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Exempel på avvikande parti från utförda 
georadarmätningar. 

Detta dokument är framtaget som hjälpmedel för att tolka resultat av georadarmätning 

avseende framförallt avvikande partier, för val av borrpunkter för hålrumskontroll. 

 

Tabell 1 Förklaring av specifika termer 

Permittivitet (Dielektricitet) Hur ett elektriskt fält påverkar och 

påverkas av ett elektriskt isolerande 

material. Nivån av permittivitet är 

beroende på sammansättningen av 

materialet. För asfaltbeläggningar är det 

främst bindemedelshalt, typ av 

stenmaterial och hålrumshalt som 

påverkar nivån. 

Amplitud Spridning i mätvärden mellan max. och 

min. värde. 

Låg permittivitet Indikation av höga hålrum. 

Hög permittivitet Indikation av låga hålrum. 
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Nedan visas typexempel avseende en utförd mätning. 

 

I grafen ovan syns en uppmätt sträcka som är 300m lång med en bredd på 4,5m som har, 
enligt våra erfarenheter, relativt stor variation i permittivitet med en amplitud som är 
>1,0. Beläggningar som uppvisar små variationer har en amplitud som är ≈0,5-0,6. De 
röda strecken markerar på vilken nivå av permittivitet som överstiger ± 10 % från det 
uppmätta medelvärdet för alla mätlinjer d.v.s. 4,5 och 5,5. Det motsvarar 299 st punkter 
av 9846 st punkter vilket motsvarar ca 3 % av den mätta ytan.  

För att hitta borrpunkter zoomar vi in i det område som har största avvikelse uppåt och 
det innebär mellan 69 – 74m från start, i position för vänster antenn (vänster hjulspår). 
Det betyder att denna yta är tillräckligt stor för att betraktas som en avvikande yta där 
borrprov ska tas p.g.a. längden är lika med eller större än 5,0m. 
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Vid det avvikande området nedåt som är mindre än 4,5, mellan 139 – 141m från start i 
position för mitten antennen, är inte området tillräckligt stort för att varken ta borrprov 
eller bedömas som avvikande parti nedåt för att ytan är mindre eller lika med 2,0m.  

Det betyder att för detta objekt så ska ett borrprov tas i området 69-74m från start i 
position för vänster antenn och ett borrprov ska tas i slumpad yta någonstans över hela 
objektets yta.  

Mätt yta motsvarar ca 450m2 av totala utförda 1350m2 (300m * 1,5m, varje mätlinje har 
en bredd på 0,5m). Av den totala uppmätta ytan av 450m2 är 2,5m2 utanför 10 % 
gränsvärde i permittivitet (längden för varje avvikande yta * bredden av mätlinjen, 
5m*0,5m), alltså över 5,5 och under 4,5. Det motsvarar 0,5 % av total uppmätt yta som är 
underlag för eventuellt vite vid avvikande hålrumshalt. 

 
Tabell 2 Exempel på andel avvikande mätpunkter från olika mätobjekt baserat på ±10 % 
avvikelse från medelvärdet. 

 Antal mätpunkter Underkända 
mätpunkter 

Andel underkända 
mätpunkter 

Objekt 1 417858 3981 0,9 % 

Objekt 2 78576 30 0,04 % 

Objekt 3 382845 2355 0,6 % 

Objekt 4 15000 8 0,05 % 

Objekt 5 89547 2266 2,5 % 

Ovanstående tabell visar på totala andelen avvikelser såväl uppåt som nedåt från mätta 
objekt som visat sig ha såväl små variationer som stora variationer. I antalet underkända 
mätpunkter ingår delytor som är kortare än 2m, skulle dessa filtreras bort skulle andelen 
underkända mätpunkter minska. Som framgår av tabellen är totala andelen underkända 
ytor låg, till mycket låg.  

Vår erfarenhet kring georadarmätning är att objekten inte har avvikelser av den dignitet 
att de i större omfattning inte faller utanför de kriterier som är uppsatta i dokumentet för 
pilotmätningar 2020. 


