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Metoden ska kunna upptäcka feta fläckar,
täta partier Detta vill vi åstadkomma

Hur ska det 
kontrolleras?

Mätbil

Lämplig mätstorhet?

Makrotextur

Mått:
Mean Profile
Depth
(MPD)

Dokumenterat arbete till grund för 
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VTI-Notat 5-2011
Vägens makrotextur och dess variation

Vägytemätning med mätbil

• MPD – lämplig mätstorhet för kontrollmetoden.
• Data per 1 m är en lämplig längd för att kunna detektera 

avsedda egenskaper.
• Variationskoefficienten är lämplig att använda för att 

bestämma ytans homogenitet.
• Modellen måste anpassas efter beläggningstyp
• Tre mätlinjer är lämpligt att använda vid kontroll, i vänster och 

höger hjulspår och mellan dem.
• Går bra att kombinera med en normal objektmätning – inga 

extra mätningar krävs.

VTI-Notat 35-2012
Kontrollmetod för nya vägbeläggningar

Makrotextur

• Beskrivning av hur kontrollmetoden är framtagen och 
utformad.

• Beskrivning av det initiala utvecklingen av makrotextur för en 
ABS16 beläggning (fallstudie).

• En objektmätning bör utföras efter ca: 100 000 
fordonspassager eller 2 veckor beroende på den initiala 
förändringen av MPD på en ny beläggning.

• Förslag till gränsvärden presenteras med hänsyn till 
beläggningstyp, stenstorlek och skyltad hastighet.

• Makrotexturens utveckling över tiden – uppföljning av ca: 15 
sträckor.

Initial förändring av MPD, ABS16, ÅDT 5200

Vinter1 Vinter2

Ca: 20 dagar
MPD reduceras 

med ca:25%

Grunder för kontrollmetoden

• En vägs makrotextur ska ha en lagom nivå, varken för hög 
eller för låg och dessutom homogen.

• Makrotexturens storlek  är beroende av beläggningstyp och 
maximal stenstorlek.

• MPD mäts i tre parallella spår längs vägen, vänster och höger 
spår samt mellan spåren.

• Liten extra kontrollkostnad då mätningen kan kombineras med 
kontroll av jämnhet tvärs och längs vägen (normal objekt-
mätning).

• Mätmetoden (makrotexturmätning) kvalitetssäkras genom 
validitetstest i samband med TRVs upphandlingstester vart 
fjärde/femte år.



Kontrollmetoden –
gemensamma grunder för testerna

• Hela objektet mäts tre gånger.
• Repeterbarhetstest utförs för att säkerställa god 

mätkvalitet vid varje mätobjekt.
• Data per 1 m används som indata till 

kontrollmetoden.
• Kontrollobjektens längd är 20 m.
• Alla tre mätningars resultat måste indikera 

underkänt för att kontrollobjektet ska underkännas.
• Gränsvärden för metoden väljs med avseende på 

beläggningstyp och maximal stenstorlek.
• För närvarande finns gränsvärden för ABS, ABT 

och TSK och maximal stenstorlek 11 och 16 mm.

Kontrollobjekt

Kontrollobjekt 1

Kontrollobjekt 2

0 m

20 m
40 m

60 m

Kontrollmetoden – låg makrotextur 

Motiv till gränsvärden – fel proportioner mellan bindemedel och 
ballast, ökande risk för dålig friktion

Metoden –
Gränsvärdet väljs med utgångspunkt till skyltad hastighet, två 
klasser ≤ 80 km/h och > 80 km/h.

Om två enmetersvärden inom en 20 m-sträcka understiger 
gränsvärdet underkänns kontrollobjektet (alla tre mätningar 
måste ha samma utsaga).

Kontrollmetoden – hög makrotextur 

Motiv till gränsvärden – fel proportioner mellan bindemedel och 
ballast, låg packningsgrad eller för låg temperatur på massan, 
ökande risk för beständighetsproblem.

Metoden –
Om två enmetersvärden inom en 20 m-sträcka överstiger 
gränsvärdet underkänns kontrollobjektet (alla tre mätningar 
måste ha samma utsaga).



Kontrollmetoden – inhomogen beläggning

Motiv till gränsvärden – kvalitetsstämpel på utförd 
beläggningsåtgärd.

Metoden –
Mäts med variationskoefficienten 
(standardavvikelse/medelvärde)
Om variationskoefficienten överstiger gränsvärdet underkänns 
kontrollobjektet (alla tre mätningar måste ha samma utsaga).

Exempel på utvärdering

Resultatredovisning

Beläggning ABS16

Antal underkända Skyltad hastighet 70 [km/h]

Andel underkända Längd 8258 m

MPD_vänster MPD_mitten MPD_höger MPD_vänster MPD_mitten MPD_höger
Antal underkända 1 97 56 0 0 0
Andel underkända 0% 23% 14% 0% 0% 0%

MPD_vänster_VK MPD_mitten_VK MPD_höger_VK
Antal underkända 0 23 5
Andel underkända 0% 6% 1%

MPD_vänster MPD_mitten MPD_höger MPD_vänster MPD_mitten MPD_höger
Antal 1 m sträckor under 
gränsvärdet 10 626 188 0 0 0
Andel 1m sträckor under 
gränsvärdet 0% 8% 2% 0% 0% 0%

Låga värden, per mätlinje Höga värden, per mätlinje

Specifikation per kategori
Låga värden, per mätlinje

Variationskoefficient, per mätlinje

Höga värden, per mätlinje

Underkänd 20 m sträcka
107
26%

Objektets resultat
Vad händer härnäst?

Fastställande av gränsvärden (väntar på 
enkätsvar från utvalda TRV projektledare)
Börja använda metoden i årets mätprogram? 
Ska vite/bonus användas, vilka belopp i så fall? 
(Beslut måste tas av TRV)
Vid vilken nivå ska objektet göras om/förbättras? 
(Ett förslaget är att objektet ska åtgärdas om 
MPD-nivåerna ligger under TRVs 
underhållsstandard) 



Dokument – Handledning till kontrollmetod

Välj uppgifter om objektet i de tre grå cellerna

Ange beläggningstyp ABS
Ange max stenstorlek 16 [mm]
Ange skyltad hastighet 90 [km/h]
Ange mätleverantör Destia

(Dessa uppgifter ändras automatiskt)
Gränsvärde för lågt MPD 0.60 [mm]
Gränsvärde för högt MPD 2.38 [mm]
Gränsvärde för variationskoefficient 0.36
Leverantörsberoende offset 0.09 [mm]

Dokument och 
utvärderingsmall (Excel)

Tack,

Kopia av handledning för metoden och 
utvärderingsexempel i Excel kan fås genom att 
kontakta,

Johanna Thorsenius, Trafikverket
mailto:johanna.thorsenius@trafikverket.se

eller

Thomas Lundberg, VTI
mailto:thomas.lundberg@vti.se


