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Förord 

Detta uppdrag är beställt av Trafikverket med Bertil Mårtensson, VGtav, som 
kontaktman. Projektet startades under hösten 2009 med Thomas Lundberg, VTI, som 
projektledare. I projektet har även Ramböll RST och Vectura deltagit. Medel för en 
fortsättning av projektet är sökta och beviljade för 2010 till och med 2016. Detta Notat 
avser en delrapportering av projektet för aktiviteter utförda under 2009. 

Syftet med projektet är att undersöka hur texturmåttet kan användas vid kontroll av 
beläggningsarbeten i första hand av nyproducerade beläggningsmassor. Rambölls och 
Vecturas del i projektet under 2009 har varit att med mätbil genomföra mätningar på två 
olika för syftet lämpliga beläggningar. Mätningarna skulle analyseras efter konsultens 
egen modell och vara inriktade på att finna vilka brister texturmåttet kan finna. 

Arbetet skulle ske stegvis och rapporteras med ett dokument efter varje steg: 

1. Definiera vilka fel och brister texturmätning kan indikera 
2. Mätning av två objekt varav de som minst ska utföras enligt enl. VVMB 

122:2009 
3. Analys av objekten för att upptäcka brister enl. pkt 1 
4. Sammanställning av resultatet i ett Worddokument som underlag till rapport 

som sammanställs av VTI. 

I projektet har Mika Gustafsson utfört analys och sammanställt resultat vid test av de 
modeller som provats. Notatet är slutligen sammanställt av Thomas Lundberg. 

Delar av denna rapport kommer från ett tidigare utfört projekt utfört av Leif Sjögren och 
som endast rapporterats internt. Rapporten innehöll bl.a. en litteraturgenomgång utförd 
av Anita Ihs. 

Linköping februari 2011 

 

Thomas Lundberg 
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Vägytans makrotextur och dess variation – vägytemätning med mätbil 
Thomas Lundberg, Leif Sjögren, Mika Gustafsson och Anita Ihs 
VTI 
581 95 Linköping 

 
Sammanfattning 

Att upptäcka ett bristfälligt anläggningsarbete i god tid, helst redan vid utförandeskedet, 
kan ge stora besparingar för Trafikverket. En bidragande del till denna besparing är att 
få en homogen ytstruktur hos en beläggning. Till exempel kan låga temperaturer vid 
lassbyten orsaka inhomogena partier i ytstrukturen som ger upphov till ett förtida 
underhållsbehov. Vedertagna metoder eller modeller avseende makrotexturmätning 
finns idag inte tillgängliga i Sverige. Andra länder har gjort ansatser till metoder för 
detta ändamål men de har inte fått genomslagskraft i Sverige. 

Inriktningen i detta projekt är att i största möjliga mån utnyttja redan befintlig 
mätteknik, mätstorheter och mätmetoder avseende vägytemätning med mätbil. Hur 
mätningen ska utföras beskrivs i Trafikverkets metodbeskrivningar VVMB 121:2009 
och VVMB 122:2009. Dessa beskrivningar reglerar övergripande vägnätsmätning 
(VVMB 121) då ett större område ska mätas (ett län eller en region) men också mätning 
av ett specifikt objekt (VVMB 122) som denna rapport inriktar sig på. Den senare 
metodbeskrivningen är utformad med tanke på att kunna reglera resultatet från ett 
anläggningsarbete i ekonomiska termer, därför finns krav på att alla mätningar ska 
utföras med minst tre överfarter för att visa att mätbilens resultat är reliabelt. För de tre 
överfarterna finns gränsvärden som visar om den utförda mätningen är godkänd 
avseende de mätstorheter som samlas in vid objektmätningen. 

Efter att en ny beläggning är lagd utförs (i vissa fall) en så kallad objektmätning med 
mätbil. Vid dessa mätningar finns metoder och gränsvärden för att godkänna 
entreprenörens resultat avseende jämnhet i längs- och tvärled. En liknande metod med 
tillhörande gränsvärden för en homogen ytstruktur ska arbetas fram i detta projekt. 
Brister som separationer (både överskott och underskott av bindemedel) är viktiga att 
upptäcka så att förväntad livslängd och en trafiksäker yta för objektet uppnås. 
Separationer och andra ytskador ger upphov till en inhomogen ytstruktur. Fyra olika 
modeller för att identifiera inhomogeniteter i ytstrukturen på grund av separationer har 
testats i projektet vilka alla visar lovande resultat. I stort sett rangordnar modellerna 
samma testade yta som sämst även om gränsvärdena gör att andel ”underkänd” 
väglängd av objektet varierar mellan modellerna. Detta är framförallt en fråga om att 
kalibrera modellernas gränsvärden men det finns också potential i att förbättra modellen 
i sig. 

Projektet kommer att fortgå i ytterligare sju år. Denna långa projekttid gör det möjligt 
att följa upp ett antal objekt en längre tid för att se hur de defekter som upptäcks vid 
initialmätningen utvecklats över tiden. Detta ger dessutom en mycket bra 
erfarenhetsdatabas användbar för att både fastställa modeller och gränsvärden samt för 
att koppla modellernas resultat mot vägens faktiska nedbrytning/slitage. 
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Road surface texture and its variation – Road surface monitoring 

by Thomas Lundberg, Leif Sjögren, Mika Gustafsson and Anita Ihs  
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 

Early fault detection, particularly at construction stage, can result in substantial savings 
for the Swedish Transport Administration. A contributing element to these savings is to 
have a homogeneous bituminous surface structure. For example, load changes, at low 
temperatures, can create a heterogeneous surface structure that gives rise to premature 
maintenance needs. Established methods or macro texture measurement models are not 
currently available in Sweden. Other countries have made advances in this field but they 
have not yet had an impact in Sweden. 

An objective of this project is to maximize the possible use of existing measurement 
technology, quality and techniques associated with road surface measurement carried 
out by survey vehicles. Measurement should be carried out in accordance with the 
Swedish Transport Administration method descriptions VVMB 121:2009 
(comprehensive measurement - larger areas such as a region or county) and VVMB 
122:2009 (measurement of specific objects). Method descriptions are designed to be 
able to regulate the outcome of construction work in financial terms. To show that the 
survey vehicle’s results are reliable, it is required that measurements are carried out at 
least three times. Specification values can then be used to determine if the 
measurements are within the approved limits. 

In some cases, after a new surface has been laid, ‘object measurement’ is carried out by 
a survey vehicle. These measurements can be used to approve the surfacing contractor's 
performance in terms of longitudinal and transverse smoothness. A similar method, with 
specified values for homogeneous surface structures, will be developed in this project. 
An object is designed to provide a safe road surface throughout its design life 
expectancy. In order to be able to achieve this, it is important to discover surface 
shortcomings such as material separation. Four different models were tested in the 
project – all of which show promising results. Generally, all the models were able to 
identify the worst test surface. However, the actual "failed" road surface length of the 
object varied between models. This, above all, is a question of calibrating the models' 
limits. However, there is also potential to improve the model itself. 

The project will continue for another seven years. This continuation will provide a very 
good opportunity to monitor a number of objects, over a long time period, to see how 
defects, detected at initial measurement, evolve over time. It will also create a 
substantial knowledge base, useful for the establishment of model thresholds and the 
linking of model performance with actual road degradation. 
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1 Inledning 

Under 2008 investerade Vägverket 9,5 miljarder kronor i väganläggningar och 
genomförde drift- och underhållsåtgärder på belagda vägar för ca 3,3 miljarder kronor. 
Ett väl utfört anläggningsarbete är a och o för att kunna få ut projekterad livslängd hos 
ett vägobjekt. För att en underhållsåtgärd inte ska behöva göras i förtid är det av största 
vikt att hela kedjan vid ett beläggningsarbete, från projekteringsskedet till dess att 
trafikanterna börjar nyttja vägen, fungerar väl och genomförs med tillräcklig kvalitet. 

Viktiga faktorer vid utförandet av en beläggningsåtgärd är bl.a. att rätt grunddata finns 
för val av beläggningstyp, massans kvalitet och blandning är rätt, beläggningsmassans 
temperatur hålls rätt, lassbyten fungerar, och att materialet packas på rätt sätt. Inom 
Trafikverket efterfrågas metoder för att kontrollera och/eller följa upp beständigheten 
vid ett funktionsåtagande eller för ett underhållsobjekt. Redan idag kontrolleras en 
beläggningsåtgärd med en rad olika metoder, från materialprover till funktions-
anpassade tester. De kontroller som utförs är ofta i form av stickprovskontroller som 
utförs av utföraren själv. Denna studie fokuserar på kontroller som utförs avseende 
vägytans struktur. 

I Sverige har det svenska statliga belagda vägnätets tillstånd systematiskt inventerats 
sedan 1986. Årligen mäts vägytans tillstånd för mellan 30 000 och 60 000 km av 
vägnätet genom så kallad vägytemätning (vägnätsmätning). De mätbilar som används 
utvecklades från början för att kunna mäta tillståndet för ett stort vägnät, dvs. klara av 
att mäta stora volymer på relativt kort tid. Under mitten av 1990-talet började mät-
metoden också att användas för att ge en mer detaljerad beskrivning av vägytan genom 
så kallade objektmätningar. Vägytemätning med mätbil är en mätmetod som är kontakt-
lös (laserbaserad) och kan utföras i normal trafikrytm, alltså en mycket trafiksäker 
metod och relativt prisvärd med tanke på att hela ytan kontrolleras då mätningen sker 
kontinuerligt. Sedan starten av vägytemätningarna har ett par mätstorheter varit i det 
närmaste oförändrade, bl.a. jämnhet i längsled (uttryckt som IRI, International 
Roughness Index) och ojämnhet i tvärled (uttryckt som spårdjup max).  

Vägytans struktur beskrivs av olika mått för textur. Dessa mätstorheter har inte varit så 
kallade obligatoriska mätstorheter (inget krav från Trafikverket) men de har samlats in 
vid mätningen och levererats till Trafikverket utan att en riktig användning funnits. Från 
och med 2005 har Trafikverket ställt krav på att vägytans makrotextur ska mätas med 
måttet MPD (Mean Profile Depth). Det är ett standardiserat mått som har en stor 
spridning internationellt. Från och med 2010 kommer även måttet megatextur att vara 
obligatoriskt vid vägytemätningen. Megatexturen kan användas för att detektera 
defekter i vägytan som har en utbredning mellan 0,05 till 0,5 m (t.ex. slaghål och 
broskarvar). 
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2 Syfte 

Syftet med projektet är att undersöka om mått för makrotextur är lämpliga att använda 
för att beskriva en vägytas homogenitet, dvs. fördelning av stenmaterial och bindemedel 
i beläggningar. Primärt inriktar sig projektet på nya beläggningar. Om defekter i 
vägytan kan detekteras ska metod och gränsvärden föreslås som ett led i kravställande 
vid underhållsbeläggningar och vid funktionsentreprenader. De uppgifter som årets 
aktiviteter ska inrikta sig på är att hitta lämpliga metoder för att identifiera inhomogena 
beläggningar. Vidare är projektet inriktat på trafiksäkra mätmetoder (mätning i normal 
trafikrytm med mätbil) som minimerar störning för trafikanter. En avgränsning i 
projektet är att endast barmarksförhållande ska studeras. 
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3 Texturmätning i Sverige 

Vägens ytstruktur beskrivs som tidigare nämnts av olika mått för textur. Dessa mätstor-
heter har inte varit obligatoriska mätstorheter (inget krav från Trafikverket) vid vägnäts-
mätningarna men de har samlats in och levererats till Trafikverket trots att en riktig 
användning funnits. Vid starten (1986) av tillståndsmätningen av det statliga vägnätet 
beskrevs makrotexturen med två RMS-värden(1), fin och grov makrotextur, och 
presenterades som ett medelvärde över 20 m. Dessa mått täcker olika våglängdsintervall 
inom makrotexturområdet och beskriver därmed två olika egenskaper hos vägytan. 
Senare kompletterades dessa texturmått med megatextur som beskriver de egenskaper 
hos vägytan som ligger mellan makrotexturområdet och jämnhet i längsled. 

Från och med 2005 har Trafikverket ställt krav på att vägytans makrotextur ska mätas 
med måttet Mean Profile Depth (MPD) i tre linjer längs vägen, i vänster och höger 
hjulspår samt där emellan. Det är ett standardiserat mått som har stor internationell 
spridning. Från och med 2010 är även måttet megatextur obligatorisk vid Trafikverkets 
tillståndsmätningar. Megatexturen ska mätas i vänster och höger hjulspår. 

Makrotexturmätning kräver högpresterande sensorer. I Europa har man upptäckt att det 
finns sensorer som inte fungerar tillräckligt bra. Med anledning av detta har ett arbete 
inom ISO (ISO/TC 43/SC 1/WG 39) startats för att ta fram metoder i syfte att undvika 
dessa fel. I Sverige har vi ett väl fungerande kontrollsystem som i ett tidigt skede ska 
upptäcka eventuella felaktigheter. De kontroller som utförs sker vid upphandlingen av 
vägnätsmättjänsten med mätbil i Sverige. Vid produktionsskedet finns det också 
kontrollmetoder som är väl fungerande. 

Under ett antal år har ett projekt inom Road Technology bedrivits på uppdrag av 
Trafikverket som benämnts ”Nya mått”. Inom detta projekt har bl.a. vissa brister 
identifierats i den befintliga texturmätningen som visar att detaljgraden för måtten 
makrotextur och megatextur varit för dålig. En defekt på vägytan, t.ex. en separations-
skada till följd av ett lassbyte har en utbredning i längsled på 0,5 till 3 m vilket kan vara 
svårt att detektera med ett medelvärde över 20 m. Bland annat med anledning av detta 
ställs numera kravet att måtten ska samlas in som ett medelvärde varje meter. Detta är 
verkställt i och med mätsäsongen 2010. 

De mätningar som görs i samband med kontroll av ett vägobjekt (objektmätning) skiljer 
sig något från den ”stora” inventeringen av hela statliga vägnätet. Vid inventeringen av 
det statliga vägnätet handlas tjänsten upp i konkurrens där pris och kvalitet avgör val av 
leverantör. I samband med denna upphandling utförs omfattande tester för att avgöra 
om de tänkbara leverantörerna av mättjänsten har tillräcklig kvalité för de mått som är 
aktuella. Vid testerna kontrolleras bl.a. validitet och repeterbarhet vilket garanterar att 
de leverantörer som klarar testerna har en tillräcklig kvalitet för att kunna utföra 
mätningar åt Trafikverket. I samband med upphandlingen av vägnätsmättjänsten blir de 
leverantörer som klarar testerna även godkända att mäta s.k. objektmätningar på 
uppdrag av Trafikverket. För dessa mätningar lämnas inget pris utan en förnyad 
konkurrensutsättning görs vid varje objekt där beställaren ska ta in pris från godkända 
leverantörer. 

Tidigare har det funnits ett krav att vissa mått ska mätas vid en objektmätning. Från och 
med mätsäsongen 2010 kommer det endast vara krav på att position och fordonshastig-
het levereras kompletterat med de mått som är av intresse för det aktuella objektet. De 

                                                 
1 RMS=root mean square 
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mått som blir bedömda vid upphandlingen av mättjänsten visas i Tabell 1. Ett eller flera 
av dessa kan vara aktuella vid en objektmätning. 

 
Tabell 1  Mätstorheter och tillhörande presentationslängder. 

Mätstorhet  Enhet  Presentationslängd  Obligatorisk 
Längsprofil V, H och 
HT2  

mm  100 mm  Ska levereras om IRI 
mäts. 

IRI V och H  mm/m  20 m  Beställs beroende på 
uppdrag 

Medeltvärprofil  mm  1 m  Beställs beroende på 
uppdrag 

Spårdjup max15, 
V15 och H15 (15 
mätpunkter)  

mm  20 m  Beställs beroende på 
uppdrag 

Spårdjup max17, 
V17 och H17 (17 
mätpunkter)  

mm  20 m  Beställs beroende på 
uppdrag 

Tvärfall  %  1 m  Beställs beroende på 
uppdrag 

Kurvatur  1/10000m  20 m  Beställs beroende på 
uppdrag 

Backighet  %  20 m  Beställs beroende på 
uppdrag 

Makrotextur (MPD) 
V, M och H  

mm  1 m  Beställs beroende på 
uppdrag 

Standardavvikelse 
makrotextur 
(MPDstd) V, M och 
H  

mm  1 m  Beställs beroende på 
uppdrag 

Megatextur V och H  mm  1 m  Beställs beroende på 
uppdrag 

Sprickor  %  20 m  Beställs beroende på 
uppdrag 

Digital stillbild  – 20 m  Beställs beroende på 
uppdrag 

Position  m  20 m  Ska alltid levereras 

 
3.1 Textur 

Beläggningens textur är av stor betydelse för ett flertal av vägytans funktionella 
egenskaper, såsom friktion, intern- och extern fordonsbulleremission, rullmotstånd, 
däckslitage, ytavvattning/dränering, synbarhet/ljusreflektion och troligen även 
partikelgenerering. Numera finns mätmetoder som medger att texturen kan mätas i hög 
fart (trafikfart) med hjälp av t.ex. lasersensorer. Texturen indelas normalt i tre 
våglängdsområden: mikro-, makro, och megatextur. Figuren nedan visar hur olika ytors 
beskaffenhet kan benämnas med ord avseende mikro- respektive makrotextur. 

                                                 
2 V=vänster hjulspår, H=höger hjulspår, M=mellan hjulspåren och HT=höger hjulspår för tunga fordon. 
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Figur 1  Ytans beskaffenhet och olika benämningar för mikro- och makrotextur. 
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De olika texturområdena och var deras huvudsakliga effekter är av betydelse illustreras i 
figuren nedan: 

 
Figur 2  Illustration av mikro- makro- och megatextur, samt angränsande ojämnheter, på 
en våglängdsskala; och dess effekter. 

 
3.2 Megatextur 

Måttet megatextur beskriver ojämnheter mellan 0,05 och 0,5 m hos vägytan vilka är helt 
oönskade till skillnad från måttet MPD (makrotextur) som har både positiva och 
negativa egenskaper. Med ett minskande värde för megatexturen upplevs vägen jämnare 
av trafikanten och effekter som t.ex. fordonsslitage minskar. Tekniskt beskriver måttet 
ojämnheter inom våglängdsintervallet 0,05 till 0,5 m. Typiska egenheter i vägytan som 
megatexturvärdet beskriver är bl.a. slaghål, ojämna beläggningsskarvar, dåligt utförda 
broskarvar, korrugerad beläggning, krackelerade ytor och ett långt gånget stensläpp 
(urglesning av stenar). 

Måttet kan uttryckas på två alternativa sätt dels med enheten dB, dels som ett RMS-
värde med enheten mm. De två alternativen beräknas givetvis med utgångspunkt från 
samma signal och kan enkelt översättas fram och tillbaka. Gemensamt för båda 
metoderna är att en profil samlas in med en mätgivare (oftast laserbaserad mätgivare). 
Profilen filtreras så att ojämnheter inom våglängdsintervallet 0,050 till 0,50 m passerar. 
Därefter beräknas ett Root Mean Square (RMS) värde för den filtrerade signalen. 

 mm
n

xxxx
x n

RMS

22

3

2

2

2

1 
  

För att beräkna megatexturvärdet med enheten dB (LME) från motsvarande RMS-värde 
kan följande formel användas. 

 dBxLOGL
RMSME

20)1000(  , där xRMS [mm] är data för 20 m. 
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Kortfattat kan nämnas att megatextur uttryckt som RMS-värde har en skala med något 
större dynamik än LME, se figuren nedan. Trafikverket har mätt megatextur som RMS 
under en lång tid och har därför valt att behålla RMS-värdet, detta beskrivs i 
Trafikverkets metodbeskrivningar VVMB 121:2009 och 122:2009. Den ännu ej fast-
slagna ISO-standarden ISO/FDIS 13473-5 förordar LME som mått för megatexturen. 

 
Figur 3  Exemplifiering av megatexturvärden uttryckta som RMS respektive LME för 
mätvärden per 10 m. 

 
3.3 Makrotextur-MPD (Mean Profile Depth) 

Beräkning av Mean Profile Depth är specificerat i standarden, ISO 13473-1:1997 (E) 
vilken också är antagen av CEN. I Figur 4visas principen för beräkning av MPD-värdet. 

Den uppmätta profilen styckas upp i delar om 100 mm. Denna profil filtreras, t.ex. 
genom ett flytande medelvärde (2,5 mm). I Figur 4 ovan visas en utvald del av en 
inmätt profil kallad baslinje (100 mm lång). Anpassningen av baslinjen på den uppmätta 
profilen görs som en regressionslinje. Vidare delas baslinjen i två delar (var och en 
50 mm långa). Inom varje sådan del söks profildjupet vilket är avståndet från baslinjen 
till den högsta toppen. I exemplet ovan blir dessa 0,77 mm (del A) och 2,35 mm (del B). 
Medel Profil Djupet bestäms sedan som medelvärdet av dessa två djup vilket här blir 
MPD=1,56 mm. Detta värde beräknas alltså per 1 dm. Värdet per 1 dm kan sedan 
medelvärdesbildas till den presentationslängd som ska användas. Från och med 2010 
(vilket specificeras i VVMB 121:2009 och VVMB 122:2009) ska presentationslängden 
1 m användas. Metodbeskrivningarna föreskriver också att en standardavvikelse ska 
presenteras för varje metervärde för MPD. 
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Figur 4  Principen för MPD-beräkning. 

 

Specifikationer utöver standarden 

Då standarden ska åberopas är det viktigt att vara medveten om att det finns friheter i 
standarden som bör specificeras och förtydligas. En av dessa är mängden data som 
behöver samlas in från ett testobjekt. Standarden tillåter att man endast (minst) mäter 
10 stycken ekvidistans fördelade 100 mm sektioner per 100 meter testad väg. Om vägen 
bedöms vara homogen vad gäller makrotexturen så räcker det med 16 sådana 100 mm 
sektioner, oberoende av testad väglängd. Då standarden åberopas bör man därför 
specificera vad som gäller i det specifika fallet t.ex. som Trafikverket gör i sina 
Metodbeskrivningar MB 121:2009 och 122:2009 

”Makrotextur ska beräknas som MPD (Mean Profile Depth) i enheten mm. Utöver 
MPD ska standardavvikelsen för MPD också beräknas, benämns MPDstd. ISO 13473-1 
beskriver principerna för detta. Presentationslängden för MPD ska vara 1 m. Baslinjen 
som utnyttjas ska bestämmas enligt avsnittet Slope suppression, 7.6 i ISO 13473-1 se 
[2]. Vidare ska minst 8 baslinjer per meter väg mätas, dvs. varje metervärde måste 
baseras på minst 80 % mätning.” 

Vidare finns två alternativ att bestämma den baslinje som ska användas. Beroende på 
vilken metod som används blir storleken på MPD något olika. Även här har 
Trafikverket specificerat i sin metodbeskrivning vilket alternativ som ska användas 
nämligen ”slope supression”. 
 
3.3.1 Diskussion om MPD 

Som Figur 4 visar är det som i standarden benämns texturdjup i realiteten en profilhöjd. 
Tekniskt kunde måttet kallas för Mean Profile Height (MPH). I (McGhee, 2003) talas 
om positiva och negativa makrotexturer, se Figur 5 och Figur 6. Om man i Figur 4 ovan 
speglar makrotexturprofilen i horisontalplanet (motsvarar att betrakta den från 
undersidan) och beräknar ett MPD enligt standarden så erhålls ett helt annat värde än 
tidigare. Detta värde skulle kunna användas som ett komplement till MPD i syfte att 
kategorisera beläggningstyper (skilja negativ textur från positiv) men också för att 
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detektera defekter i en beläggning. T.ex. skulle en kvot mellan MPD och ett ”speglat” 
MPD med stor sannolikhet kunna användas för att skilja negativ textur från positiv. I 
Figur 5 har man fyllt ut texturen men klot (glaspärlor) för att demonstrera skillnaden. 

 
Figur 5  Illustration av positiv och negativ makrotextur från (McGhee (2003)). 

 

Man kan säga att MPD är ett asymmetriskt mått till skillnad från RMS som är ett 
symmetriskt mått. 

 
Figur 6  Exempel på positiv och negativ makrotextur från (McGhee (2003)). 

I Figur 7visas MPD beräknat för demonstrationsvägarna. I den övre grafen finns MPD 
beräknat enligt standarden och i den nedre är MPH (negativ MPD) beräknat på den 
speglade profilen. Vidare är MPD/MPH beräknat för fyra olika lateral placeringar per 
väg i detta försök (till skillnad från metodbeskrivningens krav på tre laterala lägen). 
Vägen som benämns Borensberg har en helt nylagd beläggning. Vägen som benämns 
Jägarvallen har en gammal sliten beläggning med flera potthål och lappningar. Man kan 
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utläsa att makrotexturen är olika beroende på vilket spår man väljer att betrakta. 
Makrotexturen mätt i hjulspåren visar genomgående högre värden än mellan hjulspåren. 
Vidare kan man se att det är svårt att utifrån MPD-medelvärdet särskilja en gammal 
sliten beläggning och en ny. Överhuvudtaget är skillnaden mellan olika beläggningar 
liten för MPD, särskilt om man jämför med MPH. Särskilt tydligt särskiljer MPH om 
det är en nylagd beläggning (MPH har väldigt stora negativa värden på den nylagda 
sträckan Borensberg i jämförelse med övriga beläggningar). 

  
Figur 7  Illustrering av MPD och MPH (speglat MPD) för 5 stycken objekt. 
Makrotexturen är mätt i 4 olika laterala positioner. Position 1, 4, 5 och 9 motsvarar 
hjulspåren och övriga positioner motsvarar mellan hjulspåren. 

Makrotexturen är inmätt med VTI:s Laser RST utrustad med ett system för insamling av 
”rådata”. Med rådata menas här att varje samplat värde (32 kHz) från lasern är sparat. 
Som sensorer har fyra lasrar från LMI/Selcom använts, 

 OPTOCATOR typ 2008-128/390-I 

 Samplingstäthet 32 kHz 

 Bandbredd 10 kHz 

 Mätområde av 128 mm 

 Brus vid 10 kHz uppges till 0.05 mm RMS 

 Mätfläcken är rund med en diameter av ca 0.55 mm 

De fyra lasrarna är placerade så att fyra parallell spår längs vägen mäts enligt numrering 
i Figur 8. Laser 13 kan anses mäta i höger hjulspår. 
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Figur 8  Lateral placering av mätlinjer för makrotexturmätningen i testen. 

I och med att rutinerna för beräkning av MPD går ut på att leta upp endast två topp-
värden per 100 mm och medelvärdesbilda dem kan måttet vara känsligt för störningar 
(spikar i profilen). Det ställer höga krav på mätgivare och de erfarenheter som finns från 
VTI:s mätningar är att måttet fungerar för att beskriva vägytans struktur. En komplet-
tering av MPD med MPH skulle innebära att mer information skulle gå att få ut av 
måttet. Det är möjligt att MPH skulle kunna användas för att beskriva andra effekter 
såsom buller. 

 
3.3.2 Repeterbarhet 

För att möjliggöra en pålitlighet till olika modeller för beslutsstöd är det viktigt att veta 
vilken tilltro man kan tillskriva en mätning. Alla typer av mätningar är givetvis 
påverkade av flera typer av störningar av varierande storlek, vilka gör att repeterade 
mätningar (s.k. replikat) ger något olika resultat. För mätbilen tillkommer också att 
repeterade mätningar sker på lite olika delar av vägbanan, pga. den mänskliga faktorn. 

Därför varierar repeterbarheten i mätdata beroende på vilken presentationslängd vi 
väljer för mätdata och möjligtvis också av mätbilens hastighet. Ett sätt att kontrollera 
hur pass mycket man kan lita på mätdata är att studera förhållandet mellan mätdata och 
brusnivå. Genom att välja olika upplösning får man en bra uppfattning av på vilken nivå 
man bör använda mätdata. Vi studerar därför storleken på standardavvikelsen skattat 
utifrån upprepade mätningar. Då felen i replikaten är relativt oberoende av varandra, 
kan man förvänta sig att dessa ger oss en god uppfattning om vilken storlek det 
stokastiska felet har, dock inte eventuella systematiska fel. Oberoendet mellan 
mätningar gäller emellertid inte i samma utsträckning för den längsgående standard-
avvikelse för varje decimetervärde som entreprenörerna anger, eftersom de härrör från 
mätningar i samma körning. Troligen är denna standardavvikelse fullgod för att 
beskriva spridningen för en upplösningsnivå.  

I vår kartläggning över repeterbarheten har vi gjort 15 upprepade vägytemätningar av 
6 sträckor i Linköpingsregionen, vilka antingen hade beläggningstyp ABS eller 
ytbehandling. Alla mätningar är startade med reflex och fotocell för att åstadkomma en 
noggrann start av mätningarna. Detta är den normala proceduren vid starta av en objekt-
mätning med mätbil. 
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Tabell 2  Percentiler för standardavvikelse för MPD-mätningar från 15 upprepade 
mätningar av 6 vägsträckor för vänster, mellan och höger hjulspår över olika 
presentationslängder. 

Percentiler   [mm] 10 25 50 75 90 

Decimetervärden, vänster  0,384  0,293  0,217  0,167  0,133 

1-meterdata, vänster  0,159  0,118  0,080  0,060  0,047 

5 –meterdata, vänster  0v094  0,068  0,043  0,028  0,022 

20-meterdata, vänster  0,062  0,042  0,027  0,017  0,013 

Decimetervärden, mellan  0,425  0,324  0,235  0,178  0,140 

1-meterdata, mellan  0,186  0,132  0,084  0,063  0,050 

5 –meterdata, mellan  0,113  0,073  0,043  0,029  0,024 

20-meterdata, mellan  0,075  0,044  0,025  0,017  0,014 

Decimetervärden, höger  0,434  0,327  0,234  0,175  0,138 

1-meterdata, höger  0,174  0,126  0,085  0,063  0,049 

5 –meterdata, höger  0,094  0,065  0,042  0,031  0,023 

20-meterdata, höger  0,053  0,041  0,027  0,018  0,014 

 

Från Tabell 2 kan vi bl.a. se att standardavvikelsens median för vänster, mitt, och höger 
hjulspår är 0,217, 0,234, 0,235 respektive för presentationslängd på dm nivå. Om data 
följer en normalfördelning behöver vi ca 2  för att täcka 95 % av fallen som ger dm 
data med ett konfidensintervall av längden 0,91 mm vilket inte ger oss speciellt mycket 
information. Motsvarande intervallängd ( 4 ) är 0,33, 0,17 och 0,10 för övriga 
presentationslängder. 

Då MPD-värden är positiva mätetal kan man förvänta sig en lägre standardavvikelse för 
små MPD-värden än för stora. I Figur 9 kan vi se att så är fallet för samtliga presenta-
tionslängder.  
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Figur 9  Regressionslinjer för standardavvikelsens variation för vänster (heldragen 
linje), höger (prickad linje) och mellan spåren (streckad linje) med avseende på MPD-
värdet för de fyra presentationslängderna. De röda, gula, blå och svarta linjerna svarar 
mot presentationslängder aggregerade till 1 dm, 1 m, 5 m, 20 m respektive. 

Vi ser att lutningen är positivt och att det skiljer ungefär en faktor 3,5–4 på standard-
avvikelserna mellan mätningar av små (0,50 mm) och stora (2,00 mm) MPD-värden. 
Detta är givetvis något att beakta vid fastställande av gränsvärden, där ett lågt MPD-
värde således förväntas ha betydligt större absolut precision än höga värden.  

Det är också viktigt att ha kontroll på om standardavvikelsen varierar med avseende på 
mätbilens hastighet. Därför försökte man köra mätbilen i tre olika hastigheter för varje 
mätserie. De 15 replikaten är grupperade så att 5 mätningar vardera svarar mot 
hastigheterna 30, 50, respektive 70 km/h (undantagsvis 60 km/h). Från resultatet i figur 
X ser vi inget hastighetsberoende för mätnoggrannheten vid hastigheten 30–70 km/h. 
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Figur 10  Regressionslinjer för standardavvikelse uppmätta MPD-värden med olika 
medelhastigheter för mätbilen. Vänster (heldragen linje), höger (prickad linje) och 
mellan spåren (streckad linje) svarar mot mätdata aggregerat till de fyra 
presentationslängderna 1 dm, 1 m, 5 m, 20 m, vilka presenteras i färgerna rött, gult, 
blått och svart respektive.  
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4 Vägyteskador och makrotextur 

Kvalitéten på ett anläggningsarbete avspeglar sig i vägytan förr eller senare. Brister kan 
uppstå redan vid projekteringsskedet då beläggningstyp och dimensionering avgörs. 
Tillverkningen av beläggningsmassan kan vara en annan felkälla. Vidare är transporten 
av massan till objektet viktig då beläggningens temperatur ska hållas inom rätt område. 
Då beläggningen läggs ut på vägen ska lassbyten fungera utan större avbrott och massan 
ska packas på rätt sätt. Ett erfaret väl fungerande beläggningsteam ska inte heller 
förringas för att få avsett resultat. I dag finns väldigt mycket kunskap i form av 
detaljerade riktlinjer och specifikationer att följa vid nybyggnad och underhåll vilket 
borde minska risken för misslyckade anläggningsarbeten (Vägverket publikation 
2009:120; VVK Väg; 2009-09, Vägverket publikation 2009:121; VVR Väg; 2009-09 
och Vägverket publikation 2009:147; TK GEO; juli 2009). 

Beläggningens yta kommer att förändras med tiden oavsett om ett arbete är väl anlagt 
eller om det funnits brister vid arbetet. Detta kan bero på ett flertal faktorer. Dessa 
förändringar är givetvis alltid i någon mån relaterade till trafikmängden med under-
liggande orsaker till följd av strukturella problem eller nötning/slitage och detta sker 
också i kombination med åldrande av bindemedlet. 

De huvudsakliga egenskaperna som bör kontrolleras med makrotexturmätning avseende 
texturvariation för ett nytt underhållsobjekt eller ett nyproducerat vägobjekt är att 
väggreppet är tillräckligt (ej för låg nivå för MPD) och att ytan inte har underskott av 
bindemedel (dåligt utförda lassbyten, för högt MPD-värde). 
Tabell 3  Skador som kan detekteras med makrotexturmätning och dess orsaker. Ifylld 
röd ruta innebär att orsak och skada har ett betydande samband. 

 Bristfällig 
dimension
ering 

Bristfällig  
produkt 

Bristfälligt 
utförande 

Klimat Åldrande 

Sprickbildning       

Separation      

Blödning      

Stensläpp      

Slaghål      

 
4.1 Symptom på brister i ett anläggningsarbete 

4.1.1 Symptom på bristfällig dimensionering 

En felaktig dimensionering av såväl nybyggd väg som ett underhållsobjekt med hänsyn 
till trafikmängd och då framförallt mängd tung trafik kan ge en mycket snabb 
nedbrytningstakt hos vägen resulterande i bl.a. sprickbildning och accelererad 
deformation. 

 
4.1.2 Symptom på bristfällig produkt 

Brister hos den massa som läggs på vägen kan ge upphov till många typer av skador. 
Det kan vara blödning (för hög bindemedelhalt), stensläpp (för låg bindemedelshalt) 
och slaghål som en förlängning av effekterna av t.ex. en separation (ej tillfredställande 
blandning av produkten). 
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4.1.3 Symptom på bristfälligt utförande 

I utläggningsskedet kan felaktigheter också uppstå som orsakar liknande symptom som 
om den produkt man använder är bristfällig. En ej fungerande försörjning av massa 
under produktionsskedet kan orsaka temperaturskiftningar vid läggningen med följd i 
separerade ytor. Om massans blandning kan hållas jämn under produktionsskedet ger 
det en homogen yta och det förhindrar eller minskar uppkomsten av såväl separationer 
som blödningar som mera långtgående effekter som stensläpp och slaghål. 

 
4.2 Klimatpåverkan ur texturperspektiv 

Klimatet påverkar vägen i form av köldmängd vintertid genom tjälpåverkan samt i form 
av nederbörd (vid långvarig exponering av vägytan) vilket kan orsaka ett ökat slitage 
genom polering/nötning av ytan kanske även med stensläpp som följd. Ojämna tjällyft 
kan uppstå vintertid med tjälsprickor som en följd. Dessa går delvis eller helt tillbaka 
när tjälen går ur backen. Effekterna av tjälen är värst under vinter/vår för att gå tillbaka 
sommartid, även om tillståndet inte återställs helt och hållet. 

 
4.3 Åldrande 

Vägytan påverkas, som alla material, av åldrande. Det som händer är att ytan oxideras 
och då är det bitumenet i massan som vittrar sönder och får till följd att stenmaterialet 
friläggs. Utglesning av sten (stensläpp) är ett vanligt symptom på en åldrad yta. 
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5 Litteraturgenomgång 

Fredbäck, H-E., 2000: Samband mellan olika makrotexturvärden 
(Flygfältsbeläggningar) 

De värden på makrotexturen, SMTD (Sensor Measured Texture Depth), som erhålls 
med den engelska manuella lasertexturmätaren (MTM-apparaten) kan enligt detta PM 
översättas till MTD (Mean Texture Depth) enligt den gamla sandfläcksmetoden 
(SS_EN 13036-1) via formeln: 

 

MTD = 1,3 SMTD + 0,3 (mm) 

 

Meegoda et al., 2002: Correlation of Surface Texture, Segregation and 
Measurements of Air Voids 

Inledningsvis redogörs i korthet för några olika metoder som kan användas för att 
detektera separation. 

Tre ”traditionella” metoder nämns:  
• Visuell identifiering av variationer i yttexturen för lokalisering av separation 
• Sand patch test (sandfläcksmetoden) för kvantifiering av visuella observationer 

av avvikelser i ytans makrotextur 
• ”Nuclear density gauges” används för att identifiera separerade områden genom 

profilering av den ”longitudinella densiteten” hos beläggningsskiktet (pavement 
mat). 

Dessutom nämns tre ”innovativa” metoder: 
• Termisk avbildning. Med en IR-skanner detekteras områden med hög andel 

hålrum. Om hög separation kan antas orsaka hög andel hålrum så kan metoden 
användas för att detektera separation 

• Georadar (Ground Penetrating Radar) 
• Yttexturmätning med laser. 

 

Laserbaserade system har använts i denna studie för att kvantifiera den separation som 
har uppstått i samband med utläggning av varmblandad asfalt. Två sektioner där separa-
tioner förekommer samt en kontrollsektion utvärderades för att avgöra applicerbarheten 
av ”lasertexturmetoden” för att detektera och kvantifiera separation. Även ”sand patch” 
och så kallad ”nuclear density test” utfördes på sträckorna. För att bekräfta/styrka 
mätningarna genomfördes även visuella inspektioner. 

Lasertexturdata uppvisade konsekvent texturtoppar, vilka indikerade förekomst av 
separation. Dessa uppträdde med 100 meters intervall vilket tyder på att separationen 
uppstått i skarven mellan två lassbyten (end-of-truck-load segregation). Testresultat 
från kontrollsektionen användes för att bestämma korrelationen mellan sand patch och 
lasertextur. 

Den svaga korrelationen som man fann mellan ”nuclear density” och textur från ”sand 
patch” tolkades som att ”nuclear density”-mätningar inte kan användas för kvantifiering 
av separation. De höga densitetsvärdena på testsektionen antydde dock att metoden 
skulle kunna användas för att bekräfta resultat från andra mätmetoder. 
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Ett index, kallat AREA, som är relaterat till svårighetsgrad och utbredning av 
separationer har utvecklats. 

Svårighetsgraden av separationen bestäms av den så kallade texturkvoten (Texture 
Ratio, TR), dvs. kvoten mellan uppmätt textur på en separerad yta och texturen på en 
yta utan separation (Stroup-Gardiner and Brown, 2000). Texturen anges i ETD 
(Estimated Texture Depth) = 0.2 + 0.8 MPD (Mean Profile Depth). 

 
Svårighetsgrad TR 
Låg 1,16–1,56 
Medel 1,57–2,09 
Hög >2,09 

 
Indexet AREA beräknas enligt följande: 
 

highhighmediummediumlowlow wAwAwAAREA   

 

där Alow/medium/high = andel av ytan med låg/medel/hög separation och wlow/medium/high är 
viktsfaktorer (1,0, 1,43 respektive 2,5). 

 

Flintsch et al., 2003: Pavement Surface Macrotexture Measurement and 
Applications 

Olika tekniker för att mäta vägbeläggningars makrotextur och deras tillämpning i 
skötseln av beläggningar diskuteras i denna rapport. 

Eftersom en ytas makrotextur kan mätas på ett effektivt sätt med användande av 
kontaktlösa tekniker och dessutom ger viktig information avseende säkerhet och kvalitet 
hos beläggningen anses att denna parameter bör kunna inkluderas i kvalitetssäkringen 
eller kontrollprocessen. 

Makrotexturmätningar kan delas in i två huvudklasser: statiska respektive dynamiska 
mätningar. Vanliga statiska mätmetoder/-utrustningar är 
sandfläcks(sandutfyllnads?)metoden (sand patch), utflödesmätaren (the outflow meter) 
samt ”the circular texture meter (CTMeter)”. CTMeter har en ”laser displacement 
sensor” (?) monterad på en roterande arm som beskriver en cirkel med radien 142 mm. 
Texturen samplas längs cirkelns omkrets med ett intervall på ca 0,9 mm. 

Korrelationen mellan olika mätutrustningar har undersökts genom mätningar på olika 
slitlager av varmblandad asfalt (hot-mix asphalt, HMA). Man fann en mycket god 
korrelation mellan CTMeter och sand patch mätningarna. Även textur som bestämts 
med laserprofilometer korrelerade väl med texturen som erhållits med sand patch 
mätning.  
 

Jacobson, 2004: Ytbehandling med modifierad emulsion. 

I syfte att minimera olägenheterna vid utförandet av ytbehandling och samtidigt 
förbättra hållbarheten på längre sikt har modifierade bitumenemulsioner testats vid ett 
provvägsförsök i Hälsingland.  
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Provvägen har följts upp bland annat med avseende på makrotextur, spårdjup, jämnhet, 
okulär skadebesiktning vår och höst samt genom beständighetsprovning av borrkärnor. 

Vad gäller makrotexturen har man velat följa upp hur denna förändras med tiden men 
också undersöka/jämföra olika mått/metoder för att beskriva makrotexturen. Makro-
texturen på en ytbehandling förändras (minskar) med tiden, speciellt det första året, 
främst beroende på nedtryckning och nednötning av stenmaterialet. Makrotexturen 
minskar också om stenar lossnar så att ytan blir gles eller om blödningar uppstår. Även 
dubbslitage gör att makrotexturen minskar något. Makrotexturen är därför ett bra 
objektivt mått på vad som hänt med vägytan under vintern och sommaren. 
Makrotexturen uppmättes i och mellan hjulspåren med hjälp av Laser-RST (VTI:s 
forskningsbil) och två texturmått beräknades: RRMS (Rough Root Mean Square) för 
våglängdsområdet 10–100 mm respektive MPD (Mean Profile Depth). 

På några av sektionerna på provvägen uppmättes texturen även med hjälp av sandut-
fyllnadsmetoden (sand patch). 

I figurerna nedan framgår erhållna korrelationer mellan RRMS och MPD respektive 
MTD (Mean Texture Depth från sand patch-mätningar). 

Utifrån resultaten dras slutsatsen att korrelationen mellan RRMS och MPD respektive 
MTD är bra men att absolutvärden skiljer sig åt med en faktor 1,5 till 2. 

 
Figur 11  Jämförelse mellan RRMS och MPD. RST data från augusti 2002 (Källa: 
Jacobson, 2004). 
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Figur 12  Jämförelse mellan RRMS och MPD. RST data från juni 2003 (Källa: 
Jacobson, 2004). 

 

 
Figur 13  Jämförelse mellan RRMS och MTD (sandutfyllnadsmetoden). Mätning i 
september 2001. (Källa: Jacobson, 2004). 

 

Provvägsförsöket har även redovisats i VTI notat 15-2002 och VTI notat 4-2003. 
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McGhee et al., 2003:High-Speed Texture Measurement of Pavements 

Rapporten behandlar test och jämförelser av utrustningar som är byggda för att mäta 
makrotextur i trafikfart. Två system är testade, ICC systemet (International Cybernetics 
Corporation) och MGPS system som är den kommersiella varianten av Federal 
Highways ROSAN (Road Surface Analyzer). Som referens har två metoder använts, 
dels traditionell ”sandpatch-metod” och mer intressant den s.k. CTMeter utvecklad av 
Nippon Sangyo Co., Japan. Båda högfartssystemen använder avståndsmätande lasrar för 
att mäta en makrotexturprofil från vilken MPD beräknas. Den huvudsakliga skillnaden 
är att MGPS systemet använder en högfrekvent laser med samplingsfrekvensen 64 MHz 
(troligen felskrivet och skall vara 64 kHz red. Anm.). CTMeter (circular track texture 
meter) mäter texturen med en lasersensor som roterar över provytan och en cirkulär 
texturprofil erhålls från vilken både MPD och RMS värden beräknas. Det anges att 
CTMeter har en bra korrelation med ”sandpatch”-metoden. I huvudsak görs slutsatsen 
att båda systemen har bra korrelation med referensen med undantag för ICC systemet på 
räfflad betongyta. Detta har troligen sitt ursprung i vad man kallar positiva och negativa 
texturytor. 

 

Sandberg, 2004: Användning av texturmått i PMS 

Ulf Sandberg pekar i PM 2004-02-23 (blivande VTI notat) på möjligheten att använda 
olika texturmått i PMS (Pavement Management System) och ger också rekommen-
dationer för implementering av sådana i Trafikverkets kartläggning av vägnätets 
tillstånd. 

Flertalet av de föreslagna måtten beräknas utifrån uppmätt makrotextur uttryckt som 
MPD (Mean Profile Depth) i vänster hjulspår, höger hjulspår samt mellan hjulspår. 
MPD är ett numera standardiserat mått som beskriver hastighetens inverkan på 
friktionen (ISO 13473-1). Detta innebär att man med en friktionsmätning vid en 
hastighet kombinerat med texturmätning kan beräkna vad friktionen bör vara vid varje 
annan hastighet. Dessutom föreslås ett mått för megatextur, LMe, enligt ISO/CD 13473-
5 (version från januari 2004) som förväntas bli en antagen standard inom ganska kort 
tid. 

Makrotextur uttryckt som MPD samlas idag in i samband men de vägytemätningar som 
genomförs för att kartlägga det statliga vägnätets tillstånd (Vägverket, 2004). Ulf 
Sandberg anger i sitt PM förslag till klassificering av insamlade MPD-värden enligt 
Tabell 4 nedan. Tabellen sägs bygga på en balanserad bedömning av friktion, 
vattenplaningsrisk, däckslitage, buller och rullmotstånd, dock med prioritet på friktion 
och vattenplaningsrisk. 
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Tabell 4  Förslag till klassificering av insamlade MPD-värden. Hastigheten är den 
maximalt tillåtna hastigheten. (Sandberg, 2004.) 

MPD-område i mm Hast. 90–110 km/h Hast. 70 km/h Hast. 30–50 km/h 

0–0,30 mm Olämpligt Olämpligt Dåligt 

0,31–0,50 mm Olämpligt Dåligt Bra 

0,51–0,70 mm Dåligt Utmärkt Utmärkt 

0,71–1,00 mm Utmärkt Godtagbart Godtagbart 

1,01–1,50 mm Utmärkt Dåligt Dåligt 

1,51–2,00 mm Godtagbart Dåligt Olämpligt 

2,01–mm Dåligt Olämpligt Olämpligt 

 

Bedömningen ”olämpligt” vid låga MPD-värden innebär att vägytan bör åtgärdas för att 
undvika olyckor, medan ”olämpligt” vid höga MPD-värden innebär att vägytans textur 
orsakar onödigt buller och ökad bränsleförbrukning med åtföljande avgasutsläpp. 

I tabell 2 redovisas förslag till hur insamlade MPD-data kan bearbetas för att erhålla 
ytterligare mått och i tabell 3 redovisas vilket syfte de olika måtten har. 
Tabell 5  Föreslagen bearbetning av insamlade MPD-data. Resultatparametrar med 
kursiv stil är endast mellanled i beräkningarna. (Sandberg, 2004.) 

 

 

Parameter Databearbetning 

 

Resultat 

MPD och LMe i höger 
hjulspår 

Medelvärde och standardavvikelse 

Histogram vore en extra finess 

MPDmhö     MPDstdhö 

LMe-m (medel av hö + vä)   

MPD mellan hjulspår Medelvärde och standardavvikelse 

Histogram vore en extra finess 

MPDmme    MPDstdme 

 

MPD och LMe i vänster 
hjulspår 

Medelvärde och standardavvikelse 

Histogram vore en extra finess 

MPDmvä     MPDstdvä 

LMe-m (medel av hö + vä)   

Tvärsinhomogenitet (THI) 2 x MPDmme 

(MPDmhö+MPDmvä) 

THI 

Längsinhomogenitet (LHI) MPDstdhö+MPDstdme+MPDstdvä 

MPDmhö+MPDmme+MPDmvä 

LHI 

Friktionsförlustindex (FFI) 3/(MPDmhö+MPDmme+MPDmvä) 

 

FFI 

 

Insamlad information 

 

Databearbetning 

 

 

Resultat 

Vägbeläggningsdata enl. 
ovan 

Tabell 3 i VTI Notat 30-2000 

 

Bullervärde (diff. mot 
ABS16) 
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Tabell 6  Användning och nytta av värden erhållna enligt tabell 2. (Sandberg, 2004.) 

Parameter Användning och nytta 

 

MPDmhö Mått nära relaterat till hur snabbt friktionen avtar med ökande hastighet 

Mått nära relaterat till rullmotstånd (samt därmed bränsleförbrukning och 
avgasutsläpp) 

Mått med viss relation till däckslitage och därmed fordonskostnader och 
partikelspridn. 

Mått med viss relation till extern bulleremission 

MPDmme Som för MPDmhö men för mindre slitna delar än i hjulspåren (egentl. mellan 
hjulspåren) 

MPDmvä Som för MPDmhö men för vänstra hjulspåret 

LMe-m Mått nära relaterat till beläggningens allmänna kondition 

Mått nära relaterat till rullmotstånd (samt därmed bränsleförbrukning och 
avgasutsläpp) 

Mått med viss relation till däckslitage och därmed fordonskostnader och 
partikelspridn. 

Mått med viss relation till extern bulleremission 

Mått med nära relation till buller inuti fordonen 

THI Mått nära relaterat till beläggningens allmänna kondition 

Mått relaterat till risken för ”split friction”, dvs. olika friktion i olika spår 

Mått relaterat till risk att förare kör i olämpligt sidoläge 

LHI Mått nära relaterat till beläggningens allmänna kvalitet och kondition 

Mått med viss relation till lappningar och lagningar 

FFI Mått nära relaterat till hur snabbt friktionen avtar med ökande hastighet 

(kan vara politiskt intressantare än MPD, men säger egentligen inte mer än MPD) 

Bullervärde Mått som beskriver extern bulleremission 

 

Förslag ges också till en kvalitetsgradering av de olika föreslagna måtten. Dessa 
sammanställs i Tabell 7. 
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Tabell 7  Förslag till klassificering av insamlade värden på megatextur, 
tvärsinhomogenitet (spårighet avseende makrotextur), längsinhomogenitet och friktion. 

 Megatextur Spårighet 
(avseende 
makrotextur) 

Längs-
inhomogenitet 

Friktion 

Kvalitets-
gradering 

LMe - område THI  [kvot] LHI  [kvot] MPD-
område i 
[mm] 

Friktions-
förlust-
index 

      

Utmärkt 0–45 [dB] 0,85–1,15 0,00–0,10 > 1,50 < 0,67 

Bra 46–50 [dB] 0,75–0,84  1,16–1,35 0,11–0,15 0,81–1,50 1,25–0,67 

Godtagbart 51–55 [dB] 0,65–0,74  1,36–1,65 0,16–0,20 0,51–0,80 1,9–1,26 

Dåligt 56–60 [dB] 0,50–0,64  1,66–2,00 0,21–0,30 0,31–0,50 3,2–2,0 

Olämpligt > 60 [dB] 0–0,49  2,01– > 0,30  0–0,30 –3,3 

 

Van Ooijen et al., 2004: High-speed measurement of ravelling on porous 
asphalt 

DWW i Nederländerna har under de senaste åren utvecklat en höghastighetsmetod för 
att bedöma omfattningen av stensläpp på porös asfalt baserad på texturprofiler. Textur-
profilerna mäts med tre 64 kHz lasrar på ARAN-mätbilen: i och mitt emellan hjul-
spåren.  

Stensläppsmodellen enligt SHRP-NL används sedan för att predicera vilket år under-
hållsåtgärder måste sättas in baserat på omfattningen av stensläppet. 

Principen för modellen baseras på detektering av saknade stenar genom deras så kallade 
karakteriserande dimensioner i texturprofilen. Det hål som uppstår då en sten saknas 
beskrivs med två parametrar som kallas ”highgap” vilket är djupet på hålet samt 
”greatgap” vilket är längden på hålet. I figuren nedan illustreras dessa parametrar för tre 
olika stenformer. Man utgår ifrån att detta hål kommer att visa sig i texturprofilen. 
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Figur 14  Olika former på stenar använda i porös asfaltbetong (max stenstorlek 
16 mm). Längden och djupet på hålet beror på stenens form. (Källa: van Ooijen et al., 
2004.) 

 

Tillvägagångssättet för att detektera stensläpp i texturprofilen är att för varje meter först 
bestämma en referensnivå. Denna referensnivå är en första approximation av toppen på 
vägytan. Den beräknas på samma sätt som MPD-nivån. Därefter testas för varje data-
punkt om denna ligger under referensnivån minus ”highgap”-parametern. Om så är 
fallet hör datapunkten till ett hål under förutsättning att tillräckligt många närliggande 
datapunkter har samma egenskap. Tillräckligt många innebär här att antalet närliggande 
datapunkter minst måste motsvara den så kallade ”greatgap”-parametern som anger 
längden på hålet efter en avsaknad sten. Metoden illustreras i nedanstående figur. 

Genom att summera alla hål på en en-meterssektion kan sträckan med saknade stenar 
beräknas och utifrån detta andelen stensläpp per meter. 

Modellen har finjusterats genom att göra jämförelser med data från visuella inspektioner 
av stensläpp i höger hjulspår på 12 vägsektioner (300 m långa) ur SHRP-NL-databasen. 
Detta ledde till att parametrarna ”highgap” och ”greatgap” sattes till 3 mm respektive 
8 mm. 
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Figur 15  Förklaring av STONEWAY modellen. Den övre streckade linjen är 
referensnivån. Den nedre streckade linjen är referensnivån minus värdet på ”highgap”-
parametern. Genom att använda ”greatgap”-parametern kan man avgöra om en sten 
saknas eller ej. (Källa: van Ooijen et al., 2004.) 

 

Viner et al, 2004: Review of UK Skid Resistance Policy 

Storbritannien har sedan 1988 implementerat en policy för att hantera friktionen på 
riksvägar. Policyn baserades på undersökningar av sambandet mellan friktionen och 
risken för sladdolyckor pga. våt vägbana. Målet var att utjämna risken för denna typ av 
olyckor över hela vägnätet genom att ange lämpliga nivåer (kallade Investigatory 
Levels, Ils) på friktionen för olika lokaliseringar. 

Rutinmässiga mätningar av friktionen genomförs med SCRIM enligt ett rullande 
program som löper över tre år. I policyn anges rekommendationer på ILs samt 
processen för att undersöka platser där gränsvärdet underskrids. Dessutom specificeras 
karakteristika för beläggningsmaterial som ger erforderlig friktionsnivå vid olika 
situationer. 

En översyn av Storbritanniens friktionspolicy för riksvägar har nyligen genomförts, 
vilken lett till en revidering under 2004. Huvuddelen av översynen har utgjorts av en ny 
undersökning av sambandet mellan friktion och olyckor. 

Det finns ett flertal faktorer utöver friktionen som har betydelse för olycksrisken och 
som skulle kunna påverka analyserna. För att beakta effekten av multipla faktorer på 
olyckskvoten så utvecklades olycksmodeller med hjälp av s.k. ”Generalised Linear 
Modelling” (GLM). De relevanta variabler som testades var trafikflöde, friktion, 
texturdjup, höghastighetsfriktion, spårdjup, variationen i den longitudinella profilen, 
kurvatur och lutning. De variabler som befanns vara individuellt signifikanta för 
olyckskvoten kombinerades i en modell enligt nedan: 

 
R=kQLexp(a1x1+a2x2+…+aixi) 
 

Där R = antalet olyckor, Q = trafikflödet, L=vägsektionens längd, x1 till xi är 
variablerna inklusive friktionen och k, ,  0ch a1 till ai är parametrar som bestäms 
under modelleringsprocessen. 
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Olycksmodellerna visar att texturdjupet är en signifikant variabel för ett antal olika 
kategorier av vägsträckor.  

I Figur 16 visas den kombinerade effekten av friktion och texturdjup i olycksmodellen 
för vägsträckor på vanlig tvåfältsväg (”single carriageway”) utan så kallade ”händelser” 
såsom korsningar, kurvor eller backar. Uppenbart är att den högsta olycksrisken uppstår 
för en kombination av låg friktion och lågt texturdjup samt att olyckstrenden kopplad 
till friktionen är ännu mer uttalad för låga texturdjup. 

 

 
 

Figur 16  Olycksmodell för friktion och texturdjup på ”single carriageway”. 

 

Glantz, 2010: Bestämning av homogenitet på asfaltbeläggningar baserat på 
texturmätning 

På Transportforum 2010 presenterade Christian Glantz, Ramböll, en metod att detektera 
avvikelser i vägytan genom texturmätning. Ramböll var en av leverantörerna av vägyte-
mättjänsten på vägnätsnivå 2005–2009 i Sverige. 

Den metod som presenterades går ut på att först skaffa sig en bild över hur fördelningen 
av MPD beräknad per dm för en normal vägyta med aktuell beläggningstyp ska upp-
träda. Metoden går sedan ut på att jämföra uppmätta värden med den normala ytan 
(masterkurva). Den normala ytan karaktäriseras genom att skapa en fördelningskurva 
per 5 m där 100 mm värden för MPD är källan. Därefter beräknas motsvarande fördel-
ningskurva för aktuellt vägobjekt per 5 m som jämförs med masterkurvan. Gränsvärden 
för modellen ska fastslås liksom att skapa masterkurvor för de beläggningstyper som 
används. Principen för metoden kan ses i figuren nedan. 
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Figur 17  Princip för beräkning av avvikelser från ett normalfall hos vägytan. (Källa: 
Christian Glantz, 2010.) 
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6 Modell för beräkning av homogenitet 

Detta kapitel beskriver de modellansatser som utförts i projektet och en beskrivning av 
de sträckor varifrån mätdata använts som indata till modellerna. Modellansatserna är 
utförda på data från mätning av makrotextur, MPD. 

 
6.1 Mätsträckor 

Fyra objekt har valts ut där mätningar har utförts med VTI:s mätbil. Objekten beskrivs 
nedan. För varje sträcka visas en bild tagen från mätbilen, en karta som beskriver 
sträckans position samt en figur med mätvärden från den profil som används som indata 
vid beräkning av makrotextur. 

 

 C292, ett vägobjekt med bitvis tydligt separerade områden (feta fläckar) med 
överskott av bitumen. Vägytemätning med mätbil är utförd, 2009-10-13. Längd 
2 247 m. Beläggning: repaving 70ABS16, c:a 30 mm. 
 
Vanlig väg  
Vägbredd 9 m 
Körfältsbredd 3,75 m 
Skyltad hastighet 70 km/h 
ÅDT  903 
Andel tung trafik 19,2 % 
 
 

 

 
Figur 18  Objekt 1 primär länsväg C292 öster om korsning med C288. 
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Figur 19  MPD i höger hjulspår per 1 dm och per 1 m för link1 på C292 vid Gimo. 

 

 AB226, ett vägobjekt med överskott av bitumen (framförallt i spåren) för hela 
sträckan. Vägytemätning med mätbil är utförd 2009-10-13. Längd 1 230 m. 
Beläggning: ABS16, 70–100 kg/m2, kulkvarnsvärde bättre än 7. På grund av den 
glatta ytan utfördes en lättfräsning för de värsta partierna av sträckan för att 
rugga upp ytan (öka friktionen). Detta gjordes efter att objektet mätts av VTI.  
 
Vanlig väg 
Vägbredd 6,7 m 
Körfältsbredd 3,2 m 
Skyltad hastighet 70 km/h 
ÅDT  13 304 
Andel tung trafik 9,1 % 
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Figur 20  Objekt 2 primär länsväg AB226. 

 
Figur 21  MPD i höger hjulspår per 1 dm och per 1 m för link2 på Ab226 vid 
Flemingsberg. 

 

 Bergsvägen i Linköping, ett vägobjekt med avsnitt med överskott av bitumen (i 
mitten av läggardraget). Vägytemätning med mätbil är utförd 2009-10-10 och en 
friktionsmätning 2009-10-27. Längd 595 m. Beläggning: ABS16 Heating. 
 
2 körfält norrut, 1 körfält söderut  
Vägbredd 13 m 
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Körfältsbredd 3,5 m 
Skyltad hastighet 50 km/h 
ÅDT  okänt 
% tung trafik okänt% 

 

 
Figur 22  Objekt 4 Kommunal väg, Bergsvägen i Linköping. 

 
Figur 23  MPD i höger hjulspår per 1 dm och per 1 m för link3 på Bergsvägen i 
Linköping. 

 

 Haningeleden i Linköping, ett vägobjekt med i stort sett god homogenitet men 
med små fläckar med överskott av bitumen. Vägytemätning med mätbil är 
utförd 2009-10-10 och en friktionsmätning  
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2009-10-27. Längd 2 030 m. Beläggning: ABS16 Heating. 
 
Vanlig väg  
Vägbredd 11 m 
Körfältsbredd 3,5 m 
Skyltad hastighet 70 km/h 
ÅDT  okänt 
% tung trafik okänt% 
 
 

 

 
Figur 24  Objekt 3 Kommunal väg, Haningeleden i Linköping. 
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Figur 25  MPD i höger hjulspår per 1 dm och per 1 m för link2 på Haningeleden i 
Linköping. 

Dessa fyra objekt har samma beläggningstyp och stenstorlek. Medelvärden, 
standardavvikelser och variationskoefficient visas i diagrammet nedan. Standardav-
vikelsen och variationskoefficienten är beräknad från makrotexturvärden per 1 dm. 

 

 
Figur 26  Beskrivning av sträckor mätta 2009. 

Figur 26 visar att makrotexturens nivå varierar trots att samma beläggningstyp och 
stenstorlek använts. Vidare visar figuren att de två objekten som är utförda av samma 
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entreprenör i Linköpings kommun har samma nivå på makrotexturen, vilket troligen 
beror på att samma recept använts för båda objekten. Ytterligare en slutsats som kan 
dras från figuren ovan är att de objekt som har störst problem (Bergsvägen link 3 och 
AB226) har störst variationskoefficient. 

 
6.2 Förslag till modell för beräkning av homogenitet 

Ett mål vid utförandet av alla beläggningar är att ytstrukturen ska vara så homogen som 
möjligt. Detta kan avgöras från ytans makrotextur mätt med måttet MPD. En homogen 
ytstruktur är emellertid inte tillräckligt eftersom en homogen ytstruktur som är mycket 
glatt (har ett lågt MPD-värde) har sannolikt också en låg friktion. En homogen grov 
ytstruktur är inte heller optimal då detta sannolikt genererar mer buller (detta gäller 
dock inte generellt) och ger ökat rullmotstånd. Ordet lagom kommer väl till pass när det 
gäller MPD. Varje enskild beläggningstyp har dessutom en grundnivå som är optimal. I 
ett examensjobb vid Lunds Tekniska Högskola 2006 (Utveckling av texturmätning med 
Laser RST, C. Glantz och H. Hopp) undersöktes grundvärden för ABS och ABT 
beläggningar med olika ballastfraktion (stenstorlek). Materialet var emellertid något 
begränsat för att med säkerhet avgöra grundnivåerna för dessa beläggningar. Det ger 
ändå en fingervisning att det finns signifikanta skillnader mellan olika beläggningstyper. 
Om en beläggning ska godkännas med avseende på beläggningstyp bör ett intervall för 
MPD för aktuell beläggningstyp bestämmas. 

En annan metod vore att kräva en viss MPD-nivå efter vägens skyltade hastighet. En 
väg utformad för låga hastigheter har inte samma krav på att friktionen ska vara hög och 
dessutom är vägar med lågt skyltad hastighet ofta belägna i närhet av bebyggelse som 
kan störas av buller genererat av däck/vägyta. Detta talar för att en lägre nivå för MPD 
kan tillåtas och bör användas vid dessa vägtyper. Förhållandet blir tvärtom för vägar 
med högt skyltad hastighet. Om ett krav med det motivet utformas blir det upp till 
entreprenören att välja beläggningstyp efter skyltad hastighet. Detta styrks av 
dokumentet ”Användning av texturmått i PMS” (U. Sandberg, 2004). 

Vare sig om ett krav utformas med utgångspunkt från en viss beläggningstyp eller efter 
skyltad hastighet så måste kunskap finnas om vilken nivå på MPD en viss beläggning 
ger för att en beställare ska kunna ställa krav på densamma eller en entreprenör välja 
rätt beläggning beroende på skyltad hastighet. 

Indata till modellutvecklingen i detta kapitel är definierad av Trafikverkets metod-
beskrivningar 121:2009 och 122:2009. Upplösningen för presentation i längsled för 
måtten är 1 m. För varje MPD-värde ska också en standardavvikelse beräknas. Vidare 
mäts MPD i tre spår tvärs vägen, i vänster och höger hjulspår och mellan hjulspåren och 
megatexturen mäts i vänster och höger hjulspår. 

 
6.2.1 Modell 1 – lokal anpassning 

En metod för att hitta inhomogena partier hos en beläggning är att utföra en lokal 
anpassning av mediannivån för MPD på det objekt som mäts och jämföra varje 
mätvärde för MPD med den anpassade MPD-nivån. Detta är en metod som skulle vara 
oberoende av beläggningstyp. Det finns emellertid en uppenbar nackdel med metoden 
om beläggningen för hela objektet som undersöks är av dålig kvalité, t.ex. har en 
felaktighet som t.ex. överskott av bindemedel som leder till att nivån för MPD är 
allmänt för låg. Då kan inte normalvärdet bestämmas. Modellen kan beskrivas med 
nedanstående punkter. 
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 Mätningen utförs enligt VVMB122:2009. MPD och megatextur per 1 m används 
vid utvärderingen. 

 Medianvärdet för objektets tre mätdrag bestäms. (För att använda denna metod 
bör medianvärdet för aktuell beläggningstyp inte avvika från en grundnivå för 
aktuell beläggningstyp.) 

 Beläggningen anses vara homogen om mätvärden för MPD ligger inom 
Median±30 % (nivån bör bestämmas mer noggrant, men används i tabell 8–10). 

 
6.2.2 Modell 2 – standardavvikelse 

För varje MPD-värde inom 1 m beräknas även en standardavvikelse baserat på värden 
per 100 mm. Detta är givetvis ett mått på homogeniteten i längsled i sig. Ett förslag till 
modell vore att utifrån standardavvikelsen per 1 m hitta lämpliga nivåer för att god-
känna en beläggning. Ett uppenbart problem med detta är att en separation (i form av en 
”fet fläck”) visar sig troligen som en homogen del av objektet (låg standardavvikelse) 
vilket inte är önskvärt. Övergången från beläggningen av god kvalité till den delen som 
har defekter registreras emellertid med ett högt värde för standardavvikelsen (se figuren 
nedan). 

 

 
Figur 27  Princip för registrering av inhomogena partier med standardavvikelse. 

För att komma tillrätta med att ”godkänna” homogena partier med en skada kan 
standardavvikelsen aggregeras till en nivå som överstiger utbredningen i längsled för en 
normal defekt lämpligen 20 eller 400 m vilket är nivåer som används för kontroll av 
andra egenskaper (jämnhet i längs- och tvärled) på vägytan och för reglering av vites-
belopp vid överträdelser. Nivåer för godkännande av ett objekt är ej fastställda utan ska 
arbetas fram i det fortsatta projektet. Man skulle också kunna tänka sig arbeta med 
relativ spridning (variationskoefficient) dvs. kvoten av standardavvikelse och medel-
värdet. I den påföljande studien (tabell 8–10) i denna rapport har vi betraktat en 

Separation (”fet fläck”) 

Mätlinje 

1m 2m 3m 4m 

 

Standardavvikelse 

Sträcka 
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beläggning som homogen om variationskoefficienten för MPD värden på meter nivå 
ligger inom ±33% (nivån bör senare bestämmas mer noggrant). 

 
6.2.3 Modell 3 – andel accepterade sträckor 

En metod för att fånga upp till vilken grad en väg har önskvärda MPD-värden är att i 
förväg definiera vad som är acceptabelt eller inte. Därefter kan man aggregera andelen 
observationer till en rimlig sträcka (5 m har använts av Ramböll vid utvecklingen av 
modellen). Adekvata gränsvärden kräver antingen en större mängd empiriska 
observationer eller teoretiska överväganden, men bör rimligen bero på beläggningstyp 
och hastighet. Ett förslag att göra detta med befintligt material gjordes av Glantz m.fl. 
(Ramböll rapport 2009-12-30) där man räknade godkänd andel MPD värden mellan 
0,5 mm och 2,5 mm i varje 5 meters intervall, utifrån MPD mätningar om 0,1 m. I tabell 
8–10 har vi använt 10 % icke accepterade sträckor som gränsvärde. 

 
6.2.4 Modell 4 – hastighetsbaserad 

Ett försök att ta hänsyn till att olika vägar är anpassade efter den skyltade hastigheten är 
att välja gränsvärden efter Sandbergs rekommendationer (PM 2004-02-23, blivande 
VTI notat). Här anger han MPD gränser för vägar med olika hastighetsgränser baserat 
på de fyra begreppen ”Utmärkt”, ”Godtagbart”, ”Dåligt”, ”Olämpligt”. Det är också 
informativt ur åtgärdssynpunkt att synliggöra om en vägsträcka är underkänd pga. för 
låga eller för höga MPD-värden. 

Därför skapar vi ett index för låga MPD-värden (modell 4-L) som är 1 om medelvärdet 
på 1 metersnivån är ”olämpligt lågt”, 0,5 om värdet är ”dåligt (lågt)” och 0 vid 
”godtagbart” och ”utmärkt”. Dessutom formar vi motsvarande index för höga MPD-
värden (modell 4-H). För att sedan få aggregerade effekter på en – ur åtgärdssynpunkt – 
relevant nivå använder vi ett löpande medelvärde över 5 meter som filter. I den 
jämförande studien (tabell 8–10) har vi använt 10 % respektive 50 % som gränsvärde 
för låga respektive höga MPD-värden. 

 
6.3 Jämförelse av de olika modellerna 

För att se möjligheter och begränsningar av de föreslagna måtten implementerade vi 
modellerna beskrivna ovan och analyserade insamlade data för några sträckor. Analysen 
i detta kapitel är endast inriktad på MPD. I Figur 28ser vi dessa för ett underhållsobjekt 
lagt 2009 med 50 km/h som skyltad hastighet i Linköping. Sträckan har områden med 
separationer i forma av ”feta fläckar”. Figur 28 visar hur MPD mätt i höger hjulspår 
varierar längs sträckan. 

Sammanfattningsvis kan man notera att alla metoderna klarar att detektera övergångar 
till mycket låga/höga värden relativt bra.  
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Figur 28  MPD värden (a) för K2 på Bergsvägen (Linköping med skyltad hastighet 
50 km/h) mätta 31/3 2010, samt de olika beskrivna modellerna för beräkning av 
vägbanans homogenitet. Röda, blåa och gröna värden betecknar vänster, höger och 
mitt emellan hjulspåren respektive. De streckade respektive heldragna kurvorna i (b) 
svarar mot andel för låga respektive höga värden för den hastighetsbaserade modellen 
(modell 4-L). I figur (c), (d) och (e) ser vi modell 3, 1 och 2 respektive.  

Tabellerna 8–10 nedan visar utfallet av respektive modell för de sträckor som mätts av 
VTI. De riktningar, körfält och mätlinjer som är mätt redovisas separat. T.ex. -K1, Vä, 
2009 Okt- betyder mätning i K1 (högra körfältet) redovisat för mätlinje i vänster 
hjulspår för mätning utförd oktober 2009. Den/de mätlinjer med det resultat som visar 
”sämst” homogenitet för respektive modell är markerade med rött i tabellerna. Modell 4, 
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som särredovisar låga och höga MPD-värden, visar de mätlinjer med den största 
andelen höga MPD-värden i blått. 
Tabell 8  Andel (%) som ligger utanför gränsvärden för de olika presenterade 
modellerna på Bergsvägen (Linköping med skyltad hastighet 50 km/h) mätt vid två 
tillfällen under hösten 2009. 

Spår, Mätlinje, Tid Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4-L Modell 4-H 

K1, Hö, 2009 Okt 8 3 4 1 54 

K1, Hö, 2009 Okt 7 5 10 1 54 

K1, Mitt, 2009 Okt 3 2 2 0 38 

K1, Mitt, 2009 Okt 4 3 2 0 37 

K1, Vä, 2009 Okt 1 6 5 0 66 

K1, Vä, 2009 Okt 1 6 7 1 67 

K2, Hö, 2009 Okt 4 3 23 0 84 

K2, Hö, 2009 Okt 2 3 25 0 86 

K2, Mitt, 2009 Okt 16 22 36 11 53 

K2, Mitt, 2009 Okt 23 32 58 24 51 

K2, Vä, 2009 Okt 1 0 12 0 85 

K2, Vä, 2009 Okt 1 1 27 0 87 

 
Tabell 9. Andel (%) som ligger utanför gränsvärden för de olika presenterade 
modellerna på Haningeleden (Linköping med skyltad hastighet 70 km/h) mätt vid två 
tillfällen under hösten 2009. 

Spår, Mätlinje, Tid Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4-L Modell 4-H 

SÖ, Vä, 2009 höst 2 1 4 1 3 

SÖ, Mitt, 2009 höst 3 1 2 0 3 

SÖ, Hö, 2009 höst 8 5 8 2 2 

NV, Vä, 2009 höst 12 3 5 1 3 

NV, Mitt, 2009 höst 6 3 6 1 3 

NV, Hö, 2009 höst 13 1 4 1 3 

SÖ, Vä, 2009 höst 2 2 2 1 2 

SÖ, Mitt, 2009 höst 4 1 2 0 3 

SÖ, Hö, 2009 höst 6 4 6 2 1 

NV, Vä, 2009 höst 9 3 3 1 2 

NV, Mitt, 2009 höst 7 3 4 1 3 

NV, Hö, 2009 höst 13 3 5 2 3 
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Tabell 10  Andel (%) som ligger utanför gränsvärden för de olika presenterade 
modellerna på väg vid Plv292 C292 i Mälardalen (skyltad hastighet 90 km/h) respektive 
Plv226 AB226 (skyltad hastighet 70 km/h) mätta innan vintern 2010 i olika riktningar. 

Spår, Mätlinje, Tid Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4-L Modell 4-H 

Plv226 V, Hö, 2009 
höst 17 35 33 14 1 

Plv226 V, Vä, 2009 
höst 25 40 48 25 0 

Plv226 Ö, Hö, 2009 
höst 33 63 81 56 0 

Plv226 Ö, Vä, 2009 
höst 11 37 31 13 0 

Plv292 V, Hö, 2009 
höst 3 23 50 7 0 

Plv292 Ö, Hö, 2009 
höst 0 13 33 4 0 

 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att de olika metoderna i huvudsak pekar ut samma 
mätlinje som den sämsta för respektive sträcka även om nivåerna för godkännande bör 
kalibreras. Undantaget är Haningeleden i Linköping vilket är ett objekt med en relativt 
homogen yta och följaktligen låga nivåer för icke godkänd andel. 
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7 Resultat 

Projektets tre partners arbete har sammanställts av VTI. Huvudsyftet med rapporten är, 
förutom att beskriva måttet makrotextur och ge en beskrivning av hur det mäts, att 
skapa en metod för att upptäcka ytdefekter för framförallt en nyproducerad beläggning 
(nybyggnad av väg eller underhållsobjekt). Trafikverket har som mål att kunna ställa 
krav på en utförare med avseende på homogenitet (texturvariation) hos vägytan. 

 
7.1 Resultat Ramböll RST 

Ramböll har tidigare utfört ett grundläggande arbete som behandlar delar av det som 
avhandlas i denna rapport. Rapporten med namnet ”Homogenitetsbestämning på asfalt 
genom texturmätning”, 2009-12-30 (Ekdahl, Glantz) innehåller förslag på en metod att 
”mäta” ytans homogenitet med texturmätning med måttet MPD. Både texturvärde 
beräknade som ett RMS-värde och som MPD är undersökta i syfte att bestämma 
texturvariation och slutsatsen är att båda måtten kan beskriva texturvariationen med ett 
likvärdigt resultat. 

Den metod som förordas vid kontroll av ett nytt objekts kvalitet är att utnyttja fördel-
ningen av MPD-värden per 1 dm aggregerat över en 5 m sträcka mot fördelningen av en 
”idealkurva eller masterkurva” för aktuell beläggningstyp. Idealkurvan finns inte 
bestämd i dagsläget utan det är ett arbete som återstår att utföra. Med tanke på det 
resultat som visas i Figur 26 (sidan 42) där nivån för MPD skiljer sig avsevärt även om 
beläggningstyp och stenstorlek är samma så kan vissa svårigheter uppstå då en 
masterkurva ska skapas. 

En slutsats från ovan nämnda rapport är att texturen speglar beläggningens homogenitet 
på ett bra sätt men att det saknas kunskap om olika beläggningars normalvärden för 
makrotexturen (medelvärde och standardavvikelse). Vidare dras slutsatsen att det är 
tillräckligt att kontrollera homogeniteten för ett nytt objekt genom att mäta texturen i tre 
spår tvärs vägen (i hjulspåren och däremellan). 

 
7.2 Resultat Vectura 

Vectura har levererat data till projektet från två objekt som mättes hösten 2009. Det 
första objektet är beläget på E4 mellan Järna och Vagnhärad. Det andra objektet 
kommer från Rv50 mellan Ludvika och Borlänge. Ingen analys eller metodansats är 
utförd. 

 
7.3 Resultat VTI 

VTI har testat olika metoder med ansatsen att bestämma homogeniteten hos en ny 
beläggning. Alla metoder som testats har potential att visa homogeniteten. För att 
metoderna ska ge ett samstämmigt resultat behöver en kalibrering av själva metoden 
och dess gränsvärden göras. Det finns för och nackdelar med alla metoder därför 
kommer det fortsatta arbetet inrikta sig på dessa frågor. 

En parameter som är mycket viktig att ta hänsyn till är vilken presentationslängd som 
ska användas vid kontrollen. I kapitel 3.3.2 studeras repeterbarheten hos MPD. Studien 
visar att MPD-värden för ett kort presentationsintervall som 1 dm har en relativt hög 
standardavvikelse, σ≈0,12 mm vid MPD=0,5 mm och σ≈0,41 mm vid MPD=2,0 mm. 
Detta innebär att standardavvikelsen utgör drygt 20 % av mätvärdet vid data per 1 dm. 
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En förklaring till detta är givetvis den mänskliga faktorn (att man inte kan mäta i samma 
läge på vägen varje gång) men även måttet i sig som är väldigt känsligt för både 
störningar i mätsignalen och avvikelser i inmätt profil (t.ex. löst material på vägen). Om 
repeterbarheten istället studeras för 1 m medelvärden minskar standardavvikelsen 
betydligt. Vid MPD=0,5 mm är σ≈0,045 mm och vid MPD=2,0 mm är σ≈0,14 mm. 
Standardavvikelsen utgör då ca 8 % av mätvärdet vilket måste anses vara en acceptabel 
nivå för spridningen. Detta måste dock tas hänsyn till då gränsvärden bestäms. Vidare 
visar studien att MPD-värdet är oberoende av mäthastigheten inom intervallet 30 till 
70 km/h. 
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8 Diskussion 

Kommande arbete ska inrikta sig på fördjupade tester av de modeller som använts i 
denna studie. Vid ett slutligt val av metod måste hänsyn tas till mätvärdets tillförlitlighet 
vid aktuell presentationslängd. Det kommer också att finnas ett behov av att göra mer 
mätningar av olika typer av beläggningar där manuella inspektioner av objekten blir ett 
inslag för att kunna knyta resultatet av vald modell till ”verkligheten”. Vidare finns ett 
behov av att studera sambandet mellan hålrumshalt och bindemedelshalt från traditio-
nella testmetoder och makrotexturmätningen med mätbil. Även riskytor som upptäcks 
med värmekamera vid beläggningsarbeten och mätning av textur kommer att under-
sökas i det fortsatta projektet. De kunskaper som framkommit i Rambölls rapport 
”Homogenitetsbestämning på asfalt genom texturmätning”, 2009-12-30 (Ekdahl, 
Glantz) ska tas hänsyn till både rörande hålrumshalt och värmekameramätning. Detta 
kommer att göras med en början 2010 i samarbete med andra projekt inom Road 
Technology som rör detta område. 

I Rambölls rapport diskuteras hur många mätlinjer som krävs för att kontrollera ett 
underhållsobjekt eller nybyggt objekt. Ramböll förordar att mäta makrotexturen i tre 
parallella spår längs vägen, i vänster och höger spår samt mellan dessa vilket också 
föreskrivs i Trafikverkets metodbeskrivning 122:2009. Detta anser VTI också vara 
tillräckligt. Ofta uppträder separationer i mitten av ett läggardrag eller så orsakar 
trafiken texturförändring i spåren vilket då fångas upp av de föreslagna mätlinjerna. 

Det är också viktigt att ha funktionskontrakt i åtanke vid utformningen av en kontroll-
metod för texturen. Därför kommer ett antal objekt att följas upp under ett antal år för 
att ge en möjlighet till att studera texturförändringen över tiden och betydelsen av initial 
inhomogenitet hos makrotexturen i ett längre perspektiv. 
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