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1  Inledning  
En mätbil kallad Laser RST (Road Surface Tester) finns för att mäta vägytans 
tillstånd. Tillståndet beskrivs genom att mäta längs- och tvärprofil och därifrån 
beräkna olika mått, såsom exempelvis spårdjup och IRI (International Roughness 
Index). Standardmätningar sker enligt Vägverkets regler – Metodbeskrivning 
111:1998 ”Bestämning av jämnhet i längsled och tvärled samt tvärfall hos ett 
vägobjekt med mätbil”. För uppföljning av tillståndet hos observationsobjekt 
exempelvis ingående i LTPP-projektet (LTPP=Long Term Pavement Perfor-
mance) utföres mätningarna på utvalda teststräckor i Sverige enligt en speciell 
metod. Mätmetodiken beskrivs i detta notat.  

 
2  Utrustning och mätparametrar 
Standardversionen av Laser RST består av 17 fast monterade avståndsmätande 
lasrar. Mätbredden är 3,2 m. Huvudprogrammet som används för mätning heter 
Hiway och har programversion 4.8. Principskiss enligt figur 1. 

 

 
Figur 1 Principskiss för programflödet. 
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2.1 Tvärprofil 
En medeltvärprofil beräknas för varje 0,1 m av vägens längd. Beräkningen av 
spårdjup sker enligt den s.k. trådprincipen. En tänkt tråd sträcks mellan tvärprofi-
lens ytterkanter. Tråden spänns upp av de höga punkterna i tvärprofilen och spår-
djupet tas som det största av de rätvinkliga avstånden mellan den tänkta tråden 
och vägytan. Spårdjupet beräknas från varje tvärprofil. Det beräknade värde som 
mätbilen redovisar är det maximala spårdjupet över 20 m. Ett medelspårdjup över 
20 m redovisas som det aritmetiska medelvärdet av de 200 tvärprofilernas största 
spårdjup. 

Tidigare version av Laser RST utförde mätning med 11 fast monterade 
avståndsmätande lasrar. Skillnaden mellan 11 och numera använda 17 lasrar är en 
förtätning i sidled med bibehållen mätbredd på 3,2 m. Dessutom är VTI:s forsk-
ningsbil utrustad med 2 extra lasrar som ökar mätbredden till 3,65 m. 

Vid en och samma mätning kan man endast mäta spårdjup beräknat för två av 
kombinationerna, t.ex. 11 och 17 lasrar eller 15 och 19 lasrar. Därför krävs upp-
repade mätningar vid de tillfällen då båda dessa kombinationer önskas. Vid LTPP-
uppföljning används kombinationerna, spårdjup beräknat från 11 och 17 lasrar 
med en mätbredd av 3,2 m samt 15 och 19 lasrar med en mätbredd av 3,65 m. 

Vid de upprepade mätningarna strävas efter att använda samma sidoläge men 
olika antal mätpunkter. Spårdjupet beräknas utifrån tvärprofilen enligt den så kall-
ade trådprincipen, både för hela profilen samt för vänstra och högra delen av tvär-
profilen. På uppsättningen 11 lasrar är det de 7 vänstra lasrarna som ingår i den 
vänstra delen av tvärprofilen och för uppsättningen 17 är det de 10 vänstra las-
rarna. För högerdelen är det för 11 de 7 högra lasrarna och för 17 de 10 högra las-
rarna. På uppsättningen 15 lasrar är det de 9 vänstra lasrarna som ingår i den 
vänstra delen av tvärprofilen och för 19 är det de 11 vänstra lasrarna. För höger-
delen är det på 15 de 9 högra lasrarna och för 19 de 11 högra lasrarna. Figur 3 och 
4. 
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Figur 2  Mätpunkternas sidoplacering vid olika antal för hela tvärprofilen. 
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Figur 3 Mätpunkternas sidoplacering vid olika antal uppsättning för högra 
spåret. 
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Figur 4 Mätpunkternas sidoplacering vid olika antal uppsättning för 
vänstra spåret. 
 
2.2  Tvärfall 
Tvärfallet anges som lutningen hos regressionslinjen genom tvärprofilen och som 
lutningen av en linje genom två av de yttre lasrarna på var sida. Tvärfall enligt 
andra definitioner kan även beräknas senare om så önskas. Tvärfallet uttrycks i 
procent. Se metodbeskrivning 111:1998. 

Under 1999 har programversion 4.-8 för beräkning av tvärfall använts. 
 

2.3  Kurvatur 
Kurvaturen beskriver medelkurvaturen för den linje bilen färdas i. Kurvaturen är 
den inverterade kurvradien. 

Under 1999 har programversion 6.-30 för beräkning av kurvatur använts. 
 

2.4  Längsprofil 
Längsprofilen registreras samtidigt i vänster och höger hjulspår. Längsprofilen 
sparas med ett värde för varje 5 eller 10 cm. 

Under 1999 har programversion 2.-9 för beräkning av längsprofil använts. 
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2.4.1  Jämnhetsmåtten IRI och RMS 
Samtidigt som längsprofilen mäts, sker beräkning från denna av olika jämnhets-
parametrar, såsom IRI (International Roughness Index) och RMS (Root Mean 
Square-värden) för sex olika våglängdsband. Se Metodbeskrivning 111:1998. De 
olika våglängdsområdena är: 
1. 0,5-1 m  
2. 1-3 m 
3. 3-10 m 
4. 10-30 m 
5. 0,5-10 m 
6. 0,5-30 m 
 

Under 1999 har programversion 7.-29 för beräkning av IRI och RMS använts.  
 
2.5  Textur 
Makrotextur och megatextur mäts samtidigt dels i höger hjulspår och dels i väg-
banans mitt.  

Våglängdsområdet för den fina makrotexturen är 2–10 mm 
 grova makrotexturen är 10–100 mm 
 och för megatexturen 100–500 mm. 
 
Under 1999 har programversion 5.-6 för beräkning av makro- och megatextur 

använts. 
 

2.6  Backighet 
Backigheten presenteras som vägbanans lutning i färdriktningen uttryckt i pro-
cent. 

Under 1999 har programversion 6.-30 för beräkning av backigheten använts. 
 
2.7  Videofilm/vägmiljö 
Vägmiljön kan filmas med distans och vägyteparametrar inkopierade i bilden. 

Videofilmning görs kontinuerligt vid varje mättillfälle. Videokameran är place-
rad på taket riktad framåt på Laser RST-bilen. På videobilden visas ett medel-
värde för spårdjup och ett för IRI varje 20 meter samt position inom vilket objek-
tet som mäts. Detta för att vid utvärdering och efterbearbetning lätt kunna se var 
bilen befunnit sig. Videofilmen kan vidare utnyttjas för att visuellt kunna ge en 
förklaring till eventuellt extrema mätvärden. 

Utrustning som används är videokameran VPC 925. Optik är Schneider 15 
mm. Bandspelare är Panasonic AG-7350. 

Under 1999 har programversion 1.0 för styrning av video använts. 
 

3  Kalibrering 
För kontroller och kalibreringar dagligen före mätning finns följande program: 
Laserlog, Calgeom och Bounce test. Calpuls, Calacc, Calcps och Laserlog 
inklusive 40 mm test behöver inte användas varje dag utan enligt beskrivning 
som följer nedan.  

Laserlog görs för att  kontrollera laserkamerorna – för att visa att alla laser-
kameror ger rimliga mätvärden, och att mätbalken är intakt från den föregående 
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kalibreringen. Laserlog ska utföras varje dag samt efter byte av laserkamera och 
efter längre transporter. 

Calgeom är ett kalibreringsprogram som används för inklinometrarna och 
rategyrot. Backighet, kurvatur och tvärfall kalibreras genom att ett offsetvärde 
samt en skalfaktor läses av för respektive instrument. Skalfaktorn för inklinomet-
rarna erhålls genom att kontrollera skillnaden mellan utslaget som fås då inklino-
metrarna står i mätläge respektive kalibreringsläge. Skalfaktorn för rategyrot 
erhålls genom att läsa värden från rategyrot då det roteras 360 grader. 

Bouncetest görs för att se att alla IRI-värden ligger inom tillåtna gränsvärden. 
Testet görs genom start av mätprogrammet (Hiway). Simulerade pulser måste 
användas samt bounceplattor till därför avsedda laserkameror. Bouncetestet sparas 
varje dag i den katalog där mätdata insamlas. 

Calpuls är ett program som används för att bestämma antalet pulser per meter 
som pulsgivaren på vänster framhjul ger. Pulsgivaren ger 2 500 pulser/varv. 
Denna  kalibrering möjliggör en korrekt distansmätning. Kalibrering ska utföras 
före varje nytt mätuppdrag, efter däckbyte eller om man har ändrat däckens luft-
tryck. Vid  kalibrering bör Vägverkets noggrant uppmätta mätsträckor användas. 
Information över var dessa längdkalibreringssträckor är belägna finns på huvud-
kontoret inom respektive VV-region. Kalibrering görs samtidigt av digitripmäta-
ren som finns i Laser RST-bilen. 

Calacc är ett kalibreringsprogram som används för att kalibrera accelerometern 
och det görs genom att jämföra två värden. Det första värdet läses av när accele-
rometern är i normal position (påverkad av jordens tyngdkraft) och det andra vär-
det läses av då accelerometern är vriden 90° (opåverkad). Informationen från 
accelerometrarna används vid beräknandet av de olika jämnhetsvärdena samt 
längsprofilen som mäts med Laser RST. 

Calcps är ett program som används för att kalibrera alla lasrarna mot antingen 
den vanliga laserbalken eller mot den viskösa kalibreringsbalken. När kalibrering 
mot den viskösa kalibreringsbalken sker sparas ett ”referensvärde” för varje laser-
kamera. Kalibreringsvärdena utnyttjas vid tvärprofilmätningen (spårdjupsmät-
ningen) samt vid  tvärfallsmätningen. 

Laserlog (inkl. 40 mm test) är en laserkalibrering som testar laserkamerornas 
avståndsmätning. Denna test görs för att kontrollera att alla laserkamerorna ger 
mätvärden samt att mätbalken är intakt sedan den föregående kalibreringen.  Tes-
ten görs också  för att kontrollera de laserkameror som är vinklade. 

 
Tabell 1 Översikt av hur ofta respektive kalibrering och test bör utföras. 

 

Dagligen
1gång/ 
vecka

1 gång/ 
månad

Vid nytt mätuppdrag 
eller vid behov

Laserlog inkl 40 mm test x x x
Kalibrering av rategyrot 
(calgeom) x x x
Bounce test x x x
Calcps x
Calgeom x x x
Calpuls x
Calacc x  
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4  Mätning  
Mätningarna utförs alltid av två personer, en förare och en operatör.  

Sträckorna mäts alltid minst två gånger med 17 lasrar, varefter spårdjupet 
beräknas för 11 respektive 17 lasrar (mätbredd 3,2 m). Drygt hälften av sträckorna 
mäts dessutom minst två gånger med 19 lasrar, varefter spårdjupet beräknas för 15 
respektive 19 lasrar (mätbredd 3,65 m), Figur 2.  

Mätprogrammet är utfört så att manuell knapptryckning görs vid varje del-
sträcka om 100 m. När mätning av ett objekt utförs startar operatören mätpro-
grammet vid objektets början (sektion 0). Därefter görs knapptryckning mellan 
varje delsträcka dvs. var 100 m. Om ett objekt består av 9 observationssträckor 
och man mäter i båda riktningar består sträckan således av 18 delsträckor.  

Inom LTPP-projektet gäller att de objekt, där en beläggningsåtgärd skall utfö-
ras under säsongen, mäts innan åtgärden (på våren när tjälen gått ur). Alla objekt 
mäts sedan på hösten. 

 
4.1  Beskrivning av LTPP-objekt 
För varje mätobjekt finns vissa obligatoriska uppgifter (beskrivningar) samlade i 
en pärm som medföres i mätbilen. Mätresultat från tidigare år finns för varje 
objekt. Avstånd till LTPP-objektet från närmaste knutpunkt finns också antecknad 
i beskrivningen. 

Beskrivning av hur ett LTPP-objekt kan se ut visas nedan. Exemplet är ett mät-
objekt, där 1–5 är delsträckor kvitteras manuellt. I det här fallet där det är 5 och 20 
m mellan delsträckorna, utförs kvitteringen mitt mellan observationssträckorna. 
Detta gäller vid korta mellanrum upp till 20 m. Där det är längre mellanrum, som i 
det här fallet, 585 m mellan 5:e och 6:e delsträckan sätts mätprogrammet i paus, 
då mätdata ej sparas. Mätprogrammet startas igen efter 585 m genom kvittering 
vid sträcka 6. Samma procedur upprepas vid fortsatt mätning. Huvudriktning är 
antingen mot norr eller österut. 
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Exempel på en LTPP-sträcka: 
(knutpunktsnummer samt avstånd från knutpunkten) 
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4.2  Kvalitetskontroll 
Inför mätning används kalibreringsprogrammen Laserlog, Calgeom och Bounce-
test för att dagligen säkerställa att ingenting förändrats från den senaste kalibre-
ringen. Se utförligare beskrivning i avsnitt 3 – Kalibering. 

Efter avslutad mätning jämförs data mot tidigare mätningar och riktigheten för 
spårdjup och IRI bedöms. Vid onormal avvikelse görs ommätning för att tillse att 
sidoläget inte varit orsak härtill. Skulle avvikelse från tidigare mätning kvarstå 
görs en noggrann kontroll både subjektivt och mättekniskt. All mätdata sparas och 
säkerhetskopieras dagligen. 

 
4.3  Körsätt 
Laser RST-bilen framföres så att en bestämd laser mäter maximalt spårdjup. Detta 
ställer höga krav på föraren och därför genomförs utbildning före varje mät-
säsong. Utbildningen består bl.a. av att framföra Laser RST-bilen på en utvald 
körslinga, minst två varv, med varierande vägytekarakteristika. Körningarna kor-
releras mot varandra och mot en referensmätning, då korrelationskoefficienten 
skall vara större än 0,95 per 20 meter.  

 
4.4  Bearbetning 
Operatören  bearbetar insamlad mätdata med programmen extract och v_pms. 
Denna bearbetning görs på transportsträckorna mellan varje mätobjekt. Extract-
programmet används för att ta fram olika parametrar av utvalt objekt på respektive 
LTPP-sträcka. Exempel på parametrar är medelspårdjup och IRI för varje 100 m:s 
bit av objektet. V_pms är ett program som används för att tala om vilket objekt 
som mätts. Variabler som skrivs in är namnet på objektet, vilket län man mätt i, 
hur många enskilda 100 m:s bitar det finns på objektet samt hur många lasrar som 
använts vid mättillfället.  

Då Laser RST-bilen befinner sig på VTI överförs mätdata från mätbilen via 
VTI:s PC-nätverk till en server. 

 
5  Kompletterande mätutrustning  
Volvo 740 VTITVP har en utrustning som mäter tvärprofilen med en rörlig laser. 
Mätningen sker stillastående vid bestämda sektioner. Mätbredden är 4 meter och 
en registrering sker var fjärde mm. En nära nog kontinuerlig tvärprofil erhålles 
efter databearbetning. 

Med utrustningen PRIMAL mäts i första hand tvärprofiler med stor noggrann-
het. Profilen registreras i ett stort antal mätpunkter med ett valfritt intervall från 1 
till 10 cm och med en mätosäkerhet på 0,5 mm. Ett på en mätvagn monterat mät-
hjul registrerar ytans profil i förhållande till en från motagarstativet projicerad 
laserstråle. Mätdata sänds kontinuerligt via mottagarstativet till en dator för bear-
betning och lagring. 

Deflektionsmätning sker med fallviktsapparat (FWD). En belastning åstad-
kommes genom att en vikt får falla på ett fjädersystem ovanpå en belastnings-
platta, vilken överför masskraften till vägen. Kraftpulsen beror av viktens massa, 
fjädersystemets egenskaper, fallhöjden och vägkroppens styvhet. Vägytans maxi-
mala deflektion under stöten registreras, dels i belastningscentrum, dels i flera 
punkter på valda avstånd från belastningscentrum.  
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De tre ovannämnda mätutrustningarna används i jämförande mätningar på 
utvalda provsträckor runt om i Sverige. 

 
6  Databas 
Sedermera sparas de mätningar, för lika antal lasrar, som givit störst spårdjup i en 
databas. 

Som databashanteringssystem används Microsoft Access (version 7.0). Data-
basen innehåller en stor mängd mätdata och andra uppgifter om observations-
sträckorna. All mätdata och alla uppgifter finns registrerade som enskilda poster, 
men är uppdelade i flera tabeller, Tabell 1, som i sin tur kan kombineras med s.k. 
frågor. Detta under förutsättning att någon post är gemensam för den eller de 
tabeller som önskas kombineras. Frågorna används även vid urval, grupperingar 
och beräkningar. Inom systemet finns även möjlighet att utforma formulär och 
rapporter. 

Databasen har, förutom som underlag för modellbyggnad både nationellt och 
internationellt, använts och används inom flera doktorandprojekt och examens-
arbeten (ämnesområde Vägteknik). Data från databasen har även använts inom 
VV-projektet, ”Effekt av olika förstärkningsåtgärder på asfaltbelagda vägar” 
(Jansson, Djärf, Göransson, 1998). Inför fastställandet av krav på jämnhet i 
längdled, IRI, i Vägverkets VÄG 94 hämtades underlag i databasen. Med hjälp av 
databasen har också ett stort antal referenssträckor kunnat tas fram för användning 
i olika sammanhang bl.a. vid utveckling och verifiering av VTI:s Road Deflection 
Tester (RDT) samt inom VV-projektet, ”Sprickmätning på belagd väg”. 

 
Tabell 2 Databasens innehåll vid årsskiftet 1998/-99. 

 
Tabell Poster Innehåll 
Objekt 63 Läge, klimat mm för varje objekt  
Sträcka 620 Undergrund, överbyggnad mm för varje sträcka 
Åtgärd 2 600 Asfaltbundna lager för varje sträcka 
FWDpunkter 37 000 Fallviktsdata från varje mätpunkt 
RST-11 12 000 Data för varje sträcka, riktning och mättillfälle; 11 lasrar, 3.2m 
RST-15 2 800 Data för varje sträcka, riktning och mättillfälle; 15 lasrar, 3.6m 
RST-17 2 200 Data för varje sträcka, riktning och mättillfälle; 17 lasrar, 3.2m 
RST-19 1 300 Data för varje sträcka, riktning och mättillfälle; 19 lasrar, 3.6m 
Profillinjer 20 000 Tvärprofildata från varje mätsektion 
Trafikårsmedel 620 Trafikdata från varje sträcka 
Besiktningar 32 000 Varje enskild observation per sträcka 
Väderårsmedel 1 700 Årssammanställning för närbelägen SMHI-station 
Skadepoäng 5 500 Belastningsskadepoäng efter grad och utbredning per 

sträcka  
 
 
7  Forskningsprojekt  
Den kanske mest systematiska och kontinuerliga uppföljningen av nära nog 
homogena vägavsnitt utförs vid VTI inom Vägverksprojektet: 
”Tillståndsuppföljning av observationssträckor”. En mängd data som beskriver 
vägens förutsättningar och dess tillstånd och tillståndsutveckling samlas in. Pro-
jektstarten skedde 1984 på ett begränsat antal, 100 meter långa, observations-
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sträckor. Under årens lopp har antalet utökats kontinuerligt och uppgår vid års-
skiftet 1998/99 till 621 stycken, fördelade över 62 objekt Figur 6. 

Uppföljningen (i de flesta fall båda körriktningarna) består av skadebesikt-
ningar, mätning av ojämnheter i längd- och tvärled samt deflektionsmätningar, 
beskrivande vägens tillstånd . Dessutom insamlas en mängd uppgifter om vägens 
nominella uppbyggnad, trafikbelastning, klimatförhållanden m.m.  

En ansenlig del av mätvärdena erhålls vid mätning med Laser-RST. Dessa 
mätningar startade hösten 1987. Sedan dess har mätsystemet utvecklats och anta-
let mätta parametrar ständigt utökats. 

Den övergripande målsättningen med uppföljningen är att ta fram modeller 
med vars hjälp man skall kunna förutsäga tillståndets förändring i tiden samt 
bestämma den lämpligaste underhållsåtgärden och lämpligaste tidpunkten för den-
samma. Detta arbete bedrivs/har bedrivits inom ramen för: 
• Projektverksamhet vid VTI som pågått sedan 1984 och som syftar till att 

utveckla tillståndsförändringsmodeller för belagda vägar. 
• EU-projektet PARIS (Performance Analysis of Road Infrastructure) som 

genomfördes av ett konsortium bestående av 15 europeiska länder. Starten 
skedde under hösten 1996 och projektet avslutades under hösten 1998. 
Budgeten motsvarade ca 20 miljoner svenska kronor. Hälften finansierades av 
de deltagande länderna. Av data från totalt 1 098 observationssträckor som 
modellarbetet bygger på, kommer 296 (27%!) från Sverige. 

• N–SHRP (Nordic – Strategic Highway Research Programme) är ett samarbete 
som startade 1992 med deltagande från Sverige, Finland, Danmark och Norge 
samt med anknytning till SHRP i USA. 

• Samarbete Sverige (VTI)/Finland (VTT) som pågår, med syfte att komplettera 
med mera och mer varierad data, för att säkrare kunna utveckla egna eller 
gemensamma tillståndsförändringsmodeller. Forskningsprogrammen påmin-
ner för övrigt mycket om varandra. 
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Figur 6          Observationsobjektens/-sträckornas läge.  

 
 
 
 
 
 
 

Län Väg Objekt Antal
C 292 Gimo 9
C E4 Månkarbo 10
D 20 Eskilstuna 14
D 53 Kvicksund 18
D 53 Nyköping 10
E 34 Brokind 16
E E4 Herrbeta 17
E 1173 Rejmyre 9
E 34 Skeda Udde 15
E 34 Skeda Udde 1
E 215/1153 Skärblacka 6
E 36 Tift 12
E 55 Åby 7
F 195 Bankeryd 13
F 31 Nässjö 11
F E4 Värnamo 21
F E4 Värnamo 8
G 126 Moheda 11
G 23 Älmhult 11
H 33 Ankarsrum 10
H 34 Målilla 10
H E22 Oskarshamn 11
H 33 Vimmerby 12
L E22 Linderöd 12
M 103 Lund 6
M 11 Staffanstorp 9
N E6 Frillesås 14
N E6 Tvååker 10
P 166 Dals Ed 6
P 45 Lilla Edet 12
P 46 Trädet 9
R 44 Grästorp 10
R E20 Hova 8
S E18 Karlstad 13
S E18 Kristinehamn 10
S 63 Saxån 14
T 50 Askersund 6
T 207 Hjälmarsberg 11
T 205 Laxå 8
T 60 Lindesberg 10
T 68 Lindesberg 11
U 252 Hallstahammar 9
U 53 Kvicksund 11
U 580 Köping 8
U 67 Sala 10
W 80 Bjursås 10
W 60 Borlänge 1
W 60 Borlänge 10
W 60 Borlänge 1
W 850 Falun 1
W 60 Ludvika 10
W 880 Svärdsjö 1
W 266 Sörbo 12
W 71 Äppelbo 7
X 83 Arbrå 10
X 301 Bollnäs 13
X 67 Hedesunda 11
Z 675 Kaxås 12
Z 45 Lit 10
Z 321 Mattmar 12
Z E14 Mattmar 10
Z 45 Svenstavik 11
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