka E 

         

  

Medelvärde Standardavvikelse 

 

TermID Klartext Resultat Krav Resultat Krav Godkänd 

1025 Spårdjup max17 0,22 

 

0,45 15,5% 0,19   0,55 25,5% OK 

1026 Spårdjup vänster17 0,30 

 

0,45 15,5% 0,30   0,55 25,5% OK 

1105 Spårdjup höger17 0,38 

 

0,45 15,5% 0,16   0,55 25,5% OK 

8025 Spårdjup max15 0,68 17,8% 0,45 15,5% 0,21   0,55 25,5% Underkänd 

8026 Spårdjup vänster15 0,78 27,2% 0,45 15,5% 0,34   0,55 25,5% Underkänd 

8105 Spårdjup höger15 0,91 25,7% 0,45 15,5% 0,50   0,55 25,5% Underkänd 
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Tabell B1 - 5 Resultat från objektmätning med LCMS med 17 mätpunkter på Objekt E med 

sidolägesanpassning efter vägmarkering. 

LCMS_17_lasrar, 160429 

        

Objektmätning, sträcka E 

         

  

Medelvärde Standardavvikelse 

 

TermID Klartext Resultat Krav Resultat Krav Godkänd 

1025 Spårdjup max17 0,13 

 

0,45 15,5% 0,10   0,55 25,5% OK 

1026 Spårdjup vänster17 0,11 

 

0,45 15,5% 0,08   0,55 25,5% OK 

1105 Spårdjup höger17 0,17 

 

0,45 15,5% 0,14   0,55 25,5% OK 

8025 Spårdjup max15 0,08 

 

0,45 15,5% 0,09   0,55 25,5% OK 

8026 Spårdjup vänster15 0,12 

 

0,45 15,5% 0,13   0,55 25,5% OK 

8105 Spårdjup höger15 0,17 

 

0,45 15,5% 0,08   0,55 25,5% OK 

 

Tabell B1 - 6 Resultat från objektmätning med PPS med 33 mätpunkter på Objekt E. 

Fraunhofer, 2016-06-21 

        

Objektmätning, sträcka E 

         

  

Medelvärde Standardavvikelse 

 

TermID Klartext Resultat Krav Resultat Krav Godkänd 

1025 Spårdjup max17 0,11 

 

0,45 15,5% 0,07   0,55 25,5% OK 

1026 Spårdjup vänster17 0,20 

 

0,45 15,5% 0,12   0,55 25,5% OK 

1105 Spårdjup höger17 0,51 29,4% 0,45 15,5% 0,32   0,55 25,5% Underkänd 

8025 Spårdjup max15 0,11 

 

0,45 15,5% 0,08   0,55 25,5% OK 

8026 Spårdjup vänster15 0,23 

 

0,45 15,5% 0,12   0,55 25,5% OK 

8105 Spårdjup höger15 0,20 

 

0,45 15,5% 0,23   0,55 25,5% OK 
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Tabell B1 - 7 Resultat från objektmätning med LCMS med 33 mätpunkter på Objekt E. 

LCMS_33_lasrar, 160429 

        

Objektmätning, sträcka E 

         

  

Medelvärde Standardavvikelse 

 

TermID Klartext Resultat Krav Resultat Krav Godkänd 

1025 Spårdjup max17 0,16 

 

0,45 15,5% 0,18   0,55 25,5% OK 

1026 Spårdjup vänster17 0,33 

 

0,45 15,5% 0,28   0,55 25,5% OK 

1105 Spårdjup höger17 0,27 

 

0,45 15,5% 0,15   0,55 25,5% OK 

8025 Spårdjup max15 0,65 16,3% 0,45 15,5% 0,20   0,55 25,5% Underkänd 

8026 Spårdjup vänster15 0,79 25,9% 0,45 15,5% 0,33   0,55 25,5% Underkänd 

8105 Spårdjup höger15 0,90 24,3% 0,45 15,5% 0,51   0,55 25,5% Underkänd 

 

Tabell B1 - 8 Resultat från objektmätning med LCMS med 33 mätpunkter på Objekt E med 

sidolägesanpassning efter vägmarkering. 

LCMS_33_lasrar, 160429 

        

Objektmätning, sträcka E 

         

  

Medelvärde Standardavvikelse 

 

TermID Klartext Resultat Krav Resultat Krav Godkänd 

1025 Spårdjup max17 0,15 

 

0,45 15,5% 0,08   0,55 25,5% OK 

1026 Spårdjup vänster17 0,12 

 

0,45 15,5% 0,07   0,55 25,5% OK 

1105 Spårdjup höger17 0,15 

 

0,45 15,5% 0,12   0,55 25,5% OK 

8025 Spårdjup max15 0,13 

 

0,45 15,5% 0,10   0,55 25,5% OK 

8026 Spårdjup vänster15 0,11 

 

0,45 15,5% 0,08   0,55 25,5% OK 

8105 Spårdjup höger15 0,17 

 

0,45 15,5% 0,14   0,55 25,5% OK 
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Tabell B1 - 9 Resultat från objektmätning med PPS med en mätpunkt var 20:e mm på Objekt E. 

Fraunhofer, 2016-06-21 

        

Objektmätning, sträcka E 

         

  

Medelvärde Standardavvikelse 

 

TermID Klartext Resultat Krav Resultat Krav Godkänd 

1025 Spårdjup max17 0,13 

 

0,45 15,5% 0,10   0,55 25,5% OK 

1026 Spårdjup vänster17 0,18 

 

0,45 15,5% 0,15   0,55 25,5% OK 

1105 Spårdjup höger17 0,51 27,2% 0,45 15,5% 0,31   0,55 25,5% Underkänd 

8025 Spårdjup max15 0,09 

 

0,45 15,5% 0,07   0,55 25,5% OK 

8026 Spårdjup vänster15 0,29 

 

0,45 15,5% 0,14   0,55 25,5% OK 

8105 Spårdjup höger15 0,20 

 

0,45 15,5% 0,16   0,55 25,5% OK 

 

Tabell B1 - 10 Resultat från objektmätning med LCMS med en mätpunkt var 10:e mm på Objekt E. 

LCMS_Alla_lasrar, 160429 

        

Objektmätning, sträcka E 

         

  

Medelvärde Standardavvikelse 

 

TermI

D 

Klartext Resultat Krav Resultat Krav Godkänd 

1025 Spårdjup max17 0,20 

 

0,45 15,5% 0,20   0,55 25,5% OK 

1026 Spårdjup vänster17 0,35 

 

0,45 15,5% 0,29   0,55 25,5% OK 

1105 Spårdjup höger17 0,27 

 

0,45 15,5% 0,17   0,55 25,5% OK 

8025 Spårdjup max15 0,57 12,3% 0,45 15,5% 0,23   0,55 25,5% OK 

8026 Spårdjup vänster15 0,76 29,2% 0,45 15,5% 0,35   0,55 25,5% Underkänd 

8105 Spårdjup höger15 0,83 18,0% 0,45 15,5% 0,40   0,55 25,5% Underkänd 
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Tabell B1 - 11 Resultat från objektmätning med LCMS med en mätpunkt var 10:e mm på Objekt E med 

sidolägesanpassning efter vägmarkering. 

LCMS_33_lasrar, 160429 

        

Objektmätning, sträcka E 

         

  

Medelvärde Standardavvikelse 

 

TermID Klartext Resultat Krav Resultat Krav Godkänd 

1025 Spårdjup max17 0,14 

 

0,45 15,5% 0,08   0,55 25,5% OK 

1026 Spårdjup vänster17 0,14 

 

0,45 15,5% 0,07   0,55 25,5% OK 

1105 Spårdjup höger17 0,15 

 

0,45 15,5% 0,11   0,55 25,5% OK 

8025 Spårdjup max15 0,11 

 

0,45 15,5% 0,08   0,55 25,5% OK 

8026 Spårdjup vänster15 0,18 

 

0,45 15,5% 0,12   0,55 25,5% OK 

8105 Spårdjup höger15 0,13 

 

0,45 15,5% 0,08   0,55 25,5% OK 
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Bilaga 2. Resultat från repeterbarhetstest på Objekt F 

Tabellerna i detta kapitel beskriver de kontroller som är utförda på objekt F. Resultat och krav i 

tabellerna uttrycks i mm och det relativa resultatet och kravet som ett procentvärde. 

 

Tabell B2 - 1 Resultat från objektmätning med RST33 på Objekt F. 

RST33_17_lasrar, 160429 

        

Objektmätning, sträcka F 

         

  

Medelvärde Standardavvikelse 

 

TermID Klartext Resultat Krav Resultat Krav Godkänd 

1025 Spårdjup max17 0,20 

 

0,45 15,5% 0,09   0,55 25,5% OK 

1026 Spårdjup vänster17 0,09 

 

0,45 15,5% 0,10   0,55 25,5% OK 

1105 Spårdjup höger17 0,20 

 

0,45 15,5% 0,14   0,55 25,5% OK 

8025 Spårdjup max15 0,25 

 

0,45 15,5% 0,17   0,55 25,5% OK 

8026 Spårdjup vänster15 0,22 

 

0,45 15,5% 0,33   0,55 25,5% OK 

8105 Spårdjup höger15 0,39 

 

0,45 15,5% 0,24   0,55 25,5% OK 

 

Tabell B2 - 2 Resultat från objektmätning med VTIRST på Objekt F. 

VTIRST_17_lasrar, 160517 

        

Objektmätning, sträcka F 

         

  

Medelvärde Standardavvikelse 

 

TermID Klartext Resultat Krav Resultat Krav Godkänd 

1025 Spårdjup max17 0,22 

 

0,45 15,5% 0,13   0,55 25,5% OK 

1026 Spårdjup vänster17 0,14 

 

0,45 15,5% 0,14   0,55 25,5% OK 

1105 Spårdjup höger17 0,43 

 

0,45 15,5% 0,21   0,55 25,5% OK 

8025 Spårdjup max15 0,14 

 

0,45 15,5% 0,09   0,55 25,5% OK 

8026 Spårdjup vänster15 0,24 

 

0,45 15,5% 0,13   0,55 25,5% OK 

8105 Spårdjup höger15 0,33 

 

0,45 15,5% 0,32   0,55 25,5% OK 
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Tabell B2 - 3 Resultat från objektmätning med PPS med 17 mätpunkter på Objekt F. 

Fraunhofer, 2016-06-21 

        

Objektmätning, sträcka F 

         

  

Medelvärde Standardavvikelse 

 

TermID Klartext Resultat Krav Resultat Krav Godkänd 

1025 Spårdjup max17 0,28 

 

0,45 15,5% 0,46   0,55 25,5% OK 

1026 Spårdjup vänster17 0,62 12,2% 0,45 15,5% 0,49   0,55 25,5% OK 

1105 Spårdjup höger17 0,54 33,5% 0,45 15,5% 0,68 63,6% 0,55 25,5% Underkänd 

8025 Spårdjup max15 0,41 

 

0,45 15,5% 0,21   0,55 25,5% OK 

8026 Spårdjup vänster15 0,66 13,0% 0,45 15,5% 0,47   0,55 25,5% OK 

8105 Spårdjup höger15 0,44 

 

0,45 15,5% 0,77 294,3% 0,55 25,5% Underkänd 

 

Tabell B2 - 4 Resultat från objektmätning med LCMS med 17 mätpunkter på Objekt F. 

LCMS_17_lasrar, 160429 

        

Objektmätning, sträcka F 

         

  

Medelvärde Standardavvikelse 

 

TermID Klartext Resultat Krav Resultat Krav Godkänd 

1025 Spårdjup max17 0,28 

 

0,45 15,5% 0,15   0,55 25,5% OK 

1026 Spårdjup vänster17 0,62 15,4% 0,45 15,5% 0,42   0,55 25,5% OK 

1105 Spårdjup höger17 0,64 13,0% 0,45 15,5% 0,42   0,55 25,5% OK 

8025 Spårdjup max15 0,83 17,5% 0,45 15,5% 0,30   0,55 25,5% Underkänd 

8026 Spårdjup vänster15 0,75 26,7% 0,45 15,5% 0,36   0,55 25,5% Underkänd 

8105 Spårdjup höger15 1,04 31,7% 0,45 15,5% 0,28   0,55 25,5% Underkänd 
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Tabell B2 - 5 Resultat från objektmätning med LCMS med 17 mätpunkter på Objekt F med 

sidolägesanpassning efter vägmarkering. 

LCMS_17_lasrar, 160429 

        

Objektmätning, sträcka F 

         

  

Medelvärde Standardavvikelse 

 

TermID Klartext Resultat Krav Resultat Krav Godkänd 

1025 Spårdjup max17 0,20 

 

0,45 15,5% 0,10   0,55 25,5% OK 

1026 Spårdjup vänster17 0,17 

 

0,45 15,5% 0,11   0,55 25,5% OK 

1105 Spårdjup höger17 0,19 

 

0,45 15,5% 0,08   0,55 25,5% OK 

8025 Spårdjup max15 0,10 

 

0,45 15,5% 0,07   0,55 25,5% OK 

8026 Spårdjup vänster15 0,14 

 

0,45 15,5% 0,15   0,55 25,5% OK 

8105 Spårdjup höger15 0,19 

 

0,45 15,5% 0,11   0,55 25,5% OK 

 

Tabell B2 - 6 Resultat från objektmätning med PPS med 33 mätpunkter på Objekt F. 

Fraunhofer, 2016-06-21 

        

Objektmätning, sträcka F 

         

  

Medelvärde Standardavvikelse 

 

TermID Klartext Resultat Krav Resultat Krav Godkänd 

1025 Spårdjup max17 0,28 

 

0,45 15,5% 0,30   0,55 25,5% OK 

1026 Spårdjup vänster17 0,56 10,7% 0,45 15,5% 0,34   0,55 25,5% OK 

1105 Spårdjup höger17 0,57 31,8% 0,45 15,5% 0,50   0,55 25,5% Underkänd 

8025 Spårdjup max15 0,43 

 

0,45 15,5% 0,25   0,55 25,5% OK 

8026 Spårdjup vänster15 0,64 12,5% 0,45 15,5% 0,41   0,55 25,5% OK 

8105 Spårdjup höger15 0,45 36,1% 0,45 15,5% 0,78 344,5% 0,55 25,5% Underkänd 
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Tabell B2 - 7 Resultat från objektmätning med LCMS med 33 mätpunkter på Objekt F. 

LCMS_33_lasrar, 160429 

        

Objektmätning, sträcka F 

         

  

Medelvärde Standardavvikelse 

 

TermID Klartext Resultat Krav Resultat Krav Godkänd 

1025 Spårdjup max17 0,29 

 

0,45 15,5% 0,18   0,55 25,5% OK 

1026 Spårdjup vänster17 0,72 16,4% 0,45 15,5% 0,37   0,55 25,5% Underkänd 

1105 Spårdjup höger17 0,58 11,3% 0,45 15,5% 0,32   0,55 25,5% OK 

8025 Spårdjup max15 0,83 17,1% 0,45 15,5% 0,31   0,55 25,5% Underkänd 

8026 Spårdjup vänster15 0,72 24,1% 0,45 15,5% 0,34   0,55 25,5% Underkänd 

8105 Spårdjup höger15 1,00 29,1% 0,45 15,5% 0,29   0,55 25,5% Underkänd 

 

Tabell B2 - 8 Resultat från objektmätning med LCMS med 33 mätpunkter på Objekt F med 

sidolägesanpassning efter vägmarkering. 

LCMS_33_lasrar, 160429 

        

Objektmätning, sträcka F 

         

  

Medelvärde Standardavvikelse 

 

TermID Klartext Resultat Krav Resultat Krav Godkänd 

1025 Spårdjup max17 0,13 

 

0,45 15,5% 0,09   0,55 25,5% OK 

1026 Spårdjup vänster17 0,13 

 

0,45 15,5% 0,13   0,55 25,5% OK 

1105 Spårdjup höger17 0,13 

 

0,45 15,5% 0,07   0,55 25,5% OK 

8025 Spårdjup max15 0,19 

 

0,45 15,5% 0,10   0,55 25,5% OK 

8026 Spårdjup vänster15 0,16 

 

0,45 15,5% 0,17   0,55 25,5% OK 

8105 Spårdjup höger15 0,20 

 

0,45 15,5% 0,09   0,55 25,5% OK 
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Tabell B2 - 9 Resultat från objektmätning med PPS med en mätpunkt var 20:e mm på Objekt F. 

Fraunhofer, 2016-06-21 

        

Objektmätning, sträcka F 

         

  

Medelvärde Standardavvikelse 

 

TermID Klartext Resultat Krav Resultat Krav Godkänd 

1025 Spårdjup max17 0,28 

 

0,45 15,5% 0,30   0,55 25,5% OK 

1026 Spårdjup vänster17 0,55 10,1% 0,45 15,5% 0,34   0,55 25,5% OK 

1105 Spårdjup höger17 0,56 29,5% 0,45 15,5% 0,50   0,55 25,5% Underkänd 

8025 Spårdjup max15 0,43 

 

0,45 15,5% 0,26   0,55 25,5% OK 

8026 Spårdjup vänster15 0,63 12,3% 0,45 15,5% 0,44   0,55 25,5% OK 

8105 Spårdjup höger15 0,43 

 

0,45 15,5% 0,72 284,9% 0,55 25,5% Underkänd 

 

Tabell B2 - 10 Resultat från objektmätning med LCMS med en mätpunkt var 10:e mm på Objekt F. 

LCMS_max_lasrar, 160429 

        

Objektmätning, sträcka F 

         

  

Medelvärde Standardavvikelse 

 

TermI

D 

Klartext Resultat Krav Resultat Krav Godkänd 

1025 Spårdjup max17 0,35 

 

0,45 15,5% 0,22   0,55 25,5% OK 

1026 Spårdjup vänster17 0,77 16,2% 0,45 15,5% 0,34   0,55 25,5% Underkänd 

1105 Spårdjup höger17 0,59 10,9% 0,45 15,5% 0,31   0,55 25,5% OK 

8025 Spårdjup max15 0,83 16,0% 0,45 15,5% 0,32   0,55 25,5% Underkänd 

8026 Spårdjup vänster15 0,85 28,2% 0,45 15,5% 0,20   0,55 25,5% Underkänd 

8105 Spårdjup höger15 1,04 26,3% 0,45 15,5% 0,32   0,55 25,5% Underkänd 
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Tabell B2 - 11 Resultat från objektmätning med LCMS med en mätpunkt var 10:e mm på Objekt F med 

sidolägesanpassning efter vägmarkering. 

LCMS_33_lasrar, 160429 

        

Objektmätning, sträcka F 

         

  

Medelvärde Standardavvikelse 

 

TermID Klartext Resultat Krav Resultat Krav Godkänd 

1025 Spårdjup max17 0,13 

 

0,45 15,5% 0,09   0,55 25,5% OK 

1025 Spårdjup max17 0,13 

 

0,45 15,5% 0,09   0,55 25,5% OK 

1026 Spårdjup vänster17 0,14 

 

0,45 15,5% 0,12   0,55 25,5% OK 

1105 Spårdjup höger17 0,13 

 

0,45 15,5% 0,08   0,55 25,5% OK 

8025 Spårdjup max15 0,20 

 

0,45 15,5% 0,10   0,55 25,5% OK 

8026 Spårdjup vänster15 0,17 

 

0,45 15,5% 0,11   0,55 25,5% OK 

8105 Spårdjup höger15 0,19 

 

0,45 15,5% 0,08   0,55 25,5% OK 
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Bilaga 3. Resultat från validitet och repeterbarhet på teststräckor 

Förklaringar till beteckningar i tabeller: 

• X innebär att 17 mätpunkter används vid beräkningarna. 

• Y innebär att 33 mätpunkter används vid beräkningarna. 

• Z innebär att alla tillgängliga mätpunkter används vid beräkningarna. 

• LC innebär att sidoläget för den data som väljs ut för spårdjupsberäkningen relateras i sidled 

till en referens för att öka repeterbarheten.  

 

Tabell B3 - 1 Resultat för validitet och repeterbarhet för mätning med RST33 på teststräckor. 

Ramböll (RST33) 

   

    

Parameter Gränsvärde Resultat 

 

Validitet (%) (%) 

 

Spårdjup max 17 80 96,0 OK 

Spårdjup max 15 80 98,1 OK 

Spårdjup vänster 17 75 98,0 OK 

Spårdjup vänster 15 75 98,1 OK 

Spårdjup höger 17 

 

47,2 

 

Medeltvärprofil 85 99,9 OK 
    

Repeterbarhet (mm) (mm) 

 

Spårdjup max 17 lasrar 0,5 0,10 OK 

Spårdjup vänster 17 lasrar 0,5 0,09 OK 

Spårdjup max 15 lasrar 0,5 0,10 OK 

Spårdjup vänster 15 lasrar 0,5 0,10 OK 

Spårdjup höger 17 lasrar 

 

0,33 
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Tabell B3 - 2 Resultat för validitet och repeterbarhet för mätning med VTIRST på teststräckor. 

VTIRST 

   

    

Parameter Gränsvärde Resultat 

 

Validitet (%) (%) 

 

Spårdjup max 17 80 90,3 OK 

Spårdjup max 15 80 92,6 OK 

Spårdjup vänster 17 75 90,8 OK 

Spårdjup vänster 15 75 91,1 OK 

Spårdjup höger 17 

 

63,6 

 

Medeltvärprofil 85 94,3 OK 
    

Repeterbarhet (mm) (mm) 

 

Spårdjup max 17 lasrar 0,5 0,28 OK 

Spårdjup vänster 17 lasrar 0,5 0,25 OK 

Spårdjup max 15 lasrar 0,5 0,25 OK 

Spårdjup vänster 15 lasrar 0,5 0,25 OK 

Spårdjup höger 17 lasrar 

 

0,30 
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Tabell B3 - 3 Resultat för validitet och repeterbarhet för mätning med PPS (då 17 mätpunkter 

används) på teststräckor. 

PPS X 

   

    

Parameter Gränsvärde Resultat 

 

Validitet (%) (%) 

 

Spårdjup max 17 80 91,2 OK 

Spårdjup max 15 80 90,9 OK 

Spårdjup vänster 17 75 93,6 OK 

Spårdjup vänster 15 75 91,0 OK 

Spårdjup höger 17 

 

67,4 

 

Medeltvärprofil 85 95,8 OK 
    

Repeterbarhet (mm) (mm) 

 

Spårdjup max 17 lasrar 0,5 0,39 OK 

Spårdjup vänster 17 lasrar 0,5 0,32 OK 

Spårdjup max 15 lasrar 0,5 0,39 OK 

Spårdjup vänster 15 lasrar 0,5 0,42 OK 

Spårdjup höger 17 lasrar 

 

0,50 
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Tabell B3 - 4 Resultat för validitet och repeterbarhet för mätning med PPS (då 17 mätpunkter 

används) på teststräckor efter automatisk sidolägeskorrektion med utgångspunkt från guidelinjen. 

PPS X LC 

   

    

Parameter Gränsvärde Resultat 

 

Validitet (%) (%) 

 

Spårdjup max 17 80 97,0 OK 

Spårdjup max 15 80 96,2 OK 

Spårdjup vänster 17 75 98,6 OK 

Spårdjup vänster 15 75 96,1 OK 

Spårdjup höger 17 

 

7,0 

 

Medeltvärprofil 85 94,0 OK 
    

Repeterbarhet (mm) (mm) 

 

Spårdjup max 17 lasrar 0,5 0,09 OK 

Spårdjup vänster 17 lasrar 0,5 0,09 OK 

Spårdjup max 15 lasrar 0,5 0,09 OK 

Spårdjup vänster 15 lasrar 0,5 0,09 OK 

Spårdjup höger 17 lasrar 0,5 0,08 
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Tabell B3 - 5 Resultat för validitet och repeterbarhet för mätning med LCMS (då 17 mätpunkter 

används) på teststräckor. 

LCMS (RST47) X 

   

    

Parameter Gränsvärde Resultat 

 

Validitet (%) (%) 

 

Spårdjup max 17 80 99,0 OK 

Spårdjup max 15 80 99,1 OK 

Spårdjup vänster 17 75 99,5 OK 

Spårdjup vänster 15 75 99,1 OK 

Spårdjup höger 17 

 

92,5 

 

Medeltvärprofil 85 99,1 OK 
    

Repeterbarhet (mm) (mm) 

 

Spårdjup max 17 lasrar 0,5 0,29 OK 

Spårdjup vänster 17 lasrar 0,5 0,26 OK 

Spårdjup max 15 lasrar 0,5 0,30 OK 

Spårdjup vänster 15 lasrar 0,5 0,30 OK 

Spårdjup höger 17 lasrar 

 

0,48 
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Tabell B3 - 6 Resultat för validitet och repeterbarhet för mätning med LCMS (då 17 mätpunkter 

används) på teststräckor efter automatisk sidolägeskorrektion med utgångspunkt från vägmarkering. 

LCMS X LC 

   

    

Parameter Gränsvärde Resultat 

 

Validitet (%) (%) 

 

Spårdjup max 17 80 95,8 OK 

Spårdjup max 15 80 97,3 OK 

Spårdjup vänster 17 75 97,9 OK 

Spårdjup vänster 15 75 98,4 OK 

Spårdjup höger 17 

 

93,3 

 

Medeltvärprofil 85 99,1 OK 
    

Repeterbarhet (mm) (mm) 
 

(mm) 

 

Spårdjup max 17 lasrar 0,5 0,19 OK 

Spårdjup vänster 17 lasrar 0,5 0,19 OK 

Spårdjup max 15 lasrar 0,5 0,19 OK 

Spårdjup vänster 15 lasrar 0,5 0,19 OK 

Spårdjup höger 17 lasrar 0,5 0,20 
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Tabell B3 - 7 Resultat för validitet och repeterbarhet för mätning med PPS (då 33 mätpunkter 

används) på teststräckor. 

PPS Y 

   

    

Parameter Gränsvärde Resultat 

 

Validitet (%) (%) 

 

Spårdjup max 17 80 97,1 OK 

Spårdjup max 15 80 96,4 OK 

Spårdjup vänster 17 75 97,8 OK 

Spårdjup vänster 15 75 95,8 OK 

Spårdjup höger 17 

 

65,5 

 

Medeltvärprofil 85 98,4 OK 
    

Repeterbarhet (mm) (mm) 

 

Spårdjup max 17 lasrar 0,5 0,14 OK 

Spårdjup vänster 17 lasrar 0,5 0,13 OK 

Spårdjup max 15 lasrar 0,5 0,22 OK 

Spårdjup vänster 15 lasrar 0,5 0,27 OK 

Spårdjup höger 17 lasrar 

 

0,50 
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Tabell B3 - 8 Resultat för validitet och repeterbarhet för mätning med PPS (då 33 mätpunkter 

används) på teststräckor efter automatisk sidolägeskorrektion med utgångspunkt från guidelinjen. 

PPS Y LC 

   

    

Parameter Gränsvärde Resultat 

 

Validitet (%) (%) 

 

Spårdjup max 17 80 98,6 OK 

Spårdjup max 15 80 95,8 OK 

Spårdjup vänster 17 75 98,0 OK 

Spårdjup vänster 15 75 95,8 OK 

Spårdjup höger 17 

 

2,0 

 

Medeltvärprofil 85 98,6 OK 
    

Repeterbarhet (mm) (mm) 

 

Spårdjup max 17 lasrar 0,5 0,09 OK 

Spårdjup vänster 17 lasrar 0,5 0,08 OK 

Spårdjup max 15 lasrar 0,5 0,09 OK 

Spårdjup vänster 15 lasrar 0,5 0,09 OK 

Spårdjup höger 17 lasrar 0,5 0,09 
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Tabell B3 - 9 Resultat för validitet och repeterbarhet för mätning med LCMS (då 33 mätpunkter 

används) på teststräckor. 

LCMS (RST47) Y 

   

    

Parameter Gränsvärde Resultat 

 

Validitet (%) (%) 

 

Spårdjup max 17 80 99,1 OK 

Spårdjup max 15 80 99,1 OK 

Spårdjup vänster 17 75 99,5 OK 

Spårdjup vänster 15 75 99,1 OK 

Spårdjup höger 17 

 

93,9 

 

Medeltvärprofil 85 97,8 OK 
    

Repeterbarhet (mm) (mm) 

 

Spårdjup max 17 lasrar 0,5 0,23 OK 

Spårdjup vänster 17 lasrar 0,5 0,22 OK 

Spårdjup max 15 lasrar 0,5 0,27 OK 

Spårdjup vänster 15 lasrar 0,5 0,28 OK 

Spårdjup höger 17 lasrar 

 

0,44 
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Tabell B3 - 10 Resultat för validitet och repeterbarhet för mätning med LCMS (då 33 mätpunkter 

används) på teststräckor efter automatisk sidolägeskorrektion med utgångspunkt från vägmarkering. 

LCMS Y LC 

   

    

Parameter Gränsvärde Resultat 

 

Validitet (%) (%) 

 

Spårdjup max 17 80 99,5 OK 

Spårdjup max 15 80 99,7 OK 

Spårdjup vänster 17 75 99,6 OK 

Spårdjup vänster 15 75 99,7 OK 

Spårdjup höger 17 

 

93,1 

 

Medeltvärprofil 85 97,8 OK 
    

Repeterbarhet (mm) (mm) 

 

Spårdjup max 17 lasrar 0,5 0,21 OK 

Spårdjup vänster 17 lasrar 0,5 0,20 OK 

Spårdjup max 15 lasrar 0,5 0,19 OK 

Spårdjup vänster 15 lasrar 0,5 0,19 OK 

Spårdjup höger 17 lasrar 0,5 0,20 
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Tabell B3 - 11 Resultat för validitet och repeterbarhet för mätning med PPS (då alla mätpunkter 

används) på teststräckor. 

PPS Z 

   

    

Parameter Gränsvärde Resultat 

 

Validitet (%) (%) 

 

Spårdjup max 17 80 97,0 OK 

Spårdjup max 15 80 96,6 OK 

Spårdjup vänster 17 75 97,0 OK 

Spårdjup vänster 15 75 95,6 OK 

Spårdjup höger 17 

 

64,5 

 

Medeltvärprofil 85 98,3 OK 
    

Repeterbarhet (mm) (mm) 

 

Spårdjup max 17 lasrar 0,5 0,11 OK 

Spårdjup vänster 17 lasrar 0,5 0,12 OK 

Spårdjup max 15 lasrar 0,5 0,21 OK 

Spårdjup vänster 15 lasrar 0,5 0,25 OK 

Spårdjup höger 17 lasrar 

 

0,50 
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Tabell B3 - 12 Resultat för validitet och repeterbarhet för mätning med PPS (då alla mätpunkter 

används) på teststräckor efter automatisk sidolägeskorrektion med utgångspunkt från guidelinjen. 

PPS Z LC 

   

    

Parameter Gränsvärde Resultat 

 

Validitet (%) (%) 

 

Spårdjup max 17 80 98,6 OK 

Spårdjup max 15 80 96,2 OK 

Spårdjup vänster 17 75 96,6 OK 

Spårdjup vänster 15 75 95,0 OK 

Spårdjup höger 17 

 

1,3 

 

Medeltvärprofil 85 98,6 OK 
    

Repeterbarhet (mm) (mm) 

 

Spårdjup max 17 lasrar 0,5 0,09 OK 

Spårdjup vänster 17 lasrar 0,5 0,09 OK 

Spårdjup max 15 lasrar 0,5 0,09 OK 

Spårdjup vänster 15 lasrar 0,5 0,09 OK 

Spårdjup höger 17 lasrar 0,5 0,09 
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Tabell B3 - 13 Resultat för validitet och repeterbarhet för mätning med LCMS (då alla mätpunkter 

används) på teststräckor. 

LCMS (RST47) Z 

   

    

Parameter Gränsvärde Resultat 

 

Validitet (%) (%) 

 

Spårdjup max 17 80 98,8 OK 

Spårdjup max 15 80 99,0 OK 

Spårdjup vänster 17 75 99,3 OK 

Spårdjup vänster 15 75 98,9 OK 

Spårdjup höger 17 

 

93,9 

 

Medeltvärprofil 85 97,7 OK 
    

Repeterbarhet (mm) (mm) 

 

Spårdjup max 17 lasrar 0,5 0,23 OK 

Spårdjup vänster 17 lasrar 0,5 0,21 OK 

Spårdjup max 15 lasrar 0,5 0,28 OK 

Spårdjup vänster 15 lasrar 0,5 0,29 OK 

Spårdjup höger 17 lasrar 

 

0,44 
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Tabell B3 - 14 Resultat för validitet och repeterbarhet för mätning med LCMS (då alla mätpunkter 

används) på teststräckor efter automatisk sidolägeskorrektion med utgångspunkt från vägmarkering. 

LCMS Z LC 

   

    

Parameter Gränsvärde Resultat 

 

Validitet (%) (%) 

 

Spårdjup max 17 80 99,3 OK 

Spårdjup max 15 80 99,6 OK 

Spårdjup vänster 17 75 99,4 OK 

Spårdjup vänster 15 75 99,6 OK 

Spårdjup höger 17 

 

93,4 

 

Medeltvärprofil 85 97,7 OK 
    

Repeterbarhet (mm) (mm) 

 

Spårdjup max 17 lasrar 0,5 0,20 OK 

Spårdjup vänster 17 lasrar 0,5 0,20 OK 

Spårdjup max 15 lasrar 0,5 0,20 OK 

Spårdjup vänster 15 lasrar 0,5 0,20 OK 

Spårdjup höger 17 lasrar 0,5 0,20 
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Bilaga 4. Resultat från den finska produktionskontrollmetoden 

Förklaringar till beteckningar i tabeller: 

Z – antal 100 m differenser mellan två körningar som inte klarar kontrollmetoden  

Z% – andel 100 m differenser mellan två körningar som inte klarar kontrollmetoden  

Zh – antal 100 m differenser mellan två körningar som inte klarar kontrollmetoden med den stora 

toleransen 

Zh% – antal 100 m differenser mellan två körningar som inte klarar kontrollmetoden med den stora 

toleransen 

X – antal observationer 

Qn% - andel underkända 100 m sträckor för kontrollmetoden (för alla testade kombinationer), 

exklusive Qs% 

Qs% - andel underkända 100 m sträckor för kontrollmetoden med utökad tolerans (för alla testade 

kombinationer) 

Q% - andel underkända 100 m sträckor för kontrollmetoden (för alla testade kombinationer) 

 

Tabell B4 - 1 Resultat av den finska produktionskontrollmetoden för spårdjup vänster17, mätningar 

med PPS. 
 

run2-run1 run3-run2 run4-run3 run5-run4 

Z 61 57 27 24 

Z% 7,5% 7,0% 3,3% 2,9% 

Q% 5,2 % 

X 3256 

 

Tabell B4 - 2 Resultat av den finska produktionskontrollmetoden för spårdjup höger17, mätningar 

med PPS. 
 

run2-run1 run3-run2 run4-run3 run5-run4 

Z 69 69 53 40 

Z% 8,5% 8,5% 6,5% 4,9% 

Q% 7,1 % 

X 3256 
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Tabell B4 - 3 Resultat av den finska produktionskontrollmetoden för spårdjup vänster17, mätningar 

med LCMS. 
 

run2-run1 run3-run2 run4-run3 run5-run4 

Z 71 51 46 30 

Z% 8,7% 6,3% 5,7% 3,7% 

Q% 6,1 % 

X 3256 

 

Tabell B4 - 4 Resultat av den finska produktionskontrollmetoden för spårdjup höger17, mätningar 

med LCMS. 
 

run2-run1 run3-run2 run4-run3 run5-run4 

Z 76 32 36 38 

Z% 9,3% 3,9% 4,4% 4,7% 

Q% 5,6 % 

X 3256 

 

Tabell B4 - 5 Resultat av den finska produktionskontrollmetoden för spårdjup max17, mätningar med 

LCMS efter automatisk sidolägeskorrigering. 
 

run2-run1 run3-run2 run4-run3 run5-run4 

Z 168 38 

  

Z% 20,6% 4,7% 

  

Zh 46 9 

  

Zh% 5,7 % 1,1 % 

  

Qn% 9,3 % 

Qs% 3,4 % 

Q% 12,7 % 

X 1628 
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Tabell B4 - 6 Resultat av den finska produktionskontrollmetoden för spårdjup vänster17, mätningar 

med LCMS efter automatisk sidolägeskorrigering. 
 

run2-run1 run3-run2 run4-run3 run5-run4 

Z 89 10   

Z% 10,9% 1,2%   

Q% 6,1 % 

X 1628 

 

Tabell B4 - 7 Resultat av den finska produktionskontrollmetoden för spårdjup höger17, mätningar 

med LCMS efter automatisk sidolägeskorrigering. 
 

run2-run1 run3-run2 run4-run3 run5-run4 

Z 37 8   

Z% 4,5% 1,0%   

Q% 2,8 % 

X 1628 

 

Tabell B4 - 8 Resultat av den finska produktionskontrollmetoden för spårrygg, mätningar med LCMS 

efter automatisk sidolägeskorrigering. 
 

run2-run1 run3-run2 run4-run3 run5-run4 

Z 123 31   

Z% 15,1% 3,8%   

Q% 9,5 % 

X 1628 
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VTI rapport 961  131 

Bilaga 5. Validitet för spårdjup på teststräckor 

I denna bilaga visas resultatet av validitetstestet på teststräckor. Observera att RST33 (punktlaser) 

endast har mätt på en teststräcka (A). Bilden på kommande sida visar differensen mellan testat 

mätsystem och referensen. I bilden är gränsvärden för ett godkänt resultat inritat. Differensen ska ligga 

mellan de två heldragna linjerna. Minst 80 % av differenserna ska vara inom intervallet för att erhålla 

ett godkänt resultat. 

Klicka på de förklarande beskrivningarna (mätsystemet) i bilden för att släcka och tända resultatet i 

diagrammet. 
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