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Förord 
Föreliggande dokument är den första av en serie planerade rapporter rörande prognos-
modeller för nya tillståndsmått för vägytan. Projektet är beställt av Trafikverket. 
Thomas Lundberg är projektledare, men huvuddelen av arbetet med modellutveckling 
och rapportering är utfört av Mika Gustafsson (som avslutade sin anställning på VTI 
hösten 2011). Peter Andrén utförde kompletterande beräkningar i projektets slutskede 
och redigerade samt uppdaterade föreliggande dokument. Trafikverkets kontaktman var 
ursprungligen Johan Lang. Från och med april 2011 är Johan Dahlgren Trafikverkets 
kontaktman. 

De krav Trafikverket har haft på prognosmodellen är att den ska baseras på presen-
tationslängden 100 meter och vara möjlig att implementera i Trafikverkets PM-system. 
Mika Gustafsson har utfört modellutvecklingen med hjälp från Thomas Lundberg och 
Leif Sjögren gällande tillståndsmätning, mått och nödvändiga parametrar för modellen 
och Nils-Gunnar Göransson gällande kunskap om olika beläggningar och deras 
egenskaper.  

Mika Gustafsson har redovisat delresultat i samband med regelbundna projektmöten, 
där Trafikverket har haft möjligheter att ge synpunkter på arbetet. Delar av projektet har 
presenterats vid två tillfällen: Transportforum 2011, Linköping och RPUG 2011, 
Stateline, Nevada, USA (Road Profiler User Group). 

Ett stort tack till alla kollegor på VTI, Trafikverket och Sverker Nilsson som har 
bidragit till arbetet. 
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Prognosmodeller för tillståndsmått i Trafikverkets Pavement Management System 
– makrotextur, MPD 
av Mika Gustafsson, Thomas Lundberg och Peter Andrén 
VTI 
581 95 Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Vägytans tillstånd på det statliga svenska vägnätet har inventerats med mätbil sedan 
1987. Syftet med dessa mätningar är att förse Trafikverkets pavement management 
system (PMS) med tillståndsdata. De främsta användningsområdena för tillståndsmåtten 
är följande: 

• Beskrivning av det övergripande vägtillståndet och tillståndförändringen för att 
bedöma hur valda drift- och underhållsstrategier lyckats och om en godtagbar 
vägstandard kan erbjudas. 

• Stöd vid underhållsplanering (prioritering och val av avsnitt för underhåll). 
• Som underlag vid beräkning av framtida underhållsbehov. 
• Stöd vid val av åtgärdsmetod. 
• Kontroll av utförande av byggnation eller underhåll (till exempel i funktions-

kontrakt). 
• Som stöd vid forskning.  

Av kostnadsskäl mäts inte alla vägar varje år, men Trafikverket har behov av en full-
ständig tillståndsbeskrivning av vägnätet. Tillståndsbeskrivningen är bland annat 
nödvändig för att kunna redovisa för regering och riksdag hur uppdraget att underhålla 
statens vägar fullföljs. Ett sätt att årligen beskriva tillståndet för hela vägnätet är att 
använda modeller som prognostiserar tillståndet för de år då mätningar saknas. 

Sedan tidigare finns prognosmodeller för IRI (International Roughness Index) och 
spårdjup. Dessa modeller är lokala, linjära modeller gällande för en så kallad homogen 
sträcka. Dessa sträckor är homogena med avseende på parametrar som skyltad hastig-
het, vägbredd, körfält, beläggningstyp, beläggningsdatum etcetera, och alltså inte 
nödvändigtvis homogena med avseende på tillståndet. 

På senare tid har ett antal nya tillståndsvariabler introducerats i Trafikverkets PMS. Det 
gäller bland annat måtten makrotextur (MPD, mean profile depth), kantdjup och 
vattenarea, vilka kompletterar spårdjup och IRI med syftet att ge en fullständigare 
beskrivning av vägytans tillstånd. 

Denna rapport har två huvudsyften, dels att arbeta fram en metod och ett angreppssätt 
för att skapa en prognosmodell för ett tillståndsmått som kan förändras såväl linjärt som 
ickelinjärt, dels att, under metodutvecklingen, skapa en prognosmodell för MPD. 

Den modell som presenteras är baserad på data från 2005–2010, vilket ger oss relativt 
korta tidsserier. Ett i sammanhanget lågt antal exceptionella skillnader mellan årsvisa 
mätningar ger upphov till en alltför stor variation. Detta ger en stor påverkan på modell-
ernas skattningar. För att minimera denna effekt utfördes ett omfattande arbete innan 
modellen skapades då vi sorterade bort dessa exceptionella värden. Detta gjordes genom 
att jämföra mätresultaten med informationen från de digitala stillbilderna, och på så sätt 
skapa en automatisk hantering av exceptionella värden. 
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Vi valde att arbeta med en global modell för ett antal kategorier av de större belägg-
ningstyperna. För att möjliggöra anpassandet av en ickelinjär datadriven modell1 för de 
korta tidsserierna har vi studerat förändringen mellan parvisa observationer och gjort 
separata förklaringsmodeller för varje beläggningskategori. Detta har kompletterats med 
ytterligare en nivåmodell för varje beläggningskategori för att kunna ge en nylagd väg 
ett initialt MPD-värde.  

Förändringsmodellen baserar sin prognos från senaste data innan prognostillfället: 

• Tillståndsbeskrivande variabler: 
o Beläggningsdata: kategori, maximal stenstorlek 
o MPD-nivå i samtliga spår 
o Spårbottenavstånd 
o Vägbredd 
o Tidigare förändringar av MPD (om det finns sådana observationer) vid 

senaste prognostillfället 
• Beläggningens ålder 
• Mätspecifika variabler 

o Mättidpunkt 
o Leverantör. 

Den initiala datamängden har en stor spridning av MPD med en standardavvikelse på 
omkring 0,36 mm. Däremot visar den sammantagna modellen, vilken inkluderar såväl 
åtgärdsinförandet som prognoserna, endast en standardavvikelse på omkring 0,12 mm 
mellan uppmätta och prognosticerade värden. Vidare ser vi att mycket av förklarings-
förmågan kommer från behandlandet av de exceptionella händelserna tillsammans med 
att utgångspunkten för prognoserna är senaste mätning. 

Modellen är datadrivet genererad, men beskriver även tidsutvecklingen. Från denna kan 
vi se tydliga trender för MPD-utvecklingen på årsbasis. 

Det angreppssätt som används för att skapa en prognosmodell för MPD kan användas 
för andra vägtillståndsmått såsom megatextur, kantdjup, vattenarea etc. 

                                                 
1 Modellen är inte baserad på en strikt teori – istället läggs parametrar till regressionsmodellen om de ökar 
förklaringsgraden, och bortses från om de inte bidrar. 
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Prognostic models for the condition indices in the Swedish Transport 
Administration's Pavement Management System – Macrotexture, MPD 
by Mika Gustafsson, Thomas Lundberg and Peter Andrén 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute 
SE-581 95 Linköping, Sweden 

 

 
Summary 
In Sweden, the road surface condition is assessed regularly with laser-based profilo-
graphs. This has been done since 1987. The purpose of these assessments is to provide 
the Swedish Transport Administration’s Pavement Management System (PMS) with 
data. The main uses of the PMS are: 

• To provide a description of the overall road condition and its changes to deter-
mine if the selected operation and maintenance strategies are successful, and if 
an acceptable road standard can be offered. 

• Support the maintenance planning (prioritization and selection of sections for 
maintenance). 

• Support for the choice of maintenance method. 

• Monitoring of performance of construction or maintenance, for example, func-
tional related contracts. 

• To support research. 
All roads are, for financial reasons, not assessed every year, but the SwedishTransport 
Administration still needs a complete description of the road condition. This complete 
description is necessary in order to demonstrate to the government and parliament how 
the mission to maintain the roads is achieved. One way to describe the condition of the 
entire road network is to work with models that forecast the condition the year when 
measurements are missing. 

Prognostic models for IRI (International Roughness Index) and rut depth are already in 
use. These models are local linear models, applied on homogeneous sections (that are 
defined with respect to parameters such as speed limit, road width, traffic lanes, pave-
ment type, maintenance dates, et cetera. For example they are not necessarily homo-
genized in regard to the condition). 

Recently, some new condition variables were introduced in the Swedish Transport 
Administration's PMS. These include measures for macrotexture (MPD, mean profile 
depth), edge depth, water area, etc. which complement rut depth and IRI to provide a 
more complete description of the road surface condition. 

This report has two main purposes. Firstly, to develop a methodology/approach how to 
create a prognostic model for a condition index that can change both linearly and non-
linearly. Secondly, during method development, create a prognostic model for MPD. 

The model created in this project has been developed with data from 2005–2010, which 
provides only short time series. Exceptional differences between relatively few mea-
surements are the source of high variations which affected the accuracy of the model. 
Considerable efforts were made to sort out these exceptionalities before the model was 



 

8 VTI rapport 765  

created. Many exceptionalities could be eliminated using information from a study 
where the MPD data and digital photographs of the road where used. 

We chose to work with a global model for each of the major pavement coating cate-
gories. To allow adaptation of a non-linear data-driven2 model for the short time series, 
we have studied the change between paired observations, and made separate explana-
tory models for each coating category. This has been supplemented with an additional 
model for each coating category in order to provide an initial MPD-value for an unmea-
sured section. The prognosis is based on the most recent data before the forecast time: 

• Descriptive condition variables: 
o Pavement data: category, maximum stone size, road width 

o MPD level of all tracks 

o Distance between rut bottoms 

o Changes in historic MPD levels (if any observations) at the latest time of 
the prognosis 

• The age of the top layer pavement 

• Variables related to the measurement 
o Time of measurement 

o Data supplier. 

The MPD levels in the initial data set have a standard deviation of about 0.36 mm. The 
modified model, with many of the exceptionalities explained or removed, has a standard 
deviation of about 0.12 mm. Hence, we see that a lot of the explanatory capability 
comes from the handling of exceptional values, in combination with the starting point 
for the prognosis being the latest measurement. 

The model is data-driven generated, but it also describes the time evolution. From this 
we can see clear trends for MPD development on an annual basis. 

The approach used to create a prognostic model for MPD can be used for other road 
surface characteristics such as megatexture, edge depth, water area, et cetera. 

                                                 
2 The model is not based on a strict theory — parameters are added to the regression model if the 
explanatory capability increases, and are discarded if not. 
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1 Inledning 
 Bakgrund 1.1

Tillståndet på de statliga vägarna mäts årligen med så kallad vägytemätning. Beroende 
på vägkategori utförs mätningarna mer eller mindre frekvent. De högtrafikerade vägarna 
mäts årligen medan de sekundära och tertiära vägarna mäts i en treårscykel. Vägytedata 
används främst för att ge en övergripande tillståndsbeskrivning av hela vägnätet och för 
planering av beläggningsunderhåll. För att en övergripande tillståndsbeskrivning ska 
vara relevant ska den avse hela vägnätet vid en given tidpunkt. För planering av belägg-
ningsunderhåll behövs mätningar av hela vägnätet, men inte nödvändigtvis vid en och 
samma tidpunkt. Kompromissen är att för varje mått använda en kortsiktig prognos-
modell för att skatta måttets värde vid en given tidpunkt. Det finns väl fungerande 
prognosmodeller för Spårdjup och IRI. Det är mått som använts under en längre tid 
inom Trafikverket (TRV). I projektet ”Nya mått” (Sjögren m.fl.) har VTI på uppdrag av 
TRV definierat ett antal nya mått som numera finns införda i Trafikverkets PM-system 
(Pavement Management). Dessa mått saknar prognosmodeller och kan därmed inte 
användas för att ge en övergripande tillståndsbeskrivning för det statliga vägnätet, vilket 
är efterfrågat av Trafikverket.  

 
 Syfte 1.2

I denna rapport har målet varit att utveckla kortsiktiga prognosmodeller, upp till fem år, 
för makrotexturmåttet MPD (Mean Profile Depth). Prognosmodellerna används för att 
beräkna tillståndet för hela eller delar av vägnätet vid en godtycklig tidpunkt. 

Det är också tänkt att den metod som används för att ta fram prognosmodellen för MPD 
ska vara en grund/stomme för utveckling av prognosmodeller för andra mått. 
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2 Makrotextur 
 Allmänt om makrotextur 2.1

Vägytans ytstruktur beskrivs av makrotexturmått. Makrotexturen uttrycks i Sverige av 
måttet Mean Profile Depth (MPD). Detta mått beskriver ojämnheter hos vägytan i våg-
längdsintervallet 2 till 50 millimeter. Makrotexturen är en mätstorhet som har inverkan 
på många egenskaper såsom rullmotstånd, buller, partiklar, friktion och vägens 
beständighet. 

Makrotexturen har mätts i Sverige sedan 1987, uttryckt som RMS-värden (Root Mean 
Square) men 2005 gick man över till att använda MPD. Orsaken till att makrotexturen 
numera beskrivs av MPD är att måttet är standardiserat och används runt om i världen. 
Beräkning av Mean Profile Depth är specificerat i standarden, ISO 13473-1:1997 (E) 
vilken också är antagen av CEN (EN-ISO 13473 (2004)). I Figur 1 visas principen för 
beräkning av MPD-värdet. 

Den uppmätta längsgående profilen delas upp i delar om 100 millimeter. Denna profil 
filtreras, till exempel genom ett flytande medelvärde (2,5 mm). I Figur 1 visas en utvald 
del (100 mm lång) av en inmätt profil. Anpassningen av en baslinje på den uppmätta 
profilen görs som en linjär regressionslinje. Vidare delas baslinjen i två delar (var och 
en 50 mm långa). Inom varje sådan del söks profildjupet vilket är det vinkelräta av-
ståndet 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 100 mm. Värdet per 
100 mm 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 en meter användas. Metodbeskrivningarna föreskriver också att en 
standardavvikelse ska presenteras för varje metervärde för MPD. 

 

 
Figur 1  Principen för MPD-beräkning. 
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Specifikationer utöver standarden 
Då CEN-standarden ska åberopas är det viktigt att vara medveten om att den innehåller 
friheter 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 
ekvidistant 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, till exempel som Trafikverket gör i sina metodbeskriv-
ningar 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.” 
Trafikverket specificerar alltså (i VVMB) en metod för beräkning av baslinje samt hur 
mycket data som krävs för att ett MPD värde ska vara giltigt. 

 
 Teoretiska effekter involverade i MPD-förändring 2.2

Vid modellerandet av vägytans makrostruktur finns det många tänkbara effekter som 
påverkar strukturen. Några av dess är: 

• Damm fyller igen beläggningar     → sänkt MPD 

• Sommartrafiken polerar    → sänkt MPD 

• Vintertrafiken ruggar upp    → höjt MPD 

• Separation/stensläpp för åldrande beläggning   → höjt MPD 

• Blödningar och skador    → sänkt/höjt MPD 

• Efterpackning     → sänkt MPD 

• Effekter av sandning    → sänkt/höjt MPD 
Då dessa verkar på olika tidsskalor och är viktiga vid olika tidpunkter för en beläggning 
är det rimligt att tro att det behövs icke-linjära modeller för att modellera tidsutveckling-
en adekvat. 

VTI har i en detaljstudie (Lundberg) sett en initial sänkning i MPD värdet på ca 25 % 
under den första månaden efter trafikpåsläppet på en ABS16 beläggning. Orsaken till 
den stora förändringen den första månaden ska utredas vidare men beror troligen på en 
kombination av att damm fyller igen små håligheter och polering och efterpackning av 
trafiken. När trafiken ”slipar” bort det blanka skiktet och ytans porer fylls med damm 
och partiklar sjunker nivån för MPD. Därefter kunde man se en viss uppgång i MPD 
strax efter vintern, rimligen beroende på vinterdäckens slitage på vägytans bindemedel 
(stenmaterialet friläggs). Detta följs av en polering av sommartrafiken då MPD-nivån 
återigen sjunker. 

Både denna hastiga initiala minskning av makrotexturen efter trafikpåsläppet, årstids-
variationen till följd av olika däcktyper och det åldersrelaterade slitaget är alla viktiga 
att modellera för att kunna göra en kortsiktig prognos. Vidare är effekterna troligen 



 

12 VTI rapport 765  

beroende av beläggningstyp. Till exempel borde det vara av vikt om stenarna är klist-
rade på ytan (t.ex. ytbehandling (Y), indränkt makadam (IM)), vilket ger upphov till så 
kallad positiv textur eller om ytan upplevs som slät med nedåtgående håligheter mellan 
stenarna (t.ex. alla asfaltsbetongbeläggningar (AB)) så kallad negativ textur. 
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3 Datamaterial 
 Datamängd 3.1

Datamängden som används i projektet är hämtad från Trafikverkets Pavement 
Management System (PMS), och innehåller drygt två miljoner observationer (100 m 
medelvärden beräknade från 20 m data) under 2005–2010 och knappt en miljon olika 
segment3 av längden 100 meter. Grunddata innehåller 20 meters medelvärden för 
parametrarna: 

• MPD höger, mitt, vänster4 (termid 859, 860, 863) 
• IRI höger (termid 1287) 
• Spårdjup max (termid 1025) 
• Kantdjup (termid 8000) 
• Spårbredd höger, vänster (termid 8106, 8105) 
• Avstånd mellan spårbottnar (termid 8107) 
• Lokala ojämnheter (termid 8201) 
• Teoretisk vattenarea (termid 8104) 
• Kurvatur (termid 1541) 
• Backighet (termid 1547) 
• Koordinater (termid 3020, 3021, 3022) 

Kopplat till varje segment finns även den vid mätningen gällande informationen med 
avseende på: 

• Väginformation såsom plats (kommun, län, region), vägnummer, vägbredd 
• Senaste mätning av Trafikflöde (ÅDT, Tung ÅDT)  
• Skyltad hastighet 
• Beläggningsinformation/senaste åtgärd, inklusive så kallade fiktiva beläggnings-

åtgärder5 (14,8 %) som anses gjorda utifrån mätvärdenas utveckling (Spårdjup 
och IRI), men ej rapporterats in (framtagna av Johan Lang Trafikverket)   

o Beläggningsålder 
o Beläggningstyp, indelat i olika klasser utefter klasser av likartade 

beläggningstyper (se stycket 3.2)  
o Tjocklek på 48,2 % av beläggningarna 
o Maxsten på 71,5 % av beläggningarna 
o Information om åtgärden var en justering (7,9 % är sådana) 
o Entreprenör som utfört åtgärden (41,5 %) 

• Mätinformation 
o Leverantör av vägytemätdata (Destia, Ramböll, Vectura) 
o Mätdatum 

Vid analys och modellarbetet har 20 m data aggregerats till segment om 100 m. 

                                                 
3 Ett segment definieras här som en 100 m lång del av vägnätet som har samma beläggningsdatum (är 
belagd vid en och samma tidpunkt). En underhållsåtgärd i form av en ny beläggning resulterar i ett nytt 
segment. 
4 MPD-H, MPD-V och MPD-M betecknar fortsättningsvis MPD mätt i höger spår, vänster spår eller 
mellan spåren. 
5 En beläggningsåtgärd antas ha gjorts om plötsliga trendbrott sker i IRI- eller spårutvecklingen (vägen 
blir bättre även om ingen beläggningsåtgärd är inrapporterad). Detta bestäms fiktiv beläggningsåtgärd 
(FIK). 
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Det finns flera viktiga orsaker till detta: 

• Vi studerar parvisa förändringar av MPD mellan årsvisa mätningar 
o Detta innebär att positionering och synkronisering av data mellan åren är 

svår att uppnå på 20 m nivå men fungerar på 100 m nivå. 
• Trafikverket kommer att ersätta nuvarande PM-system som är baserat på 

homogena sträckor med ett PM-system baserat på 100 m data. 
 

 Kategorisering 3.2
För att kunna hantera både fallet där vi inte har några mätningar att tillgå, samt fallet där 
vi har mätningar att tillgå arbetar vi med två datamängder. 

• A utgör alla mätningar där vi har mätvärden för MPD i alla spåren och där 
senaste beläggningsåtgärden inte är en justering, vilket utgör 2,1 miljoner 
observationer. 

• P består av alla konsekutiva par av mätningar som är separerade 91-1600 dagar 
i tiden av samma belagda 100m segment från A, vilket utgör 1,2 miljoner 
parvisa observationer. 

 
Ålder [år] Andel [%] 

element i A 
Andel [%] 
element i P  

0–1 2,6 2,2 

1–2 5,7 7,0 

2–4 11,2 13,4 

4–8 18,1 20,7 

8–15 22,6 24,0 

15–30 26,4 23,9 

30– 13,5 3,8 

Tabell 1  Fördelning av beläggningarnas ålder i de olika mängderna. 
Det ursprungliga datamaterialet innehåller information om senaste beläggning, men 
även de tidigare lagda beläggningarna på den aktuella vägen. Vi väljer att endast studera 
den översta beläggningen eftersom den är mest intressant för vägytans makrotextur. 
Eftersom det finns många beläggningstyper vars egenskaper liknar varandra väljer vi att 
gruppera beläggningarna i nedanstående grupper (talen i parentes svarar mot andel 
respektive antal av observationerna ur mängden A): 

1. ABT-beläggningar (20,0 %) 
a. ABT (Asfalt Betong Tät) 
b. MABT (Mjuk ABT) 
c. HABT (Hård ABT) 
d. ABb (Asfalt betong bindlager) 
e. J (Justering) 
f. ALBT (Asfaltslösningsbetong tät)
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2. Y (16,5 %) 
a. Y1B (Enkel ytbehandling på bundet lager)  
b. Y1G (Enkel ytbehandling på grus) 
c. Y2B (Dubbel ytbehandling på bundet lager) 
d. Y2G (Dubbel ytbehandling på grus) 

3. ABS-beläggningar (15,4 %): 
a. ABS (Asfalt Betong Stenrik) 
b. MABS (Mjuk ABS) 

4. HABS (Hård ABS)OG (12,1 %) 
a. OG (Oljegrus) 
b. MJOG (Mjukt bitumen OG) 

5. TSK (2,4 %) (Tunnskikt) 
6. IM (1,8 %)  

a. IM (Indränkt makadam) 
b. JIM (Justering IM) 
c. IMT (IM tät) 

7. BET (0,3 %) 
a. BTG (Betong) 
b. CB (Cementbetong) 

8. AG (4,0 %) 
a. AG (Asfaltsbundet grus) 
b. MJAG (Mjukt bindemedel AG) 

9. ABD (0,2 %) 
a. HABD (Hårt bindemedel ABD) 
b. ABD (Asfalt betong dränerande) 

10. ÖVRIGA (27,4 %) 
a. FIK, eller ingen uppgift 
b. F (Försegling) 
c. Reol  
d. AH  
e. AD 
f. BBCH 
g. ÅM 
h. ÅAHV 
i. BL 
j. AEBÖ (Asfaltsemulsionsbetong öppen) 
k. SPY (Spårytbehandling) 
l. BL 
m. GAP (Gummiasfalt) 
n. AEBT (Asfaltsemulsionsbetong tät) 
o. ÅA, ÅAV 
p. FM 
q. AH 
r. MABÖ, HABÖ (Mjuk resp. hård asfaltbetong öppen) 
s. ES 
t. ÅAK 
u. AD 
v. VA 
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Ålder 
[år] 

ABT Y ABS OG TSK IM BET AG ABD ÖVR 

0–1 7050 3821 10735 4084 1844 1380 8 944 91 23846 

1–2 18106 6080 31968 8769 7862 767 145 4087 274 38603 

2–4 38045 12854 67140 13228 15160 2333 1137 9077 395 69979 

4–8 64431 22007 100063 32861 27655 1133 264 13009 187 109993 

8–15 72947 43449 99975 61836 6037 4596 3384 28816 718 143866 

15–30 90179 243205 27944 77621 0 20336 1628 11298 2006 68465 

30– 31689 35671 0 52468 0 391 1162 646 4 154595 

Summa 322447 367087 337825 250867 58558 30936 7728 67877 3675 609347 

Tabell 2  Antal observationer från den ursprungliga datamängden (A) för olika belägg-
ningstyper och ålder. 
 
Ålder 
[år] 

ABT Y ABS OG TSK IM BET AG ABD ÖVR 

0–1 2501 1552 7397 1418 1047 44 8 874 58 10419 

1–2 11592 2759 27279 2669 4642 390 140 3218 237 21171 

2–4 31280 6269 49820 8079 11319 571 566 5224 198 45340 

4–8 55967 10854 74044 19766 19602 400 165 10812 119 64828 

8–15 56759 19564 67154 34410 2474 1659 2694 20943 572 83323 

15–30 69642 94827 13647 37798 0 7034 971 8457 910 31709 

30– 12531 9397 0 18512 0 63 415 240 0 755 

Summa 240272 145222 239341 122652 39084 10161 4959 49768 2094 257545 

Tabell 3  Antal konsekutiva par av observationer (P) för olika beläggningstyp och 
ålder. 
Tabell 2 och Tabell 3 beskriver antalet observationer för de olika beläggningarna i olika 
ålderskategorier. Vi ser att ABT innehåller flest observationer, därefter följer gruppen Y 
ur gruppen med alla observationer (A), men för gruppen av parvisa observationer (P) är 
ABS större än Y. Det senare beror troligen på att Y beläggningarna innehåller en större 
andel små vägar än ABS som följaktligen mäts relativt sällan och därför inte innehåller 
så många konsekutiva par (inom tidsluckan 91 till 1600 dagar). I övrigt ser dataunder-
laget relativt likvärdigt ut mellan mängderna, med en faktor 1.5–4 avvikelse i antal 
mellan datamängderna. Vi ser också att vi har relativt god täckning för de flesta 
åldrarna, åtminstone i de större beläggningskategorierna. 
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4 Datafiltrering och preprocessande  
 Exceptionella förändringar i MPD  4.1

En vägs nedbrytning sker i normalfallet relativt odramatiskt varför vi antagit att trend-
analys fungerar bra, åtminstone för relativt unga beläggningar. Det uppstår ändå en viss 
andel drastiska förändringar i vägyteparametrar. Förändringarna tror vi då kan reflek-
tera: 

(1) en uppstådd skada, 

(2) en icke rapporterad åtgärd eller 

(3) ett felaktigt mätvärde.  

Tidigare studier har gjort gällande att punkten (2) ovan, icke rapporterade åtgärder, är 
betydande i PMS (Andersson och Hansson, 2010; Johan Lang opublicerat). Därför har 
TRV infört fiktiva åtgärder i datamaterialet baserat på kraftiga nedgångar i IRI och 
spårdjup för homogena sträckor, vilket är utvecklat och implementerad i PMS av Johan 
Lang. 

För MPD-H finns en relativt stor mängd förändringar som är större än 0,5 mm per år 
(32706, eller 2,94 % ur mängden P), vilka kan betraktas som exceptionella. För att 
kategorisera dessa är det informativt att dels studera hela tidsserien för beläggningen, 
dels hur andra vägyteparametrar uppträder vid samma tillfällen. 

Av de 32706 exceptionella värdena kommer 43 % av fallen (13962 par) från den sista 
mätningen i mätserien, som i 4769 fall är mätt 2010 (se Figur 2). 

De övriga 18744 förändringarna innehåller 37 % (7006 par) som kommer från samma 
mätserie (se Figur 3). Därmed har vi 11738 mätningar med både en exceptionell upp-
gång (eller nedgång) och en efterföljande mätning som inte är exceptionell (se Figur 4).  

 
Figur 2  Sista värdet är avvikande i mätserien. 
 

 
Figur 3  Ett värde avviker, s.k. ”hack i kurvan”. 
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Figur 4  En avvikelse som fortsätter året efter. 
Utifrån den senare punkten kan man anta att vi både har så kallat ”hack i kurvan” 
(se Figur 3) som skulle reflektera ett felmätt värde, men även stora förändringar i höger-
spårets MPD-värde som inte direkt återgår i nästa mätning och därmed kan antas utgöra 
en reell förändring i vägytan. En tolkning av den första punkten är att exceptionella 
värdena utgör skador som kommer att resultera i en åtgärd eller att en åtgärd har gjorts 
(men inte rapporterats). 

Vi ser alltså att typen ”hack i kurvan” är relativt vanlig. Ett annat sätt att se detta är 
utifrån de exceptionella värden som har en efterföljande mätning. Korrelationen med 
den påföljande mätningen är då -0,692. Detta innebär att värdena vanligtvis faller till-
baka till ursprungsvärdet för dessa exceptionella värden. Från Figur 5 kan vi se att 
tillbakagången är störst för de allra största värdena. För den del där båda förändringarna 
är mellan 0 och 1 har vi en negativ korrelation, -0,201, för värden där båda är mellan 0 
och 0,5 får vi korrelationskoefficienten till -0,176 och för värden mellan 0 och 0,1 får 
vi -0,104 vilket innebär att sannolikheten för att MPD-förändringen beror på ett så kallat 
”hack i kurvan” minskar ju mindre ”hacket” är. 



 

VTI rapport 765 19 

 
Figur 5  Förändringar (årsmedel) för påföljande mätning efter en exceptionell 
förändring som funktion av den exceptionella förändringen.  
Ett annat sätt att analysera de exceptionella förändringarna är att titta på hur övriga 
vägyteparametrar förändras. 

• För de 32 706 exceptionella fallen ser vi 68,8 % (22488) även har exceptionella 
förändringar för MPD-M eller MPD-V. 

• Bara 7,3 % (2 392) har exceptionella värden för antingen IRI eller spårdjup 
(definierat som 99-percentilen för varje beläggning). 

• Totalt sett finns exceptionella förändringar för någon av övriga nämnda 
vägyteparametrar i 71,0 % (23 217) av de observerade fallen. 
Ytterligare en tanke var att man skulle kunna få tecken på exceptionella värden 
via heterogeniteter. Därför nyttjade vi variationskoefficienten (standard-
avvikelsen/ medelvärdet) för varje 100 m sektion som ett tecken på skada. Vi 
fann då att 4,0 % (1298) har exceptionellt stor variationskoefficient vid det 
exceptionella tillfället (definierat som 99-percentilen). 

Hur ska en stor MPD-avvikelse hanteras? Det finns uppenbarligen ingen standard-
lösning som passar in för alla fall, men de mest troliga orsakerna och lösningarna kan 
sammanfattas av följande punkter: 

• Om ett enstaka mätvärde (och mätning efter denna finns) avviker från en mät-
serie (Figur 3) bör detta ej tas hänsyn till. Det bör betraktas som ett felaktigt 
mätvärde och exkluderas från datamaterialet. Om en större förändring också kan 
detekteras för spårdjup eller IRI bör mätvärdet för MPD betraktas som korrekt. 
Här finns också möjligheten att en driftåtgärd har gjorts på vägnätet som inte är 
rapporterad vilket i så fall borde resultera i att detta segment sätts som åtgärdad 
(fiktiv åtgärd). 
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• Om det sista mätvärdet i en mätserie är avvikande (Figur 2) så bör detta värde 
hanteras som om det är korrekt om vi inte har starka skäl att tro annat. I grunden 
måste vi lita på det som mäts om inte andra omständigheter gör att vi kan miss-
tänka en felmätning. Ett sådant skäl kan vara att övriga vägyteparametrar ändrar 
sig på ett sådant sätt att vi kan misstänka ett mätproblem, ny åtgärd eller even-
tuellt ett sidolägesproblem vid ett av mättillfällena. 

• När en förändring av MPD-nivån detekteras i flera mätningar (Figur 4), bör det 
hanteras som om det verkligen skett en bestående förändring av vägytan, anting-
en i form av att en åtgärd, som lappning, utförts eller att den inte är rapporterad. 
I det fallet ska förändringen mellan 2008 och 2009 (enligt Figur 4) exkluderas 
från datamaterialet. 

Nedan beskrivs möjliga orsaker till stora förändringar av MPD mellan två år som inte 
kan förutses av en modell. 

1. Olika sidoläge för mätbilen vid mätning på en väg med stor MPD-variation i 
sidled. 

2. En ny skada har tillfogats vägytan (till exempel plogskada på en ytbehandling) 
under vinterhalvåret. 

3. Vägen är lagad men inte åtgärdsrapporterad. 
4. Vägen är lappad (driftåtgärd rapporteras normalt inte). 
5. En mätning gjord ganska snart efter en nyligen utförd ytbehandling kan resultera 

i att MPD-nivån sjunker naturligt med mer än 0,5 mm på ett år. 
6. Felaktiga mätvärden för MPD (till exempel till följd av mätning på blött 

underlag). 

 
 Manuell klassificering 4.2

Från och med 2010 samlas en digital stillbild in var 20 m längs vägen vid den ordinarie 
tillståndinventeringen. För att få en bättre förståelse för vad som orsakar ”onaturligt” 
stora förändringar (exceptionella värden) mellan makrotexturmätningarna bestämde vi 
oss för att jämföra med dessa bilder. Vi gjorde då en förfining av exceptionella 
händelser baserat på MPD-H mätningar, och definierade här en exceptionella värden 
som: 

• Om åldern (𝑇 = 0,5 ∗ (𝑡𝑘 + 𝑡𝑘+1)) för beläggningen vid mätningarna är mindre 
än ett år 𝑇 < 1) krävde vi att skillnaden mellan mätningarna ska vara större än 
0,75 mm 

• Om 𝑇 ≥ 1 krävde vi att skillnaden mellan mätningarna ska vara minst 0,5 mm, 
samt att den årsvisa förändringen skulle uppgå till minst 0,25 mm/år. 

 
 

Det visade sig att 4,10 % (45475) av mätningsparen faller ut som exceptionella med 
dessa kriterier. Störst representation har vi i regionerna Väst (regionnummer 85) (7,1 %) 
och Mitt (regionnummer 83) (6,5 %) medan resterande regioner har lägre andel (2,3 % – 
3,2 %). Generellt för alla segment gäller att standardavvikelsen för alla MPD-värden är 
0,411 mm, men för differenserna av de parvisa segmenten är den 0,314 mm. Den senare 

𝑡𝑘 − beläggningens ålder vid mättillfälle 𝑘 
𝑇 − beläggningens medelålder vid två på varandra följande mättillfällen 
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siffran är i sig för hög, och plockar vi bort dessa 4,10 % sjunker den till mer acceptabla 
0,148 mm.  

För att specialstudera dessa exceptionella värden i detalj utifrån de digitala stillbilder 
som togs 2010 valde vi Blekinges alla sekundära och tertiära vägar (SoT). Dessa 922 
segment utgjordes av 429 uppgångar och 493 nedgångar (en delmängd av alla mätta 
vägar i Blekinge län, Tabell 4), vilka vi studerade i detalj. 

Vid sammanställningen har vi även studerat om övriga spårs makrotextur ändrar sig 
exceptionellt, med sammas definition som ovan. Vi har dessutom studerat exceptionella 
och drastiska förändringar för spårdjup och IRI. För dessa båda har vi använt villkoret 
att IRI respektive spårdjup ska förändra sig minst 0,5 mm/m respektive 2 mm i absoluta 
tal samt minst 0,25 mm/m/år respektive 1 mm/år för att klassificera dessa som excep-
tionella eller drastiska. Dessa stora förändringar kan antingen uppträda för endast en 
mätstorhet eller så kan en eller flera av dessa samverka. Vi kan dra olika slutsatser 
beroende på hur förändringarna uppträder och samverkar. 

 
 Alla Alla 

exceptionella 
Urval 

exceptionella 
Blekinge 2010 

Vägnr 1–99 59,3 44,8 15,8 

Vägnr 100–499 17,0 20,1 0,0 

Vägnr 500– 23,7 35,1 84,2 

Under 7,7m 49,9 67,1 93,0 

Över 7,7m 50,1 32,9 7,1 

Okänd trafik 0,7 0,6 0,1 

ÅDT<1001 35,0 49,0 70,4 

1000<ÅDT<4001 30,9 37,9 17,5 

4000<ÅDT<8001 20,7 7,2 11,9 

8000<ÅDT 12,7 5,3 0,1 

Tabell 4  Andel observationer av mätta vägar i Blekinge 2010 i olika grupper. Vi valde 
att studera SoT-vägar (vägnummer >500). 
En grupp sammansatt av Mika Gustafsson, Nils-Gunnar Göransson, Thomas Lundberg 
och Sverker Nilsson gick genom dessa digitala stillbilder tillsammans med mätdata (se 
figurer för exempel) och kategoriserade den förmodade orsaken till exceptionella värden 
i nedanstående kategorier: 

1. Mätproblem 
a. Troligt fel på mätutrustningen vid ett av mättillfällena 
b. Sidolägesproblem vid ett av mättillfällena 
c. Mätning 1 utförd på ej färdig beläggning 

2. Åtgärd (icke rapporterad) 
a. Åtgärd utförd, innan (men nära) mätning 1 
b. Lagning/ny beläggning mellan mätning 1 och 2 
c. Lappning mellan mätning 1 och 2
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3. Naturligt 
a. Naturlig förändring utan anmärkning (t.ex. blödning) 
b. Större skada på vägen (hål)  

4. Vet ej 
 

 1. Mätproblem 2. Åtgärd  3. Naturligt 4. Vet ej 

Nedgångar 17,1 % (60) 

a. 0 
b. 60 
c. 0 

80,3 % (282) 

a. 114 
b. 104 
c. 64 

0,9 % (3) 

a. 3 
b. 0 

1,7 % (6) 

Uppgångar  6,5 % (27) 

a. 0 
b. 18 
c. 9 

86,7 % (359) 

a. 0 
b. 301 
c. 58 

0,2 % (1) 

a. 1 
b. 0 

6,5 % (27) 

Tabell 5  Sammanställning av manuell klassifcering av Blekinges exceptionella 
förändringar i MPD-H utifrån digitala stillbilder tagna med mätbilen i samband med 
mätning. 
Resultatet av klassificeringen redogörs i Tabell 5 och analyseras mer detaljerat i 
Tabell 6 till Tabell 11. Från Tabell 5 kan vi se att en stor andel av exceptionella värden 
svarar mot olika former av icke rapporterade åtgärder (80,3 % resp. 86,7 %). Denna 
säkerhet skulle möjligen kunna räcka för att föra in fiktiva åtgärder i data materialet. En 
stor begränsning i analysmaterialet är dock att ett icke slumpmässigt urval av vägnätet 
gjorts och fördelningen mellan orsakerna kan troligen variera ordentligt för olika 
vägtyper och eventuellt mellan olika delar i landet. Vi önskar därför en bättre strategi 
för filtrering för att separera åtgärder från mätproblem. 
 
En filtreringsstrategi har syftet att med stor säkerhet hantera så många svårförklarliga 
fall som möjligt. Dessa båda mål kräver en avvägning för att fungera optimalt eftersom 
vi gärna ökar den ena på bekostnad av den andra. Nedan har vi för avsikt att göra denna 
avvägning manuellt. 
 
Från Tabell 6 kan vi se att uppgångarna signalerar en åtgärd i 99,3 % (264 av 266 
kända) om vänster spår också stigit exceptionellt. Med detta lyckas man dessutom fånga 
73,5 % (264/359) av de observerade åtgärderna. Vidare ser vi från Tabell 7 en hög andel 
icke inrapporterade åtgärder för de kategorier där ytterligare ett av mätspåren har en 
exceptionell nedgång där dessutom det tredje spåret inte går upp exceptionellt. I dessa 
fall svarar hela 97,3 % (142 av 146 kända) av exceptionella värden mot en åtgärd, vilket 
täcker in 50,4 % (142 av 282) av åtgärderna.  
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MPD-
H 

MPD-
M 

MPD-
V 

1. Mät-
problem 

2. Åtgärd  3. Naturligt 4. Vet ej 

+ + + 2 254 0 2 

+ + 0 7 36 1  

+ + -  1   

+ 0 +  10   

+ 0 0 16 48  13 

+ 0 - 1 10  10 

+ - +     

+ - 0 1   1 

+ - -    1 

Tabell 6  Sammanställning över manuell klassificering av uppåtgående exceptionella 
värden för MPD-H i kombination med övriga spårs MPD-förändringar.  
 
MPD-
H 

MPD-
M 

MPD-
V 

1. Mät-
problem 

2. Åtgärd  3. Naturligt 4. Vet ej 

- + +     

- + 0 30 48  2 

- + - 3    

- 0 + 1 1   

- 0 0 23 91 2 3 

- 0 - 2 76  1 

- - +     

- - 0 1 17   

- - -  49 1  

Tabell 7  Sammanställning över manuell klassificering av nedåtgående exceptionella 
värden för MPD-H i kombination med övriga spårs MPD-förändringar. 
Från Tabell 8 och Tabell 9 ser vi hur exceptionella värden för MPD-H grupperar sig 
med avseende på IRI och spårdjup och fördelar sig över olika händelser. I Tabell 8 kan 
man se att vid exceptionella uppgångar i MPD-H ökar troligheten för att en åtgärd är 
gjord om samtidigt spåret sjunker exceptionellt (96 av 96). Stöd får man också av att 
IRI sjunker exceptionellt. Det är bara 3 av 102 fall då IRI sjönk som är förknippad med 
mätproblem, varav 2 fall handlar om att första mätningen är mätt endast 4 dagar efter 
beläggningsdatum då eventuell löst material som grus (ytbehandling/IMT) kan ligga 
kvar på beläggningen. Vidare ser vi från Tabell 9 att om både MPD-H och spårdjupet 
går ned exceptionellt så har vi 6 fall (av 39) som refererar till en beläggningsåtgärd. En 
ytterligare genomgång av dessa visar att det troligen handlar om att man vid den första 
mätningen hamnat med någon laser utanför vägrenen och därför detekterat ett för högt 
spårdjup denna gång.  
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MPD-H Spår IRI 

 

1. Mätproblem 2. Åtgärd  3. Naturligt 4. Vet ej 

+ + +     

+ + 0 2 4  1 

+ + -     

+ 0 +  11  2 

+ 0 0 22 231 1 23 

+ 0 - 3 17   

+ - +  2   

+ - 0  12  1 

+ - -  82   

Tabell 8  Sammanställning över manuell klassificering av uppåtgående exceptionella 
värden för MPD-H i kombination med olika kombinationer av förändringar för 
spårdjup och IRI. 
 
MPD-H Spår IRI 

 

1. Mätproblem 2. Åtgärd  3. Naturligt 4. Vet ej 

- + +  2   

- + 0 2 2   

- + -     

- 0 +  6   

- 0 0 52 226 2 5 

- 0 -  13 1 1 

- - +  1   

- - 0 6 23   

- - -  9   

Tabell 9  Sammanställning över manuell klassificering av nedåtgående exceptionella 
värden för MPD-H i kombination med olika kombinationer av förändringa för spårdjup 
och IRI. 
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 1. Mätprobl. 2. Åtgärd  3. Naturligt 4. Vet ej 

1. MPD-H upp 27 359 1 27 

2. Som 1, samt exkl. 
mätning inom 30 dagar 
från åtgärd  

22 285 1 24 

3. Som 2, samt minst ett av 
spåren samvarierar och det 
tredje ej är motstridigt  

 240 1 2 

4. Som 1, med minst ett av 
IRI och Spårdjup går ned 
exceptionellt 

1 110  1 

5. Som 1, med både IRI 
och Spårdjup går ned 
exceptionellt 

 82   

6. Unionen av 3 och 4 1 253 1 2 

7. Unionen av 3 och 5  249 1 2 

8. Den del av 1 som ej 
uppfyller 7. 

18 59 0 25 

Tabell 10  Sammanställning över manuell klassificering av uppåtgående exceptionella 
värden för MPD-H i olika kombinationer av måttförändringar. 
 
 1. Mätprobl. 2. Åtgärd  3. Naturligt 4. Vet ej 

1. MPD-H ned 60 282 3 6 

2. Som 1, samt mätning minst 
30 dagar fr. åtgärd 

60 263 3 6 

3. Som 2, samt samvar. 

från annat spår och ej 
motstridigt tredje spår  

3 126 1 1 

4. Som 1, samt något av 
IRI/spårdjup minskar 
exceptionellt 

6 44 1 1 

5. Som 1, samt både IRI/ 
Spårdjup minskar except. 

 9   

6. Unionen av 3 och 4 19 145 1 1 

7. Unionen av 3 och 5 3 129 1 1 

8. Som 1, samt ej 7 57 134 2 5 

Tabell 11  Sammanställning över manuell klassificering av uppåtgående exceptionella 
värden för MPD-H i olika kombinationer av måttförändringar. 
Sammantaget ser vi Tabell 10 och Tabell 11 att vi kan nå mycket god precision om vi 
väljer att klassificera ett exceptionellt värde som en åtgärd med hjälp av kriterium 7. 
Detta innebär att vi med detta kriterium korrekt klassificerar 378 (249 + 129) av 383 
exceptionella värden som en icke bokförd åtgärd, vilket betyder att det förklarar 98,7 % 
av fallen. 
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Vi ser emellertid att denna strategi plockar upp 378 av de 548 (285 + 263) icke rapport-
erade åtgärderna som svarar mot åtgärder för de mätningar som är minst 30 dagar efter 
beläggningsdatum. Detta förklarar 69,0 % av fallen. 

Vi ser också att även bland de exceptionella värden som ej uppfyller kriterium 7 består 
majoriteten av felrapporterade åtgärder. I dessa fall bör något ytterligare kriterium an-
vändas för att skilja ut fiktiva åtgärder från felaktiga mätningar. Ett förslag är att i de 
fall ytterligare mätningar gjorts efter exceptionella värden upptäckts ska dessa använ-
das. Man kan då avgöra om mätningen är ett ”hack i kurvan” (se Figur 3) och således är 
resultatet av ett mätproblem, eller en varaktig förändring (se Figur 4) beroende på en 
fiktiv åtgärd. 

En stor begränsning med detta material är emellertid att vi analyserat en avgränsad del 
av sträckor i Blekinge. Det finns emellertid ingen anledning att tro att materialet skiljer 
sig speciellt mycket från andra delar av landet. 

 

 
Figur 6  Exempel på icke rapporterad åtgärd mellan mätning 1 och 2 (kategori 2b). En 
driftåtgärd i form av en stor ytbehandlingslapp.  
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Figur 7  Exempel på ej inrapporterad åtgärd (lapp) innan mätning 1 (kategori 2c).  
 

 En strategi för att hantera exceptionella förändringar 4.3
För att få ett helhetsgrepp om hur vi ska beakta de exceptionella MPD-förändringarna 
studerar vi nu hela datamängden över alla län och år utifrån de iakttagelser vi gjort i 
kapitel 4.2. 

För dessa bör vi överhuvudtaget inte använda de 0,6 % (17125) mätningar som skett 
inom 30 dagar från åtgärd. Dessa mätningar kan, som vi kom fram till vid studien av 
SOT-vägar i Blekinge, vara gjorda på exempelvis en ej helt färdig beläggning, till 
exempel kan det ligga kvar löst material på beläggningen vid mättillfället.  

Vi betraktar sedan en MPD-förändring som exceptionell 

• Om 𝑇 < 1 å𝑟 
o |𝑀𝑃𝐷𝑖(𝑡𝑘+1) −𝑀𝑃𝐷𝑖(𝑡𝑘)| > 0,75 [𝑚𝑚] 

• Om 𝑇 ≥ 1 å𝑟  
o |𝑀𝑃𝐷𝑖(𝑡𝑘+1) −𝑀𝑃𝐷𝑖(𝑡𝑘)| > 0,5 [𝑚𝑚] 

och �𝑑𝑀𝑃𝐷𝑖(𝑇𝑘)
𝑑𝑡

� > 0,25 [𝑚𝑚
å𝑟

] 

där 𝑀𝑃𝐷𝑖 är något av de tre spårens värden (𝑖 ∈ {𝑉,𝑀,𝐻}). Vi bokför också tecknet för 
den förändring som skett. Vidare väljer vi att betrakta en förändring som avsevärd om 
förändringen är hälften så stor, 

• Om 𝑇 < 1 å𝑟 
o |𝑀𝑃𝐷𝑖(𝑡𝑘+1) −𝑀𝑃𝐷𝑖(𝑡𝑘)| > 0,375 [𝑚𝑚] 

• Om 𝑇 ≥ 1 å𝑟  
o |𝑀𝑃𝐷𝑖(𝑡𝑘+1) −𝑀𝑃𝐷𝑖(𝑡𝑘)| > 0,25 [𝑚𝑚] 

och �𝑑𝑀𝑃𝐷𝑖(𝑇𝑘)
𝑑𝑡

� > 0,125 [𝑚𝑚
å𝑟

] 
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Sedan gör vi för varje exceptionellt värde i kronologisk ordning: 

1. För in en åtgärd om: 
a. minst två av de tre spårens MPD har ett exceptionellt värde med samma 

tecken och det tredje spåret inte har ett exceptionellt värde med motsatt 
tecken, 

b. eller att både spårdjup och IRI minskat drastiskt (minst 2 mm resp. 0,5 
mm/m samt 1 mm/år resp. 0,25 mm/m/år) 

c. eller det finns en efterföljande MPD-mätning som inte ändrar sig 
avsevärt åt motsatt håll 

2. Beteckna mätningen som felaktig om mätning existerar efter den aktuella och 
punkten 1 inte uppfylls.  
Övriga mätningar betecknas som osäkra 

Vi ser initialt att 7,0 % av alla förändringar är exceptionella och 22,6 % är avsevärda. Vi 
kan säga att 3,3 % av paren representerar en åtgärd enligt 1a och 1b (3,1 % från endast 
1a). De resterande exceptionella (3,7 %) för vilka vi behöver använda senare mätningar 
har knappt hälften (1,6 % av alla) en efterföljande mätning för vilka vi kan avgöra om 
en datapunkt representerar ett ”hack i kurvan” eller en reell nedgång. Genom att an-
vända kriteriet med avsevärda återgångar till det första läget delar vi upp dessa så att ca 
2/3 (1,1 % av alla) utgör ingen avsevärd tillbakagång och representerar således en ej 
bokförd åtgärd. Den resterande tredjedelen (0,5 % av alla) utgör alltså ett ”hack i 
kurvan”. Detta förhållande (3/10) mellan fiktiva åtgärder och felmätningar är snarlikt 
det vi har från de kvarvarande korten från Blekingestudien, vilket indikerar att kriteriet 
för avsevärd återgång är relativt väl avvägt. Detta ska ställas i relation till att för 17,4 % 
av beläggningsparen har vi som senaste åtgärd redan en fiktiv åtgärd.  

 
Typ Antal Andel 

Inom ramen (ej exceptionella) 1,124,565 92,9 % 

Ej rapporterad (fiktiv) åtgärd, avgjord genom 
aktuell mätning 

39,997 3,3 % 

Ej rapporterad (fiktiv) åtgärd, avgjord genom 
efterföljande mätning 

13,257 1,1 % 

Tvivelaktig mätning, efterföljande dementerande 
mätning finns  

6351 0,5 % 

Osäkra (efterföljande mätning saknas) 25,790 2,1 % 

Tabell 12  Sammanställning över kategoriseringen med hjälp av den beskrivna strategin 
på hela mätdatamaterialet (P). 
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5 Prognosmodeller 
 Introduktion 5.1

För närvarande används linjära modeller för att göra kortsiktiga prognoser av IRI och 
spårdjup. Dessa fungerar relativt bra. Det finns dock anledning att anta att MPD inte 
förändras linjärt, ens på kort sikt. Därför studeras icke-linjära prognosmodeller i detta 
projekt. En annan viktig begränsning är att analysperioden endast är 2005-2010 års 
mätdata, vilket ger oss relativt korta tidsserier av varierande längd. Detta gör att vi för 
MPD i medeltal har 2,3 mätpunkter per segment, där 34 % respektive 30 % är mätta en 
gång respektive två gånger under perioden. Det är därför svårt att använda den metodik 
som anpassar en egen utvecklingskurva (regressionslinje) för varje väg baserat på dess 
historiska värden. För att kunna använda de korta tidsserierna har vi valt att betrakta 
konsekutiva mätningar som enheter och primärt försökt att prognosticera förändringen. 
Ytterligare ett skäl att frångå principen med en egen utvecklingskurva baserat på 
historik enbart från den enskilda vägen är förekomsten av relativt stora icke-linjära 
effekter. 

 
 Trendanalys 5.2

5.2.1 Linjär modellansats 
Vår modellansats grundar sig på att skatta MPD-värdet vid en given tidpunkt (𝑡𝑘) för en 
beläggning med en eller flera tidigare mätningar (där den senaste betecknas med 𝑡𝑘−1) 
genom sambandet 

 
   𝑌(𝑡𝑘) = 𝑌(𝑡𝑘−1) +

𝑑𝑌
𝑑𝑡

 ∆𝑡𝑘−1 (1)  

Där ∆𝑡𝑘−1 = 𝑡𝑘 − 𝑡𝑘−1 och 𝑌(𝑡𝑘) är MPD mätetalen, vilka är behäftade med fel och 
lokala avvikelser så att 

 𝑌𝑂𝐵𝑆(𝑡𝑘) = 𝑌(𝑡𝑘) + 𝜖 (2)  
Därför gäller 

 𝑑𝑌𝑂𝐵𝑆(𝑡𝑘)
𝑑𝑡𝑘

=
𝑌𝑂𝐵𝑆(𝑡𝑘) − 𝑌𝑂𝐵𝑆(𝑡𝑘−1) 

∆𝑡𝑘−1
+

𝜖𝑘
∆𝑡𝑘−1

 (3)  

Alltså blir felets storlek av mindre betydelse för derivatorna om det är långt mellan mät-
ningarna. Om vi antar att felet är mätvärdets avvikelse från vad man i medeltal skulle 
kunna förvänta sig oberoende av mätårstid (S) och mätleverantör (L) kan vi inbegripa 
också den variationen i en total variation 𝜖𝑘, vilken då kan skrivas som (om vi antar 
normalfördelade felkällor): 

 𝜖𝑘 ∈ 𝑁(𝜇𝐿(𝑡𝑘) −  𝜇𝐿(𝑡𝑘−1) + 𝜇𝑆(𝑡𝑘) −  𝜇𝑆(𝑡𝑘−1),𝜎𝐿2(𝑡𝑘)
+ 𝜎𝐿2(𝑡𝑘−1) + 𝜎𝑆2(𝑡𝑘) + 𝜎𝑆2(𝑡𝑘−1)) (4)  

Komponenterna 𝜇𝐿 , 𝜇𝑆 kan vi förstå som systematiska förskjutningar (bias) för en 
leverantör/årstid, vilka är relativt lätta att hantera modellmässigt medan skillnader i de 
slumpmässiga 𝜎𝐿 ,𝜎𝑆 ej modelleras explicit här. 
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 𝑑𝑌𝑂𝐵𝑆(𝑡𝑘)
𝑑𝑡𝑘

= 𝑓(𝑇) + �𝛽𝑗𝑋𝑗(𝑡𝑘−1)
𝑗∈𝑆1

+
1

∆𝑡𝑘−1
� 𝛾𝑗 �𝑋𝑗(𝑡𝑘) −  𝑋𝑗(𝑡𝑘−1)�
𝑗∈𝑆2

+ 𝜖𝑘 
(5)  

Prediktionen av den årsvisa medelförändringen är alltså summan av tre termer: 

1. MPD-förändringen 𝑓(𝑇) är alltså den del som kommer från beläggningens 
åldrande, där 𝑇 = (𝑡𝑘−1 + 𝑡𝑘)/2 är beläggningens ålder mitt emellan mättillfälle 
𝑡𝑘−1 och prognosdatum 𝑡𝑘. Rent praktiskt löser vi med spline-interpolering (se 
bilaga, avsnitt 0 för detaljer). 

2. Den andra delens termer härrör från vägens tillstånd vid det första mättillfället. 
Dessa används som förklaringsvariabler för vägytans kondition. I mängden 
𝑆1ingår de olika delarna: 

a. MPD-nivåer för samtliga spår inklusive andra ordningens termer med 
interaktioner (totalt 9 termer). Vi väljer att definiera det polynom av 
andra graden som rör MPD-nivåerna (𝑧1, 𝑧2, 𝑧3) i de olika spåren 

𝑔1(𝑋) =  � 𝛽𝑗𝑋𝑗 =  � � 𝛽3(𝑗−1)+𝑘𝑧𝑗𝑧𝑘
3

𝑘=1

3

𝑗=1

9

𝑗=1
 

b. Vägbias, om vi har flera tidigare mätningar använder vi senaste 
observerade medelförändring, annars blir vägbias 0. Vi modellerar 
vägbiasen som MPD-nivåerna, men utan interaktionstermerna, alltså: 

𝑔2(𝑋) =  � 𝛽𝑗𝑋𝑗 =  � � 𝛽9+3(𝑗−1)+𝑘 𝑧𝑘
𝑗−1

3

𝑘=1

2

𝑗=1

15

𝑗=10
 

c. Avstånd mellan spårbottnarna, representerar orsaken till slitaget på 
vägen. 

d. Maximal stenstorlek i beläggningen. 
e. Vägbredd. 

3. Den tredje delen härrör från attribut från de specifika mättillfällena, 𝑡𝑘, 𝑡𝑘−1  . Vi 
kallar denna del som rör variablerna i 𝑆2 för 

ℎ(𝑋) = 1
∆𝑡𝑘−1

∑ 𝛾𝑗 �𝑋𝑗(𝑡𝑘) −  𝑋𝑗(𝑡𝑘−1)�𝑗∈𝑆2  ,  
där 𝑆2 innehåller 

a. Sommarpolering; Antal dagar på det aktuella året, samt antal fordon som 
gått under året. Då vi studerar differensen mellan mättillfällena så blir 
den senare variabeln direkt kopplad till antalet fordon utan vinterdäck. 
Dessa variabler är alltså tänkta att koppla till hur mycket slitage som 
skett efter vintern (med vinterdäck). 

b. Leverantör; Varje leverantör av mätdata har en viss systematisk 
förskjutning (bias). Biasen har även dokumenterats vid 
upphandlingstillfällena6 (Trafikverket). 

Vi anpassar sedan 𝛼,𝛽, 𝛾 för var och en av beläggningstyperna separat.  
I de fall där vi inte har någon tidigare mätning får vi använda oss av grundnivåer för de 
olika beläggningarna. Vi använder då oss av 

                                                 
6 Vid upphandling av mättjänsten i Sverige görs omfattande tester av leverantörernas utrustning och 
mätresultat. 
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 𝑌𝑂𝐵𝑆(𝑡1) = 𝐹(𝑇1) + � 𝑏𝑗𝑋𝑗
𝑗∈𝑆3

 + 𝜖𝑘 (6)  

där 𝑆3 =  𝑆2 ∪ {𝑀𝑎𝑥𝑠𝑡𝑒𝑛,𝑉ä𝑔𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑} och 𝐹(𝑇1) är en ny spline-anpassad funktion för 
MPD-nivåerna. Den andra delen innehåller alltså den del som beskrivs i punkten 3 
ovan, men utan att differenser mellan dummyvariablerna bildas och utan ∆𝑡𝑘−1. 

 
  Mätning av förklaringskraft 5.3

Då ickelinjäriteter ger oss fler parametrar för modellanpassningen, blir anpassning till 
träningsdata per automatik bättre. För att möjliggöra en sund skattning av förklarings-
kraften hos olika modellansatser har vi använt skattningar på testdata som inte ingår i 
träningen. För att kunna få skattningar på så mycket data som möjligt har vi delat upp 
data i 6 delar, och använt 5 delar för träning och sedan prognosticerat den undanhållna 
delen. Proceduren som kallas korsvalidering upprepar detta förfarande så att alla 6 
delarna är undanhållna en gång var. Därefter utvärderar vi hur stor andel av variansen 
modellen klarar att förklara (𝑅𝐶𝑉2 ). 
För att utröna vilken modellstruktur vi bör ha, studerade vi en rad olika modellansatser 
med olika frihetsgrader. Ett viktigt mått för en modell är givetvis dess anpassning till 
träningsdata, vilket ofta mäts i andel av variansen i träningsdata som modellen förklarar 
(här anges det i procent), 𝑅2. Detta ger oss en teoretisk maximal gräns för modellens 
möjligheter att modellera data överhuvudtaget. Men för att jämföra modeller med olika 
fria parametrar är detta mått inte tillräckligt då fler parametrar alltid minskar felet på 
träningsdata. Man kan då använda korrigeringsfaktorer för antalet fria parametrar, vilket 
ger oss korrigerade 𝑅2-värden. Ibland kan det vara svårt att skatta antalet fria para-
metrar i en modell (se till exempel klustermodellen nedan), och även svårt att tolka det 
korrigerade 𝑅2 värdet. Därför använder vi oss av 𝑅2 värden på korsvaliderade skatt-
ningar, här kallat 𝑅𝐶𝑉2 . Ett k-faldigt korsvalideringstest görs genom att partitionera data i 
k distinkta delmängder och sedan undanhålla en delmängd i sänder och använda 
resterande data material för träning av modellen. På så sätt får vi k stycken modeller, 
sedan skattar vi alla de punkter (𝑌�𝑘) i delmängd j med den modell där delmängd j 
undanhållits från träningsfasen. 
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6 Tidsutveckling för MPD-H 
Vid förståelsen av vad som händer med makrotexturen över tid, är det mest naturligt att 
studera vad som händer med beläggningar vid olika ålder. Detta eftersom vi då ser vad 
både korta och långa åldersrelaterade effekter har för inverkan på makrotexturen. Ett 
potentiellt problem med denna ansats är emellertid att vi har alltför stor heterogenitet 
med avseende på ålder. Resultaten i detta kapitel är utan den förfining av åtgärderna och 
hanterande av exceptionella värden som infördes i kapitel 4.3. 

  
 MPD-H nivåer 6.1

I de fall där vi inte har någon mätning att tillgå för att göra prognostisering behövs 
nivåkurvor för olika beläggningstyper. 

Figur 8 beskriver medelnivåer för olika beläggningstyper med olika ålder. Här har me-
delvärdet av nivåerna beräknats med hjälp av naturliga splines med knutpunkter vid 0, 
1, 3, 6 och 10 år (se Bilaga 1 för beskrivning). I Bilaga 1 ser vi ett antal kompletterande 
figurer till detta. Figur 23 visar årsvisa medelvärden, Figur 24 och Figur 25 visar 
motsvarande kurvor för MPD-M och MPD-V. 

Från Figur 8 kan vi se att vissa beläggningar (Y, ABS, TSK, ÖVR, ABD) visar högre 
värden för nya (0–1 år) beläggningar än för lite äldre (2–4 år) beläggningar, medan 
några beläggningstyper uppvisar det omvända (OG, AG, BET) och några beläggnings-
typer inte uppvisar ett tydligt eller entydigt mönster (ABT, IM). Notera att vi här använt 
mängden av alla vägar (A), vilket gör att det är olika vägar för de olika tidpunkterna. 

 
Figur 8  Kurvor representerande MPD-H:s grundnivå för respektive 
beläggningskategori vid olika åldrar. 
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 MPD-H förändringar 6.2

 
Figur 9  Kurvor representerande MPD-H:s förändring för respektive 
beläggningskategori vid olika åldrar. 
I de fall där vi har en tidigare mätning att tillgå är det naturligt att ta utgångspunkten i 
denna och istället direkt se vilken förändring som sker på kort sikt. Här vet vi också att 
samma vägavsnitt verkligen jämförs mellan två år. Det blir därför meningsfullt att uti-
från Figur 9 påstå att på ABT, AG, OG och ÖVR vägar ökar makrotexturen under det 
första året, medan för Y, IM, ABD,TSK, ABS, BET minskar makrotexturen under det 
första året. Intressant nog ser vi att förändringen i de allra flesta fall gradvis närmar sig 
noll för beläggningar äldre än 5 år. Ett undantag är TSK-beläggningarna där MPD-
förändringen de första sex till sju åren går mot noll för att sedan åter gå mot det negativa 
hållet. Vi ser också att förändringskurvorna för beläggningskategorierna ABT, Y, IM, 
ABS uppvisar ett närmast monotont beteende, medan övriga har ett eller flera tydliga 
lokala extrempunkter. 

 
 Jämförelse av förklaringsmöjligheter  6.3

Figur 8 beskriver nivåer för de respektive beläggningstyperna och visuellt ser de ut att 
innehålla viss information om hur olika beläggningstypers MPD-värden förändras med 
tiden. Studerar man emellertid variationen mellan jämngamla beläggningar i samma 
kategori så finner man dock att denna är mycket stor och tittar man på förklaringsgraden 
för nivåkurvorna ser man att den är liten för de flesta beläggningar, och totalt sett blir 
𝑅2 = 8,1 %. 

I de fall där vi har tidigare mätningar för en väg kan dessa användas för att få en bättre 
grundnivå för vägen. Speciellt får vi 𝑅2 = 30 % om vi använder senaste mätningen som 
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prognos för nästkommande mätning. En mer förfinad ansats utnyttjar att MPD förändras 
olika för olika gamla beläggningar. Använder vi skattningen av derivatorna utifrån 
Figur 9 får vi 𝑅2 = 36,0 %.  

Med andra ord ger oss beläggningens ålder inte tillräckligt mycket för att ge oss goda 
MPD-prognoser. Vi ser också en tendens i kurvorna från Figur 9 att mest händer under 
beläggningarnas första år.  

 
Metod Alla ABT Y ABS OG TSK IM BET AG ABD ÖVR 

Nivåkurva, årsmedel 

Se Figur 23 
8 1 3 2 3 11 5 17 7 41 1 

Nivåkurva splines 9 2 4 2 4 10 6 4 4 46 2 

Senare Mätning 
(SM), årsmedel-
värden 

Se Figur 26  

35 10 53 45 28 37 58 83 17 72 28 

SM, derivata-kurva 
(DK) 36 10 54 47 28 43 59 84 22 80 28 

SM, DK, splines 36 10 54 47 28 43 58 85 23 78 28 

Tabell 13  Andel av variansen som kan förklaras (R2) med olika metoder baserat på 
beläggningstyp och ålder. 
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7 Resultat 
 Nivåkurvor 7.1

I avsaknaden av mätvärden för en hel beläggning behöver vi grundnivåer för belägg-
ningarna. Tabell 14 beskriver hur stor del av variansen dessa nivåkurvor klarar av att 
förklara av samtliga observationer (mängden A i kapitel 3.2), där ekvation (6) används 
som prognosmodell. Vi ser att en väldigt liten del av variationen för de flesta nivåerna 
kan förstås om vi inte har vägyteparametrar från någon mätning tillgänglig. Detta till-
sammans med den stora standardavvikelsen visar att vi har en stor variation för de flesta 
beläggningskategorier även för likartad ålder, vägbredd och max stenstorlek. 

 

 

 
ABT Y ABS OG TSK IM BET AG ABD ÖVR Alla 

Ej 
ÖVR 

𝑅2 
MPD-H 7 15 7 10 17 29 48 8 58 4 9 11 
MPD-M 7 16 8 7 9 23 42 6 60 4 8 10 
MPD-V 9 15 9 9 18 30 49 8 60 5 10 12 

𝜎0  
MPD-H 0,35 0,48 0,28 0,39 0,30 0,52 0,16 0,37 0,31 0,36   
MPD-M 0,39 0,51 0,29 0,40 0,33 0,52 0,15 0,40 0,36 0,41   
MPD-V 0,33 0,46 0,27 0,35 0,30 0,49 0,15 0,34 0,32 0,35   

Tabell 14  Andel (R2) av variansen (𝜎02) som förklaras med nivåmodellen uttryckt i 
procent, samt standardavvikelsens (𝜎0) storlek för olika beläggningstyper. 
 

 Trendanalys 7.2
För att bedöma prognosvärdet i modellerna använder vi oss av 𝑅2 (och 𝑅𝐶𝑉2 ) -värden på 
MPD-observationerna (se kapitel 5.3). Men för att kunna få en bra uppskattning av 
modellens förmåga att kunna generalisera och jämföra modeller med olika antal frihets-
grader kan man använda korsvalidering för att försäkra sig om att det inte är överträning 
som orsakar höga 𝑅2. Från Tabell 15 kan vi se att den linjära modellen kan förklara 
54 % av variansen i data, med högsta värden för ABS, BET och ABD. Vi ser heller 
ingen märkbar skillnad mellan osedda/sedda data. Vi kan också se att den lokala linjära 
varianten förbättrar resultatet märkbart för de beläggningar där det finns observationer 
så att det går att forma relativt stora grupper med likartade observationer (TSK och de 
med fler observationer). Vi ser också att modellen presterar mycket bättre nivåprog-
noser på den del av data som inte innehåller exceptionella värden, och allra bäst där vi 
fört in de fiktiva åtgärderna. 
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Metod Alla ABT Y ABS OG TSK IM BET AG ABD ÖVR 

Linjär modell, 𝑅2 54 40 60 68 53 59 62 89 45 86 46 

Linjär modell, korvalid, 𝑅𝐶𝑉2  54 40 60 68 53 59 62 89 44 86 46 

Linjär mod normala förändr (ej 
data >0,5mm/år), 𝑅2 

79 76 75 80 81 75 85 91 70 88 77 

Lokal linjär mod korsvalid, 𝑅𝐶𝑉2  60 48 64 72 58 63 63 89 53 86 54 

Linjär modell, samt fiktiva åtgärder 
från kapitel 4.3, 𝑅2 

84 84 83 83 88 78 87 89 82 88 82 

Tabell 15  Andel av variansen för MPD-H nivåerna som förklaras med olika modeller. 
 

 Modellens begränsningar 7.3
Från Tabell 15 ser vi att en linjär modell klarar att förklara den största delen av varia-
tionen hos MPD-nivåerna, speciellt om denna kompletterats med det filter för att 
detektera så kallade fiktiva åtgärder utvecklat i kapitel 4.3. Från Tabell 14 ser vi att det 
är väldigt svårt att prognosticera MPD-värdet om inga tidigare mätningar existerar då vi 
endast förklarar ca 9 % av variationen. Vi ser att den linjära modellen applicerat på 
grunddata klarar av att i medeltal förklara ungefär 20–50 % av årsmedelförändringarna i 
grunddata, men betydligt lägre andel på den filtrerade datamängden (exceptionella 
värden bortfiltrerade). Men från den sista kolumnen kan vi se att detta beror på att vi 
minskat variationen i derivatorna betydligt så att endast 9–27 % (i de fem största 
kategorierna) av den ursprungliga variationen, vilket representerar 74–82 % av den 
filtrerade variationen. Fördelen med modellen applicerat på den filtrerade data kan vi se 
från Tabell 16. De båda kolumnerna längst till höger visar klart lägre värden än 
motsvarande kolumn för grunddata (fjärde kolumnen). 
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 Grunddata Filtrerad data  

Nivåvariation 

MPD-H [mm] 

Std 

𝜎𝐺  

RMSE 

𝜀𝐺 

𝜀𝐺2

𝜎𝐺2
 

Std 

𝜎𝐹  

RMSE 

𝜀𝐹 

𝜀𝐹2

𝜎𝐹2
 

𝜀𝐹2

𝜎𝐺2
 

ABT 0,3638 0,2660 0,535 0,2886 0,1154 0,160 0,101 

Y 0,4832 0,3026 0,392 0,4331 0,1791 0,171 0,137 

ABS 0,2634 0,1481 0,316 0,2499 0,1035 0,171 0,154 

OG 0,4275 0,2866 0,449 0,3508 0,1210 0,119 0,080 

TSK 0,2904 0,1844 0,403 0,2722 0,1285 0,223 0,195 

IM 0,5658 0,3146 0,309 0,5333 0,1885 0,125 0,111 

BET 0,1536 0,0519 0,114 0,1525 0,0476 0,099 0,097 

AG 0,3711 0,2386 0,413 0,3066 0,1309 0,182 0,124 

ABD 0,3186 0,1167 0,134 0,2975 0,1014 0,116 0,101 

ÖVR 0,3644 0,2586 0,504 0,3010 0,1281 0,181 0,123 

Tabell 16  Standardavvikelse, rot medel kvadratisk avvikelse (RMSE) och återstående 
variation för MPD-H nivåer. 
 
 Grunddata Filtrerad data  

Årsmedelförändringar 

 [mm/år] 

Std 

𝜎𝐺  

RMSE 

𝜀𝐺 

𝜀𝐺2

𝜎𝐺2
 

Std 

𝜎𝐹  

RMSE 

𝜀𝐹 

𝜀𝐹2

𝜎𝐹2
 

𝜀𝐹2

𝜎𝐺2
 

ABT 0,2608 0,2125 0,665 0,0970 0,0875 0,819 0,113 

Y 0,2281 0,2033 0,794 0,1155 0,1039 0,812 0,208 

ABS 0,1798 0,1295 0,520 0,1092 0,0940 0,739 0,272 

OG 0,2766 0,2081 0,566 0,0874 0,0810 0,868 0,086 

TSK 0,2751 0,2420 0,773 0,1270 0,1095 0,745 0,159 

IM 0,2781 0,2290 0,678 0,1203 0,1065 0,786 0,147 

BET 0,0609 0,0486 0,649 0,0557 0,0439 0,613 0,514 

AG 0,2151 0,1767 0,674 0,1022 0,0875 0,740 0,166 

ABD 0,1664 0,1107 0,440 0,1152 0,0935 0,654 0,314 

ÖVR 0,2502 0,2067 0,682 0,1111 0,0993 0,805 0,158 

Tabell 17  Standardavvikelse, rot medel kvadratisk avvikelse (RMSE) och återstående 
variation för årsmedelförändringarna (MPD-H). 
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 MPD-H 

2005 

MPD-H 

2009 

Ramböll 0,035 0,032 

Vectura 0,040 0,040 

Destia - 0,050 

Tabell 18  Repeterbarhet för de olika mätleverantörerna baserat på teststräckorna vid 
de båda upphandlingstillfällena som gjorts här representerat som standardavvikelsen 
mellan egna mätningar då samma förare och bil använts, men med olika hastigheter 
(Trafikverket). 
Från Tabell 18 kan vi se den teoretiska gränsen vad vi kan förklara baserat på (vilka 
åtminstone ligger på 141 % (en faktor √2) utöver de redovisade) på grund av att 
prognosen och utvärderingen bestäms av två mätningars värden. Baserat på dessa 
värden kan vi gissa att den teoretiska gränsen för RMSE minst är 0,056. Troligen ligger 
det dock högre i realiteten eftersom man byter både förare och mätbilar mellan åren 
inom företagen som levererar mätvärden. Ur Tabell 16 ser vi att RMSE i stort sett är 
dubbelt så stort som den teoretiska gränsen för de flesta beläggningar. Således finns det 
därför möjligtvis potential för viss förbättring i prognoskraft. 

 
 MPD-M MPD-V 

 Filtrerad data  Filtrerad data  

Nivå 

 

Std 

𝜎𝐹  

RMSE 

𝜀𝐹 

𝜀𝐹2

𝜎𝐹2
 

𝜀𝐹2

𝜎𝐺2
 

Std 

𝜎𝐹  

RMSE 

𝜀𝐹 

𝜀𝐹2

𝜎𝐹2
 

𝜀𝐹2

𝜎𝐺2
 

ABT 0,3512 0,1259 0,1285 0,0956 0,2886 0,1152 0,1594 0,1289 

Y 0,4740 0,1904 0,1613 0,1399 0,4138 0,1677 0,1642 0,1429 

ABS 0,2543 0,1164 0,2095 0,1861 0,2545 0,1069 0,1764 0,1685 

OG 0,3796 0,1317 0,1203 0,1003 0,3292 0,1256 0,1457 0,1258 

TSK 0,2857 0,1392 0,2374 0,2137 0,2729 0,1285 0,2215 0,2020 

IM 0,5110 0,1994 0,1522 0,1486 0,4831 0,1831 0,1436 0,1393 

BET 0,1263 0,0489 0,1497 0,1149 0,1498 0,0408 0,0741 0,0746 

AG 0,3423 0,1363 0,1585 0,1122 0,2945 0,1208 0,1684 0,1276 

ABD 0,3279 0,1159 0,1249 0,1159 0,3062 0,1071 0,1224 0,1071 

ÖVR 0,3563 0,1370 0,1478 0,1089 0,2967 0,1268 0,1827 0,1469 

Tabell 19  Standardavvikelse, rot medel kvadratisk avvikelse (RMSE) och återstående 
variation för nivåerna för MPD-M och MPD-V.  
 

 Inflytelsegrad av olika faktorer  7.4
I Tabell 22 visar vi detaljer över storleken (betydelsen) hos respektive koefficient som 
använts i modellen för att prognosticera en vägs MPD-nivå vid en godtycklig tidpunkt. 
Då ett flertal av variablerna är korrelerade på ett direkt sätt är det svårt att överblicka 
vad en förändring i en enstaka variabel har för inflytande på responsen. Därför har vi 
summerat bidraget till skattningen (koefficienten multiplicerat med värdet) från olika 
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variabler och beräknat standardavvikelsen av dessa för olika beläggningstyper. I 
Tabell 20 visas dessa värden skalade till en 20-gradig linjär skala för varje beläggnings-
typ. Vi ser att den faktiska MPD-nivån har störst inverkan för nästan alla kategorier, 
utom för Betong- och ABD- vägar där vi har så pass homogena vägar att MPD-nivåerna 
inte varierar speciellt mycket. Vi kan också se att säsongsvariationen är speciellt viktig 
för ABD-, IM- och ABS-vägar. Mer information av inflytandet från olika variabler kan 
vi se i kapitel 7.5 där vi också ser vilken effekt de har i kombination med övriga para-
metrar. 
 

 ABT   Y  ABS  OG  TSK  IM  BET  AG  ABD  ÖVR 
MPD nivå 10 10 10 10 10 10 6 10 6,5 10 
Säsongsvariation 3,5 1,5 6,5 1 5,5 8,5 4 3,5 10 5 
Leverantörsförskjutning 3,5 1,5 4,5 1 5 1,5 10 4 6,5 3,5 
Vägens förskjutning 4,5 4 3,5 4,5 7 1,5 5 4 4 4 
Åldrande 1 6,5 3,5 2 7,5 3,5 6 5 7 2 
Trafikflödespolering 0,5 1 1,5 0,5 2,5 0 1,5 0 5 2 
Vägbredd, spåravstånd 1 1,5 1 1,5 1,5 0,5 0,5 2 1,5 1,5 
Maximal stenstorlek 1 0,5 0,5 1 0 1 2 1 1,5 0,5 

Tabell 20  Sammantagen inverkan från olika variabler på skattningen i prognoserna av 
MPD-H uttryckt i en 20-gradig skala. Höra värden innebär störst inverkan. 
 

 Prognostisering av olika vägtyper 7.5
För att få förståelse för hur modellen beter sig i några typiska scenarion har vi gjort 
långtidsprognoser för fiktiva vägar med typiska parametervärden och variationer från 
dessa. Långtidsprognosen är i själva verket uppbyggd av årsvisa förändringar (upprep-
ade korttidsprognoser). I huvudscenariot har vi satt alla parametrar till beläggnings-
kategorins medianvärde för respektive kategori och i variationerna har 10 respektive 90-
percentilerna använts. För att använda intressanta grundnivåerna för MPD-värdena har 
vi dessutom valt mediannivå på basis av nylagda vägar, vilka är de där det förflutit 
minst 30 dagar sedan beläggningsdatum men ingen vinter. Figur 10 – Figur 19 visar 
dessa prognoser för samtliga beläggningskategorier och spår. 

För samtliga beläggningskategorier sker stora initiala förändringar. Detta kan förklaras 
med att ett lågt MPD-värde svarar mot för mycket bitumen i beläggningen som då 
successivt rivs bort under vintern. Omvänt gäller även att ett högt MPD-värde kan bero 
på att för lite bitumen lagts i ytskiktet, men att trafikens polering av stenarna gör att 
MPD-nivån minskar till den för grundkurvorna. 

Vidare ser vi att större vägar (bredare och högre ÅDT) har en större poleringseffekt 
eftersom de streckade linjerna ligger under de prickade linjerna, vilket också är rimligt 
från ett teoretiskt perspektiv. 
  



 

40 VTI rapport 765  

7.5.1 Asfalt Betong Tät, ABT 
Grundnivån för samtliga ABT-vägar är ca 0,62–0,68 mm, vilket håller sig relativt 
konstant på lång sikt. MPD-M visar för samtliga fall en nedgång upp till två års ålder, 
för att sedan successivt gå upp/ner beroende på nivå. MPD-H och MPD-V har ett 
mindre komplext åldersrelaterat beteende och ser ut att gå upp/ner på sikt beroende på 
MPD-värde. Vi ser också att värden ligger högre under årets första månader än under de 
senare. Säsongsvariationen är tydligast för MPD-V, MPD-M och för större vägar.  

 
Figur 10  Upprepade korttidsprognoser för fiktiva ABT16 vägar av MPD-H (blå), 
MPD-M (svart) och MPD-V (röd). Beläggningsdatum är den 2000-04-01 och prognoser 
är gjorda med 30 dagars intervall under ordinarie mätperiod (maj-okt) upp till ca 10 
års ålder. Grundnivåerna för MPD-H, MPD-M, MPD-V är gemensamt satta efter 10- 
(nedre), 50- (mellan), respektive 90-percentilerna (övre). 50-percentilvärdet gäller för 
alla vägar (i beläggningskategorin) yngre än en vinter. ÅDT och vägbredd är också 
varierat efter motsvarande percentiler (taget över samtliga beläggningar) medan 
spårbottenavstånd, max stenstorlek (16) är fixerade till medianvärdet. 
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7.5.2 Ytbehandlade vägar, Y 
Grundnivån för samtliga ytbehandlade-vägar är ca 1,65–1,85 mm, vilket i normalfallet 
sjunker på längre sikt. Vi kan se att de kurvor som har betydligt lägre startvärde än 
normalfallet istället uppvisar en svag tillväxt i MPD efter ca 3 års ålder. Vi ser också att 
värden ligger lägre under årets första månader än under de senare. Säsongsvariationen 
är tydligast för MPD-V, MPD-M och för större vägar.  

 
Figur 11  Upprepade korttidsprognoser för fiktiva Y16 vägar av MPD-H (blå), MPD-M 
(svart) och MPD-V (röd). Beläggningsdatum är den 2000-04-01 och prognoser är 
gjorda med 30 dagars intervall under ordinarie mätperiod (maj-okt) upp till ca 10 års 
ålder. Grundnivåerna för MPD-H, MPD-M, MPD-V är gemensamt satta efter 10- 
(nedre), 50- (mellan), respektive 90-percentilerna (övre). 50-percentilvärdet gäller för 
alla vägar (i beläggningskategorin) yngre än en vinter. ÅDT och vägbredd är också 
varierat efter motsvarande percentiler (taget över samtliga beläggningar) medan 
spårbottenavstånd, max stenstorlek (16) är fixerade till medianvärdet. 
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7.5.3 Asfalt Betong Stenrik, ABS 
Grundnivån för samtliga ABS-vägar är ca 1,08–1,12 mm, vilket i normalfallet sjunker 
på längre sikt. Vi kan se att de kurvor som har betydligt lägre startvärde än normalfallet 
istället uppvisar en svag tillväxt i MPD efter ca 3 års ålder. Vi ser också att värden 
ligger något högre under årets första månader än de senare. Säsongsvariationen är 
tydligast för MPD-V, MPD-H och för MPD-M på större vägar. 

 
Figur 12  Upprepade korttidsprognoser för fiktiva ABS16 vägar av MPD-H (blå), 
MPD-M (svart) och MPD-V (röd). Beläggningsdatum är den 2000-04-01 och prognoser 
är gjorda med 30 dagars intervall under ordinarie mätperiod (maj-okt) upp till ca 10 
års ålder. Grundnivåerna för MPD-H, MPD-M, MPD-V är gemensamt satta efter 10- 
(nedre), 50- (mellan), respektive 90-percentilerna (övre). 50-percentilvärdet gäller för 
alla vägar (i beläggningskategorin) yngre än en vinter. ÅDT och vägbredd är också 
varierat efter motsvarande percentiler (taget över samtliga beläggningar) medan 
spårbottenavstånd, max stenstorlek (16) är fixerade till medianvärdet. 
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7.5.4 Oljegrus, OG 
Grundnivån för samtliga OG-vägar är ca 0,65–0,70 mm, vilket i normalfallet ökar på 
längre sikt. Vi kan se att de kurvor som har betydligt högre startvärde än normalfallet 
istället uppvisar ett svagt avtagande i MPD (starkast upp till ca 3 års ålder). Vi ser också 
att värden ligger något lägre under årets första månader än de senare. 

 
Figur 13  Upprepade korttidsprognoser för fiktiva OG16 vägar av MPD-H (blå), MPD-
M (svart) och MPD-V (röd). Beläggningsdatum är den 2000-04-01 och prognoser är 
gjorda med 30 dagars intervall under ordinarie mätperiod (maj-okt) upp till ca 10 års 
ålder. Grundnivåerna för MPD-H, MPD-M, MPD-V är gemensamt satta efter 10- 
(nedre), 50- (mellan), respektive 90-percentilerna (övre). 50-percentilvärdet gäller för 
alla vägar (i beläggningskategorin) yngre än en vinter. ÅDT och vägbredd är också 
varierat efter motsvarande percentiler (taget över samtliga beläggningar) medan 
spårbottenavstånd, max stenstorlek (16) är fixerade till medianvärdet. 
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7.5.5 Tunnskikt, TSK 
Grundnivån för samtliga TSK-vägar är ca 1,15–1,40 mm, vilket i normalfallet sjunker 
på längre sikt. Vi kan se att de kurvor som har betydligt lägre startvärde än normalfallet 
istället uppvisar ett svagt avtagande i MPD efter ca 3 års ålder. Vi ser också att värden 
ligger något lägre under årets första månader än de senare. Säsongsvariationen är 
tydligast för MPD-M. 

 
Figur 14  Upprepade korttidsprognoser för fiktiva TSK16 vägar av MPD-H (blå), 
MPD-M (svart) och MPD-V (röd). Beläggningsdatum är den 2000-04-01 och prognoser 
är gjorda med 30 dagars intervall under ordinarie mätperiod (maj-okt) upp till ca 10 
års ålder. Grundnivåerna för MPD-H, MPD-M, MPD-V är gemensamt satta efter 10- 
(nedre), 50- (mellan), respektive 90-percentilerna (övre). 50-percentilvärdet gäller för 
alla vägar (i beläggningskategorin) yngre än en vinter. ÅDT och vägbredd är också 
varierat efter motsvarande percentiler (taget över samtliga beläggningar) medan 
spårbottenavstånd, max stenstorlek (16) är fixerade till medianvärdet. 
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7.5.6 Indränkt makadam, IM 
Grundnivån för samtliga IM-vägar är ca 1,45–1,55 mm, vilket i normalfallet håller sig 
relativt konstant på längre sikt. Vi kan se att de kurvor som har betydligt lägre 
startvärde än normalfallet istället uppvisar en tillväxt i MPD och närmar sig 
grundkurvan stadigt. Vi ser också att värden ligger betydligt lägre under årets första 
månader än de senare. Säsongsvariationen är tydlig för samtliga kurvor. 

 
Figur 15  Upprepade korttidsprognoser för fiktiva IM25 vägar av MPD-H (blå), MPD-
M (svart) och MPD-V (röd). Beläggningsdatum är den 2000-04-01 och prognoser är 
gjorda med 30 dagars intervall under ordinarie mätperiod (maj-okt) upp till ca 10 års 
ålder. Grundnivåerna för MPD-H, MPD-M, MPD-V är gemensamt satta efter 10- 
(nedre), 50- (mellan), respektive 90-percentilerna (övre). 50-percentilvärdet gäller för 
alla vägar (i beläggningskategorin) yngre än en vinter. ÅDT och vägbredd är också 
varierat efter motsvarande percentiler (taget över samtliga beläggningar) medan 
spårbottenavstånd, max stenstorlek (25) är fixerade till medianvärdet. 
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7.5.7 Betongvägar, BET 
Grundnivån för samtliga BET vägar är ca 0,48–0,65 mm, vilket i normalfallet ökar 
mellan 2 och 6 års ålder för att sedan hålla sig relativt konstant. Vi kan se att de kurvor 
som har högre/lägre startvärde än normalfallet i stort sett uppvisar samma kvalitativa 
utseende som motsvarande grundkurva. Vi ser också att värden ligger lägre under årets 
första månader än de senare. Säsongsvariationen är tydligast för MPD-H. Det ska 
nämnas att detta är en relativt liten beläggningsgrupp. 

 
Figur 16  Upprepade korttidsprognoser för fiktiva BET18 vägar av MPD-H (blå), 
MPD-M (svart) och MPD-V (röd). Beläggningsdatum är den 2000-04-01 och prognoser 
är gjorda med 30 dagars intervall under ordinarie mätperiod (maj-okt) upp till ca 10 
års ålder. Grundnivåerna för MPD-H, MPD-M, MPD-V är gemensamt satta efter 10- 
(nedre), 50- (mellan), respektive 90-percentilerna (övre). 50-percentilvärdet gäller för 
alla vägar (i beläggningskategorin) yngre än en vinter. ÅDT och vägbredd är också 
varierat efter motsvarande percentiler (taget över samtliga beläggningar) medan 
spårbottenavstånd, max stenstorlek (18) är fixerade till medianvärdet. 
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7.5.8 Asfaltsgrus, AG 
Grundnivån för samtliga AG vägar är ca 0,55–0,62 mm, vilket i normalfallet minskar 
upp till 2 års ålder för att sedan öka. Vi kan se att de kurvor som har högre startvärde än 
normalfallet håller sig kvar vid samma nivå efter 5 års ålder. Vi ser också att värdena 
ligger något lägre under årets första månader än de senare för MPD-M, medan MPD-H 
visar omvänt förhållande. Säsongsvariationen är tydligast för MPD-M och MPD-H. . 
Det ska nämnas att detta är en relativt liten beläggningsgrupp som i normalfallet endast 
ska ligga ett till två år innan det ”riktiga” ytskiktet läggs. 

 
Figur 17  Upprepade korttidsprognoser för fiktiva AG22 vägar av MPD-H (blå), MPD-
M (svart) och MPD-V (röd). Beläggningsdatum är den 2000-04-01 och prognoser är 
gjorda med 30 dagars intervall under ordinarie mätperiod (maj-okt) upp till ca 10 års 
ålder. Grundnivåerna för MPD-H, MPD-M, MPD-V är gemensamt satta efter 10- 
(nedre), 50- (mellan), respektive 90-percentilerna (övre). 50-percentilvärdet gäller för 
alla vägar (i beläggningskategorin) yngre än en vinter. ÅDT och vägbredd är också 
varierat efter motsvarande percentiler (taget över samtliga beläggningar) medan 
spårbottenavstånd, max stenstorlek (22) är fixerade till medianvärdet. 
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7.5.9 Asfalt betong dränerande, ABD 
Grundnivån för samtliga ABD vägar är ca 1,50–1,62 mm, vilket i normalfallet ökar 
något upp till 4 års ålder för att sedan vara konstant. Vi kan se att de kurvor som har 
lägre startvärde än normalfallet successivt ökar mer än normalfallet upp till ca 6 års 
ålder. Vi ser också att värdena ligger betydligt högre under årets första månader för 
samtliga spår. Det ska nämnas att detta är en relativt liten beläggningsgrupp med en 
relativt korta beläggningsintervall. 

 
Figur 18  Upprepade korttidsprognoser för fiktiva ABD12 vägar av MPD-H (blå), 
MPD-M (svart) och MPD-V (röd). Beläggningsdatum är den 2000-04-01 och prognoser 
är gjorda med 30 dagars intervall under ordinarie mätperiod (maj-okt) upp till ca 10 
års ålder. Grundnivåerna för MPD-H, MPD-M, MPD-V är gemensamt satta efter 10- 
(nedre), 50- (mellan), respektive 90-percentilerna (övre). 50-percentilvärdet gäller för 
alla vägar (i beläggningskategorin) yngre än en vinter. ÅDT och vägbredd är också 
varierat efter motsvarande percentiler (taget över samtliga beläggningar) medan 
spårbottenavstånd, max stenstorlek (12) är fixerade till medianvärdet. 
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7.5.10 Övriga beläggningar 
Grundnivån för ”övriga vägar” är ca 1,0–1,1 mm, vilket i normalfallet minskar upp till 
ca 2 års ålder för att sedan vara konstant. Vi kan se att de kurvor som har lägre 
startvärde än normalfallet istället ökar något från och med ca 2 års ålder. Vi ser också 
att värdena ligger något högre under årets första månader än under de senare för MPD-
V och MPD-H, medan MPD-M inte visar någon tydlig säsongsvariation.  

 
Figur 19  Upprepade korttidsprognoser för fiktiva vägar i klassen övriga beläggningar 
av MPD-H (blå), MPD-M (svart) och MPD-V (röd). Beläggningsdatum är den 2000-
04-01 och prognoser är gjorda med 30 dagars intervall under ordinarie mätperiod 
(maj-okt) upp till ca 10 års ålder. Grundnivåerna för MPD-H, MPD-M, MPD-V är 
gemensamt satta efter 10- (nedre), 50- (mellan), respektive 90-percentilerna (övre). 50-
percentilvärdet gäller för alla vägar (i beläggningskategorin) yngre än en vinter. ÅDT 
och vägbredd är också varierat efter motsvarande percentiler (taget över samtliga 
beläggningar) medan spårbottenavstånd, max stenstorlek (-) är fixerade till 
medianvärdet. 
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 Jämförelse mellan de olika tidsutvecklingskurvorna 7.6
Från Figur 10 – Figur 19 kan vi se hur de olika beläggningstyperna i normalfallet beter 
sig på kort och lång sikt. Värt att komma ihåg är att detta är datadrivna modeller där allt 
inte ska förstås uteslutande från vägens konstruktion. Därför bör man även beakta i 
vilken kontext respektive beläggningskategori finns. Praktiska omständigheter som till 
exempel trafikmängd och geografisk placering, men även respektive beläggnings-
kategoris skötsel i form av drift och underhåll påverkar givetvis MPD-förändringarna 
mycket, och dessa modeller bör alltså primärt användes i rätt kontext. 

Vi kan iaktta störst förändring för de flesta vägar under de första åren efter läggning, där 
vi ser allra mest effekt under de första två åren och nästan inget efter fem års ålder. 
Detta ska givetvis inte tolkas som att stensläpp är en försumbar effekt för makro-
texturen. Möjligtvis är det så att vi inte hinner se effekten av dessa, eftersom vägarna 
dessförinnan åtgärdas. Vi ser till exempel att förändringseffekten för vägarna i ABT-
klassen på sikt är måttlig, åtminstone för normala MPD-nivåer. Detta kan bero på att vi 
har stenkvalitet och stenstorlek dimensionerad efter trafikmängd, vilket gör att nivån för 
makrotexturen bibehålls. Det förefaller också rimligt att både kategorierna Y och ABS 
har en ordentlig nedgång under de första åren, till följd av efterpackning och nötning av 
uppåtgående stenar och att vägdamm och annan smuts fyller beläggningens porer. För 
betongvägarna ser vi istället en tydlig uppgång de första åren till följd av att bruket i den 
från början mycket täta ytan friläggs av trafiken. I övrigt har vi en stor variation bland 
TSK beläggningarna från att vara mycket täta till att vara lika ABS beläggningarna 
(som de borde vara). Man kan också fundera över om beläggningskategorin AG som 
har en hög ålder i själva verket är överlagd då de bara borde trafikeras ett eller max två 
år innan ett permanent slitlager läggs (ej inrapporterad åtgärd).  

Tittar vi närmare på de säsongsvariationer som vi ser för olika beläggningar så ser vi att 
vissa beläggningar ligger på en hög makrotexturnivå på våren för att sedan avta under 
sommaren till ett lägre höstvärde. Dessa fall är relativt förståeliga utifrån att dubb-
däcken sliter bort bindemedel och frilägger stenarna vintertid. Vi ser detta fenomen 
tydligt hos ABD beläggningarna och även för ABS (och även något för ABT). Några 
beläggningskategorier uppvisar dock det omvända beteendet, det vill säga högre värden 
på våren än för våren än på hösten (t.ex. IM och Y). Detta är ett tecken på igenfyllning 
av något slag. Den kategori som uppvisar detta beteende tydligast är IM-beläggningarna 
(ca 0,2 mm högre på våren än på hösten). Dessa är i allmänhet mycket låg trafikerade 
vägar (ÅDT= 216, bredd = 5,2m i median) som dessutom sandas. Man kan därför anta 
att uppruggningseffekten är liten tillsammans med att sanden fyller upp de håligheter 
som finns. Rikligt med regn gör att beläggningen tvättas från dessa sandrester vilket gör 
att MPD-nivån skulle kunna öka under säsongen. Det omvända visar ABD-vägarna, 
vilka har ca 0,2 mm högre värden (i spåren) på våren än på hösten. Dessa är högt 
trafikerade stor vägar (ÅDT= 11,468, bredd = 11,5m i median). Det är rimligt att dubb-
däcken här orsakar en betydligt större uppruggning då denna beläggningskategori har en 
kort livslängd. Dessutom har vi ingen igenfyllning i maj månad då dessa rengörs på 
våren genom att vattenspolning (och dessutom ej sandas, men saltas). 

Sammanfattningsvis så ser vi alltså en åldersrelaterad nedbrytning för många av belägg-
ningarna upp till ungefär 5 års tid för att sedan hålla sig konstant. Vi se också att de 
flera av de säsongsvariationer som finns kan förstås utifrån den trafik och drift som sker 
under vinterhalvåret. Här gäller att dubbdäcken höjer MPD, medan sand och salt sänker 
MPD. 
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 Implementering av modellen i Trafikverket 7.7
För att åskådliggöra hur implementeringen enklast kan göras av Trafikverket visas ett 
exempel för vilken data som krävs och hur ett prognosticerat värde beräknas. 

Responsvariabeln är förändringstakten för MPD. Förklaringsvariablerna är: 

- Senast uppmätta nivå för MPD i alla tre spåren 
- Senast uppmätta förändringstakt för MPD i alla tre spåren 
- Vägbredd 
- Spåravstånd 
- Maximal stenstorlek 
- Ett spline-interpolerat värde som beskriver vägens åldrande (se Bilaga 1) 
- Leverantör för senaste mätta MPD samt för det prognosticerade värdet 
- Antal dagar med sommartrafik (från och med maj till och med oktober) 

och sommartrafikmängd (antal dagar gånger ÅDT) 

För att prognosticera ett MPD-värde behöver vi alltså värden för ovanstående 
förklaringsvariabler. De två första punkterna är endast relevanta om tidigare mätningar 
finns. 

Fall 1: Tidigare mätningar existerar 
Den primära länsvägen E210 har ingen mätning 2011 men har mätningar utförda 2005, 
2007 och 2009. Vi vill prognosticera ett värde som Destia skulle kunna ge oss per den 
2011-10-31: 

Data som krävs för modellen: 

• Beläggningstyp: ABT. 
• Maximal stenstorlek: 16 mm. 
• Beläggningsdatum: 2004-09-20. 
• ÅDT: 3750. 
• Vägbredd: 7,7 m. 
• Mätdatum 2005-05-10: MPD-H, MPD-M, MPD-V alla lika med 1,40 mm. 
• Mätdatum 2007-06-10: MPD-H, MPD-M, MPD-V alla lika med 1,45 mm. 
• Mätdatum 2009-05-20: MPD-H, MPD-M, MPD-V alla lika med 1,46 mm. 
• Det senaste spårbottenavståndet uppmättes till 1750 mm.  
• Prognosdatum 2011-10-31, och tänkt mätleverantör är alltså Destia. 

 
1. Den senaste MPD-förändring är den mellan 2007 och 2009: 

 

𝑆𝑖𝑠𝑡𝑎𝐻,𝑀,𝑉 =
1,46 − 1,45

2009- 05- 20 − 2007- 06- 10
=

0,01
1,95

= 0,0051 

2. Medelåldern för beläggningen (medelvärdet av beläggningens ålder vid det senaste 
mättillfället och prognosdatum), vilken ger oss den åldersrelaterade nedbrytningen: 
 

 𝑇 = (2009-05-20−2004-09-20)+(2011-10-31−2004-09-20)
2

= 4,66+7,11 
2

= 5,9  

Spline-basen blir enligt ekvation (8) och (9) ur Bilaga 1: 
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𝑁1 = 1
𝑁2 =  5,9

𝑁3 =
(5,9 − 1)+3 − (5,9 − 10)+3

10 − 1
−

(5,9 − 0)+3 − (5,9 − 10)+3

10 − 0
= −7,47 

𝑁4 =
(5,9 − 3)+3 − (5,9 − 10)+3

10 − 3
−

(5,9 − 1)+3 − (5,9 − 10)+3

10 − 1
= −9,59 

𝑁5 =
(5,9 − 6)+3 − (5,9 − 10)+3

10 − 6
−

(5,9 − 3)+3 − (5,9 − 10)+3

10 − 3
= −3,48 

  

Dessa värden ska sättas in i uttrycket nedan (se även Bilaga 1). Denna beräkning är en 
del av summan som redovisas i tabellen nedan. Värdena för 𝛽𝑗 beräknas i 
regressionsanalysen (och finns med i kolumn ABT i tabellen nedan)  

𝑓(𝑇) = �𝛽𝑗𝑁𝑗(𝑇)
𝑗

= 𝛽1𝑁1 + 𝛽2𝑁2 + 𝛽3𝑁3 + 𝛽4𝑁4 + 𝛽5𝑁5 

3. Antal dagar med sommartrafik: 
 

𝑋𝑃𝑜𝑙 = 10- 31 − 05- 20 = 164
𝑋𝑃𝑜𝑙𝐴𝐷𝑇 = 164 ∗ 3750 = 615,000  

 

4. Mätleverantören är Ramböll vid det första tillfället och tänkt att vara Destia vid det 
andra, så 

𝑋𝐿𝑒𝑣1 = 1, 𝑋𝐿𝑒𝑣2 = 0. 

Notera att 𝑋𝐿𝑒𝑣1 kodar för Ramböll och är +1 om bara första mätningen är gjord av 
Ramböll (-1 om bara andra är gjord av Ramböll) och 0 om båda/ingen är gjorda av 
Ramböll. På samma sätt kodar 𝑋𝐿𝑒𝑣2 för Vectura. 
För att beräkna det prognosticerade värdet i höger hjulspår ska värdena ovan 
multipliceras med regressionskoefficienterna från kolumn 2 (med rubriktext ABT) i 
Tabell 22 (även enligt tabellen nedan): 

 
 ABT Exempel Resultat (MPD-förändring/år) 
SistaH -0,18848 0,0051 -0.0009612 
SistaM 0,061139 0,0051 0.0003118 
SistaV 0,01373 0,0051 0.0000700 
SistaH^2 -0,04137 0,000026 -1.07562E-06 
SistaM^2 0,009657 0,000026 2.51082E-07 
SistaV^2 -0,14054 0,000026 -3.65404E-06 
Bredd -0,00078 7,7 -0.006006 
Spåravst. 5,82E-06 1750 0.010185 
V859 -0,22707 1,46 -0.33152 
V860 0,036991 1,46 0.054007 
V863 0,120941 1,46 0.176574 
V859*V860 -0,00592 2,13 -0.01261 
V859*V863 0,046099 2,13 0.09819 
V860*V863 0,030985 2,13 0.065998 
V859^2 -0,01555 2,13 -0.03312 
V860^2 -0,01936 2,13 -0.04124 
V863^2 -0,0375 2,13 -0.07988 
Maxsten -0,00082 16 -0.01312 
β1 0,06564 1 0.06564 
β2 0,006149 5,9 0.03628 
β3 0,01246 -7,47 -0.09308 
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β4 -0,00516 -9,59 0.04948 
β5 -3,9E-05 -3,48 0.000136 
kLev1 0,029489 1 0.029489 
kLev2 -0,04445 0 0 
kPol -0,00014 164 -0.022960 
kPol_ADT -4,4E-09 615,000 -0.002706 
Summa (MPD-
förändring/år)  

 -0.050834 

 

Det prognosticerade MPD-värdet blir det senast mätta värdet plus MPD-förändringen 
gånger tiden (i enheten år) från senaste mätningen till prognosdatum: 

MPDH(2011-10-31) = MPDH(2009-05-20) − 0,0508 ∗ (2011- 10- 31 − 2009- 05- 20)
= 1,46 ∗ −0,0508 ∗ 2,448 = 1,46 − 0.1243 = 1.  mm 33

Analogt räknas värden fram för MPD-V och MPD-M. 

 
Fall 2: Mätningar saknas 
Vi tänker oss nu samma scenario som stycket innan, men att vi inte har tillgång till de 
tidigare gjorda mätningarna. Vi får då använda den förslagna nivåmodellen. 

1. Spline-basen för medelåldern, vilken ger oss den åldersrelaterade nedbrytningen: 
𝑇  = 2011- 10- 31 − 2004- 09- 20 = 7,1
𝑁1 = 1
𝑁2 =  7,1

𝑁3 =
(7,1 − 1)+3 − (7,1 − 10)+3

10 − 1
−

(7,1 − 0)+3 − (7,1 − 10)+3

10 − 0
= −10,60 

𝑁4 =
(7,1 − 3)+3 − (7,1 − 10)+3

10 − 3
−

(7,1 − 1)+3 − (7,1 − 10)+3

10 − 1
= −15,43 

𝑁5 =
(7,1 − 6)+3 − (7,1 − 10)+3

10 − 6
−

(7,1 − 3)+3 − (7,1 − 10)+3

10 − 3
= −9,58 

 

2. Eftersom ingen tidigare mätning finns beräknas poleringseffekten med antalet netto-
dagar med sommartrafik från beläggningsdagen. I vårt fall blir det antalet dagar 
mellan 09-20 och 10-31. De sju hela kalenderår som passerar mellan beläggning- 
och prognosdatum modelleras med åldringsnedbrytningen enligt punkt 1.  
 

𝑋𝑃𝑜𝑙       = 10- 31 − 09- 20 = 41
𝑋𝑃𝑜𝑙𝐴𝐷𝑇 = 41 ∗ 3750  =  153,750  

 
3. Effekten från mätleverantör behandlas separat eftersom denna effekt kan beräknas 

med större säkerhet från andra data än produktionsmätningarna (till exempel data 
från Trafikverkets upphandling av vägytemättjänsten). 

 
 ABT Exempel MPD (absolutvärden) 

Bredd -0.005650846 7.7 -0.04351 

Maxsten 0.016767293 16 0.268277 

β1 0.523670842 1 0.523671 
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β2 0.154156201 7.1 1.094509 

β3 0.266394933 -10.6 -2.82379 

β4 -0.112632697 -15.43 1.737923 

β5 0.002777007 -9.58 -0.0266 

kPol 1.00895E-05 41 0.000414 

kPol ÅDT 3.82941E-08 153750 0.005888 

Summa   0.736779 

𝑀𝑃𝐷𝐻(2011-10-31) = 0,7368 mm 

Hur MPD-värdet påverkas av mätleverantören är inte medtagen i regressionsanalysen 
ovan. Tanken är att MPD-värdena ska ”normaliseras” innan de läses in i PMS-data-
basen. Preliminära resultat visar att en konstant skillnad mellan leverantörerna ger 
tillräckligt bra slutresultat. Grundresultatet ovan (0,7368 mm) ses som ett viktat 
medelvärde av de tre leverantörerna. 64.4 % av dataunderlaget kommer från Vectura, 
25.4 % från Ramböll och 10.2 % från Destia. Förhållandena för MPD mellan 
leverantörerna är: MPDRamböll-MPDDestia=0,0860; MPDRamböll-MPDVectura=0,1116 och 
MPDDestia-MPDVectura=0,0256. Justeras dessa förhållanden till mätmängd får vi följande 
justeringsfaktorer: addera 0,081 mm för Ramböll och subtrahera 0,031 för Vectura, 
respektive 0,0051 för Destia. 

 
 Vägnätsprognoser 7.8

Förutom att få en ökad förståelse för tidsutvecklingen för olika beläggningar är ett mål 
med prognosmodellerna att möjliggöra en ögonblicksbild av hela vägnätet vid ett givet 
tillfälle baserat på de senaste mätningarna. Ögonblicksbilden används därefter för att 
avgöra vilken andel av vägnätet som inte uppfyller de grundkrav på makrotextur som 
ställs för olika vägar. Från Trafikverkets publikation ”Underhållstandard belagd väg 
2011” (Trafikverket) kan vi hitta Tabell 21, vilken ger miniminivåer för MPD i olika 
trafik- och hastighetsklasser. Dessa krav är ställda med tanke på trafiksäkerhet (att 
mätsträckorna ska ha tillräckligt hög MPD-nivå, vilket kan vara ett tecken på tillräcklig 
friktion). 

 
Trafik  Skyltad hastighet (km/h) 

(fordon/dygn) 120 110 100 90 80 70 60 50 

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

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

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

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

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

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

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

Tabell 21  Krav på makrotextur (MPD) i mm baserade på trafik och skyltad hastighet 
från Trafikverkets publikation ”Underhållstandard belagd väg 2011”. 
Applicerar vi Tabell 21 på de vägar där vi kan göra en prognos av nivån, det vill säga 
där vi haft minst en tidigare mätning får vi de heldragna linjerna, se Figur 20, och 
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använder vi senaste mätning okorrigerat får vi de streckade linjerna. Vi har här endast 
gjort prognoser framåt i tiden där det finns en tidigare mätning. Sträckor utan tidigare 
mätningar har vi inte tillgång till och är dessutom ej meningsfullt att testa eftersom vi i 
avsaknad av mätning använder oss av nivåkurvorna, vilka ger oss medelnivåer för MPD 
och inte de situationer där vägen fått för lågt MPD-värde. Vi har hoppat över åren 2005-
2006 eftersom rådande mätstrategi för vägytemätning innebär att hela vägnätet är tänkt 
att mätas minst en gång på 3 år och därmed finns en komplett mätning av vägnätet 
avseende MPD först 2007 (MPD började mätas först 2005). Vi kan se att andelen 
underkända MPD-värdena enligt underhållsstandarden för hela riket håller sig relativt 
konstant, men att en viss förbättring skett för åren 2009-2010 (1,02 % resp. 0,83 %) 
jämfört med 2007-2008 (1,15 %, resp. 1,25 %). I övrigt ser vi att Region Stockholm 
förbättrat sig markant medan de övriga håller sig relativt konstant över tiden. Vi kan 
också se att prognosvärden följer senaste mätningen relativt väl med några undantag. 

 

 
 

Figur 20  Andel av vägnätet som faller utanför underhållsstandarden för respektive 
region. Heldragen linje svarar mot prognosticerade värden baserat på senaste mät-
ningen (streckad linje). Endast vägar som har minst en mätning är inkluderade i 
prognosen. 
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8 Diskussion, slutsatser och fortsatta studier 
Strategin för vägnätsmätningarna är att alla belagda statliga vägar ska mätas i som mest 
treårscykler. Beskrivningar av vägnätsdata sker vanligen för en specifik tidpunkt sent på 
året, vanligtvis per den 31/12. Vi har här visat en sådan systematisk vägnätsprognos per 
den 31/10, vilket troligen är det mest meningsfulla i detta sammanhang då vi inte har 
någon mätning senare än så på året. Prognoserna var här endast meningsfulla att göra 
för de vägar/beläggningar som var mätta minst en gång innan prognostillfället, eftersom 
vi annars alltid får en standardväg som ej är underkänd. Vi ser då att andelen godkända 
vägar förbättrats något för hela riket under de sista två åren jämfört med de två dessför-
innan.  

Modellen har beaktat den data som är mätt 2005-2010 (aggregerad till 100m segment), 
vilket typiskt ger oss relativt korta tidsserier. För att ändå möjliggöra anpassandet av en 
icke-linjär datadriven modell har vi studerat förändringen mellan parvisa observationer 
och gjort separata förklaringsmodeller för varje beläggningskategori. Detta har 
kompletterats med ytterligare en nivå-modell för varje beläggningskategori för att kunna 
ge en nylagd väg ett ”startvärde”. Förändringsmodellen baserar sin prognos från de 
senaste data innan prognostillfället: 

• Tillståndsbeskrivande variabler: 
o Beläggningsdata: kategori, max sten, vägbredd  
o MPD-nivå i samtliga spår 
o Spårbottenavstånd 
o Tidigare förändringar av MPD-nivåer (om det finns sådana 

observationer) vid senaste prognostillfället 
• Beläggningens ålder 
• Mätspecifika variabler 

o Mättidpunkt 
o Mätleverantör 

I skapandet av denna har dessutom somliga variabler exkluderats för att de ger för låg 
förklaringskraft. Dessa är bl.a.  

• Standardavvikelserna för respektive 100m segment. Detta var tänkt att vara en 
indikator för segment med begynnande beständighetsproblem. 

• Övriga mått: IRI, spårdjup, kurvatur, megatextur, teoretisk vattenarea med flera. 
Dessa var tänkta som tillståndsbeskrivande variabler, men bedömdes ge en 
alltför stor ökning av modellkomplexiteten i förhållande till förklaringskraften. 

• Vägentreprenör: Vi inkluderade ett tag de största entreprenörerna i modellen, 
men detta gav endast ett litet tillskott i förklaringskraft och väldigt många olika 
entreprenörer finns. Dessutom existerar det kontinuerliga förändringar för 
respektive entreprenör. 

• Klimatinformation. Vi laborerade med klimatzonerna för att få med 
regionsbaserade skillnader. Dessutom testade vi om antalet varma respektive 
mycket varma sommardagar (över 20 respektive 25 grader C) kunde användas 
som förklaringsvariabel. Denna fungerade inte speciellt bra, och skulle troligen 
också innebära vissa svårigheter att implementera då denna information inte 
finns tillgänglig i dagens PMS. 

En viktig sak som vi noterade var att en stor andel av variansen kommer från alltför 
stora förändringar, så kallade exceptionella händelser. Vi gjorde en manuell klassifi-
cering av knappt 800 digitala stillbilder som är tagna vid det senare tillfället vid en 
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exceptionell händelse. Genom att använda detta som ett facit av vad exceptionella 
värden beror på lyckas vi utmejsla en strategi för när en icke rapporterad åtgärd är 
anledningen till förändringen. Denna baserar sig på MPD-förändringen i samtliga spår 
och beaktar eventuella förändringar i IRI och spårdjup. I det specifika fallet klarar vi att 
då hantera 99 % korrekt och fångar upp 69 % de sträckor som vi finner vara åtgärdade. 

Den initiala datamängden har en stor spridning av MPD-nivåer på omkring 0,36 mm i 
standardavvikelse. Däremot visar den sammantagna modellen, vilken inkluderar såväl 
åtgärdsinförandet som prognoserna, ett RMSE på omkring 0,12 mm mellan uppmätta 
och prognosticerade värden. Vidare, ser vi att mycket av förklaringsförmågan kommer 
från behandlandet av de exceptionella händelserna tillsammans med att utgångspunkten 
för prognoserna är senaste mätning. Vi ser också en möjlig begränsning i mätleveran-
törernas repeterbarhet, det vill säga den avvikelse som finns vid upprepad mätning från 
samma bil och förare vid ungefär samma tidpunkt. Denna osäkerhet är skattad vid de 
tillfällen som upphandling av mätningarna sker och från denna skattning kan vi sätta 
den undre gränsen för RMSE till 0,056 mm. Detta är troligen en optimistisk skattning 
av repeterbarheten eftersom den gjorts vid ett tillfälle då mätningen ska vara helt på 
topp. Dessutom utökas troligen variabiliteten av att både bilar och operatörer växlas 
mellan åren. Det vore därför viktigt att kartlägga repeterbarheten noggrannare för att se 
om det är teoretiskt möjligt att sänka RMSE ytterligare. 

Modellen är en datadrivet genererat, men beskriver även tidsutvecklingen (se 
Kapitel 7.5). Från denna har vi sett tydliga trender för MPD-utvecklingen på årsbasis. 
Denna är ofta (men inte alltid) nedåtgående och grundar sig då på en nötning av sten-
arna, vilket också förmodades som startvillkor, se kapitel 2.2. I kapitel 2.2 räknade vi 
också upp en rad andra effekter som verkar på olika tidsskalor. Vi föreslog här att 
dubbdäckens slitning av bitumen skulle orsaka en förhöjning av vårens värde jämfört 
med höstens. Vi ser att detta ofta är fallet, speciellt för en del högtrafikerade belägg-
ningskategorier. Men vi ser också en annan viktig effekt att vissa beläggningskategorier 
såsom de med indränkt makadam (IM) som ofta är med mycket lägre trafik och som 
sandas under vintern. Dessa vägar uppvisar ett mycket lägre värde på våren än på 
hösten. Detta beror troligen på igenfyllnad från sand och smuts tillsammans med ett litet 
slitage på bitumen vintertid då trafikarbetet är lågt på dessa vägar. 

Slutligen visar detta angreppssätt att skapa prognosmodeller för MPD på en enkel 
överförbar metod till andra mått av vägytans tillstånd såsom kantdjup, megatextur, 
vattenarea etc. 
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Naturlig kubisk spline 
Naturliga kubiska splines är flexibla kontinuerliga funktioner som kan beskrivas styck-
vis som tredjegradspolynom med kontinuerlig derivata och andraderivata. Den har 
dessutom egenskapen att den är linjär bortom start- och slutknutpunkterna. Mer om 
naturliga kubiska splines finns exempelvis att läsa i exempelvis The Elements of 
Statistical Learning (Hastie med flera). Här kan man också läsa om den basutveckling 
vi använt för att beskriva tidsutvecklingsdelen: 

 𝑓(𝑇) = �𝛽𝑗𝑁𝑗(𝑇)
𝑗

 (7)  

Här gäller att basfunktionerna 𝑁𝑘 skrivs som: 

 𝑁1(𝑇) = 1,𝑁2(𝑇) = 𝑇,  𝑁𝑘+2 (𝑇) = 𝑑𝑘(𝑇)− 𝑑𝑘−1(𝑇) (8)  

Där 𝐾 är antalet knutpunkter (𝐾 = 5 här) och 𝑑𝑘(𝑇) är: 

 
𝑑𝑘(𝑇) =  

(𝑇 −  𝜉𝑘)+3 −  (𝑇 −  𝜉𝐾)+3

𝜉𝐾 − 𝜉𝑘
 

(9)  

Där 𝜉𝑘 är värdet för knutpunkterna, vilket i vårt fall är 0, 1, 3, 6 och 10 år och (𝑇 −
 𝜉𝑘)+ = max (𝑇 −  𝜉𝑘, 0) betyder den positiva delen av 𝑇 −  𝜉𝑘. Med hjälp av dessa 
basfunktioner kan vi beräkna koefficienterna 𝛽𝑗 samtidigt med de övriga koefficienter i 
den linjära regressionen. 

 
Figur 21  Mätdata (MPD-förändring) och den regressionsanpassade spline-funktionen 
för beläggningskategorin Asfaltsgrus (AG). 
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Figur 22  Mätdata (MPD-nivå) och den regressionsanpassade spline-funktionen för 
beläggningskategorin Ytbehandling (Y). 
 

9 1 Regressionskoefficienter för prognosmodeller till MPD baserat på senaste 
mätning 
I detta kapitel redovisas de koefficienter som behövs för att nyttja prognosmodellerna 
baserat på de tio olika beläggningskategorierna. Koefficienterna används då det finns 
minst en mätning på aktuell beläggning. 
 

9.1.1 MPD-H 
 
 ABT Y ABS OG TSK IM BET AG ABD OVR 
SistaH -0,18848 -0,19982 -0,13744 -0,11915 -0,23584 -0,15354 -0,31619 -0,20576 -0,16409 -0,17833 
SistaM 0,061139 0,07151 0,014797 0,003711 0,008501 0,034955 0,044413 -0,01801 -0,05282 0,03828 
SistaV 0,01373 0,040806 0,017149 0,041713 -0,01753 0,018617 -0,11977 0,029675 0,03513 0,030197 
SistaH^2 -0,04137 -0,05721 -0,05896 0,019313 -0,15933 -0,40785 -0,16734 -0,09599 -0,17825 -0,11493 
SistaM^2 0,009657 0,009848 0,020715 -0,04183 0,00637 -0,09513 -0,89753 -0,07138 -0,0873 -0,01583 
SistaV^2 -0,14054 -0,1838 0,014681 -0,30796 -0,04898 -0,01884 0,44861 -0,03533 -0,2735 -0,00864 
Bredd -0,00078 -0,00377 -0,00129 -0,00255 0,000902 -0,00068 -0,00122 -0,00335 0,004186 -0,00198 
Spåravst. 5,82E-06 3,35E-06 1,41E-05 1,38E-05 3,26E-05 6,43E-06 1,09E-05 -1,5E-05 6,03E-05 1,09E-05 
V859 -0,22707 -0,28501 -0,34662 -0,12224 -0,46245 -0,60801 -0,42429 -0,25651 -0,54671 -0,26864 
V860 0,036991 0,083098 0,064498 0,035032 0,177454 0,273161 0,002779 -0,00915 0,543915 -0,00557 
V863 0,120941 0,138093 0,090036 0,114104 0,225221 0,237145 0,538718 0,248741 0,226194 0,139936 
V859*V860 -0,00592 0,067291 0,249007 -0,02394 0,029673 0,178545 -0,18886 0,161086 0,001363 0,046991 
V859*V863 0,046099 -0,04391 -0,16073 -0,03165 0,158693 0,026444 0,003551 -0,21121 -0,02244 -0,04616 
V860*V863 0,030985 0,025876 0,028328 0,042448 -0,11857 0,062654 0,561433 0,110984 -0,20701 -0,01 
V859^2 -0,01555 0,037687 -0,0126 0,019448 0,034568 0,050499 0,230016 0,016982 0,143657 0,02449 
V860^2 -0,01936 -0,05479 -0,13336 -0,01528 -0,03898 -0,18217 -0,14599 -0,0947 -0,1044 -0,00959 
V863^2 -0,0375 -0,03057 0,094084 -0,02786 -0,05246 -0,11106 -0,56619 -0,00683 0,067894 0,019882 
Maxsten -0,00082 -0,00063 -0,00063 0,000813 2,28E-05 0,000499 -0,0008 0,000295 0,001653 -0,00037 
β1 0,06564 -0,1217 0,048356 -0,00125 -0,04493 -0,17735 -0,19179 -0,09619 -0,27049 0,041042 
β2 0,006149 0,060466 0,013614 -0,01067 -0,07488 0,203327 0,22956 0,112113 0,025526 0,017945 
β3 0,01246 0,008226 -0,00525 -0,01956 -0,1247 0,257965 0,28598 0,078808 -0,05111 0,005861 
β4 -0,00516 0,011431 0,007476 0,007999 0,05077 -0,10538 -0,10185 -0,01073 0,056486 0,001542 
β5 -3,9E-05 -0,0037 -0,00186 2,02E-05 0,000229 0,006997 -0,00192 -0,00667 -0,01764 -0,00095 
kLev1 0,029489 0,018101 0,011001 -0,00444 0,021313 -0,01794 0,008859 0,034985 -0,03118 0,015162 
kLev2 -0,04445 -0,00502 -0,06731 0,076719 -0,06734 0,129988 -0,15142 -0,02329 -0,19908 -0,05752 
kPol -0,00014 -3,8E-05 -0,00034 -5,9E-05 -4,6E-05 0,000547 -0,00017 -6,5E-05 -0,00039 -0,0003 
kPol_ADT -4,4E-09 -5,9E-08 2,29E-08 -5,6E-08 -2E-08 -7,1E-08 2,98E-08 6,02E-09 2,47E-08 2,26E-08 

Tabell 22  Modellparametrar för prognosmodell för MPD-H baserat på senaste 
mätning. 
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9.1.2 MPD-M 
 
 ABT Y ABS OG TSK IM BET AG ABD OVR 
SistaH 0,047262 0,056709 0,004909 0,042172 -0,03326 -0,0976 -0,01531 0,04387 -0,06002 0,032781 
SistaM -0,24085 -0,16579 -0,14998 -0,18345 -0,2322 -0,16154 -0,30771 -0,21859 -0,16024 -0,21948 
SistaV 0,062195 0,049272 0,029372 0,046533 -0,01461 0,058425 -0,1131 0,08074 0,142584 0,032698 
SistaH^2 0,009077 0,010694 0,062623 -0,01914 -0,03618 -0,43901 -0,38611 0,013767 -0,01819 0,04344 
SistaM^2 -0,06213 -0,03345 -0,0763 -0,08749 -0,07726 -0,23499 -1,60413 -0,04986 -0,14134 -0,08792 
SistaV^2 0,026999 -0,06796 -0,0009 -0,09494 -0,00614 -0,23032 0,901047 -0,11805 -0,39185 0,012334 
Bredd -0,00189 -0,00214 -0,00052 -0,0016 -0,0044 -0,01304 0,002395 -0,0048 0,004477 1,08E-05 
Spåravst. 3,76E-06 4,33E-06 1,41E-05 8,09E-06 5,34E-05 2,22E-05 1,19E-05 2,22E-05 2,62E-05 1,62E-05 
V859 0,134184 0,081004 0,095838 0,118947 0,161083 0,04344 -0,56535 0,085661 0,258852 0,12843 
V860 -0,22527 -0,26047 -0,19288 -0,21979 -0,07233 -0,46383 -0,42632 -0,30916 -0,28551 -0,27677 
V863 0,053212 0,117119 0,017186 0,106161 0,045827 0,28744 0,616591 0,2383 -0,10662 0,075506 
V859*V860 -0,03605 -0,01822 -0,07418 0,030373 -0,05645 -0,06551 -0,36221 0,058853 0,564657 -0,0122 
V859*V863 0,05216 0,030076 0,070274 0,051441 -0,09023 0,144687 0,408544 -0,11656 0,5666 0,061863 
V860*V863 -0,03501 -0,05642 -0,09525 -0,05345 0,051986 -0,03971 0,069832 -0,09499 -0,24695 -0,05217 
V859^2 -0,03591 -0,00766 0,013522 -0,06349 0,042999 -0,01368 0,413314 -0,01424 -0,51789 -0,04755 
V860^2 0,067022 0,08551 0,059273 0,042567 -0,04569 0,142874 0,28217 0,087114 -0,21122 0,078341 
V863^2 -0,0212 -0,03463 0,031573 -0,03119 0,009296 -0,14483 -0,54359 0,044333 -0,11302 -0,02015 
Maxsten -3,8E-05 -0,00042 0,001014 0,000283 0,000146 -0,00037 6,39E-05 1,96E-05 -0,0043 -0,00059 
β1 -0,00623 0,034462 -0,08245 0,071596 -0,24535 -0,06193 0,002088 -0,05641 0,147758 -0,05145 
β2 0,023217 -0,05474 0,07137 -0,05364 0,125817 0,259095 0,075517 0,05685 -0,09975 0,02906 
β3 0,003199 -0,11618 0,074855 -0,08045 0,163542 0,372747 0,055196 0,030213 -0,15175 -0,01175 
β4 0,00657 0,053519 -0,02779 0,035428 -0,06825 -0,16008 -0,0009 0,003018 0,062536 0,019575 
β5 -0,00287 -0,00299 0,001668 -0,00273 0,00544 0,01139 -0,00958 -0,00583 -0,00173 -0,00591 
kLev1 0,018935 0,041241 0,05733 -0,00517 0,078566 -0,10412 0,027205 -0,0151 0,049501 0,023062 
kLev2 -0,03067 -0,01237 -0,00815 0,145977 -0,00962 0,059011 -0,09895 -0,06683 -0,01356 -0,06954 
kPol -0,00026 0,000182 -8,5E-05 6,16E-05 0,000312 0,000675 -0,00012 9,91E-05 -0,00021 -0,00012 
kPol_ADT 8,71E-09 -7,5E-08 -1,2E-08 -1,1E-07 -4,5E-08 -2,4E-07 -9,1E-10 -4E-09 4,49E-08 -2,4E-08 

Tabell 23  Modellparametrar för prognosmodell för MPD-M baserat på senaste 
mätning. 
 

9.1.3 MPD-V 
 
 ABT Y ABS OG TSK IM BET AG ABD OVR 
SistaH 0,044143 0,02694 0,037814 0,028361 0,00798 -0,18364 0,074266 0,084273 0,073335 0,028187 
SistaM 0,065768 0,065599 0,029899 0,007388 0,012379 0,281084 0,01568 -0,00233 -0,04554 0,04382 
SistaV -0,21649 -0,1555 -0,14391 -0,20114 -0,23422 -0,34085 -0,45557 -0,21938 -0,11667 -0,17131 
SistaH^2 0,000908 0,005287 0,03727 -0,0258 -0,01116 0,139463 -0,56334 0,055771 -0,0012 -0,02227 
SistaM^2 0,010146 0,010604 0,000104 -0,0453 0,021515 -0,09214 -0,67996 -0,06101 -0,05416 -0,00101 
SistaV^2 -0,25994 -0,22709 -0,07351 -0,42586 -0,12374 0,200145 1,08066 -0,32274 -0,28077 -0,16287 
Bredd -0,00128 -0,00528 -0,0021 -0,00316 0,000477 -0,02468 0,001093 -0,00245 0,003236 -0,001 
Spåravst. 1,23E-06 4,16E-06 1,71E-05 6,13E-07 2,08E-05 4,6E-06 1,15E-05 -1,8E-05 -4,2E-06 1E-05 
V859 0,10714 0,037809 0,049526 0,077946 0,003863 0,092116 0,067281 0,030669 -0,15098 0,06887 
V860 0,062263 0,047968 0,062108 0,024077 0,131889 -0,06019 0,205649 0,014232 0,156847 0,001886 
V863 -0,22468 -0,18957 -0,35209 -0,08693 -0,35207 -0,21879 0,02655 -0,03724 0,070522 -0,2075 
V859*V860 -0,01086 0,032965 0,136355 0,042678 0,038636 0,049417 -0,23809 0,084144 -0,15051 0,058971 
V859*V863 0,08809 0,030625 0,052502 0,025563 0,13832 0,119759 -0,71818 -0,17975 0,067701 0,061351 
V860*V863 0,094013 0,032912 0,160422 -0,01687 -0,08129 -0,00324 0,220498 0,284829 -0,00582 0,059867 
V859^2 -0,0685 -0,0287 -0,08213 -0,05218 -0,04879 -0,0909 0,519308 0,028792 0,134247 -0,06563 
V860^2 -0,05596 -0,03946 -0,13538 -0,02639 -0,04694 -0,00738 -0,08423 -0,14031 0,006411 -0,04792 
V863^2 -0,05461 -0,01441 -0,04329 -0,00742 0,08161 -0,0292 0,02806 -0,11241 -0,13323 -0,03909 
Maxsten -0,00095 -0,00147 -0,00062 0,000544 0,000279 -9,8E-05 -0,0012 -0,00048 0,003097 -0,00024 
β1 0,085442 -0,13496 0,066419 -0,05939 -0,08064 0,106222 -0,21269 -0,14457 -0,06522 -0,04221 
β2 -0,01505 0,139708 0,008326 0,057359 0,01384 0,194137 0,178993 0,154787 -0,00357 0,063125 
β3 -0,02553 0,128971 -0,00912 0,056021 -0,04186 0,244093 0,242522 0,112149 -0,11373 0,041844 
β4 0,01299 -0,04084 0,006722 -0,01848 0,028129 -0,09556 -0,09376 -0,01244 0,088013 -0,00566 
β5 -0,00184 -0,00027 -0,00067 4,06E-05 -0,00393 0,004124 0,001528 -0,01216 -0,02095 -0,00313 
kLev1 0,043883 0,015478 0,041413 -0,00548 0,067952 -0,08784 0,011313 0,017883 0,003077 0,037874 
kLev2 -0,02682 -0,04376 -0,04927 0,04491 -0,02634 0,039883 -0,11354 -0,03356 -0,14754 -0,04746 
kPol -0,00029 6,84E-05 -0,00034 7,18E-05 -0,00011 0,000517 -6,5E-05 0,000225 -0,00041 -0,00036 
kPol_ADT 5,24E-09 -1,2E-07 2,1E-08 -3,7E-08 -2,6E-08 1,73E-07 2,07E-08 -6E-09 3,84E-08 1,69E-08 

Tabell 24  Modellparametrar för prognosmodell för MPD-V baserat på senaste 
mätning. 
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9.2 Regressionskoefficienter för nivåkurvor till MPD 
I detta kapitel redovisas de koefficienter som behövs för att beräkna grundnivåer för på 
de tio olika beläggningskategorierna då det saknas mätning efter en beläggningsåtgärd.  

9.2.1 MPD-H 
 
 ABT Y ABS OG TSK IM BET AG ABD OVR 

Bredd -0.0056508 -0.0004739 9.9292E-05 -0.0034773 0.00870764 0.12501231 -0.0268926 -0.0247227 0.03006508 -0.0126859 
maxsten 0.01676729 0.02069901 0.01579152 0.00764287 0.01304789 0.00849937 0.00519359 0.00525761 0.04212123 0.00508104 
β1 0.52367084 1.21589648 0.85656209 0.51507462 1.11386719 0.5782373 0.61318221 0.77904971 0.65986152 1.10091263 
β2 0.1541562 -0.1836939 -0.0836857 0.01098713 -0.1456446 -0.129279 0.07582585 0.03175658 -0.1775829 -0.0634282 
β3 0.26639493 -0.1134644 -0.0599431 -0.0065948 -0.1036248 -0.189908 0.14294491 0.05226792 -0.3701216 -0.03714 
β4 -0.1126327 0.01411371 0.01341386 0.00132576 0.02800149 0.06969141 -0.0787931 -0.0443139 0.20787281 0.0086703 
β5 0.00277701 0.00907898 0.00133737 0.00177253 -0.002771 0.0042866 0.01343384 0.0155681 -0.032608 -0.0006415 
kPol 1.0089E-05 0.00089234 0.00019828 0.00086923 -0.0001487 0.00116943 0.00071282 9.4464E-05 -3.627E-05 -0.0002566 
kPol_ADT 3.8294E-08 -5.003E-07 -1.142E-08 -9.19E-07 -5.216E-08 -3.287E-06 -3.792E-08 5.2455E-08 6.1005E-09 1.9922E-08 

Tabell 25  Modellparametrar för grundnivåkurvor till prognosmodell för MPD-H. 
 

9.2.2 MPD-M 
 
 ABT Y ABS OG TSK IM BET AG ABD OVR 

Bredd -0.0101538 0.01782843 -0.0021128 -0.0044069 -0.0030242 0.13021014 -0.0126448 -0.0298705 0.04758033 -0.0113842 
maxsten 0.02092008 0.02454984 0.01691382 0.006995 0.02592122 0.00770715 0.00426356 0.00221653 0.03132431 0.00598989 
β1 0.55187087 1.29455773 0.79706069 0.44071691 1.00120419 0.44420436 0.59361991 1.01712105 0.59407122 1.06266376 
β2 0.07713779 -0.4038351 -0.0725153 -0.005931 -0.0959225 0.04382778 0.06649687 -0.0137416 -0.3357511 -0.1055455 
β3 0.16032432 -0.4752892 -0.01904 -0.0801652 -0.1000108 0.01573318 0.13213896 -0.001419 -0.5031862 -0.0938276 
β4 -0.0759216 0.19578527 -0.0120928 0.04821878 0.03647018 0.00304226 -0.0566065 -0.0215713 0.22293603 0.02957023 
β5 0.00523812 -0.0153786 0.00578919 -0.0065967 -0.0006995 -0.0010711 0.00048463 0.01343697 -0.0146763 -0.000431 
kPol 0.00018202 0.00163872 0.00067244 0.00116979 0.00045054 0.00069142 0.0001865 0.00029093 0.00147916 0.00017462 
kPol_ADT 5.1092E-08 -4.25E-07 3.011E-09 -5.956E-07 -2.01E-08 -2.595E-06 -3.537E-09 4.4649E-08 -8.056E-09 3.7182E-08 

Tabell 26  Modellparametrar för grundnivåkurvor till prognosmodell för MPD-M. 
 

9.2.3 MPD-V 
 
 ABT Y ABS OG TSK IM BET AG ABD OVR 

Bredd -0.0079532 -0.0195511 0.00391889 0.00038004 0.00876602 0.042591 -0.0198565 -0.0206294 0.04908485 -0.0092595 
maxsten 0.01699752 0.01969928 0.01233611 0.00745585 0.00897309 0.0098275 0.00664201 0.00037727 0.04837367 0.0045782 
β1 0.58863595 1.36036164 0.8666542 0.56798779 1.15227995 0.96931839 0.53072339 1.04139023 0.37212623 1.10731234 
β2 0.17378383 -0.1915684 -0.0956977 -0.0677061 -0.2269004 -0.0381911 0.07388043 -0.0463152 -0.2684053 -0.1009491 
β3 0.30879182 -0.107612 -0.0440241 -0.12284 -0.2411394 -0.1296965 0.12413473 -0.0866848 -0.5249387 -0.0848181 
β4 -0.1326744 0.00646222 -0.0028112 0.05535118 0.09637414 0.08652738 -0.0618692 0.03275416 0.29365152 0.02696715 
β5 0.00424206 0.01127878 0.00517248 -0.0040344 -0.0147405 -0.017395 0.00784098 0.00150835 -0.0487784 -0.0010741 
kPol -0.0002408 0.00044671 0.00027123 0.00092672 -6.384E-06 0.00078673 0.00058503 -0.0004647 0.00053086 -0.0003049 
kPol_ADT 5.3204E-08 -3.424E-07 -1.257E-08 -1.006E-06 -4.33E-08 -2.538E-06 -2.634E-08 5.7351E-08 -6.439E-09 1.9402E-08 

Tabell 27  Modellparametrar för grundnivåkurvor till prognosmodell för MPD-V. 
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9.3 Tidsutvecklingskurvor  
9.3.1 Nivåkurvor 
 
Årsvisa medelvärden 

 
Figur 23  Årsvisa medelvärden för MPD-H för olika åldrar och beläggningskategorier. 
 
Splineinterpolerad nivåkurvor för övriga MPD-spår 

 
Figur 24  Kurvor representerande MPD-V:s grundnivå för respektive 
beläggningskategori vid olika åldrar. 
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Figur 25  Kurvor representerande MPD-M:s grundnivå för respektive 
beläggningskategori vid olika åldrar.  
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9.3.2 Förändringskurvor 
 
Årsvisa medelvärden MPD-H 

 
Figur 26  Årsvisa medelvärden för medelförändringen per år av MPD-H för olika 
åldrar och beläggningskategorier. 
 
Spline-interpolerade förändringskurvor för övriga MPD-spår 

 
Figur 27  Kurvor representerande MPD-V:s förändring för respektive 
beläggningskategori vid olika åldrar. 
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Figur 28  Kurvor representerande MPD-M:s förändring för respektive 
beläggningskategori vid olika åldrar. 
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