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Svenska vägtillståndsmått då, nu och imorgon. Del 1: Då – år 1987-2005 

av Leif Sjögren 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

I Sverige har vägytemätning skett sedan tidigt (~1929) och regelbundet sedan 1986. 

Mätning sker för att få objektiva data om tillståndet för vägens yta. En väg och dess 

vägyta kan vara i olika skick beroende på hur väl konstruerad och byggd den är men 

också beroende på hur den är underhållen och skött samt i vilken fas av sin brukningstid 

den är.  

För att bedöma och följa upp vägens och vägytans tillstånd behövs indikatorer i form av 

olika mätbara mått. Främst handlar det om att objektivt beskriva tillståndet för att ge 

underlag för planering av beläggningsunderhåll och för uppföljning av tillstånds-

utveckling på både vägnäts- och objektnivå. Mätmetoder och mått har alltid utformats 

efter tillgänglig och möjlig teknik. Därför har kompromisser för både mätmetod och 

mått alltid skett för att få praktiska lösningar. Kraven på information förändras också 

med samhällets ständigt ökande krav och utveckling. Med högre farter (säkerhet), krav 

på längre hållbarhet (mer och tyngre trafikbelastning) och miljöpåverkan (klimat-

förändringar) har en utveckling krävts.  

Denna rapport beskriver de mått och mätmetoder som användes för att beskriva 

vägytans tillstånd mellan åren 1987 till 2005 och som utvecklats för att stötta 

ovanstående krav. Både mått och mätmetoder beskrivs men också tillhörande 

kravdokument och de förändringar som skett av måtten under denna tid. I huvudsak har 

mått för tvär- och längsojämnheter använts i form av spårdjup och IRI (International 

Roughness Index). Spårdjup mättes fram till 1997 med 11 mätpunkter därefter med 17 

punkter. Makrotexturen mättes som rms-värden fram till 2005 och därefter som MPD 

(Mean Profile Depth). Megatextur mättes inte före 2005. Flera mått som beskrev 

ojämnheter i olika våglängdsband försvann från och med 2006 då dessa kan beräknas i 

efterhand från längsprofilen. 
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Swedish road condition indicators; past, present and future.  

Part 1: Past – year 1987-2005 

by Leif Sjögren 

National Swedish Road and Transport Research Institute (VTI) 

SE-581 95 Linköping, Sweden 

 

 

Summary 

Road surface monitoring has been conducted in Sweden at least since 1929 and 

regularly since 1987. A road and its surface have various conditions depending on how 

well constructed and maintained it is and when in time it is observed. To assess the 

condition, objective indicators are needed. The ultimate goal is to produce objective 

data that can be used to decide if goals are achieved, which means if maintenance 

strategies have been effective or not. But other goals are to support as well as being part 

of the pavement management work. Monitoring techniques and indicators have been 

developed with respect to the accessible and usable technique present. Therefore 

compromises have been necessary to make practically implementable methods. As 

stated earlier the need of information changes with time due to the ever increasing needs 

from the society. A development of indicators can be justified by considering the 

changes with the need of higher speeds (safety), longer durability (more and heavier 

traffic loads) and less environmental impact (climate change etc.) 

This report describes the monitoring methods and indicators that have been used to 

describe the road surface condition during the years 1987 to 2005, in Sweden. Both the 

indicators and methods are described as well as related documents with requirement and 

known changes in definitions during this time. In general measures covering transverse 

and longitudinal evenness were used before 2006. Rut depth determined by 11 

measuring points was used up to 1997 and thereafter 17 points was used. The 

longitudinal evenness was measured using IRI (International Roughness Index). Before 

2005 the macrotexture was measured as rms –values and thereafter as MPD (Mean 

Profile Depth). From 2006 and onward the megatexture started to be collected. A 

number of indices covering waveband limited longitudinal evenness were removed 

from 2006 onward since they could be calculated afterwards in the laboratory from the 

longitudinal profile.   
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1 Introduktion 

Rapporten beskriver i kapitel 2 bakgrund om vägytegenskaper inklusive var data finns 

åtkomlig samt hur den samlats in under åren. I detta kapitel beskrivs också referens-

numret termid som är ett unikt nummer kopplat till en specifik parameter. Om 

specifikationen för en parameter ändras eller en ny införs skapas ett nytt termid. I 

kapitel 3 beskrivs bakgrund om vägytans jämnhet och jämnhetens koppling till olika 

vägfunktioner samt måttens användningsområden. I kapitel 4, 5, 6 och 7 beskrivs de 

olika måtten och deras historia samt tillhörande mätmetoder. Kapitel 8 beskriver 

historiken för uppdateringar av de metodbeskrivningar som Trafikverket använt för att 

specificera kraven på mätningar, t.ex. vid upphandling av mättjänsten (Lundberg et al, 

2004, Trafikverkets Metodbeskrivningar). Kapitel 8 beskriver datakvalitet och precision 

(Sjögren et al, 2002, Sjögren et al, 2012) och slutligen i kapitel 9 beskrivs några 

sensorer som är viktiga vid vägytemätning. 

En väg och dess vägyta kan vara i olika skick beroende på hur väl konstruerad och 

byggd den är men också beroende på hur den är underhållen och skött samt i vilken fas 

av sin brukningstid den är. För att bedöma och följa upp vägen och vägytans tillstånd 

behövs indikatorer som är framtagna utifrån olika mätbara egenskaper (tekniska 

parametrar). Informationen från dessa tekniska parametrar används sedan för att 

definiera indikatorer som ska vara underlag för planering och ibland också för att 

avgöra vilken underhållsåtgärd som ska väljas, men också som indikator för att avgöra 

om strategier har varit lyckosamma och de övergripande målen har uppfyllts (Lundberg 

et al, 2002). För det senare ändamålet är det de övergripande vägnätsmätningarna som 

Trafikverket årligen utför som är underlaget. De så kallade objekts- eller projekt-

mätningarna är främst underlag för kortsiktigare ändamål.  

En annan och mer viktig användning av tillståndsdata är som indikator på kvaliteten i 

utförandet vid kontrakt med funktionskrav. Det är uppenbart att man kan ställa olika 

kvalitetskrav på noggrannhet och precision på vägytedata beroende på vilken 

tillämpning de ska användas för. Det bör också påpekas att data som används ska mätas 

och vara så standardiserade och objektiva som möjligt för att kunna jämföras både i tid 

och mellan olika platser. För att vara användbara i analyser av livstidskostnader behövs 

prognoser framåt i tid som är skapade av data bakåt i tid. Detta ställer höga krav på 

mätdatas reliabilitet. I denna rapport beskrivs de objektiva mått (tekniska parametrar) 

som ursprungligen tagits fram för att användas för den mobila övergripande mätningen. 

Mätmetoder och mått som används vid övergripande mätningar har mer och mer börjat 

användas för objektsmätningar tack vare tillgången på effektiv mätutrustning. 

I Sverige har vägytans tillstånd regelbundet inventerats med mätbil sedan 1987 och 

under tiden har en viss utveckling av måtten skett. Utvecklingen beskrivs i tre rapporter 

som täcker tidsperioderna från 1987 till 2005 (då), 2005 till 2009 (nu) och från 2009 

framåt (imorgon). Denna rapport täcker främst perioden 1987 till 2005. 
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2 Vägyteegenskaper 

Med vägytan menas här det övre skiktet hos en vägbana ofta kallat slitlagret. Vägytans 

egenskaper vad gäller dess kvalitet och betydelse för användaren (trafikanten) kan delas 

in i ett antal områden såsom jämnhet i olika grader, homogenitet, geometri i viss mån 

och friktionsegenskaper. Jämnhet kan vara allt från skrovligheten på ytan till långa 

sättningar, ojämnheter i tvärled och enskilda gupp. Homogenitet handlar främst om att 

stenmaterialet och bindemedel i beläggningen är jämt fördelat över hela ytan men även 

på djupet. I denna rapport behandlas sådana egenskaper som normalt kan mätas med 

vägytemätbilar, till exempel är friktionsegenskaper inte medtagna. Det finns många 

mätmetoder för jämnhetsmätning därför har Trafikverket gjort beskrivningar av hur det 

ska gå till att mäta på ett likartat sätt med mätbilar i så kallade metodbeskrivningar. 

Dessas historiska utveckling beskrivs i följande avsnitt. 

 

2.1.1 Databaser med vägytedata 

Sedan 1986 har vägytedata samlats in för det statliga belagda vägnätet. Eftersom 

mätning av IRI inte var implementerat i 1986 års mätbilar (Saab RST) säger man att den 

organiserade mätning startade ett år senare då Laser RST bilar började användas och IRI 

var infört. I Saab RST använde man ett komfortmått i skalan 1 till 9 beräknat från 

vertikal acceleration och korrigerat med bilens hastighet vid mätningen. 

Olika sammanlagd längd har samlats in under åren beroende på vald mätstrategi. I Figur 

1 visas ungefärligt antal km godkänd vägytedata som finns i databaserna. Observera att 

längden är beräknad utifrån antalet hela 100 meters sektioner som kan utnyttjas vid t.ex. 

prognosuppskattning. Detta innebär att längden alltid är något underskattad. Den 

verkligt uppmätta längden är större. Idag finns data tillgängligt via det av Trafikverket 

utvecklade web-gränssnittet PMSV3 ”Information om belagda vägar”, 

https://pmsv3.trafikverket.se/. 

https://pmsv3.trafikverket.se/
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Figur 1  Antal km vägytedata i PMS databaserna baserat på 100 meters sektioner 

 

2.1.2 Termid 

För att hålla ordning på de olika varianterna av data i databaserna har benämningen 

termid införts. Termid innebär att alla uppmätta eller beräknade parametrar och 

indikatorer har fått en unik identitet. Om specifikationerna för en parameter eller 

indikator ändras så erhåller den ett nytt termid. I Tabell 1 nedan finns en tidslinje med 

samtliga termid och till vilken parameter de är kopplade. Dock finns undantag där 

termid inte ändrats trots förändring av parametern, till exempel för termid 1025 

Spårdjup, max (17 lasrar) så ändrades antalet lasrar till att bli 17 lasrar från tidigare 11 

lasrar, detta är markerat med röd färg fram till 1996 därefter är det 17 lasermätpunkter 

som används. Grön färg innebär att termid data levererades i full omfattning till 

trafikverket och gult att det levererades i begränsad omfattning. 
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Tabell 1 Termidentifikationer genom åren*. (Grön färg innebär att termid data 

levererades i full omfattning till trafikverket och gult att det levererades i begränsad 

omfattning.) 

 

 

*Obs För Termid 1025 Spårdjup, övergår man 1997 från 11 till 17 lasrar men behåller termid 

*Obs För Termid1545 ändras från 2010 definitionen för ytlinjetvärfall från 3,2 meter bredd till 2 

meter men termid bibehålls. 

 

2.1.3 Upphandling av vägytemättjänsten 

Före 1997 utfördes den årliga mätningen av det statliga belagda vägnätets tillstånd i 

Sverige via Vägverkets dotterbolag, RST Sweden. Sedan 1997 utförs denna vägyte-
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mätning av konsulter som är upphandlade av Trafikverket. I upphandlingen sker 

avancerade tester för att kontrollera att konsulten inklusive mätsystem uppfyller ett antal 

minimikrav bland annat rörande mätkvalitet (Lundberg och Sjögren, 2004). 

Upphandling av vägytemättjänsten har genomförts 1996, 2000, 2004 och 2009. En ny är 

planerad att ske 2014.  

I Sverige har följande mätsystem opererade av olika företag använts under åren 

 1987 – 2004 Laser Road Surface Tester (RST) 

 2005 – 2013 Profilograf och RST 

Laser Road Surface Tester är ett mätsystem som ursprungligen utvecklades vid VTI. 

Profilografen är ett liknande system som utvecklats av Greenwood Engineering A/S i 

Danmark, se 4.4.3 
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3 Vägytans jämnhet 

Vägytan tillverkas så plan som möjligt för att minimera negativa effekter på t.ex. 

komfort inklusive säkerhet och hälsa, miljöpåverkan, fordon och däckslitage och en 

långsiktigt hållbar väg. Ojämnheterna på en vägyta är naturligtvis fördelade över hela 

ytan dels beroende på konstruerade egenskaper men också på grund av slitage från 

trafiken och kvalitet i konstruktionen. För att underlätta och överhuvudtaget kunna mäta 

ojämnheterna hos en väg, med tillgänglig teknik, har man valt att betrakta ojämnheterna 

antingen längs med vägen eller tvärs vägen. En ytterligare förenkling är att man t.ex. 

endast betraktar längsgående ojämnheter i hjulspåren se Figur 1.  

 

Figur 1 Mätpositioner för profilmätningen (Obs. längsprofil höger +0,25 från 2010) 

 

Vidare brukar man dela in ojämnheterna beroende på storlek, amplitud och utsträckning 

för att enklare koppa dem till de viktigaste funktionerna de ger störst effekt på, se Figur 

2. Ojämnheter tvärs vägen, t.ex. spårbildningen indikeras med olika varianter av 

spårdjupsmått beräknade från den inmätta tvärprofilen. Ojämnheter längs vägen mäts 

endast i begränsade spår parallella med trafiken t.ex. längs med höger hjulspår, vilket 

illustreras med de röda prickade linjerna i Figur 1. 

Jämnheten på vägen är viktig då den påverkar de flesta funktioner som man bör följa 

upp och se hur de påverkas, t.ex. vägytans tekniska kvalitet (långsiktig hållbarhet), 

fordonskostnader beroende på vägytans tillstånd (t.ex. rullmotstånd), säkerhet som kan 

påverkas av vägytan (t.ex. friktionsegenskaper), åkkomforten eller åkkvalitet och hälsa 

(t.ex. stötar och vibrationer och buller) samt annan miljöpåverkan (som utsläpp och 

externt buller). En översiktlig bedömning över vilka ojämnheter som kan kopplas till 

olika funktioner kan ses i Figur 2.  
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Figur 2  Ojämnheter kopplade till funktioner och effekter 

Ojämnheter i längsled kan indelas i tre huvudgrupper. Långa våglängder, d.v.s. 

backighet som är konstruerade och ingår i designen. Till backigheten hör i huvudsak 

våglängder över ca 50 meter eller mer. En annan grupp är våglängder mellan 0.5 till 50 

meter. Dessa ingår i gruppen oönskade ojämnheter som påverkar både komfort, 

fordonsslitage och bränsleförbrukning. Det är troligt att dessa ojämnheter under 

ogynnsamma förhållande dessutom påskyndar vägnedbrytningen genom att bidra till ett 

dynamiskt lasttillskott. Den tredje gruppen, mega-, makro- och mikrotexturen är kortare 

ojämnheter som beskriver skrovligheten på materialet, tjällyft och potthål och kanter. 

Dessa påverkar, förutom en beständig vägyta; rullmotstånd, buller, väggrepp och 

fordonskostnader.  

För att återställa en vägyta till önskat skick så innebär endast ett nytt ytskikt att man kan 

åtgärda ojämnheter från mikrotextur, makrotextur, megatextur till en bit in i 

ojämnhetsområdet (enligt Figur 2). Om man vill åtgärda längre ojämnheter, från en bit 

in i ojämnhetsområdet och uppåt krävs mer insatser i form av t.ex. fräsning eller 

utfyllnad. 

I följande kapitel beskrivs några av de mått som använts fram till 2005. Flera av dessa 

används förstås även efter 2005.  

De främsta användningsområdena för tillståndsmåtten är följande: 

 Objektiv beskrivning av det övergripande vägtillståndet bland annat för att ge 

underlag för planering av beläggningsunderhåll och för uppföljning av 

tillståndsutveckling på både vägnäts- och objektnivå. 

 Stöd vid val av åtgärdstyp. 
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 Kontroll av utförande av byggnation eller underhåll till exempel i 

funktionskontrakt. 

 Som indikatorer vid kvalitativa undersökningar och forskning.  
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4 Mått för längsgående ojämnheter 

4.1 Komfortvärde 

I Saab RST användes ett mått kallat komfortvärde som indikator på längsgående 

ojämnhet. Värdet utrycktes i en 9 gradig skala från 1 till 9. Det mättes med hjälp av den 

vertikala accelerationen hos bilen och vägdes mot den hastighet bilen färdades i för att 

vara någorlunda hastighetsoberoende. Vidare var måttet viktat mot ett antal försöks-

personers bedömning av åkkomforten.  

Komfortvärdet (K) = A*ln (Z-rms)-C*ln(V)+D 

Där  K=komfortvärdet 

A=2,85065 

Z-rms är vid hastigheten V uppmätt rms-värde av mäthjulets 

vertikalacceleration 

V är aktuell mäthastighet och D=10,200767 

Måttet används inte idag. 

 

4.2 IRI, International Roughness Index 

IRI, International Roughness Index är ett index beräknat från den inmätta längsprofilen. 

En modell av en fjärdedels bil, se Figur 3 inklusive dess dämpnings- och fjädrings-

egenskaper simuleras då den färdas över längsprofilen i den standardiserade farten 80 

km/h. Modellen summerar de vertikala rörelserna (Zs och Zu i Figur 3) och dividerar 

detta med den longitudinella distansen. Den på så vis beräknade kvoten utgör IRI 

värdet. En animering av modellen kan ses på VTI´s YouTube-kanal 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLW8KqekouZadaanjuBJs_0PF-Gvoz15Ia. 

I praktiken kan beräkning av IRI ske simultant vid mätning men kan också ske efter 

mätningen genom att beräkna IRI från insamlade längsprofiler. Tanken är att IRI ska 

spegla olika ojämnheters effekt på de som färdas i bilen. Denna effekt är förstås 

beroende av vilken hastighet man färdas i. För att få ett, i tid och mellan olika platser 

jämförbart index har man valt en konstant hastighet av 80 km/h. Oftast är detta inget 

bekymmer då man betraktar effekter på personbilar. En nackdel med IRI måttet är att 

enskilda ojämnheter får en relativt liten betydelse. Oftast presenteras IRI för 20 meter 

väglängd eller mer och då ”syns” inte en enskild ojämnhet. Därför har önskemål om ett 

nytt mått som beskriver detta uppstått.  

IRI speglar heller inte de obehag man känner som trafikant från grov makrotextur. Efter 

2005 har parametrarna Megatextur och MPD 1 införts för att täcka detta. Man måste 

också vara medveten om att IRI är ett mått som beskriver den dynamiska effekten av 

ojämnheter av olika storlek vid en simulerad fart av 80 km/h. Detta innebär att man inte 

nödvändigtvis, vid visuell inspektion, kan se ett uppmätt högt IRI-värde då man står vid 

sidan av ett vägavsnitt. En lång ojämnhet (20-50 meter) har ofta en hög amplitud vilket 

ger ett högt IRI värde men är inte tydligt vid en inspektion. 

                                                 
1 Se kapitel 6 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLW8KqekouZadaanjuBJs_0PF-Gvoz15Ia
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Figur 3  Fjärdedels-bilmodell som används vid beräkning av IRI. 

I figuren betyder, 1 (Ms) den fjädrade massan hos chassiet, 2 och 3 dämp- och 

fjäderfaktor för chassiet, 4 (Mu) massan hos den odämpade delen och 5 fjäderfaktorn, kt 

hos däcket. 

IRI speglar heller inte på ett rättvist sätt ojämnheters effekt på tunga fordon. Därför har 

utveckling av ett nytt mått som bygger på en Australiensk förebild HATI (Heavy 

Articulated Truck Index) föreslagits. För att beräkna IRI finns krav på den längsprofil 

som mäts. Detta är beskrivet i CEN standarden och Trafikverkets metodbeskrivning. 

För trafikverkets räkning är det IRI värdet beräknat i höger och vänster hjulspår som 

gäller enligt metodbeskrivningar. 

 

4.3 RMS värden 

Ett alternativt mått som tidigare användes är rms-värdet. Rms står för root mean square 

och är ett variationsmått beräknat från längsprofilen (standardavvikelsen i förhållande 

till regressionslinjen). Tidigare filtrerades länsgprofilen så att den blev uppdelad i två 

eller fyra våglängdsband, från korta till längre ojämnheter sedan beräknades rms- värdet 

för var och ett av dessa band. I Tabell 1 kan man se att detta användes fram till 1996 och 

banden var 0.5 till 10 meter och 10 till 30 meter. Från 1996 till och med 2004 användes 

banden 0.5-1, 1-3, 3-10 och 10-30 meter för både vänster och höger hjulspår. Därefter är 

det inte obligatoriskt att leverera rms–värden. Men dessa kan beräknas från längs-

profilen när det behövs. 

 

4.4 Mätmetoder 

4.4.1 Några historiska mätsystem 

Skrovlighetsmätare, ”Roughometer” m.fl. 

Redan 1929 skriver civilingenjören E. Nordendahl i VTI meddelande 12 (Nordendahl, 

1929) att ett objektivt mätsystem behövs för att mäta graden av ojämnheter eller 

skrovligheter, karakteriserad av befintligheten av hål, gupp, vågbildning eller 

korrugering och andra deformationer. Därför inköptes en Roughometer från USA. Den 
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bestod av en anordning som fästes på en bil och mätte framaxelns rörelse upp och ner då 

bilen körde i vanlig trafikfart. Han påpekar att apparatens utslag är beroende av bilens 

beskaffenhet och belastning och hastigheten bilen framfördes med, därför bör en och 

samma bil användas vid mätningar som skulle jämföras. Skrovlighetsmätaren gav ett så 

kallat stötintensitetsvärde, summan av vertikalrörelser dividerat med körd längd, tum 

per kilometer, d.v.s. i princip motsvarande IRI.  

I VTI Meddelande 62, Jämnhetsmätning på vägbeläggningar, 1941 (Matern et al, 1941) 

beskrivs en på Statens Väginstitut konstruerad mätare. 

 

Figur 4  Statens väginstituts jämnhetsmätare, år 1941. 

Detta var i princip en fem meter lång rätskena som drogs fram längs vägen. Bärhjul i 

vardera änden av skenan användes då den transporterades. Mätgivare var en 

cirkelbågeformad släpa vars vertikala rörelse registrerades och ojämnheter med olika 

amplitud räknades för sex olika storlekar; 2,5 7 7,5 10 12,5 och 15 mm. Resultatet, 

värdet för varje storlek, presenterades för varje 100 meter mätt väglängd. År 1963 köpte 

Väginstitutet en s.k. CHLOE-profilometer som var en 7 meter lång rullande rätskena. 

Denna användes långt in på 1980-talet och drogs vid mätning i långsam fart av en bil.  

 

4.4.2 Saab RST 

 

Figur 5  Saab RST med sina 25 små mäthjul i mätläge samt transportläge. 

I ett samarbete mellan Saabs flygdivision i Linköping, VTI och dåvarande Vägverket 

utvecklades, i början på 1970-talet, en metod för friktionsmätning, som senare blivit den 

metod som föreskrivs att användas för friktion i Sverige (Magnusson, 1998).  
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Metoden byggde på VTI friktionsmätare BV11. BV11 var en trailer med ett mindre 

femte hjul som mäter den longitudinella friktionen via ett bestämt slip. Samarbete med 

Saab innebar att bygga in denna i en Saab personbil. Ganska snart kom idén att förse 

denna med accelerometrar för att också mäta ojämnheter. Detta hade tidigare testats på 

BV11 trailern. Efter ytterligare utveckling blev mätsystemet också utrustat med en 

”kratta” (mätbalk) i fronten för att mäta tvärojämnheter. Krattan bestod av 26 små 

mäthjul på armar som följde vägens profil. Bredden som täcktes var 2,5 meter. Två 

mätbilar (och en utbildningssimulator) byggdes fullt utrustade med jämnhet och 

friktionsmätutrustning. Dessa utförde mer omfattande mätningar mellan 1975 fram till 

1980. Därefter togs Laser RST fram (se nedan) och mätning av jämnhet togs bort från 

Saaben som därmed blev en renodlad friktionsmätare, Saab Friction Tester. 

 

4.4.3 Laser RST och andra motsvarande mätbilar 

Efter Saab RST introducerades Laser RST (Arnberg, 1991) som i princip fungerade som 

Saaben men de huvudsakliga mätgivarna (mäthjulen) blev ersatta med kontaktlös 

mätning med hjälp av avståndsmätande lasersensorer. Andra tekniker än laser har 

prövats och använts såsom ultraljudsensorer, men övergivits på grund av bristande 

reliabilitet. Istället har flera tillverkare utvecklat egna system kring lasertekniken, se 

Figur 6 

 

Figur 6  Olika s.k. lasermätbilar. 

VTIs Laser RST är exempel på en modern vägytemätbil, se Figur 7. Den består av ett 

centralt mätsystem som synkront samlar in mätdata från en mängd olika sensorer. 

Mätdatainsamlingen kan ske i normal trafikfart. De flesta mått beräknas i realtid i 

dedikerade signalprocessorer och kan presenteras direkt efter mätningen. Ursprungligen 

positionerades all data med hjälp av rullad längd från en pulsgivare monterad i vänster 
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framhjulsnav. Skifte av mätobjekt kvitterades med en knapptryckning. Idag (2013) sker 

positionering med satellitnavigering och koordinater.  

 

Figur 7  Exempel på en modern vägytemätbil, VTI Laser RST 

   

4.4.4 Övriga mätmetoder 

En mängd övriga mätmetoder finns för att mäta ojämnheter men då långsamt eller 

statiskt som kräver särskilda varningsanordningar och skyddsplaner, t.ex. rätskenor av 

olika längd upp till 5 meter eller mer. Det finns också så kallade rullande rätskenor som 

i princip är en vanlig rätskena monterad på en vagn som dras av en bil, se Figur 8. 

I England utvecklade TRL (1985) en kontaktlöst mätande rätskena, High speed road 

monitor, HRM som kunde monteras på en bil eller släpkärra och mäta mobilt. Ett antal 

laser sensorer (5 st.) monterades parallellt med färdriktningen med utvalda avstånd. Via 

momentan avläsning av de 5 lasersensorerna kunde en profil skapas. Metoden används 

även idag men ofta via simulering på en kontinuerligt inmätt längsprofil. 

I Sverige har så kallade rullande rätskenor (bogserad mätvagn) använts. En sådan 

består av en 5 meter lång rätskena som bogseras med hjälp av ett stödhjul i de båda 

ändarna och ett mäthjul i mitten. Den största vertikala avvikelsen mellan den fem meter 

långa raka linjen mellan stödhjulen och mäthjulets läge per vald distans 1, 2, 5, 10 eller 

20 meter är måttet på jämnhet. Denna utrustning kan också mäta tvärfallet definierat 

som lutningen som linjen mellan mätvagnens bärhjul utgör. Bärhjulen kan justeras i 

bredd mellan 2 till 4,5 meters bredd. Mätutrustningen ska inte mäta i högre farter än 15 

km/h, se Figur 8. En liknande utrustning har funnits som kallades Libella. Metoden 

fanns beskriven i Vägverkets metodbeskrivning VV MB108:1994. 
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Figur 8 Rullande rätskena (bogserad mätvagn). 
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5 Mått för tvärgående ojämnheter 

En vägyta byggs för att vara säker och hållbar. Den påverkas och bryts ner på grund av 

trafiklasten i kombination med faktorer som materialegenskaper, geologiska 

förhållanden och klimat (sol, regn, snö och vind). Ett mått på nedbrytningen eller 

tillståndsförändringen är den deformation som kan upptäckas som tvärgående ojämnhet. 

Detta har varit enkelt att mäta statiskt med hjälp av en linjal (rätskena) som placeras 

tvärs vägens färdriktning. Linjalen vilar på två av de mest uppstickande partierna av 

vägsektionen. Därefter mäter man övriga partiers avstånd till linjalen på den aktuella 

vägsektionen. Måttet som erhålls brukar kallas för spårdjup. Det finns många alternativa 

beräkningar av spårdjupet, ibland använder man en rätskena som är t.ex. 50 cm och 

placerar den över ett hjulspår för att endast mäta trafikens nötning. Om man mäter hela 

vägens bredd eller mera fångar man också sättningar som kan bero på för hög belastning 

t.ex. från tung trafik och som orsakat en nedsjunkning av hela körfältet. Vid mätning 

med mätbilar täcker man tvärprofil med bredden 3,2 meter. Från denna tvärprofil 

beräknas tre olika spårdjup, från vänster och höger del samt för hela profilen. Problemet 

med att mäta tvärgående ojämnheter eller spårdjup med mätbil i fart är att resultatet kan 

variera mycket beroende på sidoläget. Därför krävs en erfaren förare som är tränad att 

köra likformigt gång från annan. I Trafikverkets metodbeskrivning finns instruktioner 

hur man ska köra. Andra mått som beskriver tvärgående ojämnheter är kanthäng och 

fyllnadsvolymer. Med kanthäng menas en sjunkning i beläggningen mot vägkanten. Ett 

mått finns från 1997 som kallas kantdjup. Utifrån uppmätt tvärprofil och en önskad 

ambitionsnivå på tvärprofilen kan man bestämma en nödvändig fyllnadsvolym eller mer 

riktig yta som krävs. Tvärfall särskilt variationen i tvärfall kan ses som ett mått för 

tvärgående ojämnhet. Men beskrivs här i kapitlet om Geometriska mått 7.2.   

 

5.1 Nolljusterad medeltvärprofil 

Den svenska definitionen för tvärprofilen anges som skärningslinjen mellan vägytan 

och ett referensplan vinkelrätt mot vägytan och körfältsriktningen vilket motsvarar den 

europeiska standardiserade CEN definitionen. 

Underlaget för beräkning av spårdjup från mätbil utgörs av en så kallad nolljusterad 

tvärprofil, se Figur 9. Detta betyder att man redovisar en tvärprofil där tvärfallet tagits 

bort (nollats). Före 2010 sparades medeltvärprofilen som ett medelvärde var 20e meter. 

 

 

Figur 9  Medeltvärprofil och illustration av trådprincipen 
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5.2 Spårdjup 

Spårdjupet vid vägytemätning beskrivs som största avvikelsen mellan beläggningens 

tvärprofil och en virtuell tråd av en given längd (L) som sträcks utmed den aktuella 

tvärprofilsbredden beräknat från den ena kanten av tvärprofilen till den andra kanten. 

Avstånden mellan en mätpunkt i tvärprofilen (S1-S14 i Figur 9) och dessa avstånd till 

den virtuella linjen används som mått på spårdjup. Längden på den aktuella referens-

linjen ska anges. Spårdjupet anges normalt i millimeter (mm). Denna definition 

motsvarar motsvarande CEN definition (13036-8). Man bör observera att med detta 

betraktelsesätt så ingår alla ojämnheter som finns inom tvärprofilen. Ofta vill man skilja 

på spårbildning orsakad av trafiken (slitage) och av trafiklasten (deformation). Vidare 

kan vägmarkeringar och längsgående kanter skapa en ojämnhet av betydande storlek 

som också betraktas som spårdjup. 

 

5.2.1 Spårdjup enligt fempunkters rätskiveprincip 

Då Saab RST (1979-1980) användes mättes tvärprofilen med hjälp av 26 mätpunkter 

och en mätbredd på 2500 mm. Spårdjupet beräknades då med en s.k. fempunkters 

beräkningsmetod. Fem punkter bestämdes; den högsta punkten till höger och mot-

svarande högsta till vänster hos de 25 punkterna. Sedan söktes den högsta punkten i 

mitten mellan de utvalda yttre punkterna. Därefter söktes de lägsta punkterna mellan 

dessa funna ytterpunkter och mittpunkten. Man hade då funnit de båda spårens största 

djup. Ofta valde man det största av dessa att redovisa som spårdjupet för denna profil.  

Metoden övertogs av Laser mätbilen, som introducerades 1981. Laser bilen hade då 11 

mätpunkter mot idag 17 utspridda på 3200 mm mätbredd såväl nu som då. Från 1987 

till 1996 ersattes fempunktersmetoden med trådprincipen i Laser RST bilen. 

Trådprincipen beskrivs i det följande kapitlet. Från 1997 har 17 mätpunkter använts mot 

tidigare 11 mätpunkter, se Tabell 1. 

 

5.2.2 Spårdjup enligt trådpricipen 

Från och med 2001 gäller att ojämnhet i tvärled ska mätas dels med minst 17 mätdon 

och dels med minst 15 mätdon eller en kombination av mätdon som mäter längs en linje 

istället för i punkter (kontinuerligt mätt tvärprofil). Mätdonen ska vara monterade så att 

mätningen täcker en vägbredd på minst 3,2 m (med minst 17 mätdon) och 2,6 m (med 

minst 15 mätdon). Mätpunkterna ska vara fördelade symmetriskt med avseende på ett 

vertikalplan i fordonets mittpunkt och här ska också en mätpunkt vara. Två punkter ska 

vara placerade 0,75 m på var sida om denna. Meningen är att mätpunkterna ska vara 

placerade så att vägytans tvärprofil vid mätning blir så väl återgiven som möjligt. Vid 

mätning med mätbil ska en tvärprofil beräknas för varje 100 mm av vägens längd. Varje 

värde i tvärprofilen som bestäms för 100 mm körd väg ska baseras på minst 50 enskilda 

mätningar per mätpunkt. Därefter ska ett medelvärde beräknas för 20 meter körd väg, 

d.v.s. ett värde beräknat från 200 enskilda tvärprofiler.  

 

5.2.3 Spårdjup max17, spårdjup vänster17 och spårdjup höger17, för 20m 

Sex spårdjupsvärde för 20 meter ska redovisas; Spårdjup max, spårdjup vänster och 

höger. De två sistnämnda bestäms från 60 % av höger respektive vänster del av den 
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inmätta tvärprofilen. Spårdjupsmåtten beräknas för såväl 2,6 m mätbredd (15 

mätpunkter) som 3,2 m mätbredd 17 mätpunkter). De olika måtten indexeras med 15 

respektive 17 då de beskrivs i text, t.ex. Spårdjup max17. 

 

5.2.4 Tvärojämnhetsmått-rms 

Tvär rms är ett mått för tvärojämnhet som användes i Saab RST och tidiga versioner av 

Laser RST men numera har utgått. Det anger hur stor variationen är utmed varje enskild 

tvärprofil. RMS står för root mean square och är ett statistiskt variationsmått 

(standardavvikelsen kring regressionslinjen). Måttet täckte alla avvikelser hos 

tvärprofilen och därmed såväl ojämnheter som formen på tvärprofilen, inte bara spåren 

som uppstår av den normala trafiken.  

 

5.2.5 Kantdjup 

Kantdjup som är ett mått på deformation i vägens ytterkant har utvecklats och kan 

beräknas från 1997. Detta mått beräknas i efterhand utifrån data som lagrats i 

Trafikverkets vägytedatabas. Den inmätta tvärprofilen roteras med hjälp av ytline-

tvärfallet så att man får en tvärprofil inklusive den totala lutningen. Beroende på 

vägbredd (≥7 meter, mellan 6 -7 meter, < 7meter) väljs en linje som utgår från den 

vänstra högpunkten och är mellan 1.6 och 2.1 meter lång. En regressionslinje genom de 

punkter som ingår i detta tvärprofilsegment beräknas och extrapoleras åt höger. Det 

största vinkelräta avståndet från den extrapolerade regressionslinjen och någon punkt på 

den inmätta tvärprofilens högra del definierar kantdjupet, se Figur 10. 

 

 

Figur 10 Kantdjupsmåttet. 

 

5.3 Mätmetoder 

 

5.3.1 Rätskiva (rätskena) 

Den traditionella mätmetoden är rätskiva eller mer rätt uttryckt rätskena. Rätskenan 

läggs tvärs vägen och vilar på två högpunkter. Med t.ex. en tumstock eller mätkil söks 

sedan största avståndet ner i spåren mellan stödpunkterna. Trafikverket har en 

metodbeskrivning för en rätskena, ”VVMB 107 - Bestämning av ojämnheter och 

tvärfall med rätskiva, 2001:29”. Denna består av en tre meter lång skena med stödben i 

vardera änden. Däremellan finns för var 0,75 cm 3 mätpunkter. Det finns också en 
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Europeisk standard för en rätskena, SS-EN 13036-7, Mätning av singulära ojämnheter 

på vägbeläggningar – Rätskenemetoden. Dessa metoder kan självklart inte användas i 

fart och kräver särskilda trafiksäkerhetsanordningar. Men man kan via en simulering 

dvs en datamodell av mätförfarandet som appliceras på profiler inmätta med 

vägytemätbil beräkna rätskivedata.   

 

5.3.2 Saab RST 

Saab RST (Road Surface tester) var den första mätaren att i hög fart mäta jämnhet på 

vägar i Sverige. Den har sitt ursprung i Saab friction tester, en friktionsmätare utrustad 

med en accelerometer som mätte de vertikala accelerationerna. Senare kopplade man 

bort friktionsmätningen och fick en renodlad jämnhetsmätare, Saab RST vilken mätte 

spårdjupet med hjälp av 25 små mät-hjul monterade på en kratta i fronten på en Saab-

bil, se 4.4.2 och Figur 5. 

 

5.3.3 Laser RST och andra multifunktions-mätbilar 

Från 1980 ersattes Saabens mäthjul med avståndsmätande lasersensorer. Saab chassiet 

övergavs till förmån för amerikanska van-bilar. Några försök gjordes med att använda 

ultraljudsensorer istället för de relativt dyra lasersensorerna. Då ljudhastigheten är 

beroende av temperaturen krävdes avancerade lösningar för att kompensera för detta. 

Detta i kombination med att störande infraljud kunde uppstå bidrog till att dessa aldrig 

gjorde succé. 

 

5.3.4 PRIMAL 

I slutet av 1970-talet utvecklades en mätare kallad PRIMAL, se Figur 11 som består av 

en liten vagn med ljuskänslig sensor och en stationär laser. Vagnen som är batteridriven 

har dimensionerna c:a 0,50,50,5 m har tre bärhjul och ett mäthjul, det sistnämnda med 

diametern 70 mm. Vagnen placeras vid startpunkten för mätsträckan med lasern upp till 

c:a 10 m framför och laserstrålen riktas längs vägen med sikte på vagnens sensor. 

Vagnen startas och rör sig mot lasern, styrd av laserstrålen. Sensorn är vertikalt rörlig i 

vagnen och dess läge relativt en fast referens i vagnen registreras. Samtidigt avläses 

avståndet mellan mäthjulet och samma referens och vägprofilen bestäms slutligen som 

summan av dessa båda avstånd. Vägprofilvärdet registreras med ett samplingsavstånd 

av 20 eller 40 mm med den tidigare versionen (före 2012) och med en nyare version ned 

till 4 mm. Data skickas trådlöst till kontrolldatorn i den följebil som ingår i systemet. 

Primalen används främst för att mäta tvärprofiler men kan också användas för att mäta 

längsprofiler. 
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Figur 11  Primalen, vagn och stativ med laserstrålen. 

 

5.3.5 Slitagemätare 

Med VTI:s slitageprofilometer kan man mäta nötningen på vägytan orsakad av dubb-

däck. Genom mätning höst och vår kan dubbdäcksslitaget under vinterperioden 

bestämmas med stor noggrannhet. Slitageprofilometern kan även användas på andra 

belagda ytor där man vill bestämma nötning eller slitage. Tvärprofiler hos ytan mäts i en 

(1) meter långa delsektioner, vanligtvis tre eller fyra, för att täcka ett körfält. Slitage-

profilometern har en mätnoggrannhet på 5/100 mm med en samplingstäthet på cirka 400 

mätpunkter per meter. De fast monterade fixarna i ytbeläggningen fungerar som 

referensnivå och gör att endast nötningen på ytan registreras medan andra typer av 

förändringar av ytans profil inte inverkar på mätningen. Slitagemätaren mäter enskilda 

profillinjer och kräver att vägen är avskyltad vid mätning. 

 

5.3.6 VTI TVP 

VTI:s tvärprofilmätare VTI-TVP (se Figur 12) används, tack vare sin höga noggrannhet, 

ofta som referensmätare vid kontroll av andra mätare. Den består av en fordonsburen 

tvärprofilskanner som statiskt avläser upp till 400 cm vägprofil. Skannern är placerad 

tvärs fronten på en personbil och används för insamling av tvärprofiler. Normalt 

insamlas ett profilvärde var 4:e mm. Samtidigt insamlas profilens tvärlutning med hjälp 

av en inklinometer och två referensavståndsmätare. Noggrannheten i tvärprofilen 

beräknas vara 0.5 mm. 
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Figur 12  VTI:s tvärprofilmätare VTI TVP 
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6 Mått för ytans skrovlighet 

Skrovligheten på vägytan definieras av de ojämnheter som framförallt finns i området 

mikro- och makrotextur enligt Figur 2. Man kan benämna de olika graderna av 

skrovlighet enligt Figur 13. 

Yta Texturprofil Mikrotextur Makrotextur

Glatt

Rå

Glatt

Rå

Slät

Slät

Skrovlig

Skrovlig

 

Figur 13  Benämning av olika grader av skrovlighet. 

 

Ett antal mått finns framtagna för att kvantifiera skrovligheten som, mean texture depth 

(mtd), root mean square (rms) och det nu gällande måttet, Mean Profile Depth (MPD). 

Oftast mäts skrovligheten i hjulspåren och ibland också mellan hjulspåren. 

Skrovligheten är kopplad till friktion, buller, bränsleförbrukning, homogenitet och 

”splash and spray”. 

 

6.1 RMS, root mean square 

RMS, root mean square, är ett variationsmått beräknat från vägens profil och de 

ojämnheter som ingår i makrotextur; är våglängder mellan 0,5 till 50 mm. Från 1997 till 

2004 mättes rms uppdelat i två områden, rms fine (1 till 10 mm) och rms rough (10 till 

100 mm) för högra hjulspåret och mellan hjulspåren. Makrotexturområdet var fram till 

2004 definierat upp till 100 mm. Från 2005 mäts istället MPD (Mean Profile Depth) och 

makrotextur området definieras nu upp till 50 mm. 

 

6.2 MTD, Mean Texture Depth-medeltexturdjup 

Vid mätning med den volymetriska metoden, ofta kallade Sandpatch erhålls måttet 

MTD, medeltexturdjup, se 6.5.1.  
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6.3 Megatextur 

Megatextur är ett mått som funnits sedan 1997. Måttet beräknas då som ett rms-värde 

för våglängder mellan 100 mm och 500 mm. I och med pågående standardiseringsarbete 

i Europa ISO/FDIS 13473-5, Characterization of pavement texture by use of surface 

profiles — Part 5: Determination of megatexture  byttes definitionen av måttet 2005 till 

att täcka våglängder mellan 50 mm och 500 mm. 

 

6.4 MPD – Mean Profile Depth 

MPD är ett geometriskt mått som beskriver vägytans skrovlighet i våglängdsområdet 

0,5 mm till 50 mm. Måttet mättes först 2005 i Sverige då det ersatte de tidigare rms-

värdena fine rms och rough rms. Beräkningsprincipen för MPD kan förenklat beskrivas 

som den positiva avvikelsen mellan regressionslinjen genom en decimeterlång del av 

vägen och två toppvärden i decimeterprofilen, se figuren nedan. Man söker de största 

positiva avvikelserna (topparna) i ena och andra hälften av decimeter segmentet samt 

beräkna medelvärdet av dessa som MPD värdet.  

 

Figur 14  Princip för beräkning av MPD. 

 

6.5 Mätmetoder 

6.5.1 Sandpatch 

Sandpatch innebär att en bestämd volym med sand gnids ut på vägytan med en puck. Då 

sanden precis fyller håligheterna i vägbeläggningen har en cirkulär yta utfyllt med sand 

skapats. Kvoten av volymen använd sand och den yta som skapats anges som medel-

texturdjup. Sanden som används består av definierade glaspärlor. Metoden är 

standardiserad i Europastandarden Characterization of pavement texture by use of 

surface profiles — Part 5: Determination of megatexture Mätning av makrotexturens 

djup hos en beläggningsyta medelst en volymetrisk metod SS EN 13036–1:2001. 
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6.5.2 Lasermätning 

Mätbilarna som används för vägytemätning har hittills använts sig av triangulerande 

laserteknik för att karakterisera vägytan (se mer i kapitel 10.1). Olika typer av sensorer 

används för olika ändamål. T.ex. används en extra noggrann sensor för att mäta 

makrotexturen då krav finns på mätfrekvens, mätfläckens storlek, noggrannhet och brus. 

Det är trots olika typer av sensorer ändå i grunden samma teknik som används. En 

laserstråle skickas ut som reflekteras i vägytan. Var det reflekterande laserljuset träffar 

den mottagande delen i sensorn avgör avståndet till vägytan (trianguleringsteknik). 
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7 Geometriska mått; linjeföring 

Från 1992 och framåt mäts tre olika mått som beskrivning på vägens geometri, 

backighet, kurvatur och tvärfall. 

 

7.1 Backighet 

Backigheten är ett mått på vägens lutning i längsled. Backighet täcker egentligen sådana 

lutningar som ingår i vägens konstruktion (linjeföring). Måttet anges i procent och 

beskriver vägens medellutning för en 20 meters sektion. En uppförsbacke har ett 

positivt tecken för backigheten. 

 

7.2 Tvärfall 

Tvärfallet, vägens lutning i tvärled, mäts via några olika definitioner. Från 1992 fram 

till 2013 är det definitionen enligt ytlinjetvärfall som använts. En normalt bomberad 

raksträcka har ett negativt tecken för tvärfallet. 

 

7.2.1 Ytlinjetvärfallet 

Ytlinjetvärfallet definieras som vinkeln mellan horisonten och en linje tangerande 

vägytan i en punkt till vänster om vänster hjulspår och en punkt till höger om höger 

hjulspår. Från och med 2010 används en bredd av 2 meter för att beräkna 

ytlinjetvärfallet. Tidigare (1992 till 2009) användes 3,2 meter, d.v.s. de två yttre 

mätpunkterna, se Tabell 1. 

 

7.2.2 Spårbottentvärfallet 

Tvärfallet definieras här som vinkeln mellan horisonten och en linje tangerande höger 

och vänster spårbotten, representerat av en regressionslinjes lutning genom tre 

mätpunkter i varje spår. 

 

7.2.3 Regressionslinjetvärfallet  

En tvärprofil representeras av ett begränsat antal punkter. Genom att beräkna en 

regressionslinje genom dessa punkter och bestämma denna linjes lutning (enligt minsta 

kvadratmetoden) relativt horisonten fås ett tvärfallsvärde kallat regressionslinjetvärfall. 

 

7.3 Kurvatur 

Kurvatur är den horisontella linjeföringen uttryckt som 10000/radien med enheten 

meter. En vänsterkurva genererar ett positivt tecken för kurvaturen. 
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7.4 Mätmetoder 

För att mäta backigheten i fart användes förutom en lutningsgivare (inklinometer) som 

mäter bilens lutning i längsled också bilens hastighet. Hastigheten och speciellt 

hastighetsförändringen påverkade lutningsgivarens utslag och en kompensation för detta 

utvecklades. Vid mätningar där backigheten var viktig, t.ex. så kallade fyll- och 

fräsmätningar där man ville ha en noggrann beskrivning av vägen utseende lades en 

metod att mäta bilens dynamiska lutning som uppstår av fjädringssystemet. Metoden 

innebar att man simultant mätte chassiets avstånd till ytan i fronten och baken av 

mätbilen. 

Den viktigaste sensorn för att mäta kurvatur är ett gyro som ger vinkelhastighet. I 

kombination med distans- och hastighetsmätning kan man beräkna vägens kurvradie. 

De principer och mätgivare som används för att beräkna tvärfall varierar mellan olika 

leverantörer. De givare som ingår i de flesta system består av lutningsgivare 

(inklinometer), gyron och avståndsmätande sensorer. Tekniken är liknande den som 

används för backighet med skillnaden att gyron används för att kompensera 

vinkelgivaren för sidaccelerationer. 
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8 Metodbeskrivningar 

En metodbeskrivning (mb) dokumenterar metoder som Trafikverket behöver referera 

till som specifikation eller krav vid upphandling av t.ex. mättjänster. Under åren har 

flera metodbeskrivningar tagits fram som rör vägytemätning. Eftersom kraven ändras 

och tekniska förutsättningar utvecklas med tiden behöver dessa metodbeskrivningar 

uppdateras. Detta har skett i samband med upphandling av mättjänsten som hittills skett 

med ungefär 4 års mellanrum. Nedan sammanfattas en historik med gjorda förändringar 

för aktuella metodbeskrivningar: 

MB103:1994 täcker mätning av spårdjup med 11 punkters tvärprofil och 3.2 meters 

bredd samt IRI höger. 

MB 109:1994 vilken täcker mätning av tvärfall med någon av tre metoder, ytlinje, 

spårbotten eller regressionslinjens lutning relativt en horisont.  

Dessa metodbeskrivningar ersattes 1998 av MB111. 

MB111:1998 täcker så kallad objektmätning, d.v.s. mätning av vägprojekt eller 

begränsade mätobjekt. Här krävdes att mäta IRI höger, spårdjup max samt tvärfall.  

MB103, 109 och 111 har därefter (2004) ersatts av metodbeskrivning 115 

(vägnätsmätning) och MB116 (objektmätning). 

MB115:2004. Beskrivning är avsedd för vägnätsmätning. I denna MB (och 116) ökade 

kravet på tvärprofilmätning till 17 mätpunkter och 3.2 meters mätbredd. Följande 

parametrar beskrivs i denna: Tvärprofil, spårdjup vänster-, höger- och max, längsprofil i 

tre spår, IRI, tvärfall, makrotextur i tre spår, megatextur i två spår, backighet, kurvatur 

och position redovisat i referenssystemet RT90. 

MB116:2004 Beskriver samma mått som 115 men är inriktad på mätning av vägobjekt 

för objektmätning med Spårdjup max, längsprofil, IRI höger och tvärfall. 

Från och med 2009 gäller MB 121: 2009 för vägnätsmätning med mätbil och MB 122: 

2009 för objektsmätning. I dessa beskrivs även insamling av digitala stillbilder, 

megatextur och sprickor. 
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9 Datakvalitet och precision 

I rapporten Mätning av vägytans longitudinella jämnhet-metoder och nödvändig 

noggrannhet (Magnusson et al. 2002) kan man läsa mer om generella krav och 

nödvändig noggrannhet vid mätningen. I rapporten Pavement condition data and quality 

procedures (Sjögren, Benbow, 2012) från ERA NET Road projektet HeRoad kan man 

läsa om specifika krav på vägytemätningar och vilka länder som har kvalitetstest-

procedurer och exempel på hur dessa har införts i både Sverige och UK. Det är viktigt 

att det finns specifikationer på mätdata till exempel hur många signifikanta tecken som 

krävs för olika parametrar. Följande information, se Tabell 2 beskriver Trafikverkets 

krav på signifikanta tecken för några data. Detta är ett utdrag ur den information som 

alltid medföljer då Trafikverket upphandlar vägytemättjänsten. 

 

Tabell 2 Antal signifikanta decimaler för olika Termid 

Termid Beskrivning Antal decimaler 

1025 Spårdjup max17 i mm  1 

1026 Spårdjup vänster17   1 

1105 Spårdjup höger17 1 

1287  IRI höger 2 

1310 IRI vänster 2 

1541 Kurvatur  0 

1547 Backighet  1 

3020  X-koordinat (SWEREF 99 TM) 1 

3021   Y-koordinat (SWEREF 99 TM) 1 

3023   Radiellt medelfel för position 0 

8025  Spårdjup max15 1 

8026  Spårdjup vänster15  1 

8105 Spårdjup höger15  1 

3102  Makrotextur höger (MPD) 2 

3103  Makrotextur mellan (MPD) 2 

3104 Makrotextur vänster (MPD) 2 

3105  Standardavvikelse Makrotextur höger (MPD) 2 

3106  Standardavvikelse Makrotextur mellan (MPD) 2 

3107 Standardavvikelse Makrotextur vänster (MPD) 2 

3108  Megatextur vänster  2 

3109  Megatextur höger  2 

3110 Tvärfall (ytlinje) 2 

3121- 3145  Medeltvärprofil (beroende på antal kameror) 1 
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10 Viktiga sensorer 

10.1 Lasersensorer 

Den vanligaste lasersensorn som används vid vägmätning är en avståndsmätande laser. 

Den mäter bilchassiets höjd till vägytan. Detta avstånd beror av fordonets hastighet och 

fjädringsegenskaper samt vägens ojämnheter. Lasermätaren består av en laserdiod som 

skickar ut laserljus. Laserljuset träffar vägytan och reflekteras via en lins som fokuserar 

strålen till en detektor i lasermätaren. Beroende på avståndet till ytan och vinkeln (α) 

alfa träffar strålen detektorn på olika platser, vilket kan användas för att avgöra 

avståndet till vägytan.  

Fördelen med laserljus är att man kan få en fin väl definierad mätpunkt, laser är snabbt 

att mäta med och innebär kontaktlös mätning med minimalt slitage. Begränsningar är att 

mätningen kan påverkas av omgivande ljus och reflektionsegenskaper i mätobjektet 

samt att tekniken är känslig för en blöt/fuktig yta. Man kan få en del falska signaler eller 

bortfall på grund av skuggning av laserstrålen. En optimering som måste göras är hur 

snabbt man vill mäta, samplingsfrekvens. Då man vill mäta makrotextur i fart krävs 

både liten mätfläck och en hög bandbredd men detta kan endast åstadkommas på 

bekostnad av ökat brus i signalen.  

 

 

Figur 15  Avståndsmätande lasersensor 

 

10.2 Accelerometer 

En accelerometer är en mätgivare vilken ger ifrån sig en elektrisk signal som på något 

sätt är proportionell mot hastighetsförändringen (acceleration) givaren utsätts för, se 

exempel i Figur 16. Accelerometern är ofta treaxiell och mäter då accelerationer i tre 

vinkelräta riktningar, X, Y och Z. 
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Figur 16  Exempel på en piezoelektrisk, tre-axiell accelerometer 

 

10.3 Inklinometer 

Inklinometer är ett mätinstrument för att ange lutningen mot horisontal- eller lodplanet, 

d.v.s. ett objekts lutning i förhållande till gravitationen. 

 

10.4 GNSS, Global Navigation Satellite System 

GNSS är ett samlingsnamn för ett världstäckande navigeringssystem som utnyttjar 

signaler från en konstellation av satelliter för att möjliggöra positionsinmätning. Det 

amerikanska GPS-systemet är det mest kända GNSS-systemet, men därutöver finns 

bland annat det ryska GLONASS och det kommande europeiska Galileo. Flera fabrikat 

av mottagare finns. Systemet fungerar bra för att positionsbestämma vägytedata men 

om mottagningen hamnar i signalskugga behövs ett stödsystem som hjälper att behålla 

positionen. Sådana system kallas ofta dödräkningssystem och utnyttjar accelerationer 

och gyrosignaler. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LJxap6JZcCalRM&tbnid=YZDP8IyUEEozvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.directindustry.com/prod/meggitt-sensing-systems-measurement-group/high-temperature-piezoelectric-accelerometers-5413-396805.html&ei=E19FUsemK4vn4QSbnoDgDw&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNG0b-I8ZjL3WHUD50lVKyTBIj7b_A&ust=1380364363775963
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