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Kontrollmetod för nya vägbeläggningar – makrotextur 

av Thomas Lundberg 

VTI 

581 95  Linköping 

 

 

Sammanfattning 

I denna rapport ges ett förslag till hur en ny asfaltytas struktur på en väg kan 

kontrolleras med beröringsfri lasermätteknik (vägytemätning av objekt med mätbil). Det 

gäller såväl kontroll av nybyggda objekt som objekt vid underhållsbeläggning. De 

metoder som arbetats fram ska kunna avgöra om ytan har en lämplig struktur med 

hänsyn till vald beläggningstyp och maximal stenstorlek. Det har varit en målsättning 

att använda ett mått som Trafikverket redan har som obligatorisk mätstorhet att ingå i 

kontrollmetoden. Med anledning av detta föreslår vi att kontrollen ska utföras genom 

mätning av ytans makrotextur med måttet MPD (Mean Profile Depth). Föreslagen 

kontrollmetod ska reglera: 

 att MPD-värdet inte är för lågt med hänsyn till potentiella friktionsproblem eller 

hur den kontrollerade beläggningens yta normalt ska vara 

 att MPD-värdet inte är för högt med hänsyn till potentiella beständighetsproblem 

 att MPD-värdet är homogent med hänsyn till utförandekvalitén 

I Sverige har Trafikverket bestämt att alla nybyggda vägar och underhållsobjekt där 

årsdygnstrafiken (ÅDT) är större än eller förväntas vara större än 4 000 fordon per dygn 

ska kontrolleras genom objektmätning med mätbil. Detta har medfört att de 

beläggningstyper som vi studerat i denna rapport begränsas till vanligt förekommande 

beläggningar på dessa vägkategorier, asfaltbetong stenrik (ABS), tunnskiktsbeläggning 

(TSK) samt asfaltbetong tät (ABT) alla med maximal stenstorlek 11 mm eller 16 mm. 

Ett första steg i införandet av den föreslagna metoden är att testa den under en 

mätsäsong för att utvärdera och eventuellt justera gränsvärden innan de används för att 

reglera vites-/bonusbelopp. 

Under arbetets gång har det visat sig att olika mätutförare ger olika nivåer av MPD vid 

mätning på samma plats. En pågående undersökning har syftet att ta reda på vad 

skillnaderna beror på och föreslå en metod att hantera detta. 
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Control method for new road surfaces – Macrotexture 

by Thomas Lundberg 

VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 

SE-581 95  Linköping 

 

 

Summary 

This report includes a proposal for how a new road surface structure can be controlled 

with non-contact laser measurement technology. This applies to the control of  newly 

constructed objects as well as maintenance objects. The method is constructed to 

determine whether the surface has a safe structure related to risk for skidding with 

respect to the pavement type, and the maximum stone size used. It has been a goal for 

the project to use a mandatory measure (included in the Swedish Road Administration 

measurement program) for the control method. Therefor the proposed control method is 

carried out by measuring the surface macrotexture with MPD (Mean Profile Depth). 

The control method regulates: 

• that the MPD value is not too low in view of potential friction problems or regarding a 

normal texture level for the actual pavement type 

• that the MPD value is not too high with regard to potential durability problems 

• that the MPD value is homogeneous with respect to specified layer performance 

quality. 

In Sweden, the Swedish Transport Administration decided that all new built roads and 

maintenance objects where annual average daily traffic (AADT) is greater than or 

expected to be greater than 4,000 vehicles per day, will be controlled with measurement 

vehicle. This has led to that the pavement types which we have studied in this report are 

limited to common pavements on these road categories, i.e. stone rich asphalt concrete, 

thin film coating and dense asphalt concrete, all with a maximum stone size of 11 mm 

or 16 mm. 

The first step in the implementation process of the proposed method is to test it for a 

measurement season to be able to evaluate and possibly adjust limits before it is used to 

regulate penalty and bonus.  

In the process, it has been found that different measurement providers give various 

levels of MPD when measuring at the same location. Because of this an ongoing 

investigation will try to take care of and find a solution to be used. 
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1 Inledning 

Varje år underhålls statens vägar för över 3 miljarder kronor. Genom att hålla en hög 

kvalitet i alla led i drift- och underhållsskedet kan åtgärdsintervaller förlängas vilket har 

en mycket stor besparingspotential. En ny beläggning, såväl en nykonstruerad väg som 

en underhållsbeläggning, utsätts för en rad kontroller. Många av dessa kontroller kräver 

att vägen stängs av då t.ex. borrprover tas. Detta leder till en ökande risk för olyckor och 

en försämrad framkomlighet. Platserna för dessa kontroller väljs dessutom allt som 

oftast i form av stickprovsurval med ett visst godtycke vid det slutliga valet av 

provplats. Om det finns oförstörande provningsverksamhet som inte kräver att vägen 

stängs av bör detta alternativ övervägas. 

Sedan mitten av 90-talet utförs kontroll (objektmätning med mätbil) av jämnheten för 

nya beläggningar. Denna kontroll avser jämnhet i såväl längs- som tvärled med måtten 

IRI respektive spårdjup max. Gränsvärden finns och beroende på kontraktsutformning 

mellan entreprenör och Trafikverket (TRV) tillämpas olika system för bonus och vite. 

Under senare år har möjligheterna med denna mätteknik ökat, såsom utveckling av nya 

tillståndsmått, men användandet har inte ökat i samma takt. Ett steg som ändå tagits för 

bättre utnyttjande av den information som finns tillgänglig är bl.a. den 

underhållsstandard som är antagen inom TRV där acceptabel standard för olika trafik- 

och hastighetsklasser beskrivs med avseende på tillståndsvariabler som spårdjup max, 

IRI, makrotextur (MPD, Mean Profile Depth), Kantdjup m.fl (8, Trafikverket). 

Nylagda objekt, såväl nybyggda objekt som underhållsobjekt, har tidigare endast 

kontrollerats med vägytemätning (s.k. objektmätning) i vissa regioner, medan mängden 

mätningar varit mycket sparsam i andra regioner. Det finns numera en uttalad strategi av 

TRV att alla nya beläggningar med ÅDT>4000 ska kontrolleras genom objektmätning. 

Det vore slöseri med resurser att inte använda så mycket relevant information som 

möjligt från objektmätningen då merkostnaden är minimal att mäta och analysera fler 

mätstorheter utöver ojämnhet i längs och tvärled. TRV, med Jesper Elsander som 

kontaktman, har lagt ett uppdrag på VTI att förslå en kontrollmetod för en ny 

beläggnings ytstruktur. Uppdraget är långsiktigt och har i den första etappen 

rapporterats genom VTI-Notat 5-2011 (T. Lundberg, 2011 ). Slutsatserna från den 

rapporten är bl.a. att måttet MPD (Mean Profile Depth) är lämpligt för att beskriva 

vägytans ytstruktur. Dessutom visar rapporten att MPD beräknat som medelvärde över 

en (1) m är lämpligt som indata till en kontrollmetod för vägytans ytstruktur. Ett 

medelvärde över en meter är tillräckligt långt för att måttet ska vara repeterbart men 

också tillräcklig kort presentationslängd för att kunna upptäcka defekter i vägytans 

struktur. 

En beläggning dimensioneras efter förväntat trafikarbete och avsikten vid varje 

beläggningsjobb är att få en tillräckligt bra konstruktion med en yta som är så homogen 

som möjligt, d.v.s. att ballast och bindemedel har samma proportioner för alla delar av 

ytan. Separationer mellan ballast och bindemedel ger inhomogena partier. Anhopning 

av bindemedel ger ”feta fläckar” vilket kan innebära ett friktionsproblem och motsatsen, 

för lite bindemedel, ger en ”öppen yta” med risk för beständighetsproblem och 

stensläpp i vägens framtida skede. Beroende på hur allvarlig separationen är kan den ge 

upphov till ökad olycksrisk och en förkortad livslängd. Detta vill TRV försöka undvika 

i största möjliga mån. Ett sätt är att ställa krav på homogenitet hos ytan och ge 

ekonomiska incitament till den entreprenör som utför beläggningsarbetet på ett bra sätt. 

De krav som finns för spårdjup max och IRI på nybyggda objekt eller underhållsobjekt 

har förbättrat utförandekvalitén med avseende på jämnheten bl.a. på grund av risken för 
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vitesbelopp om de överskrids. Det finns med andra ord bra incitament för att lägga en 

jämn yta. En jämn yta har tyvärr inget samband med hur pass homogen ytans struktur 

är. Med anledning av detta föreslås i denna rapport en kompletterande metod för att 

kontrollera ytans homogenitet. 
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2 Syfte 

Syftet med detta projekt är att ta fram en kontrollmetod för ytstrukturen hos en ny 

beläggning. Metoden ska baseras på oförstörande mätning med så liten inverkan för 

andra trafikanter som möjligt. För detta ändamål har det visats att det är lämpligt att 

använda makrotexturmåttet Mean Profile Depth (MPD), vilket redan idag samlas in vid 

en objektsmätning (se kapitel 5 nedan). 

Tanken med den kontrollmetod som föreslås är att den ska främja: 

1. trafiksäkerheten (förebygga halkolyckor) 

2. en ökad livslängd genom bättre beständighet. 

3. ge en kvalitetsstämpel på utfört beläggningsarbete med avseende på 

ytstrukturen. 

Trafikverket har ett stort behov av att kunna avgöra kvalitén på en färdig yta genom en 

objektiv och icke förstörande metod som inte kräver att vägobjektet ska stängas av. 

Syftet med denna rapport är att föreslå en sådan metod som ska användas för att 

kontrollera en nylagd sträckas ytstruktur. Metoden ska kunna användas för att styra 

utbetalning av bonus och vite men den ska också kunna användas för att avgöra om ett 

beläggningsarbete behöver göras om alternativt justeras. 

Målet för varje beläggningsarbete är att ”skapa” en beläggning som är homogen med de 

egenskaper som i förhand är bestämda. Det finns olika anledningar till att defekter kan 

uppträda vid ett beläggningsarbete. Ett par viktiga parametrar vid ett beläggningsjobb är 

 Rätt material och blandning från asfaltsverket 

 Jämn tillförsel av massa vid beläggningsarbetet 

 Rätt temperatur på massan vid läggningen 

 Rätt utrustning för arbetet 

 Rätt packning (vältning) 

 Sist men inte minst är ett erfaret och vältrimmat läggarlag mycket viktigt för att 

få önskat resultat. 

Om dessa parametrar är under kontroll finns förutsättningar för en lyckad beläggning, se 

figuren nedan. 

 

Figur 1 F127 norr om Vrigstad. Ett objekt med ABS16 beläggning som är mycket 

homogen utan vare sig "öppna ytor" eller "feta fläckar". 
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3 Sammanfattning av Notat 5-2011 

Detta är en delrapportering av ett långsiktigt projekt där resultatet i denna rapport delvis 

bygger på resultatet av den tidigare delrapporten, VTI-Notat 5-2011 ”Vägytans 

makrotextur och dess variation, Vägytemätning med mätbil”. Här redovisas några 

sammanfattande punkter från denna rapport. 

 MPD-data är lämpligt för att beskriva kvaliteten och homogeniteten för 

ytstrukturen hos en nylagd beläggning. 

 De tre mätlinjer som idag föreskrivs i Trafikverkets metodbeskrivning för 

objektmätning (Vägverket, VVMB 122:2009) är tillräckligt för att täcka in de 

viktigaste delarna av vägen. MPD mäts i hjulspåren samt mitt mellan hjulspåren. 

 Mätningen av MPD-data uppvisar inget hastighetsberoende i intervallet 30 till 

70 km/h. 

 Ett medelvärde över en (1) m är lämpligt att använda för att beskriva 

beläggningens ytstruktur. Enmetersvärde passar väl för att beskriva defekter och 

homogenitet hos vägytan och medelvärdet över en (1) meter har också 

tillräckligt god repeterbarhet. 

 Variationskoefficienten är ett bra mått för att avgöra en beläggnings kvalitét. 

 Val av gränsvärden i modellen som avgör ytans kvalitét bör styras beroende av 

beläggningstyp. 

 Mer kunskap måste införskaffas om olika beläggningars grundnivåer. 

 När ska kontrollmätningen utföras, innan, strax efter trafikpåsläpp eller efter ett 

visst trafikarbete? 
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4 Metod 

Vägytemätning med mätbil används för den kontroll som ska göras av vägens 

ytstruktur. Den tidigare undersökningen som är rapporterad i VTI-notat 5-2011 visade 

att MPD är ett lämpligt mått för ändamålet. 

Det som ska kontrolleras avseende ytstrukturen kan sammanfattas enligt nedan. 

1. Förekomst av ”feta fläckar” (överskott av bitumen och/eller underskott av grövre 

fraktioner av stenmaterialet) - potentiellt trafiksäkerhetsproblem. 

2. Förekomst av ”öppna ytor” (underskott av bitumen och/eller underskott av 

mindre fraktioner av stenmaterialet) - potentiellt beständighetsproblem. 

3. Homogenitet i längsled – i syfte att sätta en kvalitetsstämpel på utförd åtgärd. 

Översatt till kontroll av MPD-värdet innebär detta att värdet ska ligga på en ”lagom” 

nivå i förhållande till beläggningens ”normalvärde” och dessutom ska ytan vara 

homogen. De tre kontrollmomenten blir då 

1. att MPD-värdet inte är för lågt - i syfte att upptäcka ”feta fläckar” 

2. att MPD-värdet inte är för högt - i syfte att upptäcka ”öppna ytor”  

3. att MPD-värdet är homogent i längsled (låg variation). 

Det finns vidare några viktiga frågor att belysa/ta ställning till innan ett 

kontrollförfarande för vägytans homogenitet bestäms. 

 När ska mätningen utföras (innan/efter trafikpåsläpp)? 

 Hur ska modell för godkännande utformas? 

 Hur ska modellen verifieras? 

 Hur ska branschen lära sig att hantera denna ”nya” egenskap 

(information/tester/demonstration)? 

 Ska bonus/vite användas som incitament för att erhålla en yta med ”bra” 

makrotextur vid framtida kontroller? 

 Ska enbart bonus ges i ett inledningsskede/inlärningsperiod? 

 Är resultat från olika mätleverantörer jämförbara? 

Utvecklingen av kontrollmetoden har genomförts i följande steg, vilka beskrivs i mer 

detalj i kommande kapitel: 

1. Undersökning av normalvärden för MPD på nya beläggningar. 

2. Undersökning av utvecklingen av MPD med tiden. 

En fallstudie har gjorts på en vägsträcka belagd med en ABS16. 

3. Uppföljning av 14 teststräckor av olika karaktär för att studera utvecklingen 

avseende makrotextur över tiden. Resultaten används för att sätta gränsvärden 

och också för att studera utvecklingen på vägavsnitt som inte godkänns av 

föreslagen kontroll metod. 

4. Utarbetande av förslag till kontrollmetod. 

5. Kalibrering av kontrollmetodens gränsvärden. 

6. Jämförelse av MPD-mätningar mellan olika leverantörer. 

Vägar med ÅDT mellan 4 000 och 10 000 fordon per dygn har troligtvis mest att vinna 

av en kontrollmetod för homogeniteten eftersom det är inom den grupp som 

beläggningar har långa åtgärdsintervall (Lang et al, 2012). Vid långa åtgärdsintervall 

spelar vägens nedbrytning en större roll för t.ex. beständighetsproblem i form av 

stensläpp och liknande skador som uppträder efter lång tid. Beläggningar med riktigt 

hög trafikmängd åtgärdas ofta efter en kort tid, framförallt till följd av kraftig 
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spårbildning. De korta intervallerna medför att beständighetsproblemen inte hinner 

uppstå. Kontrollmetoden har därför utvecklats för vägar med ÅDT > 4000. 

I föreliggande rapport benämns olika beläggningstyper med förkortningar. 

Beläggningarnas fulla benämning och en beskrivning av deras egenskaper finns i bilaga 

1. 
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5 Makrotextur – beskrivning av mått och mätning 

5.1 Beräkningsprincipen 

Det mått som används för att beskriva ytans makrotextur benämns MPD (Mean Profile 

Depth). MPD är ett standardiserat mått (ISO 13473-1:1997 (E)) vilken också är antagen 

av CEN. Måttet har använts i Sverige från och med 2005. Beräkningsprincipen för MPD 

visas i Figur 2. 

 

Figur 2 Princip för beräkning av MPD. MPD beräknas som medelvärdet av två 

toppvärden för en 100 mm sträcka. Det värde som används/levereras är ett medelvärde 

över en meter av tio stycken 100 mm MPD-värden. 

Vid mätning av MPD åt Trafikverket finns förutom CEN-standarden två 

metodbeskrivningar (Vägverket VVMB 121:2009 för vägnätsmätning och Vägverket 

VVMB 122:2009 för objektmätning) som specificerar valbara egenskaper i standarden. 

De egenskaper som specificeras i Trafikverkets metodbeskrivningar är: 

 hur mycket bortfall som tolereras – max 20% per 1 m 

 hur baslinjen som läggs i varje 100 mm profil ska placeras – som en 

regressionslinje 

 vilken presentationslängd som ska användas – 1 m. 

MPD är ett geometriskt mått som beskriver toppvärden för en ytas struktur. Måttet 

presenteras vanligen med två decimaler i enheten mm. Normala värden ligger mellan 

0,50 mm och 2,50 mm. Undantagsvis kan värden under 0,50 mm förekomma men då 

har oftast beläggningen felaktig sammansättning och tillika finns MPD-värden över 

2,50 mm som för de flesta beläggningstyper också indikerar en felaktig sammansättning 

men som kan vara normala för vissa beläggningstyper (t.ex. en nygjord ytbehandling). 

Detta indikerar att nivån för MPD är starkt beroende av beläggningstypen.  

 

5.2 Alternativt/kompletterande mått 

I syftet att hitta alternativa mått för beläggningens struktur har profildjupet beräknats 

istället för toppvärdena som MPD-rutinen föreskriver, se Figur 3. 
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Figur 3 Alternativt beräkningssätt för att beskriva en beläggnings struktur. Istället för 

att beräkna toppvärdenas medelvärde kan ett medelvärde av dalarnas djup beräknas. 

Benämns MPDn i den fortsatta texten. 

MPDn ger ett komplement till MPD som kan vara till nytta för att karakterisera olika 

beläggningstyper eller för att åldersbestämma en viss beläggningstyp. Det går att dela 

upp beläggningar i två olika grupper, den ena där stenmaterial och bindemedel är 

blandat vilket ger en relativt jämn yta med nedåtgående mellanrum mellan stenarna, 

negativ textur (t.ex. ABS, ABT, OG) och den andra typen där stenmaterialet klistras fast 

på ytan, positiv textur (t.ex Y1B eller IMT), se Figur 5. 

 

Figur 4 Ett exempel från rådatamätning på en ABS-beläggning, negativ textur. 

 

Figur 5 Ett exempel från rådatamätning på en Y1B-beläggning, positiv textur. 

Nivån för MPD kan vara samma för en ABS-beläggning och en Y1B men nivån för 

MPDn kan skilja sig markant. Detta kan vara en viktig faktor att ta hänsyn till vid t.ex. 

studier rörande rullmotstånd då det sannolikt är mindre energikrävande att frirulla på en 

ABS beläggning än en Y1B även om MPD-nivån är densamma. En demonstration av 
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detta har gjorts på några av de uppföljningssträckor som VTI har i detta projekt, se 

tabellen nedan. 

Tabell 1 Initialvärden för MPD, MPDn och kvoten av MPD och MPDn för fem olika 

beläggningstyper. ABb är ett bindlager som läggs innan slitlagret och är i karaktären 

väldigt lik en ABT alternativt ABS-beläggning. Färgerna symboliserar en subjektiv 

gruppering av olika beläggningar med avseende på nivån av mätetalet. 

 

Om vi ser till grupperingen av mätetalen för kvoten (rött och grönt), enligt Tabell 3, 

finns två tydliga grupper, traditionella beläggningar med negativ textur som har en kvot 

runt 0,5 och de beläggningar med positiv textur som har en kvot runt 1,0. Detta innebär 

att nivåerna för MPD och MPDn är desamma för beläggningarna med positiv textur och 

att MPD är hälften så stor som MPDn för beläggningarna med negativ textur. Det ska 

dock påpekas att detta är initialvärden som kommer att förändra sig över tiden då ytan 

trafikeras och åldras. I kapitel 6.2 beskrivs en undersökning av hur makrotexturen 

förändras över tiden.  

 

5.3 Objektmätning 

Objektmätning av en nylagd yta görs enligt Trafikverkets (TRV) metodbeskrivning 

122:2009 (Vägverket, VVMB 122:2009), vilket innebär att en eller flera mätstorheter 

kan mätas vid samma tillfälle. Vid beställning av en objektmätning (den kan antingen 

beställas av TRV eller den entreprenör som utfört beläggningsarbetet) måste beställaren 

specificera vad som ska kontrolleras för att mätleverantören ska inkludera detta i 

mätningen. En mätleverantör med ramavtal med TRV utför därefter mätningen enligt 

metodbeskrivningen. 

Mätningen av objektet utförs genom minst tre upprepade överfarter enligt 

metodbeskrivningen. Denna procedur borgar för korrekt mätning. För att mätningens 

resultat ska kunna användas för reglering av ett beläggningsarbete krävs tillförlitlig data 

vilket mätleverantören kan uppvisa i det repeterbarhetstest som görs från de tre 

överfarterna. För varje storhet som mäts vid en objektmätning finns krav som avser att 

visa att kombinationen av mätfordon och operatörer ger ett upprepbart resultat. Detta är 

en mycket viktig förtroendefråga då mätresultatet används för att reglera stora 

ekonomiska belopp. 

Makrotexturen (MPD) mäts enligt metodbeskrivningen kontinuerligt i vägens 

längsriktning i tre positioner, vilka är i båda hjulspåren samt mitt emellan dessa, såsom 

illustreras i figuren nedan. MPD samlas in som ett medelvärde per 1 m. 

En förutsättning för mätning av makrotextur är att det ska utföras på en i stort sett torr 

beläggning. De företag/konsulter som är godkända av TRV (har ramavtal) för 
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objektmätning använder alla en laserbaserad utrustning som kan ge felaktig nivå för 

makrotexturen vid blöt/fuktig vägbana beroende av att ytan ser annorlunda ut om vatten 

fyller håligheter mellan stenar i beläggningen. 

 

 

Figur 6 Makrotexturen (MPD) mäts i de positioner som indikeras av de inringade 

siffrorna 1, 2 och 3. I längsled utförs mätningen kontinuerligt. 
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6 Underlag för utveckling av kontrollmetoden 

6.1 Normalvärden för nya beläggningar 

Kontrollmetoden ska användas för att upptäcka tre defekter hos beläggningen, för låg 

makrotextur, för hög makrotextur och en för stor variation längs objektet. Det är därför 

viktigt att avgöra vad som är en normal nivå för aktuell beläggningstyp. I bilaga 1 finns 

en beskrivning av normalt förekommande beläggningstyper. 

Parametrar hos beläggningen som påverkar makrotexturens nivå är sammansättningen 

av den ballast (det stenmaterial) som används i beläggningen. Maximal stenstorlek är en 

sådan parameter som påverkar makrotexturens nivå men även fördelningen av 

fraktionerna hos ballasten. Den största inverkan har ändå maximal stenstorlek vilket 

kommer att tas hänsyn till i den kontrollmetod som utvecklats inom detta projekt. 

Fördelningen av ballastens fraktioner har också betydelse för makrotexturens nivå men 

informationen är mer svårtillgänglig och har inte lika stor inverkan och kommer därmed 

inte att ingå i kontrollmetoden. Detta kan dock vara en fråga att gå vidare med om 

metoden ska förfinas. 

Metoden kommer bara att appliceras på vägar med ÅDT>4000 vilket utesluter flertalet 

av de beläggningstyper som enbart läggs på det lågtrafikerade vägnätet.  

De kontrollmetoder som idag används för beläggningstyper på det lågtrafikerade 

vägnätet har många subjektiva moment som det finns anledning att se över i ett annat 

projekt. T.ex. finns en gällande kontrollmetod för ytbehandlingars ytskick i en 

Europastandard (5, SIS). I ”Trafikverkets krav beskrivningstexter för bitumenbundna 

lager i vägkonstruktioner, TRV 2011:082” används MPD för kontroll av ytbehandlade 

objekt. Metoden bygger på att en 100 m kontrollsträcka väljs ut med hänsyn till vilken 

del av objektet som subjektiv ser sämst ut, se ”TRV 2011:082, kapitel 9.4.2. Krav 

avseende makrotextur”. Kravet för denna sträcka är att MPD ska vara större än 0,4 mm i 

hjulspåren. Mätningen i detta fall ska göras 11 till 13 månader efter åtgärd för att se att 

beläggningen står emot en vintersäsong. 

De beläggningstyper som är vanligast på högtrafikerade vägar är de fem som nämns 

nedan och denna rapport behandlar de tre första: 

1. ABS – stenrik asfaltbetong 

2. ABT – tät asfaltbetong 

3. TSK – tunnskiktsbeläggning (mycket lik ABS) 

4. Remixing – efterliknar ofta den beläggningen som remixas och kategoriseras 

därför som t.ex. en ABS då remixing sker på en befintlig ABS. 

5. BET – betongvägar (det finns endast ett fåtal vägar med betong i Sverige) Dessa 

har en helt annan sammansättning och därmed uppträder andra typer av defekter 

än hos en asfaltsbeläggning och omfattas därför inte av denna metod.) 

För att få fram normalvärden för de olika beläggningstyperna har alla utförda 

vägytemätningar i Sverige från och med 2005 till och med 2009 analyserats. 

Medianvärdet är beräknat per MPD-spår för alla mätningar gjorda inom 6 månader efter 

beläggningsåtgärd. All data som analyserats är alltså mätt efter och under samma säsong 

som beläggningsåtgärden är utförd. Genom att använda medianvärdet istället för 

medelvärdet påverkas inte normalvärdena av ”defekta” beläggningars extremvärden. En 

uppdelning gjordes också med avseende på beläggningstyp och maximal stenstorlek. 

Endast kategorier med tillräckligt mycket data redovisas, se figuren nedan. Eftersom 
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tunnskiktsbeläggningar (TSK) i sin uppbyggnad liknar en ABS ligger data från TSK-

beläggningar i gruppen ABS-beläggningar. 

 

Figur 7 Normalvärden (medianvärden) för MPD på nya beläggningar. Mätning utförd 

inom 6 månader efter beläggningsåtgärd. Mätningarna är gjorda 2005 t.o.m. 2009. 

De värden som erhålls per beläggningskategori, och som kommer att användas vidare i 

denna rapport, redovisas i Tabell 2 i kolumnen Medelvärde. Värdena är beräknade som 

ett medelvärde av medianvärdena per MPD-spår. 

Tabell 2 Normalvärden för MPD på nya beläggningar från mätningar 2005 t.o.m. 2009. 

 

Beläggning 
Längd 
(km) 

Median 
MPDV 

Median 
MPDM 

Median 
MPDH Medelvärde Standardavvikelse 

ABT11 102.2 0.75 0.67 0.75 0.72 0.43 

ABT16 341.8 0.78 0.81 0.75 0.78 0.49 

ABS11 128.1 0.95 1.02 0.98 0.98 0.41 

ABS16 364.5 1.15 1.23 1.19 1.19 0.37 

 

Som jämförelse av mätning på nya beläggningar mot data för hela populationen oavsett 

ålder kan tabellen nedan studeras. 
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Tabell 3 Normalvärden för MPD för alla åldrar från mätningar 2005 t.o.m. 2009. 

 

Beläggning 
Längd 
(km) 

Median 
MPDV 

Median 
MPDM 

Median 
MPDH Medelvärde Standardavvikelse 

ABT11 1947.3 0.65 0.60 0.64 0.63 0.36 

ABT16 8391.1 0.72 0.70 0.71 0.71 0.38 

ABS11 4556.4 0.91 1.00 0.90 0.94 0.28 

ABS16 7099.9 0.95 1.11 0.94 1.00 0.33 

MPD-värdena är genomgående lägre för äldre beläggningar för de fyra beläggnings-

kategorierna. Skillnaden mellan MPD mätt i och mellan hjulspåren visar en större 

skillnad för gamla ABS-beläggningarna än nya och ett motsatt förhållande gäller för 

ABT-beläggningar. Det tyder på att ABS-beläggningarnas ytstruktur påverkas mer av 

trafikbelastningen än ytstrukturen för ABT-beläggningarna. En förklaring till detta är att 

trafikbelastningen generellt är högre på vägar med ABS-beläggningar. 

Nya beläggningar där man återanvänder delar av den gamla genom att fräsa upp och 

blanda i nytt material, remixing, klassas som en ABS om det är en ABS som fräses bort 

och blandas i. Denna metod ger ofta en tätare struktur än en traditionell ABS då 

fräsningen ger en mindre fraktion av ballasten. Två av objekten som följts upp i detta 

projekt är av typen remixing med typ ABS (se kapitel 6.2 och bilaga 2). Båda dessa 

objekt har tydliga tendenser till en tätare struktur än en traditionell ABS, se Figur 16. 

 

 

Figur 8 En bild från objektet vid Linghem-Gistad E697 i Östergötland. Metod: 

Remixing av ABS-beläggning. 

Nivån för MPD på objektet i Linghem-Gistad ligger på 0,62 mm för vänster hjulspår, 

0,44 mellan hjulspåren och 0,72 mm i det högra hjulspåret. Objektet i Sillekrog på E4 

K2 har följande nivåer för MPD, 0.82 i vänster hjulspår, 0,76 mellan hjulspåren och 

0,66 mm i det högra hjulspåret. I jämförelse kan nämnas att ett normalvärde för en 

traditionell ABS16 ligger på 1,19 mm, se Figur 7. Nivåerna för MPD på de objekt med 

remixing som är testade i detta projekt har nära nog en halverad initial nivå av MPD 

mot en traditionell ABS-beläggning med samma maximala stenstorlek. 

 



 

VTI notat 35-2012 21 

6.2 Utvecklingen av makrotexturen över tiden 

VTI följer upp 14 olika sträckor inom ramen för detta projekt. Uppföljningen har två 

huvudsyften. Det ena är att studera hur makrotexturen förändras initialt från innan 

trafiken påverkar ytan och framåt i tiden. Detta görs som en fallstudie på en utvald 

vägsträcka med ABS16 beläggning. Inom denna studie undersöks även dubbdäckens 

effekt på makrotexturen. Det andra huvudsyftet är mer långsiktigt, nämligen att hitta en 

lämplig metod och lämpliga gränsvärden för uppföljning av entreprenader och att se hur 

de sektioner som underkänns av kontrollmetoden förändras över tiden. Med anledning 

av detta är projektet långsiktigt med ett planerat avslut 2016. För detta följs 

utvecklingen på samtliga sträckor upp. 

I detta notat rapporteras studien av den initiala förändringen av MPD samt dubbdäckens 

inverkan på nivån för MPD. En beskrivning av hur de 14 sträckorna utvecklas visas 

också i detta kapitel samt i bilaga 2. 

Bland VTIs sträckor finns fem olika beläggningstyper (sex om remixing räknas som en 

egen beläggningstyp). De beläggningstyper som ingår är ABS, ABD, ABT, IMT och 

Y1B och av ABS-beläggningarna finns två objekt som remixats. Detta beskrivs mer 

ingående i kapitel 6.4. 

 

6.3 Fallstudie på vägsträcka med ABS16 beläggning 

ABS16 är den klart dominerande beläggningstypen av de som objektmäts i Sverige. Det 

beror på att det är en kvalitetsbeläggning som läggs på högtrafikerade vägar som är både 

nötningsresistent (vid bra stenkvalitet) och har bra stabilitetsegenskaper för tung trafik 

och det är just den kategorin av vägar som objektmäts. Huvuddelen av de objekt som 

följs upp av VTI är av just typen ABS16. För att studera den initiala utvecklingen av 

MPD görs en särskild uppföljning på en utvald sträcka med ABS16 beläggning. 

Den 24 juni 2010 invigde Trafikverket en ny vägsträckning söder om Linköping, 

Sturefors – Ullstämma på länsväg E687. Det är en ny vägsträckning som möjliggör en 

säkrare och snabbare pendlingsväg till och från Linköping söderifrån. Vägen ligger 

mellan riksvägarna 34 och 35. Trafikmängden ligger på dryga 5200 fordon per dygn 

och det är en vanlig väg, 8 m bred. Utförandekvaliten av slitlagret kan beskrivas som 

normalt, inte perfekt och inte dåligt. Det finns ett par områden med mer bindemedel än 

önskat och ett par öppna ytor men inga alarmerande nivåer. Stenbrottet i Styvinge (nära 

Sturefors) gör att det periodvis går mycket tung trafik i den nordliga riktningen. 

Objektet har följts genom 26 mätningar mellan den 22 juni 2010 (före trafikpåsläpp) till 

26 mars 2012, se Figur 7. Länk 1, 2 och 3 går i nordlig riktning och länk 4, 5 och 6 går i 

den sydliga riktningen. Vidare är länk 2 och 5 delar av den nybyggda vägen som endast 

utsatts för byggtrafik medan övriga länkar delvis trafikerats allteftersom byggandet 

färdigställts. 
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Figur 9 Utveckling av MPD och hur mycket MPD reduceras i förhållande till första 

mättillfället. Data avser mätning i höger hjulspår 

Ur diagrammet ovan kan vi se att MPD reduceras kraftigt den första månaden vägen 

trafikeras. Vid det första mättillfälet var medelvärdet för MPD i höger hjulspår 1,23 mm 

och efter 21 dagar stabiliseras nivån för MPD på en nivå under 1,00 mm (0,96 mm). Det 

innebär att c:a 125 000 fordon har hunnit passera. Detta är viktig information vid 

utformande av en kontrollmetod för MPD. Orsakerna till denna relativt stora initiala 

förändring kan vara någon eller en kombination av följande: 

 ytans feta skikt och stenmaterialets största ytjämnheter slipas/poleras av trafiken 

 beläggningens porer fylls av vägdamm 

 trafiken efterpackar ytan. 

Om vi ser hur MPD utvecklats under vinterhalvåret kan man skönja en ökning mellan 

de sista höstmätningarna och de efterkommande första vårmätningarna. Mönstret 

upprepar sig under de båda vintrarna som studien pågått. Mellan de sista 

höstmätningarna (definierat som medelvärdet av de fyra sista mätningarna innan 

vintern) och de två efterföljande vårmätningarna (medelvärdet av de två första 

vårmätningarna) ökade MPD med c:a 8 % i höger hjulspår. Efter vårens (2011) förhöjda 

värden sjönk MPD-nivån tillbaka till 2010 års nivå under sensommarmånaderna för att 

åter höjas under vintersäsongen 2011/2012. Höjningen denna vinter blev c:a 11 %. Den 

teori som vi har om detta är att dubbdäcken sliter bort bindemedel och frilägger de 

hårdare stenarna som inte påverkas i samma utsträckning vilket stämmer med 

verkligheten då mätningarna visar att MPD-nivån ökar. Detta är en viktig bidragande 

faktor till att Sverige har, i förhållande till länder som inte använder dubbdäck, mindre 

problem med friktion. Problem kan ändå uppstå om högkvalitativt stenmaterial används 

som inte påverkas i samma utsträckning av dubbdäckstrafiken och som därför får en hal 

yta (låg mikrotextur). 

I figur 10 visas en jämförelse av hur MPD och det alternativa måttet MPDn förändras 

över tiden. 
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Figur 10 Utveckling av MPD och MPDn (inverterat MPD) på E687. Y-axeln beskriver 

nivån för MPD respektive MPDn och X-axeln visar mättillfället som antal dagar efter 

första mätningen (som gjordes innan trafikpåsläpp). 

Nivån för MPDn förändras mycket mer än MPD, från c:a 2,7 mm till runt 1,0 mm på 

knappt två år. Vi kan också se att vid mätningen i mars 2012 ligger MPD och MPDn på 

samma nivå. De tre sista mätningarna efter vårmätningarna 2012 visar att MPDn ökar. 

Detta är troligen ett tecken på att beläggningen har spolats ren från saltrester och 

dubbdäckens förslitning av vägen. Motsvarande utveckling av MPDn för en 

ytbehandling (Y1B) kan ses i Figur 11. 

 

Figur 11 Utveckling av MPD och MPDn (inverterat MPD) på E1128. Y-axeln beskriver 

nivån för MPD respektive MPDn och X-axeln visar mättillfället som antal dagar efter 

första mätningen (som gjordes c:a 1 månad efter trafikpåsläpp). 

En jämförelse hur stor reduktionen av MPD respektive MPDn är för dessa två 

beläggningar kan ses i tabellen nedan. 
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Tabell 4 Jämförelse av förändringstakten av MPD respektive MPDn för en ny ABS och 

Y1B beläggning (avser beläggningens första 400 dagar). 

 ABS16 reduktion för c:a 400 
dagar 

Y1B11 reduktion för c:a 400 
dagar 

MPD 0.3 mm 25% 0.6 mm 25% 

MPDn 1.5 mm 54% 0.6 mm 25% 

 

För att vidare undersöka vad som händer med ABS-beläggningen under tiden trafiken 

påverkar ytan har fördelningskurvor av 1 m värden i höger hjulspår vid de 26 

mättillfällena ritats upp för såväl MPD som MPDn, se Figur 12. 

 

 

Figur 12 Fördelning av 1 m värden för MPD (övre) och MPDn (nedre) för alla 

mätningar på E687. Värdena avser mätning i höger hjulspår. 
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Figuren ovan visar att fördelningskurvan för MPD får en mer toppig form koncentrerat 

runt medelvärdet varefter tiden går. Resultatet från de första mätningarna visar en 

mycket plattare kurva med fler låga och höga värden än vad de senaste mätningarna 

uppvisar. Om MPD sätts i relation till MPDn ser vi också att förskjutningen av 

toppvärdet av fördelningskurvan är mycket större för MPDn. Figur 12.visar att de riktigt 

djupa håligheterna (större än 2 mm) minskar successivt varefter tiden går, till att endast 

vara en mycket liten andel vid de senaste mätningarna. Troligen fylls beläggningens 

porer av vägdamm, däcksrester och saltrester. Detta borde kunna förändras av kraftig 

nederbörd och speciellt efter det första kraftiga vårregnet som får en rengörande effekt, 

speciellt på saltrester och löst vägdamm. Detta är dock inte testat i denna undersökning. 

Ett annat sätt att studera hur vägens profil förändras över tiden är att bryta upp profilen i 

våglängder. Vi har här valt att använda en teknik som benämns Power Spectrum 

Density (PSD) som beskriver hur mycket energi som finns för varje våglängd av vägens 

profil. Indata till denna analys är längsprofilen i höger hjulspår där våglängder mellan 

0,2 m och upp till 100 m kan studeras och texturprofilen från vilken vi i detta fall 

studerar våglängder mellan 2 mm upp till 0,2 m. Alla 26 mätningar har analyserats och 

presenteras i figur 13. 

 

Figur 13 PSD av vägens profil i höger hjulspår för våglängder mellan 2 mm upp till 

100 m. Alla 26 mätningar gjorda på E687 presenteras. 

MPD beskriver ojämnheter för våglängder mellan 0,5 mm upp till 50 mm. Figur 9 visar 

att energiinnehållet för vågländer mellan 2 mm och 50 mm succesivt minskar över 

tiden. Detta stämmer väl överens med tidigare resultat i detta kapitel (sjunkande MPD-

nivå med tiden). Fler observationer kan göras från Figur 13. Megatextur är ett mått som 

liksom MPD presenteras per 1 m enligt Trafikverkets metodbeskrivning. Måttet 

beskriver förekomsten av ojämnheter i våglängdsintervallet 50 mm till 500 mm. 

Typiska egenskaper som måttet detekterar är slaghål, ojämna broskarvar, höga 

beläggningskanter och krackelerad vägyta. Figur 9 visar att energiinnehållet för dessa 

våglängder också minskar varefter vägen trafikeras. Megatexturen uttrycks och 

beräknas som ett RMS-värde (Root Mean Square) för de aktuella våglängderna. Vid det 

första mättillfället 22 juni 2010 erhölls ett medelvärde på 0,69 mm och 26 mars 2012 
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var medelvärdet 0,37 mm, nästan en halvering. Det är mycket svårt att förklara vad 

denna stora nedgång beror på men en förklaring är att trafiken jämnar ut vägen med 

tiden och så länge inga sprickor eller andra skador uppträder kommer troligtvis värdena 

för megatexturen fortsätta sjunka (men inte i samma takt) eller stabiliseras på en nivå. 

IRI (International Roughness Index) har studerats på samma sätt som MPD och 

megatexturen. De våglängder som påverkar IRI mest är de mellan 0,5 m och upp till 30 

m. Figur 13. visar att det finns en viss påverkan på dessa våglängder också men den är 

mycket mindre. Vid första mättillfället erhölls ett medelvärde för höger hjulspår på 0,70 

mm/m (vilket för övrigt är ett lågt värde, jämn vägbana). Som lägst erhölls ett 

medelvärde på 0,66 mm/m under hösten samma år vägen öppnades för trafik. Efter 

första vintern höjdes medelvärdet till 0,70 mm/m för att sedan sjunka till 0,68 mm/m 

hösten 2011 och slutligen ökade IRI till 0,70 mm/m igen efter vintern 2012. Det verkar 

alltså som IRI-värdet har en, om än liten men ändå en viss årstidscykel där trafiken 

jämnar ut vägen under sommarhalvåret för att bli något ojämnare under vinterhalvåret. 

 

6.4 Uppföljningssträckornas utveckling över tiden 

14 sträckor följs upp inom ramen för detta projekt. Sträckorna är av olika karaktär från 

lågtrafikerade sekundära och tertiära (SoT) vägar till en av de mest högtrafikerade 

vägarna i Sverige med trafikmängd över 40 000 fordon per dygn, se Tabell 5. 

Tabell 5 Beskrivning av VTIs uppföljningssträckor. 

Väg Benämning 
Första 

mätning 
Beläggnin

g 
Beläggnings

år ÅDT 
Vägbred

d 

C292 Gimo 2009-09-06 ABS16 2009 902 9 

AB226 Huddinge 2009-09-06 ABS16 2009 15656 7,5 

Haningeleden 
(E707) Hagaberg 2009-10-10 ABS16 2009 

>1000
0 10 

Bergsvägen 
(E4.05) 

Bergsrondell
en 2009-10-10 ABS16 2009 

>1000
0 9 

E687 Sturefors 2010-06-22 ABS16 2010 5151 8 

E4 Kista Kista 2010-10-18 ABS16 2010 43600 18 

E4 Huskvarna Huskvarna 2010-07-02 ABD16 2010 11027 12,5 

E4 Sillekrog Sillekrog 2010-09-06 ABS16 2010 11779 12,5 

E796 Gistad 2010-06-28 ABS16 2010 4474 13 

E691 Bestorp 2010-09-23 IMT22 2010 486 6,5 

E1128 Tjällmo 2010-09-17 Y1B11 2010 676 6,5 

E1064 Linghem 2011-11-10 ABT11 2011 731 6,5 

AB276 Åkersberga 2010-10-18 ABS16 2010 12406 12 

F127 Vrigstad 2010-09-22 ABS16 2010 3928 8,5 

 

Syftet med denna uppföljning är att observera hur objekten utvecklar sig över tiden 

(med avseende på makrotexturen) och resultatet ska dels användas för att sätta 

gränsvärden för funktionsentreprenader och dels för att studera utvecklingen för de 

vägavsnitt som inte godkänns den kontrollmetod som föreslås i denna rapport.  

I tabellerna nedan visas hur MPD utvecklats på de sträckor som följs upp av VTI. 
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Tabell 6 Initialvärden för MPD och MPD-värden från den sista mätningen (ett till två 

år mellan mättillfällena) på de 14 VTI-sträckorna. 

    Initialvärden, MPD Sista mätning, MPD 

Objekt 

Antal 
dagar 

mellan 
mätn. Vänster Mellan Höger Vänster Mellan Höger 

Åkersberga 249 1.02 1.07 1.07 1.25 1.21 1.29 

Åkersberga 249 1.05 1.04 1.15 1.08 1.03 1.06 

Bestorp 407 1.20 1.39 1.31 0.69 0.73 0.84 

Bestorp 407 1.18 1.43 1.21 0.66 0.85 0.79 

Gimo 651 1.62 1.66 1.62 1.30 1.68 1.34 

Gimo 651 1.47 1.45 1.65 1.28 1.45 1.41 

Gistad 492 0.62 0.44 0.71 0.48 0.56 0.56 

Gistad 379 0.57 0.42 0.65 0.58 0.56 0.64 

Huddinge 591 0.94 0.78 0.56 0.92 0.66 0.81 

Huddinge 591 0.74 0.71 1.02 0.90 0.88 1.02 

Huskvarna-K1 431 1.76 1.79 1.78 1.74 1.72 1.80 

Huskvarna-K1 431 1.66 1.79 1.80 1.66 1.71 1.78 

Huskvarna-K2 431 1.81 1.92 1.86 1.65 1.76 1.69 

Huskvarna-K2 431 1.84 1.88 1.88 1.80 1.86 1.85 

Kista-K1 249 1.24 1.32 1.25 1.12 1.27 1.06 

Kista-K2 249 1.28 1.28 1.35 0.97 1.14 0.98 

Berg-K1 750 1.41 1.43 1.28 0.84 1.06 0.89 

Berg-K1 580 1.12 1.04 1.17 0.77 0.99 0.81 

Berg-K2 750 1.70 1.65 1.18 1.31 1.03 0.87 

Haga 750 1.35 1.19 1.31 0.97 0.95 0.98 

Haga 750 1.24 1.17 1.30 0.99 1.09 1.00 

Sillekrog 291 0.81 0.74 0.64 0.82 0.69 0.66 

Sturefors 498 1.21 1.05 1.22 0.85 0.77 0.96 

Sturefors 498 1.31 1.27 1.38 1.04 1.03 1.21 

Tjällmo 413 2.50 2.64 2.60 1.58 1.98 1.97 

Tjällmo 413 2.52 2.69 2.56 1.63 2.13 1.92 

Vrigstad 351 1.48 1.61 1.50 1.44 1.65 1.41 

Vrigstad 351 1.59 1.47 1.43 1.51 1.53 1.44 

Linghem 0 1.59 1.47 1.43 1.59 1.47 1.43 

Linghem 0 1.59 1.47 1.43 1.59 1.47 1.43 
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Tabell 7 Utveckling av MPD på de 14 VTI-sträckorna. 

          MPD, Diff sista -första mätning 

Objekt 

Antal 
dagar 

mellan 
mätn. Ådt 

Antal 
fordon 
(milj) Beltyp Vänster Mellan Höger 

Förändring i 
hjulspåren 
per 1 milj. 

fordon 

Åkersberga 249 12406 3.1 ABS16 0.23 0.15 0.23 0.07 

Åkersberga 249 12406 3.1 ABS16 0.04 -0.01 -0.09 -0.01 

Bestorp 407 486 0.2 IMT22 -0.51 -0.66 -0.47 -2.471 

Bestorp 407 486 0.2 IMT22 -0.52 -0.58 -0.42 -2.401 

Gimo 651 902 0.6 ABS16 -0.31 0.02 -0.28 -0.50 

Gimo 651 902 0.6 ABS16 -0.19 -0.01 -0.24 -0.37 

Gistad 492 4474 2.2 ABS16 -0.14 0.11 -0.16 -0.07 

Gistad 379 4474 1.7 ABS16 0.01 0.13 -0.02 0.00 

Huddinge 591 15656 9.3 ABS16 -0.02 -0.12 0.26 0.01 

Huddinge 591 15656 9.3 ABS16 0.15 0.17 0.00 0.01 

Huskvarna-K1 431 11027 4.8 ABD16 -0.02 -0.07 0.02 0.00 

Huskvarna-K1 431 11027 4.8 ABD16 0.00 -0.08 -0.02 0.00 

Huskvarna-K2 431 11027 4.8 ABD16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.03 

Huskvarna-K2 431 11027 4.8 ABD16 -0.04 -0.02 -0.03 -0.01 

Kista-K1 249 43600 10.9 ABS16 -0.12 -0.05 -0.20 -0.01 

Kista-K2 249 43600 10.9 ABS16 -0.32 -0.14 -0.37 -0.03 

Berg-K1 750 10000 7.5 ABS16 -0.57 -0.37 -0.38 -0.06 

Berg-K1 580 10000 5.8 ABS16 -0.35 -0.05 -0.36 -0.06 

Berg-K2 750 10000 7.5 ABS16 -0.39 -0.62 -0.31 -0.05 

Haga 750 10000 7.5 ABS16 -0.39 -0.24 -0.33 -0.05 

Haga 750 10000 7.5 ABS16 -0.25 -0.08 -0.30 -0.04 

Sillekrog 291 11779 3.4 ABS16 0.01 -0.06 0.02 0.00 

Sturefors 498 5151 2.6 ABS16 -0.36 -0.28 -0.27 -0.12 

Sturefors 498 5151 2.6 ABS16 -0.27 -0.24 -0.17 -0.09 

Tjällmo 413 676 0.3 Y1B11 -0.93 -0.66 -0.63 -2.792 

Tjällmo 413 676 0.3 Y1B11 -0.90 -0.56 -0.64 -2.752 

Vrigstad 351 3928 1.4 ABS16 -0.04 0.04 -0.09 -0.05 

Vrigstad 351 3928 1.4 ABS16 -0.09 0.06 0.00 -0.03 

Linghem3 0 731 
 

ABT11     

Linghem3 0 731 
 

ABT11     

 

Om utvecklingen av MPD sammanvägs för alla uppföljningsobjekt erhålls det resultat 

som Tabell 8 visar. Den enda beläggningsgrupp som har flera objekt är gruppen ABS16, 

men det indikerar ändå att de högkvalitativa beläggningarna ABS16 och ABd16 inte 

förändras, med avseende på makrotexturen, i samma utsträckning som beläggningar för 

det sekundära vägnätet (IMT22 samt Y1B11). Vidare visar tabellen att MPD mätt i 

                                                 
1
 Ej applicerbart för detta objekt då den initiala förändringen är mycket stor. 

2
 Ej applicerbart för detta objekt då den initiala förändringen är mycket stor. 

3
 Endast en mätning utförd. 
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hjulspåren har förändrats ungefär dubbelt så mycket som mellan desamma för gruppen 

ABS16. Om resultaten från ABS16 beläggningarna studeras närmare (Tabell 7) kan vi 

se att det finns objekt där MPD både ökar och minska med tiden. Objekten Sillekrog, 

Åkersberga och Gistad har den gemensamma nämnaren att de initialt har haft en lägre 

makrotexturnivå än vad som är normalt för den beläggningstypen och på dessa objekt 

har MPD i flera fall ökat. De objekt som har haft den bästa beläggningskvalitén 

(Vrigstad och Kista) har haft en ganska liten påverkan av trafiken speciellt om 

trafikmängden vägs in för Kista-objektet. Objektet Sturefors är det enda av de objekt 

som följs upp där första mättillfället varit före trafikpåsläpp. I och med att det är stora 

initiala förändringar av MPD slår det igenom på den genomsnittliga förändringstakten 

som ligger runt -0,1 mm per 1 miljon fordon mot det normala, -0,03 till -0,05 för ABS-

beläggningar. 

Tabell 8 Utveckling av MPD under c:a 1-2 år uppdelat på beläggningstyp och olika 

MPD-spår i tvärled. 

 
Vänster 
hjulspår 

Mellan 
hjulspår 

Höger 
hjulspår 

Förändring 
i hjulspåren  

per 1 milj 
fordon 

ABS16 -0.17 -0.08 -0.15 -0.07 

IMT22 -0.52 -0.62 -0.45 -2.43 

ABD16 -0.05 -0.08 -0.05 -0.01 

Y1B11 -0.91 -0.61 -0.63 -2.77 

 

Finns det något samband mellan nivån på det initiala MPD-värdet och hur just den 

delen av vägen utvecklas? I syfte att ge svar på denna fråga har en analys utförts då 

objekten delas upp med hänsyn till den första mätningen. I intervall om 20 % av den 

första mätningens MPD-värden delades datamaterialet upp i 5 grupper. Grupp 1 

innehåller alltså data från respektive objekts 20 % lägsta MPD-värden och grupp 5 

innehåller 20 % av objektets högsta MPD-värden, resultatet visas i Figur 14. 
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Figur 14 Förändring av MPD-värden per 1 miljon fordonspassager då respektive 

mätobjekt delas i storleksordning med avseende på den initiala mätningen. Grupp 1 

visar hur de 20 % lägsta MPD-värdena från den initiala mätningen utvecklats och 

grupp 2 visar hur värde värdena från den första mätningen som låg mellan 20 % och 40 

% utvecklades, o.s.v. Analysen avser endast beläggningstyp ABS16 för de objekt som 

kan anses ha en ”normal” yta utan synliga initiala problem. 

Figuren ovan visar ett tydligt samband mellan MDPs initiala värde och hur det utvecklar 

sig över tiden. De delar av ett objekt som initialt har de lägsta makrotexturvärdena har 

en svag positiv utveckling eller nästan oförändrade värden medan de vägavsnitt som 

initialt har stora MPD-värden uppvisar en relativt stor negativ förändringstakt. Detta 

stämmer bra överens med de uppgifter som finns i projektet ”Prognosmodeller för 

makrotextur” (Gustavsson et al, VTI-rapport som publiceras under hösten 2012). 

 

6.5 Nu gällande regelverk/krav avseende makrotextur 

I Trafikverkets underhållsstandard för belagda vägar används MPD för att avgöra om 

beläggningen har tillräcklig struktur (inte är för blank) med avseende på skyltad 

hastighet och trafikarbetet, se tabellen nedan. 

Tabell 9 Trafikverkets underhållsstandard för belagda vägar (2011-01-20), 

gränsvärden för 100 m medelvärde avseende tillräckligt hög makrotextur. Värdena 

avser MPD i enheten mm. 

Makrotextur 

(MPD) 

        

Trafik 

(fordon/dygn) Skyltad hastighet (km/h) 

  120 110 100 90 80 70 60 50 

0-250   0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

250-500   0,25 0,25 0,25 0,25 0,20 0,20 0,20 

-0,12

-0,1

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

1 2 3 4 5

Höger hjulspår

Mellan hjulspår

Vänster hjulspår
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Makrotextur 

(MPD) 

        
500-1000   0,30 0,30 0,30 0,25 0,25 0,25 0,25 

1000-2000   0,33 0,33 0,33 0,28 0,28 0,28 0,28 

2000-4000 0,35 0,35 0,35 0,35 0,30 0,30 0,30 0,30 

4000-8000 0,35 0,35 0,35 0,35 0,30 0,30 0,30 0,30 

>8000 0,40 0,40 0,40 0,40 0,35 0,35 0,35 0,35 

 

Tabell 9 visar att lågtrafikerade vägar med lågt skyltad hastighet prioriteras lägre än 

högtrafikerade vägar med hög hastighetsgräns, d.v.s. lägre MPD-värden tillåts på 

lågtrafikerade vägar. Detta beror på att friktionen generellt är lägre på en yta som har 

låg makrotextur och därmed finns en ökande olycksrisk vid höga hastigheter (7, H. 

Viner m.fl.). 

Den del av kontrollmetoden som avgör att MPD inte är för lågt väljer vi att följa samma 

mönster som underhållsstandarden. Tabell 9 visar att det går en skiljelinje mellan 80 

och 90 km/h. Vid skyltad hastighet 90 km/h och högre krävs ett högre MPD-värde för 

att vägavsnittet ska sorteras in i facket godtagbar standard. 

Ett för lågt MPD-värde ökar risken för att vägytan ska ha låga friktionsvärden men det 

behöver inte innebära att beständigheten är dålig, tvärtom är beständigheten ofta god då 

stenmaterialet är väl inbäddat i bindemedlet (liten risk för stensläpp). Detta innebär att 

vi inte vill underkänna sträckor med tillräcklig MPD-nivå som då kan ligga relativt 

långt från beläggningens normalvärde. Liksom i underhållsstandarden är det lämpligt att 

i kontrollmetoden för nya beläggningar sätta en så kallad skamgräns för lägsta tillåtna 

MPD-nivå. 

En lastseparation uppträder ofta på en relativt kort sträcka i längsled, 1-3 m, och därför 

är det nödvändigt att använda MPD-värden per 1 m för kontrollen. De gränsvärden för 

maximalt tillåtna MPD-värden kan tyckas vara ”generösa” mot entreprenören men man 

måste tänka på hur MPD mäts och beräknas (2, Lundberg m.fl.). Måttet är trots 

filtrering och medelvärdes-bildning relativt känsligt för enstaka störningar som kan 

påverka ett enmeters MPD-värde, därför sätts kontrollmetodens gränsvärde för ”öppna 

ytor” relativt högt i förhållande till beläggningens normalvärde. 

Ett sätt att studera ett objekts homogenitet är att studera makrotexturens variation längs 

sträckan. Variationen i MPD-värdet kan mätas/beräknas för en 20 m sträcka, eller om så 

önskas för en längre sträcka. Det är naturligt att använda den kortaste möjligt 

tillgängliga presentationslängden för MPD enligt metodbeskrivningen, data per 1 m, för 

att studera objektets homogenitet.  

En tidigare studie har visat att sambandet mellan MPD-värdenas nivå och variationen 

(standardavvikelsen) är positivt och linjärt (2, Lundberg m.fl.). Detta innebär att 

variationskoefficienten är en lämplig metod för att kontrollera den nya beläggningens 

variation (d.v.s. homogenitet) och då kan gränsvärdet för variationen väljas med 

utgångspunkt av beläggningens normalvärde för MPD. 
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Eftersom jämnhet i längs- och tvärled kontrolleras per 20 m och 400 m så är det bra om 

kontrollen av MPD harmoniserar med denna kontroll. Jämnhetskraven för längs- och 

tvärgående ojämnheter sammanfattas i Tabell 10 och Tabell 11. 

Tabell 10 TRVKB 10, Bitumenbundna lager, Trafikverkets Krav Beskrivningstexter för 

Bitumenbundna lager i vägkonstruktioner, Krav på jämnhet i längdled vid nybyggnad, 

mätning med mätbil 

 

I beskrivningen finns inga krav rörande underhållsbeläggningar för jämnhet i längsled. 

Det finns ett kapitel i beskrivningen men det saknar innehåll. 

 

Tabell 11 TRVKB 10, Bitumenbundna lager, Trafikverkets Krav Beskrivningstexter för 

Bitumenbundna lager i vägkonstruktioner, Krav på jämnhet i tvärled vid nybyggnad och 

underhåll, mätning med mätbil 
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7 Förslag till kontrollmetod 

7.1 Objektmätning 

Vid en objektmätning samlas MPD in som ett medelvärde per 1 m i tre spår längs 

vägen, i vänster hjulspår, i höger hjulspår och mellan hjulspåren. Genom att MPD mäts i 

tre spår representeras den yta som ska kontrolleras ganska väl. I längsled kontrolleras 

ytan kontinuerligt för alla tre spåren. I tvärled är mätpunkterna placerade strategiskt 

riktigt för att fånga upp de delar av vägen som är viktigast att undersöka. Mätningen i 

hjulspåren är självfallet viktig att kontrollera med hänsyn till att det är den kontaktyta 

som används av huvuddelen av fordonen och området mellan hjulspåren trafikeras av 

motorcyklar. Ur ett perspektiv där skador uppträder är också dessa tre spåren ett bra val 

då det är vanligt att ”feta ytor” uppstår mellan hjulspåren (i mitten av ett läggardrag) 

och i hjulspåren kan det på dåligt utförda eller felaktigt dimensionerade objekt uppstå en 

onormalt stor initial effekt av trafiken (efterpackning) som inte ska förekomma. 

Ett viktigt inslag för en hög trovärdighet för objektmätningen är den egenkontroll som 

görs av mätbolaget. I metodbeskrivningen för objektmätning (Vägverket, VVMB 

122:2009) föreskrivs att objektet ska mätas tre gånger i syfte att visa att mätsystemet är 

repeterbart. Resultatet från de tre mätningarna får inte skilja sig från varandra med mer 

en vissa fastslagna värden. De repeterbarhetskontroller som används för test av MPD 

utförs på sträckor med längden 400 m av medelvärden och standardavvikelser 

(beräknade från 20 m medelvärden). Det som testas är att alla tre mätningar som ska 

utföras inte skiljer sig för mycket mot medianvärdet av de tre mätningarnas 

medelvärden resp. standardavvikelser. De krav som finns på mätningen sammanfattas i 

punkterna nedan: 

 Medelvärdet, över 400 m, för varje mätöverfart avviker med högst 5 % eller 0,05 

mm (från medelvärdenas medianvärde). 

 Standardavvikelsen, över 400 m, för varje mätöverfart avviker med högst 5 % 

eller 0,06 mm (från standardavvikelsernas medianvärde). 

Detta kontrollerar endast mätningens repeterbarhet vilket innebär att om en felaktighet 

är repeterbar så klarar mätutföraren egenkontrollen. Om en leverantör har felaktigheter i 

sina rutiner/mätsystem ska detta upptäckas i samband med att mätutföraren får sitt 

ramavtal med Trafikverket då tester utförs mot en extern referensmätning 

(validitetstest). Detta i kombination med att mätutföraren inte får ändra sin utrustning 

eller programvara under ramavtalets giltighetstid och att det finns väl genomarbetade 

kvalitetssystem gör att mätningen är att betrakta som mycket pålitlig. Dessa tester (av 

validitet och repeterbarhet) borgar för att mätningen går att använda för kontroll av 

objektet. 

I och med att principen för att beräkna MPD är känsligt för störningar i form av enstaka 

stenar eller om mätgivaren skulle ge en felaktig signal måste ett gränsvärde sättas 

relativt högt för att inte en kontrollmetod ska ge felaktiga underkända indikationer. Det 

finns vissa situationer som kan ge falska höga MPD-värden som inte beror på 

utförandekvalitén av massan eller beläggningsarbetet, nämligen: 

 Skräp på vägen vid mätning, t.ex. lera från jordbruksmaskiner, löst stenmaterial 

från stödremsa, nedfallna löv och annat organiskt material under höstmånaderna. 

 Broskarvar, beroende på broskarvens utförande påverkar det i olika utsträckning 

MPD-värdet. Området kring broskarven bör exkluderas i kontrollen. 

 Blöt vägbana, vatten står kvar i håligheter i beläggningen vilket förändrar MPD-

värdet (mätning ska inte utföras). 
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Leverantören av objektmätningen ska enligt metodbeskrivningen dokumentera dessa 

företeelser och inkludera det i objektrapporten. 

 

Kontrollmetoden för ytstrukturen appliceras på de tre spår/positioner för MPD-

mätning som definieras i Trafikverkets metodbeskrivning för objektmätning 

Objektmätningen kvalitetssäkras genom repeterbarhets- och validitetstester 

 

7.2 När ska mätningen utföras? 

En objektmätning utförs i genomsnitt efter c:a två veckor efter beläggningsåtgärden, 

men mättillfället kan variera allt från innan trafikpåsläpp vid nybyggnation till ett par 

månader efter att den nya beläggningen är klar. Det finns flera faktorer som pekar på att 

mätningen bör göras efter att vägen har trafikerats en viss tid. 

 Det har i en fallstudie visat sig att makrotexturen reduceras med c:a 22 % under 

de 25 första dagarna efter trafikpåsläpp, vilket beskrivs i kapitel 6.3. Objektet 

som undersöktes var i detta fall en nybyggd väg med en ABS16 beläggning och 

ett trafikarbete på drygt 5000 fordon per dygn. 

 

 Med den nuvarande laserbaserade tekniken (optokator) som används för att mäta 

vägytan är det svårare att avbilda en blank yta än en yta som har utsatts för ett 

visst slitage. Optokatorn arbetar med trianguleringsteknik, d.v.s. den belyser 

ytan med ett laserljus och beroende på avståndet mellan ytan och optokatorn 

träffar det reflekterande ljuset en mottagare i olika positioner vilket tolkas som 

ett avstånd. Optokatorn har en reglerloop som hela tiden reglerar mängden 

utsänt ljus för att reflektionerna ska bli lagom starka för mottagaren. De blanka 

partierna hos ytan resulterar i väldigt starka reflektioner (minimal lasereffekt 

krävs) och motsatsen sker då laserstrålen träffar en hålighet i vägytan som 

resulterar i att inget ljus kan reflekteras till mottagaren, då reglerar optokatorn 

lasereffekten maximalt, se Figur 15. Dessa övergångar mellan maximalt laserljus 

och minimalt laserljus kan ge spikar i mätningen. 

 

 Ur mätleverantörens perspektiv är det en fördel om allt arbete med objektet är 

färdigt innan mätningen utförs. T.ex. ger en ofullständig linjemarkering 

svårigheter för operatören att placera mätbilen med rätt sidoläge. Det är också 

vanligt att störningar uppträder under mätning om objektet håller på att 

färdigställas under mättillfället och det kan i värsta fall kan leda till att delar av 

objektet inte kan mätas då det blockeras av tillfälliga arbeten. 

 
LASER MOTTAGARE

 

LASER MOTTAGARE

 

Figur 15 Optokator som mäter mot en blank yta och en yta med håligheter (t.ex. ABS-

beläggning). Till vänster träffar en liten del av reflekterande ljus mottagaren och 
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optokatorn kan beräkna ett avstånd. Till höger skärmas ljusets möjlighet att reflekter 

reflekteras till mottagaren av och optokatorn sänder ut maximalt ljus för att försöka få 

en avläsning, ingen avståndsregistrering kan utföras. 

Ur entreprenörens synvinkel vill han att mätningen ska göras snarast efter åtgärd för att 

ytan inte ska påverkas av några yttre faktorer. Ser man istället ur TRVs synvinkel så är 

det önskvärt att få den första efterpackningen av trafiken gjord innan en test utförs. Rent 

objektivt sett ska en ny yta inte påverkas av 100 000 fordonspassager varför en 

kontrollmätning bör utföras efter att de initiala förändringarna har stabiliserats. I 

fallstudien på E687 tog det c:a 25 dagar från trafikpåsläpp innan makrotexturen 

stabiliserats, vilket motsvarar c:a 125 000 fordonspassager (se kapitel 6.3). 

 

En objektmätning efter en beläggningsåtgärd, där makrotexturen ska 

kontrolleras, bör utföras efter ca 125 000 fordonspassager. 

 

7.3 Förslag till modell för kontrollmetoden 

Vi har i detta skede valt att endast ställa krav på en 20 m sträcka för ytstrukturen. Ett 

krav per 400 m kommer inte att tillföra något extra till metoden. En kontroll av en större 

del av sträckan som, t.ex. 400 m eller en sammanfattning av hela sträckan kan 

åstadkommas genom att redovisa utfallet av 20 m sträckornas resultat. En annan tanke 

som finns inom TRV är att gå över från kontroll av 20 m sträckor till 100 m sträckor för 

att harmonisera med TRVs underhållsstandard. En sådan förändring går att 

implementera efter ett visst anpassningsarbete. 

Den kontrollmetod som föreslås för ytstrukturen baseras på godkännande av 20 m 

sträckor och bygger på data per 1 m. Efter diskussioner med beläggningsansvariga på 

TRV har följande modell beslutats: 

1. ”Feta fläckar” – trafiksäkerhet 

 

Det lägsta värde som tolereras är X0 mm oavsett beläggningstyp. Ett 1 m MPD-

värde per 20 m tillåts dock underskrida detta gränsvärde. Om fler än ett 1 m 

MPD-värde underskrider gränsvärdet underkänns 20 m sträckan.  

 

För skyltad hastighet ≤ 80 km/h; gränsvärdet beräknas som X1% av 

beläggningens normalvärde 

 

För skyltad hastighet ≥ 90 km/h; gränsvärdet beräknas som X2% av 

beläggningens normalvärde 

 

2. ”Öppna ytor” – beständighet 

 

Varje 1 m MPD-värde inom en 20 m stäcka ska vara lägre än Y0% av 

beläggningens normalvärde. Om fler än ett 1 m MPD-värde överskrider 

gränsvärdet underkänns 20 m sträckan. 

 

3. Ythomogenitet – kvalitetskontroll 

 

Variationen av makrotexturen mäts genom att kontrollera att variations-

koefficienten (standardavvikelsen av 20 stycken 1 m MPD-värden dividerat med 
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medelvärdet för MPD på en 20 m sträcka) ska ligga under Z0% av 

beläggningens normalvärde. En 20 m sträcka underkänns om variations-

koefficienten överstiger gränsvärdet 

 

Detta är principerna för hur modellen kommer att konstrueras. En 20 m sträcka blir med 

andra ord antingen underkänd eller godkänd. Om det blir tal om reglering av 

vitesbelopp med hänsyn till resultatet av MPD-kontrollen är det lämpligt att en 20 m 

sträcka endast kan underkännas för en av de ovanstående testerna även om det i teorin 

kan bli så att två eller alla tre testerna ger ett underkänt resultat. En rapportering av 

kontrollens utfall bör även visa vilka delar av testen som underkändes, t.ex. 

 20 % av sträckan har för låga MPD-värden i vänster spår 

 2 % av sträckan har för låga MPD-värden mellan spåren 

 17 % av sträckan har för låga MPD-värden i höger spår 

 1 % av sträckan har för höga MPD-värden i vänster spår 

 o.s.v. 

 

7.4 Val av gränsvärden 

7.4.1 Dataunderlag 

Med syftet att bestämma nivåer för parametrarna (gränsvärdena) X0, X1, X2, Y0 och Z0 

beskrivna i kapitel 7.3 har data från utförda objektmätningar beställts från Ramböll. 

Ramböll är en av tre företag som har ramavtal med TRV för mätning av objekt. De två 

andra företagen är Destia och Vectura.  

Beställningen som Ramböll fick innebar att leverera data från ordinarie objektmätningar 

och som tillägg utföra en okulär bedömning av tre utvalda objekt enligt ett förbestämt 

formulär (Bilaga 3 – Protokoll för inventering av objekt). För varje kilometer längs 

vägen bedömde operatören vägytans tillstånd i sex kategorier för vänster, mitten och 

höger del av vägen (motsvarande de tre MPD-spåren). Vidare har Ramböll tagit reda på 

data om objektet såsom beläggningstyp, stenstorlek, ÅDT, m.m. samt gjort en förfrågan 

till entreprenören/TRV om att få tillgång till de standardprover (borrprover) som tagits 

på objektet.  

VTI hade önskemål om att få variation av beläggningstyper, framförallt ABS, ABT, 

TSK, ABD, samt en variation av maximal stenstorlek, men då de flesta objekt rör 

högtrafikerade vägar är det framförallt data från ABS-beläggning som levererats. 

Rambölls uppdrag kan sammanfattas i nedanstående punkter: 

 Kontrollerar med entreprenören att VTI kan använda data från objektet i 

forskningssyfte. 

 Operatörerna bedömer objektet visuellt, vid mätningen, enligt ett antal 

förutbestämda kriterier (ett protokoll och ett kommentarfält). 

 Data extraheras och levereras tillsammans med digitala stillbilder.  

 Entreprenören/projektledare på TRV kontaktas för att få uppgifter om objektet 

(vägtyp, beläggningstyp, stenstorlek, ÅDT, andel tung trafik, skyltad hastighet, 

vägbredd samt resultat från standardprover (borrprover) och värme-

kameramätning. 

Från vissa entreprenörer och på vissa objekt kommer inte alla uppgifter att vara 

tillgängliga vilket vi får acceptera. 
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De data som studerats har mätts under säsongen 2011 på 23 olika platser. Mätningarna 

kommer från ordinarie objektmätningar gjorda enligt TRVs metod-beskrivning 

122:2009 (Vägverket, VVMB 122:2009). Huvuddelen av objekten kommer från riks- 

och europavägar och har därmed beläggningstyp ABS16. Objekten kommer inte att 

kunna identifieras utan benämns endast i nummerordning, 1 t.o.m. 24 (objekt 6 är 

struket). Den sammanlagda längden för alla objekten är c:a 314 km och i och med att 

data för tre mätningar är levererade ger det en total längd av 942 km. 

 

Tabell 12 Beskrivning av 23 objekt mätta enligt VVMB122:2009. 

Nr 
Läng
d (m) 

Väg-
typ 

Väg-
bredd 

(m) 
Körfälts-

bredd ÅDT 
Tung 
trafik 

Hastig
het 

(km/h) Metod 
Belägg

ning 
Tjock-

lek 

1 8100 2+1 13 3.5 9500 1300 100 
Konven

t. 
Antag 
ABS16 ? 

2 7648 2+1 8.4-12 3.10-3.50 5100 600 100 
Konven

t. 
ABS 16 
70/100 100 kg 

3 2818 VV 8 3.5 11780 900 90 
Remixi

ng+ 
ABS 16 
70/100 70 kg 

4 5500 2+1 13 3.10-3.50 7010 800 100 
Remixi

ng 
ABS 16 
70/100 40 kg 

5 8197 VV 9 3.5 4700 350 70 
Tunnsk

ikt TSK 11 15 mm 

6 Utgår 
Utgå

r Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår 

7 4711 VV 9.0-13 3.5 7000 800 80 
Remixi

ng+ ABS 16 50 kg 

8 2767 VV 7.5 3.5 5000 700 70 
Remixi

ng+ ABS 16 50 kg 

9 5298 VV 9 3.5 4580 810 90 
Remixi

ng+ 
ABS 16 
70/100 70kg 

10 4954 VV 7 3.1 2260 120 70 
Remixi

ng+ 
ABS 16 
70/100 70kg 

11 13185 2+1 13 3.5-4 7660 600 100 
Konven

t. 
ABS 16 
70/100 100 kg 

12 2747 VV 8 3.5 6790 1570 80 
Konven

t. 

ABS 16 
50/100-

75 90 kg 

13 3849 VV 9-13 3.5 11020 1500 90 Heating 
ABS 16 
70/100 80 kg 

14 9286 MV 18 3.5 24000 4000 120 ? 
Antag 
ABS16 ? 

15 14762 MV 18 3.5 24000 4000 120 ? 
Antag 
ABS16 ? 

16 4832 MV 18 3.5 20000 1800 90 
Konven

t. 
ABS 16 
kkv<7 40 mm 

17 14693 2+1 13 3.5 7660 1010 110 ? 
Antag 
ABS16 ? 

18 15528 MV ? 3.5 5600 1000 110 ? ? ? 

19 2471 MV 18 3.5 11000 1500 110 ? 
Antag 
ABS16 ? 

20 7387 VV 9 3.5 3400 700 90 ? ? ? 

21 12644 VV 7.5 3 1200 200 70/90 ? ? ? 

22 5880 MV 18 3.5 20000 4200 120 ? 
Antag 
ABS16 ? 
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Nr 
Läng
d (m) 

Väg-
typ 

Väg-
bredd 

(m) 
Körfälts-

bredd ÅDT 
Tung 
trafik 

Hastig
het 

(km/h) Metod 
Belägg

ning 
Tjock-

lek 

23 7231 MV 18 3.5 40000 3000 110 
Konven

t. 
ABS 16 

PMB 40mm 

24 2587 MV 18 3.5 13000 2400 110 Konven
t. 

Antag 
ABS16 

0 

 

I syfte att testa gränsvärden för parametrarna i modellen har parametervärdena X1, X2, 

Y0, Z0 varierats i elva olika nivåer och resultatet från kontrollmetoden samanställts i 

Tabell 13. 

 X1 och X2 har varierats från 0,30 till 0,50 i steg om 0,02 . 

 Y0 har varierats från 1,50 till 2,00 i steg om 0,05. 

 Z0 har varierats från 0,20 till 0,40 i steg om 0,02. 

Tabell 13 Testade gränsvärden för kontrollmetoden. 11 olika nivåer för Lågt MPD, 

Högt MPD och variationskoefficienten. Multiplikatorerna (X1, X2, …) har vid testen 

multiplicerats med en ABS16 beläggnings normalvärde för MPD (1,19 mm). 

NR 

Lågt MPD 
multiplikator 

(X1 och X2) 

Gräns-
värde 
Lågt 
MPD 
(X0) 

Högt MPD 
multiplikator 

(Y0) 

Gräns-
värde 
Högt 
MPD 

Variation 
multiplikator 

(Z0) Variationskoefficient 

1 0.30 0.36 1.50 1.79 0.20 0.24 

2 0.32 0.38 1.55 1.85 0.22 0.26 

3 0.34 0.41 1.60 1.91 0.24 0.29 

4 0.36 0.43 1.65 1.97 0.26 0.31 

5 0.38 0.45 1.70 2.03 0.28 0.33 

6 0.40 0.48 1.75 2.08 0.30 0.36 

7 0.42 0.50 1.80 2.14 0.32 0.38 

8 0.44 0.52 1.85 2.20 0.34 0.41 

9 0.46 0.55 1.90 2.26 0.36 0.43 

10 0.48 0.57 1.95 2.32 0.38 0.45 

11 0.50 0.60 2.00 2.38 0.40 0.48 

 

Sammantaget ger detta ett resultat enligt Tabell 14. 
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Tabell 14 Andel underkända 20 m sträckor då gränsvärden ändras enligt Tabell 13. V= 

den vänstra MPD-kanalen. M=den mittersta MPD-kanalen. H=den högra MPD-

kanalen. LL=kontroll av låga MPD-värden. HL= kontroll av höga MPD-värden. VAR= 

kontroll av MPD-variation i längsled. 

Nr 
MPD_V

_LL 
MPD_V

_HL 
MPD_V
_VAR 

MPD_
M_LL 

MPD_
M_HL 

MPD_
M_VAR 

MPD_H
_LL 

MPD_H
_HL 

MPD_H
_VAR 

1 1.3% 22.3% 3.2% 1.4% 28.8% 4.4% 2.0% 23.3% 4.1% 

2 1.7% 18.6% 2.1% 1.8% 25.3% 2.9% 2.6% 19.3% 2.7% 

3 2.2% 15.6% 1.3% 2.3% 22.2% 2.0% 3.2% 15.9% 1.8% 

4 2.7% 13.0% 0.9% 2.9% 19.3% 1.3% 4.0% 13.1% 1.2% 

5 3.4% 10.9% 0.5% 3.7% 16.5% 0.9% 4.8% 10.8% 0.8% 

6 4.1% 9.0% 0.3% 4.5% 13.8% 0.6% 5.9% 8.9% 0.5% 

7 5.2% 7.5% 0.2% 5.7% 11.4% 0.4% 7.3% 7.3% 0.3% 

8 6.5% 6.0% 0.2% 7.2% 9.1% 0.2% 8.8% 6.0% 0.2% 

9 8.2% 4.7% 0.1% 9.0% 7.2% 0.2% 10.8% 4.8% 0.2% 

10 10.2% 3.6% 0.1% 11.0% 5.6% 0.1% 12.9% 3.8% 0.1% 

11 12.2% 2.7% 0.1% 12.9% 4.2% 0.1% 14.9% 2.8% 0.1% 

 

7.4.2 Gränsvärde för lågt MPD 

För att avgöra vad som är rimliga nivåer för de olika momenten i kontrollmetoden har 

en granskning av de digitala stillbilderna gjorts. Stillbilderna är av varierande kvalitet 

beroende på att de inte är ämnade för att studera detaljer på vägytan och dessutom är de 

inte prioriterade vid en mätning. Bl.a. kan det vara starkt motljus eller dimma eller dyl. 

men oftast är bilderna av god till mycket god kvalitet. Bilderna ger ett bra komplement 

till mätningarna och ett acceptabelt underlag för att kunna sätta gränsvärden för 

kontrollmetoden. Granskningen av bilderna är utförd på alla objektens första 2000 

metrar. Ett program utvecklades för att på ett systematiskt sätt kunna avgöra 

förekomsten av ”feta fläckar” och makrotexturens variation i längsled orsakad av ”feta 

fläckar”, se Figur 16. För varje digital stillbild, per 20 m, finns fyra val i programmet: 

1. ”Feta fläckar” i något av MPD-spåren. 

2. ”Feta fläckar” mellan hjulspåren. 

3. ”Feta fläckar” i flera av MPD-spåren. 

4. Ingen förekomst, eller mycket liten förekomst av ”Feta fläckar”. 
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Figur 16 Utsnitt från granskningsprogrammet där de digitala stillbilderna granskas 

med avseende på ”feta fläckar” per 20 m längs vägen. 

Detta gav en bra överblick av hur en granskare subjektivt bedömer objekten med 

avseende på ”feta fläckar”. Om feta fläckar förekommer sporadiskt kan man vara 

ganska säker på att variation i längsled är relativt stor. Resultatet för objektens första 

2000 m har sammanställts som andelen av 20 m sträckorna som bedömaren ansåg ha ett 

stort överskott av bindemedel. Bedömarens resultat blev att c:a 7,1 % av 20 m 

sträckorna borde vara underkänt. Om vi ser till resultatet i Tabell 14 skulle 7,1 % 

motsvara nummer 7, 8 eller 9 i tabellen för LL (gränsvärdet för låga MPD-värden). 

Detta motsvarar i sin tur ett gränsvärde för ett lågt MPD-värde (enligt Tabell 13) på c:a 

0,50 till 0,55 mm. Eftersom alla de 23 testade objekten inte enbart består av 

beläggningstyp ABS16 utan har en finare struktur (maximal stenstorlek 11 och ABT) är 

det rimligt att höja gränsvärdet för just en ABS16. Gränsvärden för ABS16 

beläggningarna väljs enligt nedanstående: 

 Gränsvärdet för låga MPD vid skyltad hastighet 80 km/h och mindre och 

beläggningstyp ABS16 väljs till 0,55 mm. Detta motsvarar 46 % av 

beläggningens normalvärde. X1=46 % 

 Vid skyltad hastighet ≥ 90 km/h är det rimligt att ha ett högre krav på 

ytstrukturen med tanke på friktion, därför väljs motsvarande gränsvärde till 0,60 

mm. Detta motsvarar 50 % av beläggningens normalvärde. X2=50 %. 

 Den lägsta accepterade värdet för en ny beläggning, oavsett beläggningstyp, bör 

vara högre än underhållsstandardens högsta värde för MPD (Tabell 9) 0,40 mm. 

I kontrollmetoden för nya beläggningar väljs därför detta värde, X0, till 0,45 mm. 

Det innebär att beläggningar med normalvärdet 0.98 mm (       ⁄ ) och 

lägre får 0,45 mm som det lägst accepterade MPD-värdet för skyltad hastighet ≤ 

80 km/h och för skyltad hastighet ≥ 90 km/h får beläggningar med normalvärdet 

0.90 mm (       ⁄ ) och lägre också 0,45 mm som det lägst accepterade 

MPD-värdet. 
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De gränsvärden som väljs är svåra att motivera på ett vetenskapligt sätt då det inte finns 

lämpliga studier att hänvisa till. Ett viktigt inslag vid val av de gränsvärden som föreslås 

är den stora erfarenhet som VTI har av MPD-mätning kopplat till beläggningens 

utseende/kondition som endast kan fås vid färd i en mätbil där MPD-resultatet och 

vägen kan studeras i realtid under mätning. VTI har ca 10 års erfarenhet av att mäta 

MPD i sin mätbil.  

Det val och den bedömning som ligger bakom valda gränsvärden är också gjord med 

tanke på att den kunskap vi har om beläggningars normalvärden och hur en misslyckad 

beläggningsåtgärd ser ut och vilka MPD-värden detta motsvarar. Alla underkända 

vägobjekt med avseende på för låga MPD-värden kommer inte att vara trafikfarliga men 

de har en struktur som ligger långt från den en väl utförd beläggningsåtgärd uppvisar. 

 

7.4.3 Gränsvärde för variation i MPD 

För att bestämma gränsvärdet för variationskoefficienten har videogranskningen inte 

kunnat användas i samma utsträckning. En bedömning är gjord från de 14 sträckor som 

ingår i VTIs uppföljningsprogram för detta projekt. Bland de sträckor som VTI följer 

upp i detta projekt finns ett par sträckor som är mycket homogena med avseende på 

ytstrukturen och utöver dessa finns i olika grad sträckor med inhomogena partier. En 

nivå för variationskoefficienten på 0,30×beläggningens normalvärde bedöms ge ett 

utfall av icke godkända 20 m sträckor som är rimligt med avseende på det visuella 

intrycket. 

 

 

Figur 17 Variationskoefficienten för F127, ett mycket homogent objekt med ABS16-

beläggning. V=vänster hjulspår, M=mellan hjulspåren och H=höger hjulspår. 
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Figur 18 Variationskoefficienten för E4 vid Kista, ett mycket homogent objekt med 

ABS16-beläggning. Shuttle Buggy är använd vid beläggningsarbetet. V=vänster 

hjulspår, M=mellan hjulspåren och H=höger hjulspår. 

Trots att objektet visuellt har en mycket god homogenitet har det ett antal underkända 

punkter. Nedan följer en bild för respektive underkänd punkt. 

 

 

Figur 19 Sektion 260 m, dålig homogenitet. Det finns mekaniska skador i vänster 

hjulspår (svårt att tyda i bilden). 

 

 

Figur 20 Sektion 400 m, dålig homogenitet. Broskarv. 
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Figur 21 Sektion 460 m, dålig homogenitet. Broskarv. 

 

 

Figur 22 Sektion 900 m, dålig homogenitet. Område som använts för överledning av 

trafiken i byggskedet vilket skapat varierande makrotextur.  

 

 

Figur 23 Sektion 1460 m, dålig homogenitet. Färgskiftningar i beläggningen av okänd 

orsak.  
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Figur 24 Sektion 1460 m, dålig homogenitet. Inga synliga defekter. 

 

Figur 25 Variationskoefficienten för C292, ett objekt med ABS16-beläggning 

innehållande partier av ”feta fläckar”. V=vänster hjulspår, M=mellan hjulspåren och 

H=höger hjulspår. 

 



 

VTI notat 35-2012 45 

 

Figur 26 Sektion 460 m, dålig homogenitet. Mörka partier innehåller överskott av 

bindemedel. 

 

 

 

Figur 27 Variationskoefficienten för E796, ett objekt med remixing ABS16-beläggning 

med en allmänt låg nivå för MPD och varierande grad av ”feta fläckar”. V=vänster 

hjulspår, M=mellan hjulspåren och H=höger hjulspår. 
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Figur 28 Sektion 7700 m, dålig homogenitet. Omväxlande ”feta fläckar” (blanka 

partier) och grövre makrotextur. 

De gränsvärden som är testade för variationskoefficienten ser ut att vara rimliga för de 

objekt som testats men kan komma att justeras allt efter att metoden sätts i bruk och mer 

erfarenhet fås. 

 

7.4.4 Gränsvärde för högt MPD-värde 

Den svåraste uppgiften vid utformandet av en kontrollmetod för en ny vägytas struktur 

är att välja och motivera ett övre gränsvärde för beläggningens makrotextur. Ett högt 

MPD-värde innebär att ytan är grov. En yta som är för grov kan vara ett tecken på 

separationer mellan ballast och bindemedel (för lite bindemedel) men det kan också 

vara en undermålig packning av beläggningen. Oavsett om det förekommit separationer 

eller om packningsgraden varit för låg kan det ge upphov till stensläpp inom en relativt 

snar framtid. Objekt där tillförseln av massan inte flyter på kontinuerligt under 

beläggningsarbetet får ofta problemet att temperaturen blir låg i slutet av 

beläggningslasset och då uppträder lassbytesseparationer vilket ofta visar sig som 

mörka återkommande partier på en gammal beläggning och fenomenet kan också 

observeras på nyare beläggningar, se Figur 29. Detta resulterar då i tidiga drift- eller 

underhållsåtgärder i form av försegling eller i värsta fall en för tidig omläggning. 
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Figur 29 Nylagd väg med tydligt återkommande lassbytesseparationer (foto TRV). 

Det är svårt att se områden med öppna ytor på en ny beläggning utifrån de digitala 

stillbilderna som tas vid vägytemätningen eller vid inspektion från ett fordon som håller 

en viss hastighet. Det val av gränsvärde som har gjorts är baserat på observationer som 

gjorts i fält i samband med mätning. På ett objekt på E6 har mätningar gjorts med VTIs 

mätbil och med utgångspunkt från insamlad MPD-data har områden med låg 

makrotextur och hög makrotextur markerats och fotograferats, se exempel i Figur 30 

Fel! Hittar inte referenskälla.och Figur 31. 

 

 

Figur 30 Exempel på ”öppen yta” detekterad vid mätning av MPD. 
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Figur 31 Exempel på en normal yta vilken är fotograferad på samma väg som Figur 30 

visar. 

En rimlig övre nivå för ett icke godkänt enmeters MPD-värde ligger ungefär på det 

dubbla normalvärdet. Om vi studerar Tabell 14, nummer 11, visar det att drygt 3 % av 

de objekt som Ramböll mätt har en för hög MPD-nivå. Detta kan tyckas vara en relativt 

stor andel därför har även gränsvärdena testats på de objekt som VTI följer upp, se 

figurerna nedan. 

 

Figur 32 MPD per 1 m för de tre spåren längs vägen. Kontroll av höga MPD-värden 

för F127. F127 är visuellt mycket homogent. Tre (6,1 %) 20 m sträckor underkänns av 

kontrollmetoden. 
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Det objekt som visuellt ser ut att vara mest homogena bland de objekt som VTI följer 

upp är F127. Det visar sig att tre 20m-sträckor underkänns av kontrollmetoden. De 

bilder som tas vid mätningen visar inga tecken på en grov ytstruktur. Ur Figur 32 kan 

man observera att omkring de två områdena som innehåller underkända MPD-värden 

(sektion 40 m och sektion 260 m) är det en allmän förhöjning av MPD-nivån vilket 

tyder på att det verkligen finns en mer öppen struktur vid dessa partier. 

Om vi studerar ytterligare ett objekt, C292 vid Gimo, ett objekt med visuellt sämre 

homogenitet så är andelen underkända 20 m sträckor nära dubbelt så stor, se Figur 33. 

 

 

Figur 33 MPD per 1 m för de tre spåren längs vägen. Kontroll av höga MPD-värden 

för objekt C292. C292 har subjektivt bedömt dålig homogenitet. Fjorton (12,5%) 20 m 

sträckor underkänns av kontrollmetoden. 

De underkända punkterna för detta objekt har också en allmänt förhöjd nivå av MPD i 

området kring den underkända punkten. Det finns ett undantag, vid sektion 120 som har 

ett riktigt högt MPD-värde vid den underkända punkten. Detta skulle kunna vara ett 

tecken på att skräp på vägen eller någon annan yttre defekt. Den nu föreslagna metoden 

underkänner en 20 m sträcka då minst två 1 m MPD-värden överskrider gränsvärdet 

vilket rensar bort registreringen av en enstaka överträdelse. En annan tanke vore att ha 

krav på 1 m MPD-värdet i kombination med MPD-värdet på 20 m sträckan. Detta skulle 

också troligen kunna användas för att sortera bort enstaka spikar i data. Det finns i 

dagsläget för lite erfarenhet för att föra in detta i metoden. 

 

7.5 Förslag till gränsvärden för kontrollmetoden 

Utifrån analysen av de 23 objekten som beskrivs i ovanstående kapitel föreslås följande 

gränsvärden för kontrollmetoden: 



 

50 VTI notat 35-2012 

1. ”Feta fläckar” – trafiksäkerhet 

Ett 1 m MPD per 20 m tillåts underskrida gränsvärdet. Om fler än ett värde 

underskrider gränsvärdet underkänns 20 m sträckan. Det lägsta värde som 

tolereras är 0,45 mm oavsett beläggningstyp. 

För skyltad hastighet ≤ 80 km/h; gränsvärdet bestäms som 46 % av 

beläggningens normalvärde 

För skyltad hastighet ≥ 90 km/h; gränsvärdet bestäms som 50 % av 

beläggningens normalvärde 

 

2. ”Öppna ytor” – beständighet 

Ett 1 m MPD per 20 m tillåts överskrida gränsvärdet. Om fler än ett värde 

överskrider gränsvärdet underkänns 20 m sträckan. Det övre gränsvärdet för ett 

1 m MPD-värde väljs till 200 % av beläggningens normalvärde. 

 

3. Ythomogenitet – kvalitetskontroll 

Variationen av makrotexturen mäts genom att kontrollera att 

variationskoefficienten (standardavvikelsen av 20 stycken 1 m MPD-värden 

dividerat med medelvärdet för MPD på en 20 m sträcka) ska ligga under 30 % 

av beläggningens normalvärde. En 20 m sträcka underkänns om variations-

koefficienten överstiger gränsvärdet 

 

De nivåer som beskrivs ovan är experimentellt bestämda, enligt beskrivning i kap 7.4, 

med utgångspunkt från verkliga mätningar. Gränsvärdena för kontrollmetoden för de 

fyra beläggningskategorierna (beskrivna i kapitel 6.1) sammanfattas i tabellen nedan. 

Tabell 15 Gränsvärden för kontroll av ytstrukturen för en ny beläggning. Metoden avser 

MPD-värden för kontrollsträckan 20 m. 

Beläggning Normalvärde Feta fläckar Feta fläckar2 Öppen yta Homogenitet 

   
 MPD [mm] 

≤80 km/h 
MPD [mm] ≥ 

≥90 km/h 
MPD [mm] ≥ 

 
MPD [mm] ≤ 

Var.koef.  
[%] ≤ 

ABT11 0.72 0.45 0.45 1.45 22% 

ABT16 0.78 0.45 0.45 1.56 23% 

ABS11, TSK11 0.98 0.45 0.49 1.97 30% 

ABS16, TSK16 1.19 0.55 0.60 2.38 36% 

 

Om kontrollmetoden med de gränsvärden som beskrivs ovan implementeras på verkliga 

objektmätningar (enligt Tabell 12) erhålls nedanstående resultat. Det ska nämnas 

ytterligare en gång att för vissa objekt har vi inga uppgifter om beläggningstyp men 

med hänsyn till trafikmängd och vägkategori har det antagits vara ABS16. De flesta 

objekt har en relativt stor andel underkänd väglängd. Det är oftast en av testerna (låg 

eller hög MPD) som ger en stor andel underkända 20 m sträckor. 

 

Tabell 16 Utfallet av kontrollmetoden för valda gränsvärden. Endast ABS-beläggningar 

redovisas i tabellen. LL=låga MPD-värden, HL=höga MPD-värden, V=stor variation. 

Sträcka Underkänt LL Underkänt HL Underkänt V Underkänt tot 

1 0.6% 74.0% 3.0% 75.3% 

2 75.9% 0.1% 17.8% 76.1% 



 

VTI notat 35-2012 51 

Sträcka Underkänt LL Underkänt HL Underkänt V Underkänt tot 

3 18.1% 0.1% 4.4% 18.3% 

4 20.4% 0.5% 5.8% 21.3% 

7 3.5% 2.2% 5.3% 8.2% 

8 16.8% 1.3% 13.6% 20.6% 

9 57.2% 0.5% 18.5% 58.2% 

10 9.8% 11.8% 14.3% 27.7% 

11 17.6% 3.3% 8.2% 22.5% 

12 0.5% 11.2% 7.4% 13.4% 

13 16.9% 0.7% 16.3% 21.8% 

14 12.2% 17.8% 11.1% 33.6% 

15 4.1% 33.7% 8.5% 41.2% 

16 22.7% 0.9% 13.7% 25.5% 

17 20.9% 0.7% 12.7% 23.1% 

19 17.8% 0.1% 12.7% 22.0% 

22 0.3% 51.2% 3.4% 52.5% 

23 1.1% 0.6% 0.7% 1.9% 

24 2.6% 1.3% 3.6% 5.1% 

 

7.6 Applicering av modellen på testobjekt 

7.6.1 Resultat för upprepade mätningar på samma objekt 

För att visa resultatet av kontrollmetoden från upprepade mätningar har två av de 23 

objekt som Ramböll mätt under 2011 använts. Resultatet av objekt nummer 10 kan ses i 

Tabell 17. Objektet är 4954 m långt och tre mätningar är gjorda enligt metod-

beskrivningen (Vägverket VVMB 122:2009). Beläggningstypen är ABS16 remixing+ 

och det är vägtyp ”vanlig väg” med skyltad hastighet 70 km/h. Beroende på vilken av 

de tre mätningarna som kontrolleras underkänns olika antal 20 m sträckor. Detta är 

ofrånkomligt eftersom kontrollmetoden är uppbyggd av gränsvärden. Små skillnader 

kan avgöra om resultatet är underkänt/godkänt. Om vi antar att ett vitesbelopp på 500 kr 

per underkänd 20 m sträcka används skulle vi få en maximal skillnad på 3000 kronor 

beroende av om vi väljer att utföra kontrollen på mätning ett, två eller tre, det motsvarar 

sex stycken 20 m sträckor. 
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Tabell 17 Resultat av kontrollmetoden då den appliceras på Objekt 10 (beskrivs i Tabell 

12 (Remixing ABS16)). MPDV=MPD mätt i vänster hjulspår, MPDM=MPD mätt i 

höger hjulspår, MPDH=MPD mätt i höger hjulspår. LL=kontroll av för låga MPD-

värden. HL=kontroll av för höga MPD-värden. VAR=kontroll av för stor 

variationsvidd. MPD_total=andel av 20 m sträckor med någon av testerna underkänt. 

Fiktiva böter för objektet (vid 500 kr/20 m). 

Mätning MPDV_LL MPDM_LL MPDH_LL 

#1 0.0% 10.1% 2.0% 

#2 0.0% 8.9% 1.6% 

#3 0.0% 9.7% 2.0% 

    Mätning MPDV_HL MPDM_HL MPDH_HL 

#1 11.7% 1.2% 0.4% 

#2 15.4% 1.6% 0.4% 

#3 13.8% 2.0% 1.2% 

    Mätning MPDV_VAR MPDM_VAR MPDH_VAR 

#1 0.0% 3.6% 0.4% 

#2 0.0% 2.4% 1.2% 

#3 0.0% 2.4% 0.8% 

    

Mätning MPD_total 

Totalt antal 
underkända 20 
m sträckor 

Böter 500 
kr/ 20 m 

#1 22.7% 56 28000 

#2 26.3% 65 32500 

#3 24.7% 61 30500 

 

I Figur 34 ser vi en grafisk bild för MPD-data för de tre spåren på objekt nummer tio. 

Variationen är ganska stor mellan olika partier av vägen och för olika sidolägen på 

vägen. 
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Figur 34 MPD presenterat som medelvärde över 20 m från den tredje mätningen på 

objekt nummer tio. MPDV=MPD i vänster hjulspår. MPDH=MPD i höger hjulspår. 

MPDM=MPD mellan hjulspåren. 

Den bild som korresponderar med de låga MPD-värdena för sektion 2180 m visas i 

bilden nedan. 

 

 

Figur 35 Sektion 2180 m från Figur 24. Blankt mellan hjulspåren och normala/höga 

MPD-värden i hjulspåren. 

Grafiskt ser resultatet för tre upprepade mätningar av MPD i vänster hjulspår ut enligt 

figuren nedan. De tre mätningarna följer varandra mycket väl. En sektion där skillnaden 
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är som störst finns i sektion 3960 m. En bild från mätningen vid denna sektion visas i 

Figur 37. 

 

Figur 36 Tre upprepade mätningar av MPD i vänster hjulspår presenterat per 20 m 

från objekt nummer tio. 

 

 

Figur 37 Sektion 3960 m från Figur 26. En skarv mellan de olika körriktningarna 

orsakar skillnaderna för sektionen. 

Bilden ovan visar att den troliga orsaken till uppkomna skillnader för makrotexturen i 

angiven sektion beror på en beläggningskarv mellan läggardragen i mitten av vägen. 
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Kombinationen av att vägen är smal och att sektionen ligger i en vänsterkurva kan ge 

dessa effekter. En av mätningarna har troligen hamnat i skarven och övriga två har 

missat skarven. Det kan vara skillnader på ett par centimetrar i sidoläge som gör att 

dessa skillnader uppstår. 

Det andra objektet som testats är nummer 16 enligt Tabell 12. Det är en 40 mm tjock 

ABS16 beläggning lagd enligt konventionell metod. Längden på objektet är 4832 m och 

vägtypen är motorväg med skyltad hastighet 90 km/h. Även här är tre mätningar utförda 

och kontrollmetoden har tillämpats på dessa. Resultatet finner vi i Tabell 18. En 

observation är att det är tio stycken fler underkända 20 m sträckor för mätning två än för 

mätning 3. Detta skulle motsvara 5000 kronors skillnad i böter om 500 kronor per 

underkänd 20 m sektion skulle tillämpas. 

Tabell 18 Resultat av kontrollmetoden då den appliceras på Objekt 16, (beskrivs i 

Tabell 12 (konventionell ABS16)). MPDV=MPD mätt i vänster hjulspår, MPDM=MPD 

mätt i höger hjulspår, MPDH=MPD mätt i höger hjulspår. LL=kontroll av för låga 

MPD-värden. HL=kontroll av för höga MPD-värden. VAR=kontroll av för stor 

variationsvidd. MPD_total=andel av 20 m sträckor med åtminstone en av testerna 

underkänd. Fiktiva böter för objektet (vid 500 kr/20 m). 

Mätning MPDV_LL MPDM_LL MPDH_LL 

#1 0.8% 9.1% 29.0% 

#2 0.8% 8.7% 29.5% 

#3 0.8% 9.5% 26.6% 

    Mätning MPDV_HL MPDM_HL MPDH_HL 

#1 0.0% 0.0% 0.0% 

#2 0.0% 0.4% 0.0% 

#3 0.0% 0.0% 0.0% 

    Mätning MPDV_VAR MPDM_VAR MPDH_VAR 

#1 0.0% 0.8% 2.9% 

#2 0.8% 0.8% 3.3% 

#3 0.0% 0.8% 2.5% 

    

Mätning MPD_total 

Totalt antal 
underkända 20 
m sträckor 

Böter 500 
kr/ 20 m 

#1 32.4% 78 39000 

#2 33.6% 81 40500 

#3 29.5% 71 35500 

 

I Figur 38 ser vi en grafisk bild för MPD-data för de tre spåren på objekt nummer 16. 

Variationen är ganska stor mellan olika partier av vägen och för olika sidolägen på 

vägen. Det högra spåret har genomgående lägre MPD-värden. 
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Figur 38 MPD presenterat som medelvärde över 20 m från den tredje mätningen på 

objekt nummer 16. MPDV=MPD i vänster hjulspår. MPDH=MPD i höger hjulspår. 

MPDM=MPD mellan hjulspåren. 

Vägens täta struktur för den högra delen av vägen åskådliggörs av Figur 39. 

 

Figur 39 Sektion 900 m för objekt 16. Högra delen av vägen har en tätare struktur. 

 

Upprepbarheten är god mellan de tre mätningarna, se Figur 40. Den avgörande faktorn 

om en 20 m sträcka underkänns eller inte i detta fall är att det finns ett överskott av 

bitumen i det högra hjulspåret som ger ett MPD-värde nära det undre gränsvärdet. 
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Ytterst små variationer i sidled kan göra en skillnad om 20 m sträckan underkänns eller 

inte. 

 

 

Figur 40 Tre upprepade mätningar av MPD i vänster hjulspår presenterat per 20 m 

från objekt nummer 16. 

Det finns två sektioner där mätning nummer två har avsevärt högre variationskoefficient 

än övriga mätningar, se Figur 41. Den ena är vid sektion 1240 m och den andra är vid 

2420 m (röd kurva, mätning 2). Den troliga orsaken till detta är att operatören har hållit 

olika sidolägen vid mätningarna. I Figur 42, sektion 2420, ser vi att det fläckvis finns 

feta ytor i det högra hjulspåret. Beroende på vilket sidoläge chauffören har haft vid 

mätningen kan mätgivaren för MPD missa dessa ytor vilket verkar vara fallet för två av 

mätningarna. 
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Figur 41 Variationsvidden för tre upprepade mätningar på objekt 16. Gränsvärdet för 

godkännande är inritad i figuren. 

 

 

Figur 42 Sektion 2420 m för objekt 16. Hög variationsvidd för en av mätningarna i 

höger hjulspår. 

Den mätteknik som används är mycket tillförlitlig och ger ett upprepbart resultat och 

om operatören kunde hålla exakt samma sidoläge vid upprepade mätningar skulle 

troligtvis resultatet upprepa sig betydligt bättre. Den mänskliga faktorn och det faktum 

att makrotexturen kan variera kraftigt beroende av var i sidled man mäter gör att 
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resultaten från upprepade mätningar alltid kommer att skilja sig. Vilken av de tre 

mätningar som utförs ska då användas för reglering av ett objekt? Det går att göra olika 

val enligt nedan: 

1. Använd data från en av mätningarna, förslagsvis mätning nummer två. Då har 

chauffören och operatören upptäckt eventuella egenskaper hos objektet som 

skulle kunna påverka resultatet och undvikit desamma. 

2. Kontrollera alla tre mätningar och underkänn endast de 20 m sektioner som alla 

tre mätningarna underkänner. Detta blir ett entreprenörsvänligt förslag eftersom 

det reducerar antalet underkända 20 m sektioner i jämförelse med övriga två 

förslag. Detta förslag ger också hög trovärdighet då felet/bristen finns i tre 

upprepade mätningar. 

3. Kontrollera alla tre mätningar och underkänn de 20 m sektioner som någon av 

de tre mätningarna underkänner. Detta blir ett beställar-/väghållarvänligt förslag 

eftersom det ger en större andel underkända 20 m sektioner. 

För att skapa förtroende för en ny metod bör den föras in med försiktighet och dessutom 

bör data från alla tre mätningar användas i kontrollmetoden, därför förordar vi att 

använda alternativ två enligt punkterna ovan. 

Eftersom detta är en ny metod som det än så länge finns mycket liten erfarenhet av är 

rekommendationen att introducera den under 2012 utan att den reglerar vite eller bonus. 

Om 2012 används för att ge branschen en erfarenhet av och en förståelse för vad 

metoden innebär samt för att testa och eventuellt justera gränsvärden så bör metoden 

kunna införas fullt ut under 2013. Testerna bör göras i samband med ordinarie 

objektmätningar. 

 

7.6.2 Skillnader mellan olika mätleverantörer 

En viktig del av en kontrollmetod är att resultatet från olika utförare ger samma 

utlåtande om det objekt som testas. Vid den upphandling av vägytemätning som utförs 

var fjärde eller femte år testas mätleverantörerna och ramavtal tecknas med Trafikverket 

för de mätleverantörer som godkänns. Ramavtalet reglerar objektmätning på det 

svenska statliga vägnätet. Vid upphandlingen bestäms inget pris utan det handlas upp 

inför varje objekt bland de leverantörer som har ramavtal. De tester som utförs vid 

upphandlingen görs för att säkerställa att en leverantör har rätt utrustning, utbildad 

personal och att utrustningen används på rätt sätt. Moment som ingår för objektmätning 

i upphandlingen är 

 repeterbarhetstest 

 validitetstest 

Repeterbarhetstesten visar att utrustningen är stabil med avseende på upprepad mätning 

i olika hastigheter. Vid validitetstesten jämförs respektive leverantör med en referens-

utrustning. När det gäller validitetstest av MPD jämförs respektive leverantör med 

resultatet från VTIs mätbil. Rådata samlas in från en optokator. MPD beräknas från 

rådata som sedan används för jämförelse med leverantörens MPD-värden. I och med att 

det inte har varit någon stor användning av MPD så var kraven inte speciellt hårda vid 

förra upphandlingstesten, det fanns med andra ord en relativt stor tolerans mellan 

leverantörens MPD och referens-MPD. Det krav som användes vid upphandlingen 2009 

var formulerat enligt nedan. 

Makrotextur höger Totalt ska 85 % av leverantörens värden för Makrotextur höger 

ligga inom eller vara lika med; 
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0,20 mm från referensinstrumentets resultat för 

referensmätningens värde som är mindre än 1,20 mm och 

(0,20+(referens-1,20)10%) mm från referensinstrumentets 

resultat för referensmätningens värde som är större än eller lika 

med 1,20 mm. 

Detta innebär ett ganska stort spelrum för leverantören. I praktiken är skillnaden mellan 

leverantörernas resultat mindre än ovanstående toleransgränser. De faktiska resultat som 

erhölls vid upphandlingen 2009 (Trafikverket, 2011:045) var följande: 

Tabell 19 Jämförelse mellan MPD-mätningen vid upphandlingstesterna 2009 för de tre 

godkännda leverantörerna som har ramavtal med Trafikverket. Presenterade resultat 

baseras på mätning av teststräckor och objekt vid testerna och beräknas från mätning 

av MPD-värden per 1 m i alla tre spåren (vänster, mitten och höger). Dataunderlag för 

beräkningarna är c:a 396 km per leverantör. 

 

MPD_medel 
[mm] 

MPD_std 
[mm] 

Leverantör 1 0.94 0.37 

Leverantör 2 1.07 0.41 

Leverantör 3 0.94 0.37 

 

Dessa beräkningar visar att en av leverantörerna som har ramavtal med Trafikverket 

levererar ett högre MPD-värde än de två övriga. Skillnaden är inte obetydlig speciellt 

med tanke på att användningen av MPD-mätningen ska testas mot ett gränsvärde. Det är 

oacceptabelt om val av mätleverantör ger olika utsagor om ett vägavsnitt. Orsaken till 

de skillnader som finns kan man endast spekulera i, en grundligare undersökning 

behöver göras. Möjliga orsaker till skillnader: 

1. Mätgivaren (brus, upplösning, samplingsfrekvens, strålens diameter) 

2. Filtreringalgoritm vid beräkning av MPD 

3. Hantering av bortfall vid dataadministration. 

Övriga möjliga orsaker till uppstådda skillnader hanteras av aktuell metodbeskrivning 

(Vägverket, VVMB122:2009) och bör därför vara likställda hos de olika leverantörerna. 

I jämförelse med referensmätaren ger mätbilarna det resultat som visas i tabellen nedan. 

Tabell 20 Jämförelse mellan MPD-mätningen vid upphandlingstesterna 2009 för de tre 

godkännda leverantörerna som har ramavtal med Trafikverket och referens-

utrustningen. Presenterade resultat baseras på mätning av teststräckor och beräknas 

från mätning av MPD-värden per 1 m i alla höger spår. Dataunderlag för 

beräkningarna är c:a 4,4 km per mätutrustning. 

 

MPD_medel 
[mm] 

MPD_std 
[mm] 

Referens 1.08 0.45 

Leverantör 1 1.03 0.46 

Leverantör 2 1.19 0.50 

Leverantör 3 0.99 0.46 

Nivån på resultatet från referensutrustningen ligger ungefär mitt mellan resultatet från 

leverantörerna. En annan iakttagelse från Tabell 19 och Tabell 20 är att leverantör 2 har 

en större spridning än övriga leverantörer. Det tyder på att leverantör 2 inte bara mäter 

större mätvärden utan att resultatet också varierar mer. 
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Dessa skillnader bör utredas vidare under innevarande år (2012) för att om möjligt 

kunna likrikta leverantörernas resultat. Följande moment bör utföras i syfte att reda ut 

vad skillnaderna mellan leverantörerna beror på och om det går att likrikta resultatet: 

1. Alla leverantörer får en uppsättning datafiler innehållande profiler med rådata 

som de utför MPD-beräkningen på. Resultatet sammanställs och jämförs. 

2. Leverantörerna beskriver sin egen valda filtreringsalgoritm. 

3. En mätning utförs på ett par teststräckor. 

4. Resultatet analyseras och förslag till förändring sammanställs i en rapport. 

5. Implementering av förändringsförslag hos leverantörerna. 

6. Ny testmätning på teststräckor utförs. 

7. Slutrapportering. 

Detta är något som egentligen bör göras i samband med en testmätning vid 

upphandlingstillfället eftersom Trafikverket har som krav att ett godkänt mätsystem inte 

ska ändras mellan upphandlingstillfällena. Eftersom det är angeläget att få till denna 

förändring så finns det goda skäl att göra ett undantag för att försöka harmonisera 

utrustningarna och förstå vad skillnaderna beror på. 
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8 Utbildning av branschen 

En viktig del i införandet av nya kontrollmetoder är att alla led har förståelse för vad 

metoden innebär och vilka konsekvenser kontrollen medför. De led vi tänker på i detta 

fall är beställaren, mätleverantören och entreprenören. Ytterligare en viktig del i 

kontrollmetoden är att entreprenören måste veta vad som krävs för att lyckas med 

objektet och hur han ska undvika att bli underkänd.  

Beställaren (Trafikverket) har troligtvis inte så goda kunskaper (det varierar givetvis) 

om vad en MPD-mätning står för. De har däremot goda kunskaper om de defekter som 

kontrollmetoden ska upptäcka vilket underlättar förståelsen av den nya 

kontrollmetoden. En utbildningsinsats bör göras för beställarorganisationen. 

Mätleverantören har bra kontroll på hur en mätning ska göras och hur data ska 

användas. Det viktiga i mätsammanhanget är att data samlas in under bra förhållanden 

med torr vägbana som ett krav. I och med att kontrollmetoden är så pass okomplicerad 

är implementering och redovisning av resultat enkelt att göra. En önskan är förstås att 

olika leverantörer redovisar sitt resultat på ett liknande sätt för att beställaren av 

mätningen ska känna igen sig och förstå resultatet oavsett mätutförare. 

Entreprenören (tillverkaren av den nya beläggningen) har troligtvis inte heller så goda 

kunskaper om vad en MPD-mätning står för. De har liksom beställaren goda kunskaper 

om de defekter som kontrollmetoden ska upptäcka vilket underlättar förståelsen av den 

nya kontrollmetoden. En utbildningsinsats bör göras för entreprenörerna. 

 

8.1 Utbildningsprogram 

Upplägget på en utbildning bör minst innehålla de moment som beskrivs av punkterna 

nedan och upplägget kan vara att både beställar- och entreprenörsorganisationen deltar 

vid samma tillfälle. 

1. Syftet med kontrollmetoden (beställaren/TRV) 

a. Vad vill beställaren åstadkomma med kontrollmetoden? 

b. Hur kommer de nya kraven att implementeras? 

c. Tankar kring vite/bonus 

2. Teori (VTI) 

a. Beskrivning av hur MPD beräknas och mäts 

b. Normalvärden för MPD på olika beläggningar 

c. Beskrivning av kontrollmetodens uppbyggnad 

d. Exempel på mätning och resultat 

3. En homogen beläggning 

a. Hur ska en homogen beläggning åstadkommas? 

b. Remixing – hur ska den utföras bäst för att beläggningen ska bli 

homogen och inte för blank 

c. Hjälpmedel för att få den perfekta beläggningen (Shuttle Buggy o.dyl.) 

4. Demonstration på ett ”riktigt” objekt 

a. Studiebesök på ett objekt i syfte att studera utfallet av kontrollmetoden 

5. Enkät till deltagarna 

a. För att ta tillvara deltagarnas stora erfarenhet bör de svara på en enkät 

om hur de ser på metoden. Det är då viktigt att de anger om de är 

beställare eller utförare (entreprenörer) 
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En sådan kurs skulle kunna organiseras och genomföras under försommaren eller efter 

semesterperioderna. Eftersom många beläggningsarbeten görs under 

senvåren/sommaren vore det senare alternativet att föredra. 
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9 Diskussion och slutsatser 

Detta är den andra rapporten inom ramen för makrotexturprojektet. I den första 

rapporten fastställdes att makrotexturen mätt med måttet MPD (Mean Profile Depth) är 

en lämplig mätstorhet för att avgöra om vägytans struktur är bra. Detta är ett långsiktigt 

projekt (avslutas 2016) som också ska involvera tankar för uppföljning av 

funktionskontrakt med avseende på ytans struktur. 

I denna rapport har en kotrollmetod arbetats fram för att avgöra om en nybyggd väg 

eller ett underhållsobjekt har en tillräckligt bra ytstruktur. Den metod som arbetats fram 

består av tre delar. Den ser till att ytans struktur är lagom (varken för låg eller för hög) 

och att den är homogen (liten variation). Metoden ska inte ses som fastställd i 

nuvarande stund då tanken är att testa den under ett år och sedan justera och kalibrera 

den för att sedan avgöra om den ska införas/fastställas kammande år. 

Införandet av krav på en ytas struktur vid ett beläggningsarbete bör i förlängningen ge 

en yta med bättre homogenitet, ökad trafiksäkerhet och bättre beständighet. Detta 

kommer i förlängningen att resultera i längre åtgärdsintervall och mindre 

underhållsåtgärder vilket kommer att ge besparingar åt Trafikverket 

Kotrollen av ytans struktur kan utföras vid samma mättillfälle som den jämnhetskontroll 

av nya beläggningar som redan utförs idag vilket inte kommer att öka kostnaden för att 

kontrollera objektet nämnvärt. Det finns vissa viktiga saker att tänka på vid mätningen 

av ett objekt: 

 vägen ska vara torr och fri från grus/lera 

 vägmarkeringar där mätningen sker (t.ex. hänvisningspilar, väggupp) bör noteras 

vid mätning för att kunna exkluderas från mätningen 

 broskarvar och andra ofrånkomliga egenskaper hos ett vägobjekt ska markeras 

och rapporteras. 

Resultatet från mätningarna och tolkningen av kontrollmetoden bör göras på ett likartat 

sätt oberoende av vilken leverantör som utför mätningen. Ett förslag arbetas fram och 

rapporteras inom ramen för ett annat projekt. Detta kommer alla inblandade parter att ha 

nytta av (mätutförare, beställare och entreprenör). 

Denna kontrollmetod tar inte i beaktning om objektet har olika nivåer för MPD i olika 

spår i tvärled. Då en koppling finns mellan MPD och friktion och att det finns studier 

som visar på trafiksäkerhetsrisker om friktionen är olika i vänster och höger hjulspår 

(Viner et al, 2006) bör detta tas i beaktning i fortsatt arbete. 

Den största orsaken till att kontrollmetoden inte redan idag är implementerad i 

verksamheten är att olika mätutförares resultat ger en alltför stor skillnad för uppmätta 

MPD-värden. En undersökning med syftet att utreda vad skillnaderna beror på och om 

möjligt likställa de olika mätutförarnas resultat utförs för närvarande (augusti 2012). 
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Beläggningstyper 

 

I föreliggande rapport beskrivs olika beläggningar med förkortningar. Beläggningarnas 

fulla benämning och dess egenskaper beskrivs i denna bilaga, se Tabell 1. 

Tabell 1 Förklaring av förkortade benämningar av beläggningstyper. 

Förkortning Benämning 

ABS Asfaltbetong stenrik 

TSK Tunnskiktsbeläggning 

ABT  Asfaltbetong tät 

ABD Dränerad asfaltbetong 

MJOG Oljegrus med mjukt 

bindemedel 

Y1B Ytbehandling på belagd väg 

Y1G Ytbehandling på 

grusunderlag 

IM(T) Indränkt makadam (tät) 

 

Ofta skrivs maximal stenstorlek tillsammans med beläggningens förkortning, t.ex. 

ABS16 innebär en stenrik asfaltbetong med maximal stenstorlek 16 mm. 

De egenskaper som eftersträvas för en väg kan väljas utifrån skriften ”I valet och 

kvalet” (Wågberg, 2001), se Tabell 2. 

Tabell 2 Olika beläggningstypers funktionella egenskaper. Källa ”I valet och kvalet - 

Handbok för val av beläggningsåtgärd” Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

För att ytterligare orientera om vilken beläggning som väljs för olika trafikmängder och 

därmed olika vägkategorier presenteras en tabell från Trafikverkets ATB Väg 2005, se 

nedan. 
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Tabell 3 Slitlagertyper och dess lämplighet med avseende på trafikmängd. Källa 

Trafikverket, ATB VÄG 2005. Svart innebär vanligt förekommande och vitt mindre 

vanligt. 
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1 Data om VTIs uppföljningssträckor 

I denna bilaga sammanfattas data för VTIs uppföljningssträckor. Mer information finns 

i kapitlet 6.4, tabell 5 där bl.a. beläggningstyp beskrivs. Information om vägarna är 

hämtade våren 2012 från Trafikverkets webbaserade tjänst ” Information om vägar via 

karta”. Diagrammen i bilagan visar data från MPD-mätning i höger hjulspår. Det finns 

två diagram för varje riktning längs objektet, den ena med fast skala, 0-3 mm, och den 

andra med automatiskt anpassad skala. 
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1.1 E687 - Sturefors 

Information om refrenslänk: 12724:109536 

Företeelse Värden 

Vägnummer: (5)687 

 
Roll: Normal 

 
Värdväg: Ja 

 
Längd: 2956 m 

 
Europaväg: - 

Hastighet: 60 km/h (812 m) 

 
80 km/h (5102 m) 

 

(Avrundningsfel kan 

förekomma) 

Vägkategori: Sekundär länsväg 

Vägtyp: Vanlig väg 

Vägbredd : 6,6-8,9 (2956 m) 

Region: Sydöst 

Kommun: Linköping 

Driftområde: Kisa 

Väghållare: statlig 

Bärighet: BK 1 

Viltstängsel: - 

Mittbarriär: -  

PMS Slitlager - 
Bel.ålder: ? 

PMS Slitlager - 
Jämnhet: Mycket jämn (0-1.99 mm/m) 

PMS Slitlager - 
Spårdjup: Spår (6-9.9 mm) 

Slitlager: Bituminös 

Trafik - Avsnitt: 8520045 Stickprovsmätning 

Trafik - Axelpar: 5244 (±8%) 

Trafik - Tung: 213 (±17%) 

Trafik - Fordon: 5151 (±8%) 

NRL nät: Viktigt transportstråk 

Stigningsfält: Nej 

Omkörningsförbud: Nej 

Färjeled: Nej 
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Figur 1 Utveckling av MPD i höger hjulspår längs E687. 
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1.2 Haningeleden (E707) Linköpings kommun 

 

Information om refrenslänk: 1000:59750 

Företeelse Värden 

Vägnummer: (5)707 

 
Roll: Normal 

 
Värdväg: Ja 

 
Längd: 2251 m 

 
Europaväg: - 

Hastighet: 50 km/h (138 m) 

 
70 km/h (4277 m) 

 
(Avrundningsfel kan förekomma) 

Vägkategori: -  

Vägtyp: -  

Vägbredd : 1,0-6,5 (1088 m) 

 
6,6-8,9 (88 m) 

 
9,0-12,9 (1075 m) 

Region: -  

Kommun: -  

Driftområde: -  

Väghållare: kommunal 

Bärighet: BK 1 

Viltstängsel: - 

Mittbarriär: -  

PMS Slitlager: -  

Slitlager: -  

Trafik: -  

NRL nät: -  

Stigningsfält: Nej 

Omkörningsförbud: Nej 

Färjeled: Nej 
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Figur 2 Utveckling av MPD i höger hjulspår längs Haningeleden.  
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1.3 Bergsvägen (E4.05)– Linköpings kommun 

 

Information om refrenslänk: 12725:22755 

Företeelse Värden 

Vägnummer: (5)4.05 

 
Roll: Normal 

 
Värdväg: Ja 

 
Längd: 709 m 

 
Europaväg: Ja 

Hastighet: 50 km/h (171 m) 

 
70 km/h (1246 m) 

 
(Avrundningsfel kan förekomma) 

Vägkategori: -  

Vägtyp: -  

Vägbredd : 6,6-8,9 (709 m) 

Region: -  

Kommun: -  

Driftområde: -  

Väghållare: Kommunal 

Bärighet: BK 1 

Viltstängsel: - 

Mittbarriär: -  

PMS Slitlager: -  

Slitlager: -  

Trafik: -  

NRL nät: -  

Stigningsfält: Nej 

Omkörningsförbud: Nej 

Färjeled: Nej 
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Figur 3 Utveckling av MPD i höger hjulspår längs Bergsvägen. 

1.4 AB226 - Huddinge 

Information om refrenslänk: 1000:79296 

Företeelse Värden 

Vägnummer: (2)226 

 
Roll: Normal 

 
Värdväg: Ja 

 
Längd: 1643 m 

 
Europaväg: - 

Hastighet: 50 km/h (73 m) 

 
70 km/h (1570 m) 

 

(Avrundningsfel kan 

förekomma) 

Vägkategori: Primär länsväg 

Vägtyp: Vanlig väg 

Vägbredd : 6,6-8,9 (1506 m) 

 
9,0-12,9 (137 m) 

Region: Stockholm 

Kommun: Huddinge 

 
Botkyrka 

Driftområde: V Södertörn 

Väghållare: statlig 

Bärighet: BK 1 

Viltstängsel: - 

Mittbarriär: -  

PMS Slitlager - 
Bel.ålder: 10 - 15 år 

PMS Slitlager - 
Jämnhet: Ojämn (4-5.99 mm/m) 

PMS Slitlager - 
Spårdjup: Början till spår(3-5.9 mm) 

PMS Slitlager - 
Bel.ålder: 2 - 5 år 
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PMS Slitlager - 
Jämnhet: Mycket jämn (0-1.99 mm/m) 

PMS Slitlager - 
Spårdjup: Djupa spår (10-14.9 mm) 

PMS Slitlager - 
Bel.ålder: 5 - 10 år 

PMS Slitlager - 
Jämnhet: Jämn (2-3.99 mm/m) 

PMS Slitlager - 
Spårdjup: Början till spår(3-5.9 mm) 

PMS Slitlager - 
Jämnhet: Mycket jämn (0-1.99 mm/m) 

PMS Slitlager - 
Spårdjup: Djupa spår (10-14.9 mm) 

PMS Slitlager - 
Jämnhet: Ojämn (4-5.99 mm/m) 

PMS Slitlager - 
Spårdjup: Början till spår(3-5.9 mm) 

Slitlager: Bituminös 

Trafik - Avsnitt: 10810086 Stickprovsmätning 

Trafik - Axelpar: 16104 (±5%) 

Trafik - Tung: 1304 (±6%) 

Trafik - Fordon: 15656 (±5%) 

NRL nät: 
Regionala vägar m viktiga 

transportstråk 

Stigningsfält: Nej 

Omkörningsförbud: Ja 

Färjeled: Nej 
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Figur 4 Utveckling av MPD i höger hjulspår längs AB226.  
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1.5 E796 - Gistad 

 

Information om refrenslänk: 1000:60828 

Företeelse Värden 

Vägnummer: (5)796 

 
Roll: Normal 

 
Värdväg: Ja 

 
Längd: 2222 m 

 
Europaväg: - 

Hastighet: 70 km/h (353 m) 

 
90 km/h (4091 m) 

 
(Avrundningsfel kan förekomma) 

Vägkategori: Sekundär länsväg 

Vägtyp: Vanlig väg 

Vägbredd : 13,0-40,0 (2222 m) 

Region: Sydöst 

Kommun: Linköping 

Driftområde: Norrköping-Finspång 

Väghållare: statlig 

Bärighet: BK 1 

Viltstängsel: - 

Mittbarriär: -  

PMS Slitlager - Bel.ålder: Yngre än 2 år 

PMS Slitlager - Jämnhet: Mycket jämn (0-1.99 mm/m) 

PMS Slitlager - Spårdjup: Början till spår(3-5.9 mm) 

PMS Slitlager - Spårdjup: Slät (0-2.9 mm) 

Slitlager: Bituminös 

Trafik - Avsnitt: 8540074 Stickprovsmätning 

Trafik - Axelpar: 4979 (±8%) 

Trafik - Tung: 447 (±12%) 

Trafik - Fordon: 4474 (±8%) 

NRL nät: Viktigt transportstråk 

Stigningsfält: Nej 

Omkörningsförbud: Nej 

Färjeled: Nej 
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Figur 5 Utveckling av MPD i höger hjulspår längs E796.  
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1.6 E691 - Bestorp 

 

Information om refrenslänk: 1000:59890 

Företeelse Värden 

Vägnummer: (5)691 

 
Roll: Normal 

 
Värdväg: Ja 

 
Längd: 1210 m 

 
Europaväg: - 

Hastighet: 30 km/h (330 m) 

 
50 km/h (558 m) 

 
70 km/h (1532 m) 

 
(Avrundningsfel kan förekomma) 

Vägkategori: Sekundär länsväg 

Vägtyp: Vanlig väg 

Vägbredd : 1,0-6,5 (1210 m) 

Region: Sydöst 

Kommun: Linköping 

Driftområde: Kisa 

Väghållare: statlig 

Bärighet: BK 1 

Viltstängsel: - 

Mittbarriär: -  

PMS Slitlager - Bel.ålder: Yngre än 2 år 

PMS Slitlager - Jämnhet: ? 

PMS Slitlager - Spårdjup: ? 

Slitlager: Bituminös 

Trafik - Avsnitt: 8520083 Stickprovsmätning 

Trafik - Axelpar: 499 (±27%) 

Trafik - Tung: 25 (±49%) 

Trafik - Fordon: 486 (±27%) 

NRL nät: Viktigt transportstråk 

Stigningsfält: Nej 

Omkörningsförbud: Nej 

Färjeled: Nej 
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Figur 6 Utveckling av MPD i höger hjulspår längs E691.  
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1.7 E1128 - Tjällmo 

 

Information om refrenslänk: 1000:66473 

Företeelse Värden 

Vägnummer: (5)1128 

 
Roll: Normal 

 
Värdväg: Ja 

 
Längd: 2755 m 

 
Europaväg: - 

Hastighet: 70 km/h (5510 m) 

Vägkategori: Sekundär länsväg 

Vägtyp: Vanlig väg 

Vägbredd : 1,0-6,5 (2755 m) 

Region: Sydöst 

Kommun: Motala 

Driftområde: Norrköping-Finspång 

Väghållare: statlig 

Bärighet: BK 1 

Viltstängsel: - 

Mittbarriär: -  

PMS Slitlager - Bel.ålder: Yngre än 2 år 

PMS Slitlager - Jämnhet: ? 

PMS Slitlager - Spårdjup: ? 

Slitlager: Bituminös 

Trafik - Avsnitt: 9510032 Stickprovsmätning 

Trafik - Axelpar: 736 (±19%) 

Trafik - Tung: 71 (±26%) 

Trafik - Fordon: 676 (±19%) 

NRL nät: Viktigt transportstråk 

Stigningsfält: Nej 

Omkörningsförbud: Nej 

Färjeled: Nej 
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Figur 7 Utveckling av MPD i höger hjulspår längs E1128..  
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1.8 E1064 - Linghem 

 

Information om refrenslänk: 1000:60816 

Företeelse Värden 

Vägnummer: (5)1064 

 
Roll: Normal 

 
Värdväg: Ja 

 
Längd: 2982 m 

 
Europaväg: - 

Hastighet: 50 km/h (1997 m) 

 
70 km/h (3968 m) 

 
(Avrundningsfel kan förekomma) 

Vägkategori: Sekundär länsväg 

Vägtyp: Vanlig väg 

Vägbredd : 1,0-6,5 (2055 m) 

 
6,6-8,9 (928 m) 

Region: Sydöst 

Kommun: Linköping 

Driftområde: Norrköping-Finspång 

Väghållare: statlig 

Bärighet: BK 1 

Viltstängsel: - 

Mittbarriär: -  

PMS Slitlager - Bel.ålder: 15 - 30 år 

PMS Slitlager - Jämnhet: Jämn (2-3.99 mm/m) 

PMS Slitlager - Spårdjup: Början till spår(3-5.9 mm) 

PMS Slitlager - Spårdjup: Mycket djupa spår (15- mm) 

PMS Slitlager - Spårdjup: Spår (6-9.9 mm) 

Slitlager: Bituminös 

Trafik - Avsnitt: 8540070 Stickprovsmätning 

Trafik - Axelpar: 832 (±21%) 

Trafik - Tung: 71 (±31%) 

Trafik - Fordon: 731 (±21%) 

NRL nät: -  

Stigningsfält: Nej 

Omkörningsförbud: Nej 

Färjeled: Nej 
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Figur 8 Utveckling av MPD i höger hjulspår längs E1064.  
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1.9 C292 - Gimo 

 

Information om refrenslänk: 1000:96608 

Företeelse Värden 

Vägnummer: (3)292 

 
Roll: Normal 

 
Värdväg: Ja 

 
Längd: 9993 m 

 
Europaväg: - 

Hastighet: 90 km/h (19986 m) 

Vägkategori: Primär länsväg 

Vägtyp: Vanlig väg 

Vägbredd : 9,0-12,9 (9993 m) 

Region: Mälardalen 

Kommun: Östhammar 

Driftområde: Östhammar 

Väghållare: statlig 

Bärighet: BK 1 

Viltstängsel: Typ: Viltstängsel År: 1994 

Mittbarriär: -  

PMS Slitlager - Bel.ålder: 2 - 5 år 

PMS Slitlager - Jämnhet: Mycket jämn (0-1.99 mm/m) 

PMS Slitlager - Spårdjup: Slät (0-2.9 mm) 

Slitlager: Bituminös 

Trafik - Avsnitt: 12820060 Stickprovsmätning 

Trafik - Axelpar: 1178 (±17%) 

Trafik - Tung: 173 (±19%) 

Trafik - Fordon: 902 (±17%) 

NRL nät: Hamnnod 

Stigningsfält: Nej 

Omkörningsförbud: Nej 

Färjeled: Nej 
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Figur 9 Utveckling av MPD i höger hjulspår längs C292.  
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1.10 E4 Kista 

 

Information om refrenslänk: 1000:80987 

Företeelse Värden 

Vägnummer: (2)4 

 
Roll: Syskon bak 

 
Värdväg: Ja 

 
Längd: 1658 m 

 
Europaväg: Ja 

Hastighet: 90 km/h (1658 m) 

Vägkategori: Europaväg 

Vägtyp: Motorväg 

Vägbredd : 13,0-40,0 (1658 m) 

Region: Stockholm 

Kommun: Sollentuna 

Driftområde: Sollentuna 

Väghållare: statlig 

Bärighet: BK 1 

Viltstängsel: - 

Mittbarriär: Mittbarriär 

PMS Slitlager - Bel.ålder: 5 - 10 år 

PMS Slitlager - Jämnhet: Mycket jämn (0-1.99 mm/m) 

PMS Slitlager - Spårdjup: Början till spår(3-5.9 mm) 

PMS Slitlager - Spårdjup: Spår (6-9.9 mm) 

Slitlager: Bituminös 

Trafik - Avsnitt: 10830135 Bedömt flöde med stödmätning 

Trafik - Axelpar: - (-) 

Trafik - Tung: - (-) 

Trafik - Fordon: 43600 (-) 

NRL nät: Stamvägnät 

Stigningsfält: Nej 

Omkörningsförbud: Nej 

Färjeled: Nej 
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Figur 10 Utveckling av MPD i höger hjulspår längs E4 vid Kista.  
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1.11 AB276 - Åkersberga 

 

Information om refrenslänk: 1000:83120 

Företeelse Värden 

Vägnummer: (2)276 

 
Roll: Syskon fram 

 
Värdväg: Ja 

 
Längd: 3411 m 

 
Europaväg: - 

Hastighet: 90 km/h (3411 m) 

Vägkategori: Primär länsväg 

Vägtyp: Vanlig väg mötesfri 

Vägbredd : 9,0-12,9 (3411 m) 

Region: Stockholm 

Kommun: Österåker 

Driftområde: S Roslagen 

Väghållare: statlig 

Bärighet: BK 1 

Viltstängsel: - 

Mittbarriär: Mittbarriär 

PMS Slitlager - Bel.ålder: Yngre än 2 år 

PMS Slitlager - Jämnhet: ? 

PMS Slitlager - Spårdjup: ? 

Slitlager: Bituminös 

Trafik - Avsnitt: 10840011 Stickprovsmätning 

Trafik - Axelpar: 12673 (±8%) 

Trafik - Tung: 822 (±12%) 

Trafik - Fordon: 12406 (±8%) 

NRL nät: Regionala vägar m viktiga transportstråk 

Stigningsfält: Nej 

Omkörningsförbud: Nej 

Färjeled: Nej 
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Figur 11 Utveckling av MPD i höger hjulspår längs AB276.  
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1.12 E4 Huskvarna 

 

Information om refrenslänk: 1000:48781 

Företeelse Värden 

Vägnummer: (6)4 

 
Roll: Syskon fram 

 
Värdväg: Ja 

 
Längd: 2307 m 

 
Europaväg: Ja 

Hastighet: 90 km/h (2307 m) 

Vägkategori: Europaväg 

Vägtyp: Motorväg 

Vägbredd : 9,0-12,9 (2307 m) 

Region: Sydöst 

Kommun: Jönköping 

Driftområde: Jönköping 

Väghållare: statlig 

Bärighet: BK 1 

Viltstängsel: - 

Mittbarriär: Betong 

PMS Slitlager - Bel.ålder: Yngre än 2 år 

PMS Slitlager - Jämnhet: Mycket jämn (0-1.99 mm/m) 

PMS Slitlager - Spårdjup: Början till spår(3-5.9 mm) 

Slitlager: Bituminös 

Trafik - Avsnitt: 7410170 Stickprovsmätning 

Trafik - Axelpar: 13671 (±8%) 

Trafik - Tung: 2030 (±7%) 

Trafik - Fordon: 11027 (±8%) 

NRL nät: Stamvägnät 

Stigningsfält: Nej 

Omkörningsförbud: Nej 

Färjeled: Nej 
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Figur 12 Utveckling av MPD i höger hjulspår längs E4 vid Huskvarna.  
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1.13 E4 - Sillekrog 

 

Information om refrenslänk: 1000:69683 

Företeelse Värden 

Vägnummer: (4)4 

 
Roll: Syskon fram 

 
Värdväg: Ja 

 
Längd: 11858 m 

 
Europaväg: Ja 

Hastighet: 110 km/h (11858 m) 

Vägkategori: Europaväg 

Vägtyp: Motorväg 

Vägbredd : 9,0-12,9 (11858 m) 

Region: Mälardalen 

Kommun: Nyköping 

 
Trosa 

Driftområde: Nyköping 

Väghållare: statlig 

Bärighet: BK 1 

Viltstängsel: Typ: Viltstängsel 

 
Typ: Viltstängsel År: 1994 

Mittbarriär: W-räcke 

 
Vajerräcke 

PMS Slitlager - Bel.ålder: 10 - 15 år 

PMS Slitlager - Jämnhet: Mycket jämn (0-1.99 mm/m) 

PMS Slitlager - Spårdjup: Början till spår(3-5.9 mm) 

PMS Slitlager - Spårdjup: Spår (6-9.9 mm) 

PMS Slitlager - Bel.ålder: 2 - 5 år 

PMS Slitlager - Jämnhet: ? 

PMS Slitlager - Spårdjup: ? 

PMS Slitlager - Jämnhet: Mycket jämn (0-1.99 mm/m) 

PMS Slitlager - Spårdjup: Början till spår(3-5.9 mm) 

PMS Slitlager - Spårdjup: Spår (6-9.9 mm) 

Slitlager: Bituminös 

Trafik - Avsnitt: 9740084 Stickprovsmätning 

Trafik - Axelpar: 14025 (±11%) 

Trafik - Tung: 1802 (±11%) 

Trafik - Fordon: 11779 (±11%) 

VViS - Namn: Brohagen 

VViS - Nummer: 405 

VViS - Sida: Höger 

NRL nät: Stamvägnät 
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Stigningsfält: Nej 

Omkörningsförbud: Nej 

Färjeled: Nej 

 

 

 

Figur 13 Utveckling av MPD i höger hjulspår längs E4 vid Sillekrog.  



Bilaga 2 

Sida 41 (43) 

 

VTI notat 35-2012 

1.14 F127 - Vrigstad 

 

Information om refrenslänk: 1000:37000 

Företeelse Värden 

Vägnummer: (6)127 

 
Roll: Normal 

 
Värdväg: Ja 

 
Längd: 3072 m 

 
Europaväg: - 

Hastighet: 90 km/h (6144 m) 

Vägkategori: Primär länsväg 

Vägtyp: Vanlig väg 

Vägbredd : 6,6-8,9 (3072 m) 

Region: Sydöst 

Kommun: Sävsjö 

Driftområde: Vetlanda 

Väghållare: statlig 

Bärighet: BK 1 

Viltstängsel: Typ: Viltstängsel 

Mittbarriär: -  

PMS Slitlager - Bel.ålder: Yngre än 2 år 

PMS Slitlager - Jämnhet: ? 

PMS Slitlager - Spårdjup: ? 

Slitlager: Bituminös 

Trafik - Avsnitt: 6420091 Stickprovsmätning 

Trafik - Axelpar: 4713 (±8%) 

Trafik - Tung: 613 (±12%) 

Trafik - Fordon: 3928 (±8%) 

NRL nät: Viktigt transportstråk 

Stigningsfält: Nej 

Omkörningsförbud: Nej 

Färjeled: Nej 
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Figur 14 Utveckling av MPD i höger hjulspår längs F127. 
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Protokoll för inventering av objekt 

 

Bedömning, homogenitet Vanlig väg/Körfält:________

Del av objektet:______________________ Norr/Öster Signatur:_______________________

Söder/Väster

Allmänt omdöme om objektet:

Bedömningen görs per 1 km i de tre spår där MPD mäts, vänster, mitten och höger.

Vänster

5000 till 6000 m

Mitten Höger

Vänster Mitten Höger

Vänster Mitten Höger

9000 till 10000 m

1000 till 2000 m

2000 till 3000 m

3000 till 4000 m

4000 till 5000 m

Mitten

Vänster Mitten Höger

7000 till 8000 m

6000 till 7000 m

0 till 1000 m

1000 till 2000 m

2000 till 3000 m

3000 till 4000 m

4000 till 5000 m

Vänster Mitten Höger

Vänster Mitten Höger

Vänster Mitten

9000 till 10000 m

8000 till 9000 m

VänsterMittenHöger

Höger Mitten Vänster

Höger

5000 till 6000 m

6000 till 7000 m

7000 till 8000 m

8000 till 9000 m

Höger

Vänster Mitten Höger

Vänster Mitten Höger

Vänster Mitten Höger

Vänster

Höger Mitten Vänster

Höger Mitten Vänster

Höger Mitten Vänster

Höger Mitten Vänster

Höger Mitten Vänster

Höger Mitten Vänster

Höger Mitten Vänster

0 till 1000 m
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Protokoll vid objektmätning 

Objektnamn: __________________________________  

Län: _________________________________________  

Mätdatum: ____________________________________  

Vägnummer: __________________________________  

Mätbil: ______________________________________  

Väglag: ______________________________________  

Temperatur: __________________________________  

Operatör/bedömare: ____________________________  

Data om objektet/beläggningen 

Vägtyp 

(MV/2+1/VV):__________________________________________________________ 

Vägbredd:______________________________________________________________ 

Körfältsbredd:___________________________________________________________ 

ÅDT:__________________________________________________________________ 

Andel tung 

trafik:_________________________________________________________________ 

Skyltad 

hastighet:_______________________________________________________________ 

Beläggningsdatum:_______________________________________________________ 

Beläggningstyp:_________________________________________________________ 

Stenstorlek:_____________________________________________________________ 

Data från materialtester 

(filnamn):______________________________________________________________ 

Värmekameramätning:____________________________________________________ 

Speciell metod vid läggning (Shuttle buggy/remixing 

etc.):__________________________________________________________________ 
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Gradering av utförandekvalitet 

 

1. God homogenitet, inga synliga defekter 
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2. Enstaka ”feta fläckar” (överskott av bitumen) 
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3. Måttlig förekomst av ”feta fläckar” (överskott av bitumen) 
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4. Större delen av vägen har en tät yta, ”feta fläckar” (överskott av bitumen) 
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5. Öppna partier vid lassbyten i mindre utsträckning (grov textur i förhållande till 

omgivande textur, ofta i form av färgskiftningar i beläggningen) 
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6. Tydliga öppna partier vid lassbyten, i större utsträckning (grov textur i 

förhållande till omgivande textur, ofta i form av färgskiftningar i beläggningen) 
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in the field of transport.

HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE

LINKÖPING BORLÄNGE STOCKHOLM GÖTEBORG
POST/MAIL SE-581 95 LINKÖPING POST/MAIL BOX 920 POST/MAIL BOX 55685 POST/MAIL BOX 8072
TEL +46(0)13 20 40 00 SE-781 29 BORLÄNGE SE-102 15 STOCKHOLM SE-402 78 GÖTEBORG
www.vti.se TEL +46 (0)243 446 860 TEL +46 (0)8 555 770 20 TEL +46 (0)31 750 26 00




