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B k d till j kt tBakgrund till projektet

Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket med BertilProjektet utförs på uppdrag av Trafikverket med Bertil 
Mårtensson som kontaktman.
Trafikverket vill ställa krav på en ny beläggning med avseende 
på tans homogenitetpå ytans homogenitet.
Mätmetod – mätbil (vägytemätning i trafikfart)
Effekter som ska detekteras –

”Feta fläckar”, risk för låg friktion
Öppna partier, risk för förtida stensläpp
Inhomogen yta

Hur ska effekterna detekteras?
När ska mätningen utföras? (Före/efter trafikpåsläpp?)
Hur ska ett objekt följas upp över tiden?j j pp

B k d till k t tBakgrund till makrotextur M k t t MPD (M P fil D th)Makrotextur – MPD (Mean Profile Depth)

• Standardiserad metod enligt ISO 13473 1• Standardiserad metod enligt ISO 13473-1.
• Ursprungligen utvecklat för att komplettera friktionsmätning
• Utöver standarden finns tillägg i VVMB 121:2009 och 

122:2009.
Ska presenteras med ett värde varje meter
Ska mätas i tre spår i vägens längsriktning,p g g g,

Vänster hjulspår
Mellan hjulspåren
Höger hjulspårHöger hjulspår

Metod för bestämning av baslinje ”slope suppression”
Varje metervärde måste baseras på minst 0,8 m mätdata 
(begränsning av hur mycket bortfall som tolereras)



P i i fö b äk i MPDPrincip för beräkning av MPD M k t tMakrotextur
Man skiljer på negativ och
positiv texturpositiv textur.

Ytbehandling –
Positiv textur

MassabeläggningMassabeläggning –
Negativ textur

Fö l å k l tt d ått MPDFörslag på kompletterande mått MPDn

Mean Profile Down (MPDn) kan vara användbart för att 
komplettera MPD.

K t i i ti / iti t tKategorisering av negativ/positiv textur
Positiv textur har en kvot (MPD/MPDn) runt 1 (nylagd beläggning).
Negativ textur har en kvot runt 0,5 (nylagd beläggning).
Kan användas vid utveckling av metod för kvalitetskontroll av en ny yta.
Bör också kunna användas som en komponent vid beräkning av 

ll t tå d h b llrullmotstånd och buller.
Skulle kunna användas för att avgöra när en bullerreducerande beläggning 
ska spolas/tvättas.

MPD MPDn

Kvot
MPD/MPDn

ABS 1.39 2.65 0.53

ABB 0.98 2.14 0.46

ABD 1.69 3.25 0.52

IMT 1.07 1.07 1.00

Y1B 2 33 2 42 0 96Y1B 2.33 2.42 0.96



Kontroll av makrotextur vid nybyggnad eller påKontroll av makrotextur vid nybyggnad eller på 
underhållsobjekt
Ett ikti f å tt t hä till id k t llEtt par viktiga frågor att ta hänsyn till vid kontroll

1 När ska mätningen utföras (innan/efter trafikpåsläpp)?1. När ska mätningen utföras (innan/efter trafikpåsläpp)?
2. Hur ska modell för godkännande utformas?
3. Vilka objekt ska ingå i en test?
4. Hur ska branschen lära sig att hantera denna ”nya” egenskap 

(information/tester/demonstration)?
5. Ska bonus/vite för ytans textur användas vid framtida 

kontroller?
6. Ska enbart bonus ges i ett inledningsskede/inlärningsperiod?

Nä k k t ll ät i tfö ?När ska kontrollmätningen utföras?

Ett objekt har följts upp söder om Linköping för att visa hurEtt objekt har följts upp, söder om Linköping, för att visa hur 
makrotexturen utvecklas under den första tiden då en väg 
trafikeras.

Väg E687 Sturefors–Harvestad
Investeringsobjekt
Längd 3,5 km
ABS16
ÅDT 5150ÅDT 5150
Bredd 7,5 m
Körfält 3,75 m
Skyltad hastighet 80 km/h
Öppnades för trafik 2010-06-24

E687 St f H t dE687 – Sturefors–Harvestad
MPD

Megatextur

IRI

Fö ä d i MPD id t fik å läFörändring av MPD vid trafikpåsläpp

MPD reduceras med c:a 25% den första månaden
MPDn reduceras med c:a 35% den första månaden och det ser ut 
att fortsätta minskaatt fortsätta minska.



Fö ä d i MPD id t fik å läFörändring av MPD vid trafikpåsläpp

Orsaker till förändringenOrsaker till förändringen

Ytans feta skikt ”slipas” bort
Beläggningens porer fylls med smuts
Efterpackning av trafiken, utförandekvalitet och klimat

Om en modell för kontroll av en ytas textur ska införas 
måste den initiala förändringen tas hänsyn till.

När ska mätningen ske?
Ska gränsvärdena justeras beroende av mättidpunkt?Ska gränsvärdena justeras beroende av mättidpunkt?
Hur ska gränsvärden sättas för ett funktionsobjekt (projekt 
prognosmodell)?

K t ll t d fö t t t h i tiKontrollmetod för ytans textur och variation

Vad vill man upptäcka?Vad vill man upptäcka?

Områden med låg textur, ”feta fläckar”, för hög halt av 
bindemedel.

Risk för dålig friktion – trafiksäkerhet
Områden med för hög textur, ”öppna ytor”, stenmaterial ochOmråden med för hög textur, öppna ytor , stenmaterial och 
bindemedel är separerat.

Risk för stensläpp/separationer – beständighet
Stor variation av ytans textur i längs och tvärs vägenStor variation av ytans textur i längs och tvärs vägen.

Kvalitetsmått för beläggningen och risk för olika väggrepp 
i de båda hjulspåren

Kontrollmetod för ytans textur och dessKontrollmetod för ytans textur och dess 
variation

”Lagom” nivå eftersträvasLagom  nivå eftersträvas.

Underhållsstandard för statliga vägar, MPD ingår. Det bör 
finnas en koppling mellan UH-standard och kontrollmetod. I 
dagsläget finns endast en nedre gräns i UH-standarden. 
Gränsvärdena är styrda av skyltad hastighet och ÅDT.

En koppling mellan beläggningstyp och gränsvärden måste 
etableras.

VVMB122:2009 bör följas vid inmätning av MPD. Innebär att 
mätvärden per 1m blir indata till kontrollmetoden.mätvärden per 1m blir indata till kontrollmetoden.

N l ä d fö MPD å lik b lä iNormalvärden för MPD på olika beläggningar

Källa: TRV PMS för alla beläggningar mellan 2005 och 2009 där bel typ och maxKälla: TRV PMS för alla beläggningar mellan 2005 och 2009 där bel.typ och max 
stenstorlek rapporterats



Normalvärden för MPD i olika sidolägen för olikaNormalvärden för MPD i olika sidolägen för olika 
beläggningar

Källa: TRV PMS för alla beläggningar mellan 2005 och 2009 där bel typ och maxKälla: TRV PMS för alla beläggningar mellan 2005 och 2009 där bel.typ och max 
stenstorlek rapporterats

Kontrollmetod för ytans textur och dessKontrollmetod för ytans textur och dess 
variation
Rambölls metod Finns rapporteradRambölls metod. Finns rapporterad.
En ideal beläggningen av den typ som ska testas
karakteriseras genom att skapa en fördelningskurva
av 1 dm-värden (svart kurva) över 5 m.
Testad yta (röd) jämförs mot idealkurvan och den del
av kurvan som avviker från idealkurvan är underkändav kurvan som avviker från idealkurvan är underkänd.

Källa:Peter Ekdahl/Christian Glantz, Ramböll

Kontrollmetod för ytans textur och dessKontrollmetod för ytans textur och dess 
variation
• Hur karaktärisera den ”ideala” makrotexturen hos en beläggning?• Hur karaktärisera den ideala  makrotexturen hos en beläggning?

Välja ut objekt som är ”perfekt” utförda (shuttle buggy)
eller
Titta på rikssnittet från de övergripande vägnätsmätningarna.

• Decimetervärden för MPD har en mycket stor spridning, värden 
under 1 m bör ej användas i modellen.

• Andra mätstorheter som testas vid objektmätning med mätbil 
kontrolleras per 20 m. Testmetod för MPD bör harmonisera med 
samma presentationslängd.

• När ska mätningen göras före/efter trafikpåsläpp?
Entreprenören borde vilja att mätningen görs innan trafiken 
påverkar ytan.påverkar ytan.

å andra sidan,
En ny beläggning bör klara av påverkan av trafik, (efter c:a 
125 000 fordon stabiliserades MPD värdena på E687)125 000 fordon stabiliserades MPD-värdena på E687)

Fö l bö t t d 2011Förslag som bör testas under 2011

Beläggning: ABS16Beläggning: ABS16

En 20 m sträcka ska ej ha något 1 m MPD-värde under 0,5 mm
Undre gränsvärde väljs så att MPD1m>40%×(beläggningens 
normalvärde) dock alltid ≥0,5 mm.
En 20 m sträcka ska ej ha något 1 m MPD-värde över 2,2 mm.j g ,
Övre gränsvärde väljs så att MPD1m<175%×(beläggningens 
normalvärde).
En 20 m sträcka ska ha en variationskoefficient ≤ 20%En 20 m sträcka ska ha en variationskoefficient ≤ 20% 
(standardavvikelse/medelvärde).
Gränsvärdet väljs genom att ta 15%×(beläggningens 
normalvärde)normalvärde).



T t d ll E4 Ki t ABS16Test av modell, E4 Kista, ABS16

Broskarv
Dygnsskarv

Underkända 
punkterpunkter

T t d ll C292 Gi ABS16Test av modell, C292 Gimo, ABS16

”Feta fläckar”
Separation stenmaterial/bindemedel

Öppen yta
(Lassbyte?)

K lit t äk i ät t dKvalitetsäkring av mätmetod

• Tre företag är godkända för objektmätning Trafikverket har ramavtal med• Tre företag är godkända för objektmätning. Trafikverket har ramavtal med 
Destia, Ramböll och Vectura. Pris för mätning handlas upp inför varje objekt.

• De tester som utförs vid upphandlingen av vägytemätningar säkerställer att de 
tre godkända företagen kan leverera korrekta mätvärden enligt 
VVMB122:2009.

• Rambölla bö

Destia Vectura

Sl t tSlutsatser

• Makrotexturmätning kan avgöra ytans kvalitet• Makrotexturmätning kan avgöra ytans kvalitet.
• Kontroll av färdig yta, förslag till metod finns.
• Mer erfarenhet behövs, under 2011 bör gränsvärden 

testas/justeras/fastställas, detta bör göras i samarbete med 
beläggningsingenjörer och entreprenörer.

• Vid ordinarie objektmätningar 2011 bör ett visst antal objekt 
väljas ut som testobjekt (ju fler desto bättre).

• Krav på makrotexturen vid beläggningsarbeten bör i 
förlängningen ge en yta med bättre homogenitet, ökad 
trafiksäkerhet och bättre beständighet.

• Mer information till branschen behövs för att öka förståelsen 
för mätmetod och kontrollmetod.



F t tt b t d 2011Fortsatt arbete under 2011

1 Utarbeta/fastställa gränsvärden för modeller1. Utarbeta/fastställa gränsvärden för modeller
2. Testa utarbetade modeller på verkliga objekt
3. Undersökning av dubbdäckens inverkan (säsongsvariation) 

på ett objekt (E687) (viktigt för funktionskontrakt).
4. Ska skyltad hastighet användas för att styra gränsvärden?
5. Förslag till modell och gränsvärden för funktionskontraktg g
Litteratur att ta del av,
1. ”Homogenitetsbestämning på asfalt genom texturmätning” 

Peter Ekdahl och Christian Glantz RamböllsPeter Ekdahl och Christian Glantz, Rambölls
2. ”Inventering av makrotextur på det svenska vägnätet”, 

Rapport av Torbjörn Jacobsson TRV
3 ” Vä t k t t h d i ti ” VTI N t t 53. ” Vägytans makrotextur och dess variation”, VTI-Notat-5, 

kommer under februari 2011.


