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Förord 
I detta meddelande redovisas med Laser RST uppmätta vägyteegenskaper på tre 
olika betongvägar i Sverige och Norge. Den ena är en provväg på E4.65 vid 
Arlanda, som byggdes 1990. I syfte att följa tillståndutvecklingen och för att visa 
vilka vägyteegenskaper på betongvägar som lämpligen kan mätas med Laser RST 
har denna väg följts upp under perioden 1990–1995. Ytterligare två andra vägar 
med betongbeläggning, E6 vid Jessheim i Norge och E6 förbifarten Falkenberg, 
har mätts under en kortare tidsperiod, främst för att jämföra initialtillstånd.  

Tack till alla på VTI och RST Sweden AB som medverkat vid mätningarna. 
Projektet har finansierats av RST Sweden AB. 

Åsmund Holen slutade vid VTI i början av 1996 och avslutade rapporten på 
konsultbasis under december samma år. Den ursprungligen på norska skrivna 
rapporten översattes sedermera till svenska av Inger Forsberg och Georg 
Magnusson. Den försenade tryckningen beror huvudsakligen på bristande tid hos 
dessa båda översättare. 

 
Slependen, december 1996, och Linköping, december 2000. 
 
 
Åsmund Holen 
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Mätning med Laser RST på betongvägar 
av Åsmund Holen 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  LINKÖPING 
 
 
Sammanfattning 
Mätfordonet Laser RST har tillsammans med annan Laser RST-teknik använts för 
mätning av vägytans tillstånd på tre vägar med betongbeläggning i Sverige och 
Norge. Laser RST är ett mätsystem som medger samtidig mätning av tvärprofil, 
jämnhet i längsled, textur, sprickor, tvärfall, kurvatur och backighet. Dessutom finns 
möjlighet till manuell inmatning av information via en knappdosa. Mätning har 
också gjorts med VTI:s statiska tvärprofilmätare (TVP) för tvärprofilmätning, en 64 
kHz laseravståndsmätare för mätning av fogarna mellan betongplattorna och 
PAVUE-systemet för noggrann sprickdetektering. 

De tre vägar med betongbeläggning varifrån mätresultat redovisas i detta 
meddelande är provsträckan på E4.65 vid Arlanda, E6 vid Jessheim i Norge 
(Jessheim−Mogreina) och E6-förbifarten vid Falkenberg (Heberg−Långås). 
Dessutom har en underhållsbeläggning med HABS på E4.65 också uppmätts som 
referenssträcka, samma sektion som betongsträckan, men i motsatt körriktning. 
E4.65 har uppmätts med Laser RST 19 gånger i samband med detta projekt, E6 vid 
Jessheim två gånger och E6 vid Falkenberg tre gånger. 

De genomförda mätningarna har påvisat nyttan av att med hjälp av Laser RST 
regelbundet följa upp tillståndet hos högt trafikbelastade betongvägar. Sålunda kan 
på basis av insamlade mätdata den funktionella kvaliteten hos vägytan kvantifieras 
och tillståndsutvecklingen bedömas. Eventuella behov av slipning, och typ av 
slipning, kan fastställas och information för styrning av slipmaskin insamlas. 
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Measurement with Laser RST on cement concrete 
by Åsmund Holen 
Swedish National Road and Trafic Research Institute (VTI) 
SE-581 95  LINKÖPING, Sweden 
 
 
 
 
Summary 
The road surface-measuring vehicle Laser RST, in combination with other Laser 
RST-technology, has been used for the measurement of the road surface condition on 
three roads with cement concrete wearing courses in Sweden and Norway. The Laser 
RST is a measuring system able of simultaneous measurement of a road's transverse 
profile, longitudinal unevenness, texture, cracks, crossfall, curvature and hillyness. In 
addition there is a possibility for the storing of visually collected information by 
means of a manual-input device. Measurements have also been carried out using the 
VTI "Static Cross Profilometer" (TVP) for the measurement of road transverse 
profiles, a 64 kHz laser distance meter for the measurement of the joints between the 
cement concrete slabs an the PAVUE system for accurate crack detection. 

The three studied cement concrete roads includes a test section on E4.64 near 
Arlanda, E6 at Jessheim in Norway (Jessheim–Mogreina) and E6 in passing at 
Falkenberg (Heberg–Långås).  

In addition a underhållsbeläggning consisting of HABS on E4.65 was measured as 
a reference. It is the same road sections as the cement concrete site but in the 
opposite direction. E4.65 was measured 19 times with the Laser RST, E6 at Jessheim 
two times and E6 at Falkenberg three times. 

The study has shown the usefulness of a regular follow up of the condition of 
high-performance cement concrete roads by means of Laser RST. On the basis on 
collected measurement data the functional quality of the road surface can thus be 
quantified and the future change over time of the condition can be estimated. 
Possible need of grinding, and type of grinding, can be established and information 
for the guidance of the grinding machine can be collected. 
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1  Bakgrund och syfte 
För att effektivt kunna planera för underhåll och drift av vägar bör man ha kännedom 
om tillstånd och tillståndsutvecklingen. Vägar med betongbeläggning skiljer sig från 
vägar med asfaltbeläggning bl.a. genom större behov av åtgärder mot tjälrörelser och 
sättningar vid byggandet av vägen. Dessutom har asfalt- och betongbeläggningar 
olika ytegenskapar. Vägar med betongbeläggning deformeras ej, och spår är därför 
endast en följd av nötning orsakad av dubbdäck. Fogarna mellan betongplattorna kan 
också ge upphov till speciella ojämnheter. 

Automatiserade tillståndsmätningar som genomförs i normala trafikhastigheter 
ger en objektiv bild av vägytans tillstånd. Dessa mätningar görs utan att störa övrig 
trafik och även utan att äventyra mätpersonalens säkerhet. Syftet med detta 
meddelandet är att visa vilka ytegenskaper som kan mätas med Laser RST-teknik 
och som är aktuella för en betongväg. Dessutom redovisas initialtillstånd och 
slitageutveckling under de två första åren på tre betongvägar med olika utföranden av 
vägytan För betongvägsavsnittet på E4.65 vid Arlanda redovisas tillstånds-
utvecklingen från 1990 till 1995 samt inverkan av slipning av betongytan. 
 

2  Mätutrustning och mätobjekt 
2.1  Mätutrustning 
Rapporten är huvudsakligen baserad på mätresultat från Laser RST [Arnberg et al.]. 
Därutöver har gjorts några specialmätningar med VTI:s statiska tvärprofilmätare 
(TVP), en 64 kHz laseravståndsmätare och PAVUE-systemet. VTI:s statiska 
tvärprofilmätare (TVP) har använts för noggrann tvärprofilmätning, 
laseravståndsmätaren för texturmätning och mätning av fogar mellan betongplattor 
och PAVUE-systemet för noggrann sprickdetektering. 
 

2.1.1  Laser RST 
Laser RST är ett mätsystem som medger samtidig mätning av ett stort antal 
vägyteegenskaper, bl.a. tvärprofil, jämnhet i längdled, textur, sprickor, tvärfall, 
kurvatur och backighet. Dessutom medges möjlighet till manuell inmatning av 
information via en knappdosa. För mätning av vägytans tvärprofil utnyttjas i 
standardutförandet elva lasrar monterade tvärs mätbilens front. Genom att de yttersta 
lasrarna på vardera sidan har utvinklats relativt vertikalen täcks en mätbredd av 3,2 
m inom en total fordonsbredd av 2,5 m. Det inbördes avståndet mellan lasrarna, med 
numrering från yttersta lasern på vänster sida (laser 0), framgår av tabell 1. 
 

Tabell 1 Inbördes avstånd mellan lasrarna i Laser RST. 
laser 0–1 och 9–10 0,61 m 
laser 1–2 och 8–9 0,24 m 
laser 2–3, 3–4, 6–7 och 7–8 0,23 m 
laser 4–5 och 5–6 0,29 m 
 

Samplingsfrekvens, mätområde och upplösning för de olika framgår av tabell 2. 
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Tabell 2 Data gällande för de olika lasrarna som används i Laser RST. 

Laser nr Samplingsfrekvens Mätområde Upplösning 
0 och 10 16 kHz 362 mm 0,06 mm 
1, 5 och 9 16 kHz 256 mm 0,06 mm 
2–4 och 6–8 32 kHz 128 mm 0,03 mm 
 

Skillnaden i samplingsfrekvens och upplösning har ingen betydelse för 
tvärprofilmätningen utan är betingad av de övriga mätuppgifter som utförs av 
högfrekvenslasrarna. För att eliminera inverkan av vägytans textur beräknas ett 
medelvärde för varje laser över en sträcka som vid mäthastigheten 90 km/h är 
ungefär 100 mm och en tvärprofil beräknas för varje sådan uppsättning av 
mätvärden. På basis av dessa tvärprofiler beräknas sedan medelprofiler över längre 
mätsträckor, t.ex. 20 m. Mäthastigheten kan väljas fritt upp till 90 km/h. Antalet 
lasrar får anses vara något i minsta laget för att kunna ge en god presentation av 
tvärprofilens form. 
 

 
Figur 1 Laser RST 

 
De lasrar som utnyttjas vid jämnhetsmätning arbetar med en frekvens av 32 kHz 

och har en upplösning av 0,03 mm. Mätsignalerna från lasrar och accelerometrar 
medelvärdesbildas över en sträcka som beror av hastigheten, men kan väljas så att 
den är ≈ 50 mm eller ≈ 100 mm vid mäthastigheten 90 km/h. Varje sådant värde 
representerar sålunda ett amplitudvärde hos profilen. Profilsamplingen sker i 
tidsplanet vilket medför att avståndet mellan profilpunkterna varierar om 
mäthastigheten varierar under mätningen, vilket utan korrigering skulle ge en 
distorderad profil. Genom att hastigheten under mätningen kontinuerligt registreras 
kan dock genom interpolering mellan de tidsekvidistanta punkterna profilen 
omvandlas till att representeras av avståndsekvidistanta punkter, med avståndet 50 
eller 100 mm, oberoende av mäthastigheten. Då de ursprungliga profilsamplen har ett 
inbördes avstånd av maximalt 100 mm, vid hastigheter ≤90 km/h, kan denna 
interpolering, som sker i realtid, genomföras utan nämnvärd förlust av 
mätnoggrannhet. Kortaste mätbara våglängd är teoretiskt 100 mm men i praktiken 
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kanske snarare 125 mm. Den längsta mätbara våglängden med någorlunda acceptabel 
noggrannhet är ca 100 m medan 60 m är en mera realistisk gräns. 

Laser RST utnyttjar två av lasrarna i tvärprofilmätaren för mätning av mega- och 
makrotextur (laser nr 6 och 8 i tabell 2). Dessa lasrar har en upplösning av 0,03 mm 
och arbetar med en samplingsfrekvens av 32 kHz. Den ena av lasrarna mäter texturen 
mellan hjulspåren medan den andra mäter i högra hjulspåret. Makrotexturen har 
delats upp i två delar, grov makrotextur med våglängdsområdet 10–100 mm och fin 
makrotextur omfattande våglängder kortare än 10 mm. De kortaste våglängder som 
kan mätas beror på mäthastigheten och är vid 70 km/h ungefär 2 mm. (Det bör 
observeras att den valda gränsen mellan mega- och makrotextur inte är den av 
PIARC föreslagna 50 mm). Bearbetningen av mätdata sker i realtid och mätresultatet 
presenteras antingen i form av texturamplitudens RMS-värde i de valda 
texturområdena eller i form av histogram med tio RMS-band. 

Tvärfallet beräknas som summan av vinkeln mellan tvärprofilmätaren och ytlinjen 
på vägen, dvs. bilens sidolutning relativt vägytan, och vinkeln mellan 
tvärprofilmätaren och horisonten. 
 

2.1.2  Statisk tvärprofilmätare (TVP)  
VTI:s statiska tvärprofilmätare (TVP) är en personbil som i fronten är försett med en 
sidoförskjutbar balk som medger att en på balken löpande avståndsmätande laser 
kontinuerligt kan avkänna en upp till 3,65 m bred tvärprofil trots att bilen under 
transport inte är bredare än 2,5 m. 

 

 
Figur 2 VTI:s statiska tvärprofilmätare (TVP). 
 

Förutom den rörliga lasern används två lasrar för att registrera tipprörelser i 
balken. Den från den rörliga lasern erhållna tvärprofilen korrigeras för balkens 
tipprörelse. För att möjliggöra beräkning av tvärfallet mäts slutligen balkens 
sidolutning relativt horisonten med hjälp av en inklinometer. 
 
2.1.3  Laser med samplingsfrekvensen 64 kHz  
En laseravståndsmätare med högre samplingsfrekvens och bättre mätnoggrannhet än 
de som används på Laser RST har testats vid mätningar på E4.65 vid Arlanda. Denna 
laser har samplingsfrekvensen 64 kHz och mätområdet 8 mm. Det lilla mätområdet 
medger större mätnoggrannhet, men medför samtidigt stora begränsningar vad avser 
tillåten vertikalrörelse hos det fordon som lasern är monterat på vid mätning. Fogar 
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mellan angränsande betongplattor och ytan på betong- och asfaltbeläggningar har 
uppmätts vid två tillfällen med hjälp av denna högfrekvenslaser. 
 
2.1.4  PAVUE 
För att förbättra den tidigare i Laser RST utnyttjade metoden för sprickmätning har 
ett system för automatisk bildbehandling av videofilm av vägytor utvecklats. 
Metoden som fått namnet PAVUE är tänkt att användas tillsammans med sprick-
mätning med hjälp av laser. En prototyp provades på betongsträckan vid Arlanda och 
skickades därefter till USA för utprovning.  
 
 
2.2  Mätobjekt 
I studien ingår tre betongvägar som uppmätts med Laser RST. Den ena är en 
provsträcka på E4.65 vid Arlanda flygplats, den andra är en sträcka på E6 vid 
Jessheim i Akershus, Norge, och den tredje är en sträcka på E6 vid Falkenberg. 
Dessutom har på E4.65 vid Arlanda uppmätts en referenssträcka med 
asfaltbeläggning. Detta är samma sektion av E4.65 som har betongbeläggning, men i 
motsatt körriktning. 
 
2.2.1  E4.65 vid Arlanda 
På den fyrfältiga motorvägen E4.65 vid Arlanda har de två södergående körfälten 
cementbetongbeläggning. Provsträckan är 1 640 m lång med tvärfogar i betongen var 
femte meter och en längsgående fog mellan körfält K1 (höger) och körfält K2 
(vänster). Överbyggnaden består av ett 21 cm tjockt slitlager av cementbetong över 
ett 15 cm tjockt lager av cementstabiliserat grus. Förstärkningslagrets tjocklek är 104 
cm. Total överbyggnadstjocklek är 140 cm. Undergrunden består till en dels av 
tjälfarlig morän. Ballasten i fraktionerna 8–12 och 12–18 mm är krossad hälleflinta 
X100 från Ballast Stockholm AB. Uppnådd tryckhållfasthet i slitlagret blev 90 MPa. 
I en riktning var ÅDT 1992 ca 11 400, varav ca 9 500 (83 %) i K1. Andel tunga 
fordon i K1 var 9 %. Vägen öppnades för trafik hösten 1990 och i syfte att 
åstadkomma bästa möjliga jämnhet diamantslipades dessförinnan hela betongytan. 

Referenssträckan med asfaltbeläggning utgjordes av de två norrgående körfälten 
av E4.65, parallella med betongsträckan. Sträckans längd är ca 1 670 m. 
Beläggningen är en normal underhållsbeläggning som utfördes 1990. Belägg-
ningsarbetet på första delen av sträckan utfördes av NCC. Beläggningen är en 
Viacotop (HABS16), med porfyrsten från Adelöv i fraktionen större än 4 mm. Den 
andra delen utfördes av Skanska med beläggningen Stabinor (HABS16) med 
porfyrsten från Adelöv i fraktionen större än 4 mm, och med plastmodifierad 
bitumen med tillsättning av mineralullfiber.  
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Betongsträckan på E4.65 mättes 19 gånger med Laser RST (det vid varje 
mättillfälle utnyttjade exemplaret av mätbil anges inom parentes): 

 
1. augusti 1990, före slipning av ytan (RST-7) 
2. september 1990, efter slipning av ytan (RST-4) 
3. januari 1991  (RST-4) 
4. februari 1991 (RST-8) 
5. mars 1991  (RST-4) 
6. maj 1991  (RST-6) 
7. juni 1991  (RST-6) 
8. augusti 1991  (RST-8) 
9. september 1991 (RST-7) 
10. december 1991 (RST-7) 
11. april 1992  (RST-7) 
12. juli 1992  (RST-8) 
13. november 1992 (RST-8) 
14. december 1992 (RST-7) 
15. maj 1993  (RST-8) 
16. maj 1994  (VTIRST) 
17. september 1994 (VTIRST) 
18. juli 1995  (VTIRST) 
19. oktober 1995  (VTIRST) 
 
Diamantslipningen av betongytan utfördes med en maskin med beteckningen 

Cushion Cut PC 5000A. Denna maskin består av en i vertikalplanet roterande 
slipenhet med 180 st. 2–3 mm breda diamantsågklingor med en diameter av c:a 350 
mm. Sågklingorna är monterade med 2–3 mm mellanrum på en 960 mm bred axel. 
Avståndet mellan slipvals och främre stödhjul (boggiaxel) är justerbart, men vid 
slipningen på E4.65 användes avståndet 4,1 m som är det största möjliga (justerbart 
från 2,7 m till 4,1 m). Avståndet mellan slipvalsen och bakre stödhjul är ca 0,7 m 
vilket ger en justerbar hjulbas från 3,4 m till 4,8 m. Slipdjupet är justerbart med hjälp 
av två hydrauliska domkrafter. Det valda slipdjupet behålles konstant genom varje 
slipdrag. Ojämnheter med våglängder större än hjulbasen på 4,8 m reduceras vid 
slipningen. 
 

2.2.2  E6 vid Jessheim (Jessheim–Mogreina) 
Betongsträckan på E6 vid Jessheim i Akershus är en 7,7 km lång motortrafikled, 
byggd 1898. ÅDT 1992 var ca 12 300 fordon varav ca 13 % tunga fordon. Sträckan 
är tvåfältig, men har tre körfält (alternerande omkörningsfält) över en sträcka på 
drygt 3 km. Tvärfogar finns var femte meter, och längsgående fog mellan körfälten. 
Tjocklek på cementbetonglagret är 17 cm, avjämningslagret av 0–8 mm bergkross är 
c:a 6 cm (varierande tjocklek), och förstärkningslagret är 40 cm tjockt. Total 
överbyggnadstjocklek är ca 63 cm. Undergrunden består av sandiga och siltiga 
material som betraktas som självdränerande. På sträckor där problem med 
tjällyftning kunde förväntas utskiftades materialet för att uppnå homogena 
förhållanden. Ballasten i fraktionen 8–22 mm var bergkross från Hadeland pukkverk. 
Uppnådd tryckhållfasthet blev ca 90 MPa. Vägen öppnades för trafik hösten 1989. 
Bara de största ojämnheterna på ytan slipades bort, totalt c:a 4 % av betongytan. 
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E6 vid Jessheim mättes två gånger med Laser RST (det vid varje mättillfälle 
utnyttjade exemplaret av mätbil anges inom parentes). 

1. november 1989 (RST-4) 
2. september 1991 (RST-6) 

 
2.2.3  E6 vid Falkenberg (Heberg – Långås) 
Den del av E6 i Halland som har betongslitlager och varifrån mätresultat redovisas 
här är den fyrfältiga motorvägen förbi Falkenberg mellan Heberg och Långås. 
Sträckan är c:a 15 km och öppnades för trafik 1993. ÅDT på E6 vid Halmstad var 
1990 c:a 13 000 fordon. Tvärfogar finns var femte meter, och längsgående fog 
mellan körfälten. Cementbetonglagret är 22 cm tjockt med Durasplit från Aker 
NorRock AS i Rogaland, Norge, som ballastmaterial i övre skikt (6 cm), och med 
ortens sten i undre skikt (16 cm). Maximal stenstorlek i ballastmaterialet är 22 mm. 
Bärlagret är dels ett bundet lager av cementbundet grus, (15 cm), ovanpå ett obundet 
gruslager som är 5 cm tjockt. Den södra delen om 5,5 km består av 10 cm 
asfaltbundet bärlager ovanpå 5 cm grus. På denna sträcka fanns risk för sättningar, 
och eventuella sådana skulle lättare kunna justeras upp med asfaltmassor före 
utförandet av betongbeläggningen. Förstärkningslagret av krossmaterial är 48 cm på 
sträckan med cementbundet bärlager och 53 cm på sträckan med asfaltbundet 
bärlager. Total överbyggnadstjocklek är 90 cm. Utskiftning av jord och 
grundförstärkning gjordes på delar av sträckan. Betongen hade en kvalitet enligt 
draghållfasthetsklass T3,5 vilket ungefär motsvarar tryckhållfasthetsklass K60. Vid 
utläggning av betongslitlagret lades stor vikt vid att glätta ytan så att den skulle bli 
riktigt jämn eftersom någon jämnhetsförbättrande slipning av den färdiga betongytan 
ej skulle utföras. Dessutom frilades stenmaterialet i beläggningsytan i syfte att 
reducera trafikbullret, förbättra friktionen och minska risken för vattenplaning. 
Denna friläggning åstadkoms genom besprutning av vägytan med s.k. retarder med 
efterföljande bortspolning av löst cementbruk efter c:a ett dygn. 

E6 i Halland, förbifarten Falkenberg, mättes tre gånger med Laser RST (det vid 
varje mättillfälle utnyttjade exemplaret av mätbil anges inom parentes): 

1. oktober 1993 (VTIRST) 
2. april 1994 (VTIRST) 
3. april 1995 (VTIRST) 
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3  Korrigering av mätdata 
Mätresultaten omfattar till största delen parametrar som inmätts med en ordinarie 
Laser RST. I de fall då annan laserteknik har använts för att mäta den aktuella 
parametern är detta angivit. 

Mätsystemet i Laser RST har under tidsperioden 1990–1995 genomgått vissa 
förändringar. Ändringen innebär att det s.k. SPC-1-systemet ersatts med det 
modernare SPC-2-systemet vilket har medfört ett något ändrat mätresultat vid 
jämnhetsmätning. SPC-2-systemet innebar en övergång till en modernare 
databearbetningsteknik vilket resulterade i ökad noggrannhet hos det beräknade IRI-
värdet. Resultatet av här redovisade mätningar, som genomförts såväl före som efter 
denna förändring, måste därför korrigeras med hänsyn till detta. IRI-värden uppmätta 
med SPC-1 systemet har sålunda multiplicerats med faktorn 1,071 för att bli 
jämförbara med mätvärden uppmätta med SPC-2-systemet. För mätningarna på 
E4.65 vid Arlanda gäller detta för alla mätningar från augusti 1990 t.o.m. maj 1993. 
För mätningarna på E6 vid Jessheim gäller detta för båda mätningarna, medan E6 vid 
Falkenberg vid alla tre mättillfällena uppmättes med mätbil med SPC-2 mätsystemet. 
I detta meddelande redovisade IRI-värden uppmätta med SPC-1-systemet stämmer 
därför inte överens med de IRI-värden som tidigare redovisats i VTI meddelande 653 
”Provväg av cementbetong vid Arlanda 1990” och VTI notat V233 ”Provväg av 
cementbetong vid Arlanda 1990 – Tillståndsuppföljning 1990–1993”. 

En modifiering av metoden för spårdjupskalibrering har medfört att redovisade 
spårdjupsvärden är något mindre än före modifieringen, ca 0,5–1 mm. Modifieringen 
innefattade korrigering av en tidigare ej observerad ofullkomlighet i 
kalibreringsmetoden vilket hade medfört ett systematiskt mindre fel i mätresultaten. 
Spårdjupskalibrering har utförts enligt den modifierade metoden vid alla mätningarna 
från och med 1993. 

Vid varje mättillfälle har mätningarna oftast upprepats två till fyra gånger, och här 
redovisade mätresultat utgörs av medelvärden av dessa mätningar. 
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4  Mätresultat 
4.1  Spårdjup (tvärprofil) 
4.1.1  Spårdjup uppmätt med Laser RST på betongsträckan på E4.65 

vid Arlanda 
Figur 3 visar utvecklingen av spårdjupet på E4.65 vid Arlanda. Vid mätningen 
hösten 1990 finns ännu inga spår p.g.a. dubbdäcksslitage utan redovisade spår beror 
på ojämnheter tvärs över vägen. Initialspårdjupet för körfält 1 (K1) var 2,2 mm 
(uppmätt efter slipning i september 1990). I körfält 2 (K2) var initialspårdjupet 2,5 
mm. 
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Figur 3 Utvecklingen av spårdjupet på väg E4.65 vid Arlanda i höger körfält, 

(K1). Angivna värden är medelvärden för hela sträckan, 1640 m. 
Observera att den första mätningen (augusti 1990) är gjord på 
oslipad betongyta. Spårdjupsvärdena från mätningen i augusti 1991 
är ej redovisade p.g.a. fel sidoläge vid mätningen. Mätningen i april 
1992 är ej redovisad p.g.a. fel kalibrering. 

 
Efter vintersäsongen 1990–91 ökade spårdjupen från 2,2 till c:a 4,2 mm i K1. 

Därefter ökade spåren till c:a 4,7 mm efter vintersäsongen 1991–92, och vid 
mätningen i maj 93 var spårdjupet i K1 fortfarande 4,7 mm. Under vintern 
1993–94 ökade spårdjupet med c:a 0,6 mm till ca 5,3 mm, och 1995 var spårdjupet 
c:a 5,5 mm. D.v.s. spårdjupet i K1 har ökat med 3,3 mm från 1990 till 1995. I K2 har 
det ännu ej utvecklats några spår (t.o.m. 1995). Initialspårdjupet 1990 var 2,5 mm, 
och vid mätningen i oktober 1995 uppmättes spårdjupet i K2 till endast 2,6 mm. 

Figur 4 visar spårdjupen i olika tvärsektioner i K1. Ökningen i medelspårdjupet 
från 1990 till 1991 på 2 mm är någorlunda lika längs hela sträckan. Det minsta 
spårdjupet som uppmättes 1995 på någon av de 82 sektionerna om 20 m var 3,6 mm, 
medan det största var 8,5 mm. Minsta spårdjupet återfanns på sektion 1 500–
1 520 m, och största på sektion 280–300 m. Figur 4, visar att de partier av vägen som 
hade det största spårdjupet 1990, då vägen var nylagd, även hade det största 
spårdjupet 1995. 
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Figur 4 Spårdjupet i olika tvärsektioner av K1 på betongsträckan på E4.65. 
 

4.1.2 Spårdjup uppmätt med Laser RST på referenssträckan med 
asfaltbeläggning på E4.65 vid Arlanda 

Figur 5 visar spårdjupsutvecklingen på referenssträckan med asfaltbeläggning. 
Initialspårdjupet var c:a 2 mm (ingen mätning av denna sträcka gjordes i september 
1990). Spårdjupstillväxten i K1 har varit c:a 1 mm varje år, medan spårdjupet i K2 
inte har blivit större efter 1993. 
 

 
Figur 5 Utvecklingen av spårdjupet på referenssträckan med asfalt-

beläggning, väg E4.65 vid Arlanda i höger och vänster körfält. 
Angivna värden är medelvärden för hela sträckan, 1670 m.  
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4.1.3  Tvärprofil uppmätt med TVP på E4.65 vid Arlanda  
Spårdjup kan mätas med t.ex. rätskena och Primal. Båda dessa är långsamma 
stationära mätmetoder som ägnar sig bäst för stickprovskontroll. Stationära 
spårdjupsmätningar ger oftast större spårdjup än mätning med Laser RST eftersom 
tvärprofilens bredd hos Laser RST är begränsad till 3,2 m, och därför att en mätpunkt 
inte nödvändigtvis hamnar i den djupaste delen av spåret.  

För att förenkla och effektivisera stationära spårdjupsmätningar har VTI utvecklat 
den s.k. statiska tvärprofilmätaren (TVP) som har testats på betongsträckan vid 
Arlanda. I figur 6 och 7 visas ett exempel på resultat från en sådan mätning. Figur 6 
visar rådata från mätning av en tvärprofil. Vägens verkliga tvärfall kan beräknas ur 
kurvan i figur 6 som höjdskillnaden över profilen dividerad med dess bredd. 
Observera att tvärprofilen i höger kant visar den målade kantlinjen. Vid spårdjups- 
och tvärfallsberäkning skall den delen av tvärprofilen utelämnas. Figur 7 är samma 
tvärprofil som i figur 6, men horisonterad och uppförstorad i vertikalled för att 
möjliggöra avläsning av spårdjupet. 
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Figur 6 Tvärprofil från mätning med TVP. Mätningen är gjord 583 m från 

start av betongsträckan på E4.65 vid Arlanda, körfält 1. 
 Pilen i figuren pekar på den målade kantlinjen. 
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Figur 7 Samma tvärprofil som i figur 6, men horisonterad för att möjliggöra 

avläsning av spårdjupet. Observera att den målade kantlinjen på 
högra sidan ej skall medräknas i spårdjupet. 
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4.1.4 Spårdjup uppmätt med Laser RST på E6 vid Jessheim i Akershus  
På E6 vid Jessheim visade mätningar i 1989 och 1991 (båda körriktningarna) en 
ökning i spårdjupet från 3,2 mm till 6,2 mm på två vintersäsonger. Ett initialslitage är 
att förvänta under första vintersäsongen på grund av att cementbruksskiktet på ytan 
efter gjutningen snabbt slits bort. Det är därför sannolikt att huvuddelen av 
spårdjupstillväxten de två åren är att hänföra till initialslitage. 
 

4.1.5 Spårdjup uppmätt med Laser RST på E6 vid Falkenberg  
Resultaten från spårdjupsmätningar på E6 vid Falkenberg uppvisar mycket små 
ändringar i medelspårdjupet. Spårdjupsökningen är i genomsnitt endast 0,5 mm på 
två år som visat i figur 8. Figur 9 visar spårdjupen i längsled i K1 norrut. Observera 
att vid ca 3 100 m finns en bro med asfaltbeläggning och spårdjupet är där nästan 
7 mm. 
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Figur 8 Medelvärden av spårdjupet på betongsträckan på E6 vid 

Falkenberg. 
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Figur 9 Spårdjup i olika tvärsektioner längs betongsträckan på E6 vid 

Falkenberg i norrgående körbana, K1. 
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4.1.6 Jämförelse mellan spårdjupstillväxten på de olika mätplatserna 
under de två första åren 

På E4.65 vid Arlanda var initialslitaget första vintern 2 mm i K1, och på två vintrar 
var spårdjupstillväxten 2,5 mm. På E6 vid Falkenberg var det inget slitage första 
vintern, och på två vintrar var spårdjupstillväxten 0,5 mm. E6 vid Jessheim 
uppvisade en spårdjupstillväxt på 3 mm på två vintrar. Det gjordes ingen mätning 
med Laser RST efter första vintern, och initialslitaget kan därför inte redovisas. 

På E4.65 var ÅDT 1992 i K1 i södergående körriktning ca 9 500 fordon varav 
9 % tunga. Dubbdäcksanvändningen var vintrarna 1990/91, 1991/92 och 1992/93 
som mest mellan 60 och 70 %. På E6 vid Jessheim var ÅDT 1992 c:a 12 300 fordon 
varav 13 % tunga fordon. Det finns ett omkörningsfält på ungefär halva sträckan och 
en av tio bilar använder detta. ÅDT per uppmätt fält blir då 
12 300/2!(1-1/2!1/10)≈6 000. Dubbdäcksanvändning på lätta fordon var som mest ca 
85–90 % vintrarna 1991/92 och 1992/93. Användningen av dubbdäck på lastbilar har 
varit mindre i Sverige än i Norge. Mindre än 10 % av lastbilarna i Sverige använder 
dubbdäck, och då endast på en axel, medan det i Norge är en betydligt större andel. 
En undersökning från vintern 1981/82 visade att drygt 60 % av lastbilarna använde 
dubbade däck och en förnyad undersökning 1999 visade också ca 60 % sett över hela 
landet. 

Även om ÅDT per körfält var ca 60 % större på E4.65 vid Arlanda än på E6 vid 
Jessheim, var spårdjupstillväxten 0,5 mm mindre de två första åren. Faktorer som 
kan förklara detta är den högre dubbdäcksanvändningen på lätta och tunga fordon på 
E6 vid Jessheim. Möjligtvis spelade också en roll att hela ytan på E4.65 vid Arlanda 
diamantslipades före trafikpåsläpp, jämfört med 4 % av ytan på E6 vid Jessheim. På 
grund av att E6 vid Jessheim ej blev uppmätt efter första vintern kan initialslitaget ej 
redovisas och effekten av slipningen på initialslitaget kan inte särskiljas. 

E6 vid Falkenberg skiljer sig från de två övriga betongvägarna genom att det inte 
var något initialslitage. Detta på grund av att ballasten frilades efter gjutning. 
Spårdjupstillväxten på 0,5 mm på två år är mindre än motsvarande på E4.65, och står 
i relation till mindre ÅDT. ÅDT på E6 vid Halmstad var 1990 13 000, och ÅDT i K1 
i varje riktning blir då ca 5 200 fordon (under antagandet att 80 % av fordonen kör i 
K1). 

En sammanfattning av informationen i detta kapitel visas i tabell 3. 
 
Tabell 3 Översikt över trafik, slitage och dubbdäcksanvändning på de tre 

betongvägarna 1990–93. 
 E4.65 E6 vid Jessheim E6 vid Falkenberg 
Initialslitage (spårdjupstillväxt första året) 2 mm ej uppmätt 0 mm 
Spårdjupstillväxt på två år 2,5 mm 3 mm 0,5 mm 
ÅDT 9 500 6 000 5 200 
Andel lätta fordon med dubbdäck 60–70 % 85–90 % 40 % 
Antagit andel tunga fordon med dubbdäck <10 % ca 60 % <10 % 
 

4.2  Jämnhet (längsprofil) 
4.2.1  Jämnhet på betongsträckan på E4.65 vid Arlanda 
På denna sträcka slipades hela betongytan för att uppnå bästa möjliga jämnhet. 
Slipningen medförde minskning av det genomsnittliga IRI-värdet i K1 från 2,0 till 
1,2 mm/m. Efter trafikpåsläpp 1990 har det skett en ytterligare förbättring av 
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jämnheten på grund av trafikens finslipning av ytan, vilket medförde att IRI i K1 
under 1991 var mellan 0,8 och 0,9 mm/m. Se figur 10. Sedan har IRI-värdena ökat 
något, och var 1995 ca 1.0 mm/m som fortfarande är ett lågt värde som visar att 
sträckan är mycket jämn. I K2 har förloppet varit motsvarande med en reduktion av 
IRI efter slipning och efter första året med trafik. 
 

 
Figur 10 Jämnhet i höger och vänster spår på betongsträckan på E4.65 vid 

Arlanda. (Medelvärden för hela sträckan). 
 

4.2.2  Jämnhet på E4.65 vid Arlanda, referenssträckan med 
asfaltbeläggning 

IRI-värdet på referenssträckan med asfaltbeläggning är högre än på sträckan med 
betongbeläggning. Också på denna sträcka har IRI-värdet de första åren blivit något 
lägre för att sedan öka något. Till skillnad från betongsträckan har K1 och K2 på 
asfaltsträckan relativt lika mätvärden. 
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Figur 11 Jämnhet i höger och vänster spår på referenssträckan med 

asfaltbeläggning på E4.65 vid Arlanda. (Medelvärden för hela 
sträckan). 

 
 
4.2.3  Jämnhet på E6 vid Jessheim 
Också på E6 vid Jessheim har jämnheten förbättrats sedan den öppnades. 
Medelvärdet för IRI sjönk på två år från 1,8 till 1,6 mm/m, se tabell 4. 
 

Tabell 4 Jämnhet på väg E6 vid Jessheim. (Medelvärden för hela sträckan). 
IRI (mm/m) Sydgående 

körfält, höger 
spår 

Sydgående 
körfält, vänster 

spår 

Norrgående 
körfält, höger 

spår 

Norrgående 
körfält, vänster 

spår 
November 1989 1,7 1,8 1,7 1,8 
September 1991 1,6 1,7 1,6 1,6 
 
4.2.4  Jämnhet på E6 vid Falkenberg 
På E6 vid Falkenberg har IRI-värdet varit stabilt, tabell 5. Någon förbättring av 
jämnheten p.g.a. trafikslitaget har ej skett på denna sträcka. 
 
Tabell 5 Jämnhet på väg E6 vid Falkenberg. (Medelvärden för hela sträckan). 
IRI (mm/m) Norrgående 

K1 höger spår 
Norrgående K1 
vänster spår 

Sydgående K1 
höger spår 

Sydgående K2 
vänster spår 

oktober 1993 1,2 1,2 1,1 1,2 
April 1994 1,1 1,2 1,1 1,2 
April 1995 1,2 1,2 1,1 1,2 
 

4.2.5  Ojämnheter vid olika våglängdsuppdelning på E4.65 vid Arlanda 
och effekter av diamantslipning av ytan 

Effektivvärden för ojämnheter, RMS (Root Mean Square), kan beräknas inom olika 
våglängdsområden som kan väljas mellan 1 och 100 m. Vid mätningarna på E4.65 
har använts våglängdsområdena 1–3 m, 3–10 m, 10–30 m, 30–50 m och 50–100 m. 
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Diamantslipning av ytan på väg E4.65 reducerade ojämnheterna med våglängder 
kortare än 30 m. Ojämnheter med våglängder 1–3 m reducerades med ca 30 %, i 
våglängdsområdet 3–10 m blev ojämnheterna ca 50 % mindre, och ojämnheter med 
våglängder 10–30 m blev reducerade med ca 15 %. Se figur 12, 13 och 14. 
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Figur 12 Ojämnheter vid våglängder 1–3 m i K1, höger spår på betongvägen 

på E4.65 vid Arlanda. 
 

 
Figur 13 Ojämnheter vid våglängder 3–10 m i K1, höger spår på betongvägen 

på E4.65 vid Arlanda. 
 

Trafikslitaget har senare reducerat ojämnheterna ännu mer vid våglängder kortare 
än 3 m. Ojämnheter vid längre våglängder har inte ändrat sig i någon större 
utsträckning efter slipningen i september 1990, se figur 13, 14, 15 och 16. Vid 
våglängder längre än tio m förekommer stora jämnhetsvariationer längs vägen, se 
figur 14, 15 och 16. Av figurerna 15 och 16 som visar ojämnheten i våglängds-
områdena 30–50 m och 50–100 m, framgår att det är stora ojämnheter som börjar vid 
ca 1300 m. På denna plats går vägen på en bro över en lokal väg och det är tydligt att 
det är denna bro som har medfört den ökade långvågiga ojämnheten. 
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Figur 14 Ojämnheter vid våglängder 10–30 m i K1, höger spår på betong-
sträckan på E4.65 vid Arlanda. 

Figur 15 Ojämnheter vid våglängder 30–50 m i K1, höger spår på betong
 sträckan på E4.65 vid Arlanda. 
 

Figur 16 Ojämnheter vid våglängder 50–100 m i K1, höger spår på betong
 sträckan på E4.65 vid Arlanda. 
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4.2.6  Simulering av rätskenemätning 
Vid byggandet av E4.65 vid Arlanda krävde byggherren att den största ojämnheten i 
längd- och tvärriktning mätt med 4 m rätskena med kil inte fick vara större än 3 mm 
efter slipning av vägytan.  

Som en applikation vid mätning med Laser RST kan vägens längsprofil lagras i 
mätsystemets dator. Detta gjordes vid mätningar på väg E4.65 vid Arlanda, bl.a. i 
september 1991. Ur längsprofilen kan man medelst simulering beräkna rätskene-
värden i vägens längsled och figur 17 visar principen för såväl simulerad som 
manuell rätskenemätning. Beräkning av rätskenevärden görs normalt inte vid 
mätning med Laser RST, men kan utföras i efterhand i de fall då man lagrat vägens 
längsprofil. 
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Figur 17 Beräkning av 4 m rätskenevärde på vägens längsprofil. 
 

Vid mätningen i september 1991, ett år efter att vägen var ny, lagrades 
längsprofilen och 4 m rätskenevärden beräknades i längsriktningen för höger och 
vänster spår i båda körfälten. Resultaten visas i tabell 6. 
 
Tabell 6 Antal ojämnheter större än angivna gränsvärden beräknat för 4 m 

rätskena i K1 och K2 i höger och vänster spår på väg E4.65 vid 
Arlanda. Mätning i september 1991, ett år efter öppnandet. 

Ojämnheter K2 vänster K2 höger K1 vänster K1 höger 

>3 mm 16 7 9 19 

>5 mm 3 2 1 4 
 
4.2.7 Periodiska ojämnheter 
Vägar kan innehålla periodiska ojämnheter. Även små ojämnheter kan då medföra 
obehagliga svängningar i fordon vid fordonshastigheter som gör att ojämnheternas 
frekvens sammanfaller med fordonsfjädringens egenfrekvens. En betongväg har 
oftast konstant avstånd mellan tvärfogarna vilket innebär uppkomst av en periodisk 
ojämnhet. Om dessutom betongplattorna har rört sig något i vertikalled i förhållande 
till varandra kan tvärfogarna vara mycket kännbara i fordonen. Personbilars 
fjädringssystem har en egenfrekvens av c:a 1 Hz. Vid hastigheten t.ex. 70 km/h 
(20 m/s) påverkas fordon med egenfrekvensen 1 Hz även av små periodiska 
ojämnheter med våglängden 20 m. Avståndet mellan tvärfogarna är 5 m på de 
betongvägarna som är aktuella i denna rapport. Varje fog ger ett passerande fordon 
en större eller mindre stöt, avhängigt av betongvägens tillstånd. Om ett fordon med 
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egenfrekvensen 1 Hz kör med hastigheten 20 m/s och varje fog (fogavstånd 5 m) ger 
fordonet en stöt kommer fordonet efter hand att börja självsvänga vid 
egenfrekvensen trots att excitationsfrekvensen är 4 Hz. Detta svängningsfenomen 
uppkommer sålunda gradvis efter en tids körning under oförändrade betingelser 
(konstant hastighet, och konstant fogavstånd). 

Människan är mera känslig för periodiska svängningar än för stokastiska 
svängningar med samma amplitud och en väg med en periodisk profil kommer därför 
i princip att upplevas som minde komfortabel än en annan väg med stokastisk profil 
med samma jämnhetsnivå. Vertikala svängning hos fordonskarosseriet leder till en 
motsvarande variation av hjullasterna vilket givetvis påverkar fordonets broms- och 
styrbarhet. Speciellt vid körning i kurva kan detta medföra att fordonet inte kan 
hållas på avsedd kurs och kanske hamnar i mötande körfält eller utanför vägbanan. 
De varierande hjullasterna medför också en förlängning av bromssträckan men de 
moderna ABS-bromsar minskar i någon mån denna potentiella olycksrisk. Eftersom 
en periodisk excitation enligt ovan ger upphov till en egensvängning blir 
hjullastvariationen normalt större än vid stokastisk excitation med samma amplitud, 
innebärande att en periodisk väg även från säkerhetssynpunkt är mindre acceptabel 
än en stokastisk väg med samma jämnhetsnivå. 

Den eventuella förekomsten av periodiska ojämnheter kan påvisas medelst s.k. 
spektralanalys av vägens längsprofil. Detta har utförts på längsprofilen från en 
mätning i december 1992 på E4.65, i K1, höger spår. Resultatet i form av PSD 
(Power Spectral Density) som funktion av våglängdens inverterade värde visas i 
figur 18. I diagrammet positivt avvikande spikar från trendlinjen i dataserien utvisar 
periodiska ojämnheter. Sålunda visar den spik som i figuren är markerad med en pil 
att det finns en periodisk ojämnhet på vägen med våglängden 1/0,2 m = 5 m. Detta 
överensstämmer med avståndet mellan fogarna (betongplattornas längd). 

 

 
Figur 18 PSD-diagram från E4.65, K1, höger spår. Mätning i december 1992. 

Pilen markerar en periodisk ojämnhet. Våglängden för den periodiska 
ojämnheten kan avläsas på horisontalaxeln (0,2-1 = 5 m). 
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4.3  Textur och sprickor 
Vägens yttextur uppmätt med Laser RST delas in i de tre våglängdsområdena fin 
makrotextur, grov makrotextur och megatextur. De rapporterade texturmåtten är 
profilens effektivvärde, RMS-värde, inom de tre våglängdsområdena, se tabell 7. Vid 
mätning med Laser RST mäts texturen mitt i körfältet och i höger hjulspår. 
Sambandet mellan vägens textur och vägytans olika egenskaper och påverkan på 
trafik och omgivning visas i figur 19. 

 
Tabell 7 Våglängdsindelning vid texturmätning enligt Laser RST. 
Textur Våglängdsområde (mm) 
Fin makrotextur 2–10 
Grov makrotextur 10–100 
Megatextur 100–500 
 

  0.01 mm 0.1 mm   1 mm 10 mm 100 mm 1 m 10 m

 
Figur 19 Effekter från olika texturområden (efter PIARC, 1987, justerad 

våglängdsskala). 
 
4.3.1 Inverkan på texturen av diamantslipning av betongytan 
De texturvärden som erhölls vid mätning på E4.65 före slipning av betongytan var 
oberoende av var mätningen skedde, (i mitten av körfältet eller i höger hjulspår i K1 
resp. K2. Slipningen medförde en avsevärd reduktion av texturen. Megatexturen 
reducerades med 50–60 %, och makrotexturen med 60–70 %. Figur 20 visar 
medelvärdena från mätningen i september 1990, efter diamantslipningen av ytan. 
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Figur 20 Texturmätning med Laser RST på väg E4.65 vid Arlanda i september 

1990. Horisontalaxeln visar det ungefärliga läget på vägen för de fyra 
mätlinjerna. 

 
4.3.2  Utvecklingen av texturvärdena 
För våglängderna 2–10 mm, (fin makrotextur), blev ytan jämnare (RMS-värdet 
minskade) första året efter slipningen. Sedan har RMS-värdet ökat något till följd att 
det 1995 var ungefär lika med värdet från 1990 på den nyslipade betongytan. För 
grov makrotextur och megatextur har RMS-värdena i K1 inte ändrats nämnvärt 
t.o.m. 1993. Under 1994 och 1995 ökade dock RMS-värdena betydligt både mellan 
spåren och i höger spår, med den största ökningen för grov makrotextur. Se figur 21 
och 22.  
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Figur 21 Utvecklingen av texturvärdena uppmätta med Laser RST i höger 
hjulspår, K1, väg E4.65 vid Arlanda. 

 
 

Figur 22 Utvecklingen av texturvärdena uppmätta med Laser RST mellan 
hjulspåren i K1, väg E4.65 vid Arlanda. 

 
4.3.3  Sprickor i beläggningen 
En spricka definieras här som en plötslig ökning av mätvärdet för en laser under 
förutsättning att ökningen är större än gällande finmakrotexturvärde. Mätningen före 
slipning av ytan (augusti 1990) på betongsträckan vid Arlanda påvisade fyra sprickor 
på varje sektion om 20 m. Av på hela sträckan registrerade sprickorna var 98 % 
djupare än 5 mm. Det är de tvärgående fogarna som finns var femte meter som har 
registrerats som sprickor. Vid mättillfället var inte fogarna fyllda med fogmassa. 
Eftersom finmakrotexturvärdena var höga före slipningen av ytan var det endast 
fogarna som uppfyllde kravet att registeras som sprickor. 
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Efter slipningen reducerades finmakrotexturvärdena kraftigt, från 0,5 mm till 
0,2 mm RMS. Vid så låga finmakrotexturvärden kommer Laser RST att registrera 
mindre ojämnheter som stensläpp och små hål i ytan som sprickor. 

I oktober 1994 gjordes en testmätning med PAVUE-systemet i K1 på E4.65. Även 
med denna metod kunde de tvärgående fogarna detekterades. 
 
4.3.4  Specialmätning av fogar mellan betongplattor med hjälp av laser 

med samplingsfrekvensen 64 kHz  
Vid mätningen på väg E4.65 i december 1991 utvaldes några ställen på betongvägen 
som mättes med en laseravståndsmätare med samplingsfrekvensen 64 kHz. Normalt 
används vid texturmätning med Laser RST lasrar med samplingsfrekvensen 32 kHz 
Vid användning av en laser med samplingsfrekvensen 64 kHz fördubblas insamlad 
datamängd jämfört med normal texturmätning. Därigenom att laserpunkten också är 
ganska liten (mindre än 0,5 mm) är det också möjligt att detektera åtminstone de 
större ojämnheterna på stenytan. Figur 23 och 24 visar exempel på rådata från en 
mätning högfrekvenslasern. Mätningen är utförd i 50 km/h vilket ger c:a 4,6 
avläsningar för varje millimeter i mätriktningen. 
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Figur 23 Mätning med en laser med samplingsfrekvensen 64 kHz över fogen 

mellan betongplattorna 308 och 307 på betongsträckan på E4.65. 
Detta är en fog utan fogmassa sågad med 3 mm brett sågblad. 
Mäthastighet 50 km/h. 
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Figur 24 Resultat från mätning motsvarande den redovisad i figur 23, men 

denna gång över fogen mellan betongplattorna 309 och 308. Fogen 
sågades först med ett 3 mm brett blad och utvidgades sedan till 
8–10 mm och fylldes därefter med fogmassa. Mäthastighet 50 km/h. 

 
4.3.5  Mätning av ”faulting” d.v.s. höjdskillnad mellan betongplattorna i 

en fog 
Vid mätningen på väg E4.65 i december 1991 provades ”faulting”-mätning med 
Laser RST samtidigt med den ordinarie mätningen med Laser RST. Några 
höjdskillnader mellan betongplattorna fanns dock inte vid denna mätning. 
 

 
4.4  Väggeometri 
4.4.1  Tvärfall 
Även tvärfall, som utgör en viktig del av den information som behöver insamlas vid 
kontrollmätning av vägytor, kan mätas med Laser RST. Sättningar i undergrunden 
kan med tiden ändra tvärfallet och långvågiga ojämnheter kan uppstå. Figuren 25 
visar exempel på tvärfallsmätning med Laser RST på betongvägen E6 vid Jessheim. 
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Figur 25 Tvärfall på betongvägen E6 vid Jessheim uppmätt med Laser RST. 

Presenterade värden är 100 m flytande medelvärden. 
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5  Diskussion 
5.1  Allmänt 
En antal intressanta resultat har kommit fram i samband med den fem år långa 
uppföljningen av Arlandavägen. Detta ger möjlighet att bedöma de olika 
mätningsfunktionerna hos Laser RST och nyttan av dessa vid regelbunden 
uppföljning av högpresterande betongvägar. Sålunda kan den funktionella kvaliteten 
hos vägytan kvantifieras och tillståndsutvecklingen bedömas. Eventuella behov av 
slipning, och typ av slipning kan fastställas, och information för styrning av 
slipmaskin insamlas. 
 
5.2  Spårdjup – trend och åtgärdsbehov 
Spårdjupets utveckling på E4.65 vid Arlanda har följts från augusti 1990 till oktober 
1995. Resultaten visar att det är första året som vägen slits mest. I K1 ökade 
spårdjupet med 2 mm från 2,2 till 4,2 mm. Andra året ökade spårdjupet från 0,5 mm 
till 4,7 mm och vid mätningen i maj 1993 var spårdjupet fortfarande 4,7 mm. Då en 
betongväg är ny är nötningsmotståndet hos såväl slipade som oslipade betongytor 
mindre än under vägens fortsatta livstid. Detta ger initialt ett relativt sett stort slitage 
från bilarnas dubbdäck. Detta initialslitage beräknas uppkomma under det första året 
efter läggningen. På oslipade ytor är det gjuthuden som slits bort, och på slipade ytor 
har slipningen medfört uppflisning av stenmaterialet som därför blir vekare och slits 
snabbare. På betongvägen på E6 vid Falkenberg där stenmaterialet i ytan frilades har 
det ej varit något initialslitage. 

Utifrån mätningarna som utfördes på E4.65 vid Arlanda, kan prognoser för 
spårdjupets utveckling ställas. Vägverkets "Regler för underhåll och drift" (RUD) 
anger maximivärdet 17 mm för spårdjup som medelvärde över en sträcka på 400 m 
för denna typ av väg. K1 på betongvägen vid Arlanda har indelats i fyra sträckor om 
400 m, och genom linjär regression har tidsåtgången för att spårdjupet på någon av 
de fyra sträckorna om 400 m skall uppgå till 17 mm uppskattats. Mätningarna första 
vintern är ej med i datagrundlaget. Vid lika betingelser kan man anta att 
spårdjupsökningen efter första året är linjär, men många faktorer som påverkar 
spårdjupsökningen varierar från år till år. Sådana faktorer är ÅDT, trafikfördelningen 
mellan K1 och K2, väderlek, dubbdäcksanvändning, vintersäsongens längd och 
ändring i betongens nötningsresistens. Ökad ÅDT och ökad dubbdäcksanvändning 
ger större slitage, medan övergången till lättviktsdubbar ger mindre slitage. 
Betongens tryckhållfasthet ökar något med tiden, vilket medför större 
nötningsresistens och mindre slitage. Olika faktorer påverkar alltså 
spårdjupsändringen från år till år i båda riktningarna, men i den utarbetade prognosen 
har en linjär spårdjupsutveckling ansatts. 

Resultatet av linjär regression baserad på de fyra sträckorna om 400 m visar att 
det först efter c:a 26 år kommer att vara nödvändigt att åtgärda betongvägen med 
hänsyn på spårdjupet p.g.a. att en av de fyra sträckorna har ett medelspårdjup större 
än 17mm. Efter c:a 30 år kommer alla fyra sträckorna att ha ett medelspårdjup större 
än 17 mm, (se figur 26). Enligt RUD bör, förutom att medelvärdet för en sektion om 
400 m ej skall överstiga 17 mm, högst två sektioner om 20 m inom 400 m ha ett 
spårdjup av 20 mm. Prognoser baserad på sektioner om 20 m är mer osäkra på grund 
av större onoggrannhet hos mätdata vid mindre sektionslängder. 
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Figur 26 Prognoser för utvecklingen av spårdjupet i körfält 1 på betong-

sträckan på E4.65 vid Arlanda. Linjen vid 17 mm markerar maximalt 
tillåtet spårdjup som medelvärde för en sträcka om 400 m enligt 
"Regler för underhåll och drift" (RUD). 

 
De spårdjupsvärden som prognosen för sträckorna om 400 m är baserade på, är 

reducerade med 0,5 mm i mätningarna från 1990 t.o.m. 1992. Detta är gjort för att 
kompensera för ändringar i spårdjupsvärden vid den övergång till ny kalibrerings-
metod för spårdjupsmätningen som skedde 1993, (se kapitel 2). 

I K2 har det uppmätta spårdjupet varierat mellan mättillfällena, från 1,9 till 
3,5 mm, och var vid senaste mätningen, oktober 1995, 2,6 mm som vilket är nästan 
lika med spårdjupet då vägen var klar och nyslipad 1990. Då enbart ca 17 % av 
fordonen (1992) använder K2 har det ännu ej hunnit bli några tydliga spår. När inga 
tydliga spår syns på ytan är det mycket svårt att placera Laser RST i rätt sidoläge vid 
mätningarna, något som kan förklara variationen i det uppmätta spårdjupet mellan 
mättillfällena. 
 
5.3  Jämnhet 
Utvecklingen av jämnheten i K1 på betongsträckan på E4.65 vid Arlanda var den 
följande. Först en viss ojämnhet på ytan direkt efter gjutningen som slipades bort 
genom diamantslipning varefter vägen blev mycket jämnare. Därefter har en viss 
avslipning orsakad av trafiken ytterligare förbättrat jämnheten. Sedan dess har vägen 
haft ett stabilt jämnhetsvärde. Jämnheten kan senare börja försämras beroende på den 
aktuella kvalitén hos betongen och hos vägens överbyggnad samt eventuella 
sättningar i undergrunden. Fram till 1995 har ojämnheter med våglängder över 3 m 
inte ändrats nämnvärt.  

För att kunna bedöma behovet av slipning i syfte att minska ojämnheten i längsled 
måste man skilja mellan kort- och långvågiga ojämnheter. Vid bortslipning av ett 
jämntjockt lager av betongen är det främst ojämnheter med våglängder kortare än 
10 m som blir mindre. Vid en slipning som baseras på mätning enligt "Fyll & Fräs" 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 5 10 15 20 25 30

År

Sp
år

dj
up

 (m
m

) 0-400 m
400-800 m
800-1200 m
1200-1600 m

17 m m , m axim alvärd e f ö r  sp ård jup  en l. RUD



 

34 VTI meddelande 881 

där avsnitt som behöver slipas särskilt har markerats kan även långvågiga 
ojämnheter, d.v.s. våglängder över 10 m, reduceras. IRI värdena på E4.65 sjönk från 
2,0 (medelvärde) till 1,2 som följd av slipningen. På E6 vid Jessheim är enbart 4 % 
av de största ojämnheterna bortslipade vilket resulterade i ett IRI-värdet av 
1,8 mm/m (medelvärde). Under två år har sedan IRI sjunkit till 1,6 mm/m. För E4.65 
vid Arlanda är motsvarande reduktionen på grund av trafikslitaget också ca 
0,2 mm/m. Det betyder att båda vägarna har blivit jämnare på grund av trafikslitaget 
och åkkomforten har förbättrats.  

Vid byggandet av betongsträckan på E4.65 vid Arlanda krävdes att ojämnheten 
uppmätt med 4 m rätskena med kil inte fick överstiga 3 mm. Baserad på mätningen i 
september 1991 simulerades en rätskenemätning, och resultaten visade ett antal 
ojämnheter större än 3 mm, och t.o.m. enstaka ojämnheter större än 5 mm. 
 
5.4  Textur 
Information om vägytans textur kan användas för att följa vägytans variation över 
året, och vägytans slitage över flera år. Slipningen av vägen reducerade ojämnheterna 
i makro- och megatexturområdet avsevärt. En sådan reduktion är både positiv och 
negativ. Det positiva är att rullmotstånd, fordonsslitage och dynamisk hjullast 
minskar som följd av mindre ojämnheter i megatexturområdet och samt att 
åkkomfort och fordonens väghållning förbättrats. Däremot är det att förvänta att 
friktionen och dräneringsegenskaperna försämras på grund av mindre ojämnheter i 
makrotexturområdet. Ett intressant resultat av texturmätningarna är att man kan följa 
trafikens polering av vägytan. Texturvärdena kan användas för att bedöma behovet 
av slipning dels på nybyggda betongvägar och dels på åldrade vägar. Det vore 
önskvärt att också kunna mäta vägytans mikrotextur (våglängder kortare än 0,5 mm) 
vilket skulle göra det möjligt att också använda stenytans grad av polering som 
kriterium för slipning.  
 
5.5  Byggkontroll 
Laser RST kan användas för byggkontroll, med en första mätning direkt efter 
färdigställande. På basis av denna mätning bedöms om en slipning behöver 
genomföras med hänsyn till jämnhet och textur. Vid mätning efter slipning kan 
resultatet av slipningen kontrolleras. En mätning ett år efter slipningen visar om 
spårdjupet är för stort, och om variationen av spårdjupet är stort längs med vägen. 
Det senare tyder i så fall på att kvaliteten på betongen är ojämn och att framtida 
problem kan förväntas uppkomma. Vid en eventuell funktionsupphandling kan 
jämnhetskraven i längsled uttryckas i form av maximalt acceptabelt IRI-värde. Om 
vägytans jämnhet inte uppfyller detta krav efter gjutningen kan betongytan eller delar 
av denna slipas så att jämnhetskraven uppfylls, alternativt reduceras den ersättning 
för arbetet som entreprenören annars skulle ha uppburit. Om kontrakten föreskriver 
att jämnheten skall kontrolleras med rätskenemätning är simuleringar baserade på 
uppmätta längsprofiler en effektiv metod för kontroll av hela objekt. 
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6  Slutsatser 
Möjligheten att med Laser RST kunna mäta vägytans kondition vid normal 
trafikhastighet utan att störa trafikrytmen i kombination med realtidsbearbetning av 
alla mätstorheter gör Laser RST till ett kraftfullt vägytemätningssystem. 

Laser RST är ett lämpligt instrument för att mäta och följa upp kvalitet och 
underhållsbehov på högpresterande betongvägar. En mätning med Laser RST på en 
nybyggd väg där bygghandlingarna innehåller krav på jämnheten i längsled och 
tvärled (spårdjupet) och på texturen i givna våglängdsområden ger direkt svar på om 
de uppställda kraven uppfylls. Kontroll av vägens tvärfall fås också samtidigt. Om 
vägens längsprofil sparas vid mätningen kan i efterhand också andra jämnhetsmått än 
IRI beräknas. 

En prognos baserad på mätningarna på betongsträckan på E4.65 antyder några 
åtgärder för att reducera spårdjupet sannolikt inte behöver vidtas förrän efter 26 år, 
dvs. år 2016. Genom att göra en mätning med Laser RST enligt programmet "Fyll & 
Fräs" då spårdjupet närmar sig den övre tillåtna gränsen, kan också eventuella 
långvågiga ojämnheter härrörande från rörelser i undergrunden kartläggas. Sedan kan 
en slipning av vägytan styras så att både spårdjup och långvågiga vägojämnheter 
reduceras. 

Effekten av slipningen på E4.65 vid Arlanda har redovisats i föreliggande rapport 
och resultaten visar att vägens jämnhet förbättrades. IRI-värdet sjönk med 40% 
innebärande att ojämnheter med våglängder upptill 30 m blev mindre med resultat att 
körkomforten blev bättre. Texturvärdena blev också lägre till följd av slipningen, 
hela 60–70 % för grov makrotextur och 50–60 % för fin makrotextur. En nackdel 
med slipningen var att spårdjupsökningen under första vintern blev stor, 2 mm, till 
skillnad från betongsträckan på E6 vid Falkenberg där spårdjupet inte ökade under 
första året.  

Tabell 8 visar en sammanställning av initialvärdena för spårdjup, IRI och textur 
för de tre betongvägarna. 
 
Tabell 8 Initialvärden för tillståndsparametrar på 3 betongvägar. 
 E4.65, 

Arlanda 
(efter 

slipning) 

E6, 
Falkenberg 

E6, 
Jessheim 

IRI (mm/m) 1,2 1,2 1,8 
Ojämnheter i tvärled (mm) 2 2 3 
Fin makrotextur (mm) 0,2 0,2 0,5 
Grov makrotextur (mm) 0,3 0,7 0,5 
Megatextur (mm) 0,2 0,4 0,4 
 

Tabell 8 visar att man på E6 vid Falkenberg uppnådde samma jämnhet utan 
slipning av ytan som den man fick på E4.65 vid Arlanda genom slipning. Genom att 
ballasten på E6 vid Falkenberg frilades fick man där inte heller något initialslitage på 
sträckan. Friläggning av ballasten gjorde också att värdet för grov maktrotextur var 
större i initialskedet än på de andra betongvägarna vilket medför högre friktion och 
mindre risk för vattenplaning. 
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