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Denna rapport är framtagen inom ramen för det utvecklingsprojekt mellan Trafikverket 

och SBUF/beläggningsbranschen som är pågående för utvärdering av georadar tekniken. 

Denna rapport kommer att användas för implementering avseende homogenitetskontroll 

av nyproducerade asfaltsbeläggningar med georadarteknik.  

Ett samarbete mellan Trafikverket Sverige, Statens Vegvesen Norge och Trafikledsverket 

Finland pågår också för att bygga kunskap och erfarenhet kring tekniken. Erfarenheter 

kring tekniken i de olika länderna kommer att arbetas in i en framtida metodbeskrivning. 

Vi följer även den utveckling som sker i vår omvärld, bland annat USA, genom att ta del av 

erfarenheter och synpunkter från internationella användargrupper. 

Denna rapport baseras på tidigare erfarenhet med luftburna georadarsystem som är 

bilmonterade eller vagnmonterade och använder sig av en distansangivare för att skicka 

pulser. Att mäta med georadar fungerar inte på TSK-beläggningar eller andra typer av 

beläggningar som innehåller vatten eller fukt vid tillverkning av asfaltmassan.  

Erfarenheterna från projektet visar att georadartekniken mycket väl identifierar 

variationer i beläggningar, både tvärled och längdled. När det gäller att korrelera resultat 

av hålrumshalt på upptagna borrkärnor mot uppmätt permittivitet på beläggningen visar 

det sig att det finns en viss osäkerhet och spridning i korrelation. 

Arbete kring korrelation mellan hålrum och dielektriska värden behöver fortsättas att 

utvecklas och studeras närmare. Detta arbete ligger utanför denna rapport. 

Denna rapport är gemensamt framtagen av: 

Torsten Nordgren, Trafikverket UHvätv – Ansvarig projektledare för Trafikverkets 

utvecklingsprojekt. 

Gustav Tennby, Trafikverket UHvätv – Ansvarig mättekniker Trafikverket, för fältarbete. 

Eric Gardner, Skanska Sverige – Ansvarig projektledare SBUF projekt samt övriga 

deltagare från branschen i projektets styr- och referensgrupp 
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1. Teknisk bakgrund georadar 
Georadar är en metod som baseras på den fysikaliska princip att olika material reagerar olika 

då det utsätts för elektromagnetiska vågor. Genom att sända ut en signal i ett givet 

frekvensband och registrera den del som reflekteras tillbaka till antennen kan man genom 

signalbearbetning kan man få fram troliga egenskaper hos det påverkade materialet. 

  

I början av 1980-talet genomfördes de första testerna med georadar inom vägapplikationer i 

Sverige och andra nordiska länder, och under de följande årtiondena utvecklades tekniken till 

en välkänd och etablerad metod för att undersöka och kartlägga vägar och dess konstruktion. 

Idag används tekniken över hela världen, och i flera länder är det en normerad 

standardmetod vid vägprojektering och utvärdering av utförda entreprenader.  

 

Georadarteknikens största fördelar är att det är en i huvudsak kontaktlös icke-förstörande 

metod som ger en kontinuerlig information, till skillnad från punktvisa undersökningar som 

till exempel provtagning där en punkt ofta måste representera stora områden med okända 

variationer. Till skillnad från dagens stick-provs kontroll som enbart mäter en bråkdel av 

procent av beläggningsytan, kan man med georadar mäta över väsentligt större yta och få en 

bättre helhetsbild av utfört arbete. 

 

Georadar är en metod med hög repeterbarhet i mätningen, som med rätt bearbetad och 

tolkad data ger en objektiv bild av variationerna i en utförd asfaltbeläggning. 

Denna rapport syftar till att likrikta den utförandekontroll med georadar som genomförs på 

nylagda asfaltsbeläggningar. Det är viktigt att all kontroll utförs på ett för alla parter 

transparant och liktydigt vis, oavsett vem som utför kontrollen.  

 

1.1 Grundläggande teori  
Vetenskapen kring hur ett medium påverkas av elektromagnetiska vågor är relativt komplex, 

och flera olika egenskaper och effekter måste tas i beaktande vid studier av detta fenomen. 

Normalt utnyttjar man inom georadarmätningar frekvenser mellan 30-3000 MHz, och detta 

gör att man kan förenkla teorin något och vanligtvis bortse från effekter som till exempel 

frekvensberoende och energiförluster på grund av friktion. Inom det utnyttjade 

frekvensområdet kan elektromagnetiska vågor fortplanta sig i ett medium med relativt låg 

elektrisk konduktivitet, och utbredningshastigheten är huvudsakligen en funktion av mediets 

permittivitet. En förutsättning för detta är dock att materialet inte är nämnvärt magnetiskt. 

För svenska förhållanden är detta mycket sällan en faktor att beakta, förutom i specialfallet 

då slagg från metallåtervinning används som vägmaterial.  

 

Ett materials permittivitet beskriver dess förmåga att polariseras i ett elektriskt fält. 

Permittiviteten, vanligtvis kallat den dielektriska konstanten eller kapacitiviteten, anger ett 

materials förmåga att lagra spänning och förmågan att isolera mot elektriskt flöde. I det 

följande kommer termen permittivitet att användas för att beskriva de relativa dielektriska 

egenskaperna. Permittiviteten (εr) hos ett material anges vanligtvis i relation till 

permittiviteten i vakuum enligt ekvation 1.1. 

𝜀𝑟 =
𝜀

𝜀0
 𝑑ä𝑟 {

𝜀 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡                                         

𝜀0 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑖 𝑣𝑎𝑘𝑢𝑢𝑚 (8,854 ∙ 10−12𝐹/𝑚)
  (1.1) 
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Ett materials relativa permittivitet, εr, är mycket centralt inom georadarteori och är som kan 

härledas av formeln ovan dimensionslöst. Nedanstående tabell kan ge en indikering på 

permittiviteten för några vanligt förekommande material. 

Material Permittivitet, εr 

Luft 1 

PEHD 2,3 

Bitumen 2,5 – 3,5 

Is 4 

Asfaltsbeläggningar 3 - 8 

Bergmaterial 5 – 7 

Nytt bär-

/förstärkningslager 

6 – 9 

Betong 8 – 10 

Morän 8 – 18 

Vatten 81 

Metaller >32 000 

 

Ett mediums relativa permittivitet är beroende på vilka material som det består av och deras 

volymetriska proportioner. Då bergmaterial har en permittivitet som är nästan tio gånger 

högre än luft, och vatten nästan tio gånger högre än bergmaterial, är det uppenbart att 

hålrumshalt och vattenmättnadsgrad är mycket avgörande för den slutgiltiga permittiviteten 

hos ett naturligt förekommande vägmaterial.  

 

En annan fysikalisk storhet som spelar en viss roll är mediets konduktivitet, som är ett mått 

på förmågan att transportera en elektrisk laddning. Hög konduktivitet leder till en ökad 

dämpning av den elektromagnetiska vågen, vilket gör att djuppenetrationen i 

undersökningen minskar. Tillfällen då detta är aktuellt är till exempel vid förekomst av 

kolfiber, vägsalt och slaggprodukter vilket kan ge missvisande resultat som stör 

utvärderingen. 

 

1.2 Djuppenetration och upplösning  
Hur djupt en radarsignal kan penetrera i ett material beror främst på antennens 

centralfrekvens och den motsvarande våglängden hos radarpulsen. Penetrationsdjupet 

minskar med ökad frekvens hos antennen, och vid material med högre permittivitet. Den 

vertikala upplösningen (h) hos en radarsignal kan uppskattas som: 

ℎ =
𝜏∙𝑐

2∙√𝜀𝑟
 𝑑ä𝑟 {

𝜏 = 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑣å𝑔𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑                                         
𝑐 = 𝑙𝑗𝑢𝑠𝑒𝑡𝑠 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑖 𝑣𝑎𝑘𝑢𝑢𝑚 (0,3 𝑚/𝑛𝑠)

  (1.2) 

1.3 Ytreflektionsmetoden  
Med ytreflektionsmetoden kan man med hjälp av ett luftkopplat radarsystem med 

hornantenn bestämma permittiviteten på det översta lagret i en väg. Detta är möjligt genom 

att relatera den uppmätta amplituden i radarsignalen mot amplituden hos en total reflektion. 

Den totala reflektionen skapas genom att med samma utrustning och vid samma tillfälle göra 

en statisk mätning mot en metallplåt.  
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Permittiviteten (εa) för lagret beräknas enligt: 

𝜀𝑎 = (
1+ 

𝐴0
𝐴𝑖

1− 
𝐴0
𝐴𝑖

)  𝑑ä𝑟 {
   𝐴0 = 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑, 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟

𝐴𝑖 = 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑, 𝑝𝑙å𝑡𝑚ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
   (1.3) 

 

2. Utrustning  
Det finns flera olika tillverkare av georadarutrustningar, och den största skillnaden ligger i 

utbudet av antenner och hur de är avsedda att användas. Ska hålrumshalt på beläggning eller 

permittivitet hos olika lager bestämmas måste en luftkopplad antenn av horntyp användas. 

 

I ett luftkopplat system monteras antennerna fritt hängande en bit över vägytan, och höjden 

kan tillåtas variera under mätningen utan att det påverkar resultatet. Fördelarna med 

luftkopplade antenner är att det är enklare att hålla hög mäthastighet och deras egenskap att 

inte påverkas av förändringar längs vägen.  

 

2.1 Komponenter i mätsystem  
Ett mätsystem för georadar är ofta sammansatt av flera olika delar, och kan integreras med 

andra komponenter. Ifall utrustningen är monterad på en bil, ska all extern utrustning på 

bilen ska monteras så att den inte utgör en trafikfara eller riskerar att lossna under färd.  

 

Följande är minimikrav som ska uppfyllas för att systemet ska kunna användas i enlighet 

med denna rapport oavsett bilmontering eller inte:  

 Radarsystem med antenn/antenner med en centralfrekvens ≥ 1 GHz och < 3 GHz. 

 Hjulpulsgivare (DMI).  

 GPS-mottagare som kontinuerligt loggar koordinater. 

2.2 Krav på utrustning  
All radarutrustning som säljs i Europa måste vara godkända av European 

Telecommunications Standards Institute (ETSI), och samtlig utrustning som används ska 

klara ytterligare krav ställda av Electronic Communications Committee (ECC).  

 

Vidare är det mätleverantören själv som ska genomföra periodisk kontroll och kalibrering av 

utrustningen. En fullständig genomgång av de parametrar som beskrivs inom denna rapport 

ska göras minst en gång innan mätsäsongen börjar (Beläggningssäsongen). Intyg/rapport av 

denna systemverifiering ska finnas och kunna presenteras i samband med mätning i fält. 

 

2.3 Validering av mätutrustning 
Inför varje mätsäsong varje år, ska utrustningen om består av flera antenner valideras så att 

alla antenner mäter samma resultat utan att ha för mycket differens. Detta krävs för att 

resultatet av GPR-utrustningen baseras enbart på den uppmätta permittiviteten, av den 

anledningen är det av fördel att ha ett material där dielektriska konstanten är känd och stabil 

(t.ex. PEHD) när validering av mätresultatet för varje antenn ska göras.  

Den tid som valideringen utförs under bör jämföras mot den tid som en större beläggning tar 

att färdigställa, t.ex. 10 data-set per antenn som avses att användas i fält som görs under en 

period av 14 dagar, med minst 5 enskilda tillfällen.  
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2.3.1.1 Kortsiktig dielektrisk stabilitet 
Den kortsiktiga dielektriska stabiliteten behöver valideras för att validera utrustningens 

förmåga att hitta lokala förändringar av packningsgrad vid en typisk kvalitetskontroll. Den 

kortsiktiga perioden avser en statisk mätning ca 4 sekunder som resulterar i 60 scans. 

Därefter beräknas den kortsiktiga stabiliteten med ekvation 2.1. Där differensen av 

permittiviteten inte får överstiga max 0,06. 

𝐾𝐷𝑆 = 𝑒𝐾𝑚𝑎𝑥 − 𝑒𝐾𝑚𝑖𝑛   (2.1) 

Där eKmax avser det högsta uppmätta dielektriska värdet och eKmin avser det lägsta uppmätta 

dielektriska värdet av 50 scans, där man bortser från de 10 första scans i serien. 

2.3.1.2 Drift  
Då driften avser att validera variansen av den uppmätta dielektriciteten över en längre 

period, t.ex. en mätning i skarpt läge så ska detta test pågå kontinuerligt med en statisk 

mätning på minst 20 minuter, vilket motsvarar ca 18 000 scans per serie. Därefter beräknas 

medelvärdet på de 100 första och de 100 sista dielektriska värdena som variansen sedan 

beräknas med ekvation 2.2 där ett GPR-system ska vara tillräckligt konstant utan mycket 

drift vid beräkning av permittivitet. Differensen av drift får inte överstiga 0,08.  

𝐷 = 𝑒𝐷𝑚𝑎𝑥 − 𝑒𝐷𝑚𝑖𝑛   (2.2) 

Där eDMax avser medelvärdet för de 1000 första av dielektriska värdet under 20 min och 

eDmin avser medelvärdet för de 1000 sista dielektriska värdet under 20 min. Är serien under 

5000 värden räcker det med medelvärde för 100 första och 100 sista. 

2.3.1.3 Långsiktig dielektrisk stabilitet 
Den långsiktiga dielektriska stabiliteten ska motsvara stabiliteten mellan georadar och dess 

flera kalibreringar under en längre period. Detta testas genom att mäta med en 30 sekunder 

lång statisk mätning, ca 450 scans per serie. Därefter räknas medianen ut för varje mätning 

och differensen mellan högsta uppmätta medianen och lägsta uppmätta medianen räknas ut. 

En maxgräns i differens är 0,08 mellan alla data-set. 

𝐿𝐷𝑆 = 𝑒𝐿𝑚𝑎𝑥 − 𝑒𝐿𝑚𝑖𝑛   (2.3) 

Där eLmax avser den högsta beräknade medianen och eLmin avser den lägsta beräknade 

medianen ur varje data-set. 

2.3.1.4 Dielektrisk stabilitet av antenn 

Om fler antenner än en antenn, planeras att användas under mätning med GPR-utrustning 

så ska även variansen mellan antennerna kontrolleras så att de mäter likvärdigt samt att 

utrustningen enbart mäter packningsgraden och inte antennens egenskap. Testet genomförs 

genom att mäta på en referens-platta ca 10 sekunder lång statisk mätning med ca 150 scans 

för varje antenn. Därefter beräknas medianen för varje mätning. En maxgräns på differens 

mellan antennerna är 0,08. Detta ökar säkerheten av resultaten från mätningar. 

𝐷𝑆𝐴 = 𝑒𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝑒𝐴𝑚𝑖𝑛   (2.4) 

Där eAmax avser den högsta beräknade medianen och eAmin avser den lägsta beräknade 

medianen för alla antenner.  

2.3.2 Fältkalibrering av mätutrustning 
Inför varje mätning av objekt ska utrustningen kalibreras enligt tillverkarens 

rekommendationer. Detta för att utrustningen ska kunna beräknade fram dielektriska värden 
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med ytreflektionsmetoden och att ta hänsyn till de variationer som kan finnas i miljön. 

Denna process kan ingå i utrustningens programvara och krävs att den genomförs efter 

uppstart av utrustning innan mätning.  

För att verifiera att utrustningen fungerar som den ska, rekommenderas en mätning på 

referens-platta med känd dielektricitet. Beroende på typ av utrustning väljer man lämpliga 

dimensioner. Ett exempel på ett homogent material med känd permittivitet är en plast av typ 

PEHD (Polyethylen High Density).  

I detta steg är det viktigt att kalibreringen utförs på ett konsekvent och noggrant sätt för att 

minska osäkerheter i mätresultat. 

För att kontrollera att fältkalibreringen av GPR-utrustningen har utförts korrekt 

rekommenderas en testmätning utföras ifall utrustningen använder sig av mer än en antenn. 

Denna kontroll ska se till att fältkalibreringen är korrekt genomförd och ger korrekt 

mätresultat.  

Exempel: En mätning ska genomföras med 3 er. Positionen på antennerna har 

60cm mellanrum. 5 linjer märks ut med ett mellanrum på 60cm (beroende på 

vad avståndet mellan antennerna kommer vara för mätningen) på minst 5m 

längd på en ny beläggning. Därefter görs 5 testmätningar där centerantennen 

mäter linje 1-5. Med de testmätningarna beräknas sedan differensen ut mellan 

respektive antenner (Mätning 2-4). Är differensen ≤0.12 är kalibreringen bra 

genomförd. Är Differensen >0.12 ska kalibreringen genomföras igen. 

Illustration av detta framgår av bilaga 1.  

En korrektionsfaktor kan tas fram så att erhållet resultat är likställt så att alla 

antenner visar likvärdigt resultat för varje enskilt objekt med hjälp av denna 

fält-verifikation. 

2.4 Säkerställande av pulsgivare. 
Längdmätningen enligt hjulpulsgivaren ska kalibreras minst en gång före mätsäsongen för 

att garantera en korrekt längdmätning. Kontrollmätning av längdangivning rekommenderas 

minst en gång varje månad under mätsäsong. 

 

2.5 Säkerställande av mät-djup 
Det är upp till enskild mätoperatör att verifiera att erhållet permittivitetsvärde enbart 

representerar aktuellt beläggningslager. Metod och rapport ska presenteras i samband med 

redovisning av resultat av utförd mätning. 

3. Beställning av mätning  
Vid genomförande av georadarmätning är det viktigt att i ett tidigt skede fastställa vissa 

grundläggande förutsättningar, då val gjorda redan innan mätningen kan påverka 

möjligheterna att nå önskat resultat. I ett minimum ska en beställning innehålla följande:  

 Objektets namn med angivande av län, vägnummer och körfält.  

 Start och stopp enligt löpande längd enligt NVDB alternativt koordinater enligt 

Sweref 99 TM.  

 Tidplan för mätning och leverans med angivande av planerat färdigställandedatum 

för objektet.  
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4. Planering av mätning 
4.1 Påverkan på mätresultat  
För att uppnå bästa kvalitet på mätningarna ska kontrollmätningen ske i direkt anslutning till 

produktionen av aktuell beläggning. Detta sker vanligtvis under perioden april - oktober, och 

det finns ett par faktorer som är viktiga att beakta i samband med detta som kan påverka 

kvaliteten.  

 

En IR-termometer är rekommenderat att använda för att säkerställa att yttemperaturen på 

beläggningen är under 60°C. Om utrustningen är monterad på ett fordon så ska det 

säkerställas att fordonet inte gör några synliga spår i beläggningen. 

 

Då utrustningen är känslig mot regn och mätresultatet påverkas av vatten i beläggningen kan 

mätningar inte göra under, efter regnfall och mätningen får då skjutas på till vägytan har 

torkat helt.  

 

I fallstudier och utredningar kan mätning göras upp till 2 veckor i efterhand efter aktuell 

beläggning är utförd. Mätning i efterhand förutsätter dock torr beläggning och minimal 

trafikering av beläggningsytan. 

 

4.2 Omfattning av mätning  
Omfattningen på mätningen ska alltid anpassas så att resultatet ger en heltäckande 

representation av det undersökta objektet. Nedan angivna antal mätlinjer ska ses som ett 

minsta antal. 

 

4.2.1 Permittivitetsmätning (Dielektricitet) 
Minsta rekommenderade antalet mätlinjer är tre per 4,5m läggningsbredd. Om 

beläggningsbredden är mellan 4,5m och 6m ska beläggningen mätas med 6 stycken mätlinjer 

och beläggningar med en bredd över 6m ska mätas med minst 9 stycken mätlinjer, som är 

fördelade över beläggningsdragets bredd. Om avvikande konstruktion eller förfarande har 

använts i till exempel vägrenar bör även dessa undersökas med separata mätlinjer. 

Mätlinjerna i läggningsdragen förläggs till förväntande placeringar av höger och vänster 

hjulspår och en mellan höger och vänster i respektive riktning. Rekommenderat minsta 

avstånd mellan respektive mätlinje är ≥ 0,6m. 

Antennerna på mätutrustningen ska inte placeras närmare beläggningsdragets kant än 0,5m. 

Önskar man få en indikering av ytan utanför 50 cm ska det verifieras med separat mätning 

och resultaten ska redovisas separat.  

 

Vid georadarmätning av längsgående fog(skarv) ska en antenn användas som placeras mitt 

över längsgående fog som sedan redovisas separat.  

Om värmekamera används kan det vara aktuellt att jämföra 

beläggningstemperatur mot permittivitet för utvärdering om det finns en 

korrelation mellan metoderna.  
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4.3 Längdmätning och positionsinsamling  
Fundamentalt för all typ av mätning på väg är att kunna referera insamlad data till övriga 

mätningar och verkligheten. All insamlad data ska positionsbestämmas med både 

längdmätning och koordinater.  

5. Fältarbete, generella föreskrifter  
All personal som utför mätning ska ha dokumenterad utbildning enligt de krav som 

beställaren har för arbete på väg. Aktsamhet ska iakttas då mätsystemet framförs i trafik, och 

mätningen ska genomföras på så sätt att trafiksäkerheten inte äventyras. Beroende på val av 

utrustning och dess maximala mäthastighet kan det bli aktuellt med tungt skydd.  

Innan mätning är det rekommenderat att se till att det finns en godkänd TA-

plan. 

 

Vid mätning i samband med produktion ska yttemperaturen på beläggningen vara lägre än 

60°C. Mätning i dimma och hög luftfuktighet kan eventuellt påverka mätresultatet och bör i 

största möjliga utsträckning undvikas. Mätning rekommenderas inte att utföras då luft- eller 

beläggningstemperaturen är lägre än 1 °C.  

Vid mätning ska insamlingen ske med ett minsta antal scans/meter av 10. 

 

Mätning ska genomföras på helt torr vägbana, och avbrytas vid eventuellt regnfall då det 

påverkar mätningen och riskerar att permanent skada utrustningen. Vid mätning ska även 

ytan vara fri från främmande föremål som kan påverka mätresultatet så som, jord, stenar 

eller byggrester. 

 

Av erfarenhet så beror upptorkning av vatten och fukt på beläggningar på såväl 

väderförutsättningar som trafik. En indikering på om det finns fukt i beläggningen är 

om man har mätt på aktuell beläggning innan regnstopp och jämföra 

permittivitetsvärden mot samma mätlinje efter regnstoppet. Är permittivitetsvärdet 

högre efter regnstoppet är det en indikering om att det finns fukt i aktuell beläggning 

och fortsatt mätning ska inte genomföras. 

6. Homogenitet 

Beläggningens homogenitet (variation) bedöms utifrån erhållna resultat avseende 
permittivitet. Objektet bedöms som helhet och delsträckor om 100m. Bedömning baseras på 
skillnad av uppmätt permittivitetsvärde mellan mätlinjer och spridningsbild i längdled. Det 
finns idag inte tillräckligt med underlag för att sätta fasta kravgränser avseende bedömning av 
homogenitet till säsong 2020. Ett särskilt dokument kommer att tas fram som hjälpmedel 
avseende preliminär bedömning av homogenitet inför mätsäsong 2020. 

 

7. Redovisning av mätresultat och rapport 
Om entreprenör mäter själv, eller via konsult, ska exportfil från utrustning överlämnas till 

utpekad person hos beställaren digitalt (.csv/.txt/.xlsx) senast dagen efter mätning för att ge 

möjlighet för beställaren att göra egen bedömning av resultaten. 

Redovisning av mätningen sker genom att från de uppmätta scans/meter skapa medelvärden 

för en meter. Standardavvikelsen, permittiviteten och dess medelvärde beräknas över både 

hela uppmätta sträckan för varje mätlinje och uppdelat i delsträckor om 100m för varje 

mätlinje för fortsatt utvärdering.  
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7.1  Filtrering (borttagning av extremdata) 
Det finns störningsfaktorer så som vatten, brunnar/brunnslock som ger avvikande 

mätresultat uppåt som nedåt. För att detta inte ska påverka medelvärdesberäkning och 

standardavvikelsen ska dessa tas bort i beräkning för bedömning av homogenitet, men ska 

finnas kvar i rådata från mätutrustningen. Enligt samlade erfarenheter av svenska 

asfaltbeläggningar varierar permittivitetsvärdet mellan 3,5 och 7,5, mätvärden utanför det 

här intervallet bör betraktas som störningar i mätning och ska tas bort. Antalet borttagna 

mätvärden ska anges i rapport. 

 

Redovisning av mätresultat kan ske i den framtagna Excel-mallen i tidigare 

projekt som tillhandahålles av Trafikverket. 
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Leverans och redovisning av resultaten ska ske på ett sätt så att det är tydligt och enkelt att 

utläsa om ett objekt är godkänt eller underkänt. Följande minimum-krav ska alltid uppfyllas:  

 

 Skriftlig rapport där det framgår:  

- Beskrivning av objektet med namn, län, vägnummer, start/stopp enligt 

löpande längd enligt NVDB, koordinater, tid av utförandet, mätlängd, och 

eventuella avvikelser från dessa. Koordinater ska redovisas i Sweref 99 TM. 

- Datum för mätning, väderleksförhållanden och vilken typ av utrustning som 

använts (med serienummer).  

- Beställarens och utförarens organisation i uppdraget.  

- Alla mätvärden som är underlag för beräkning av medelvärde på 100m 

sträckor och hela objektet med särskilt angivande av medelvärde och 

standardavvikelse.  

- Antalet bortfiltrerade mätvärden med orsak till varför det är borttaget. 

- Sammanfattning av mätoperatörens bedömning av resultatet med angivande 

av vilken homogenitetsnivå objektet ligger i.  

- Totalt antal 100m sträckor och angivet hur många som ligger i respektive 

bedömningsnivå av homogenitet.  

- Eventuella avvikelser. 

- Övriga noteringar. 

- Tolkad mätdata avseende värden på permittiviteten, både i en graf eller annan 

visuell bild och ett bearbetningsbart format för detaljstudie av mätresultat.  

 

Det är utförarens ansvar att arkivera skalad och tolkad data i originalformat enligt 

Trafikverkets regler och anvisningar.  

  



Teknisk rapport avseende erfarenheter kring 
georadarmätningar inklusive mätförfarande  version 2.0 
för implementeringsprojekt 2020.  November 2019 

10 
 

Bilaga 1. Bedömning av korrelation mellan permittivitet och 

hålrumshalt.  
Mätning av hålrumshalt  
Med hjälp av georadar är det möjligt att bestämma hålrumshalten hos en asfaltbeläggning. 

Hålrumshalten i beläggningen är beroende av proportionerna mellan luft, som har låg 

permittivitet, och volymandelen bitumen och stenmaterial som har högre permittivitet. 

Genom att mäta den sammansatta permittiviteten och känna till egenskaperna för de 

ingående materialen kan hålrumshalten bestämmas.  

 

Fortsatt arbete behövs för att undersöka och fastställa korrelation mellan permittivitet och 

hålrumshalt borrkärnor. Eventuellt laboratorie-tillverkade provkroppar till olika hålrumshalt. 

För eventuell provning av laboratorie-tillverkade provkroppar behöver man ta ut minst 50kg 

asfaltsmassa av aktuell typ. För att kunna bestämma permittivitet på laboratorie-tillverkade 

provkroppar behövs det en diameter om minst 150mm och om möjligt med motsvarande 

tjocklek som beläggningen läggs med i fält. Permittivitet på laboratorie-tillverkade 

provkroppar utförs enligt utrustningsleverantörens specifikationer eller 

metodförutsättningar. 

 

Referensprover från fält. 

För att bestämma kalibreringskonstanten som används i beräkningen av hålrumshalten måste 

referensprover tas ut. För varje enskilt beläggningslager ska minst nio provkroppar med en 

diameter av 150mm tas och analyseras. Provkropparna välj ut baserat på uppmätta 

permittivitetsvärden för enskilt beläggningslager, och placeras i områden där permittiviteten 

inte varierar mer än ±0,1 över en sträcka på ca 0,5m, vid större variationer ska en ny punkt 

väljas. Om systemet innehåller hjälpmedel för att hitta lämpliga kalibreringspunkter av låga, 

mellan och höga permittivitetsvärden kan det med fördel användas.  

 

Om möjligt är det önskvärt att vid provtagning även ta med minst 50mm av 

underliggande beläggningslager för specialstudier i utvecklingssyfte. 

 

Vid mätning av längsgående fog ska separata provkroppar tas för möjliggöra jämförelse mot 

hålrumshalt enligt ovanstående. Då den längsgående fogen normalt är “limmad” och har en 

annan nivå av permittivitetsvärde krävs det en separat jämförelse för fogen.  

 

Provplatserna ska märkas ut med sprayfärg och dokumenteras med koordinater. Även 

temperatur ska mätas med IR-termometer och om möjligt även fuktindikering. Särskild 

aktsamhet ska tas för utförande provtagare att borrkärnan tas från mitten av markerad punkt 

och inte utanför markeringarna. 

 

Skrymdensitet ska bestämmas enligt SS-EN för aktuellt beläggningslager utifrån förväntad 

nivå av hålrumshalt.  

Kompaktdensiteten ska bestämmas för respektive borrkärna enligt SS-EN 12697-5.  

Hålrumshalten för respektive borrkärna ska beräknas enligt SS-EN 12697-8. 

När borrkärnorna har tagits och analyserats för hålrum ska en kalibreringskurva beräknas 

med permittivitet mot hålrumshalt. En ekvation baserat på exponentiell regressionskurva 

beräknas och permittivitetsvärdena kan räknas om till hålrumshalt. Om R2 för kurvan är ≥0,8 
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är bedömningen att det finns ett samband mellan permittivitetsvärde och hålrumshalt och 

den uppmätta permittiviteten kan beräknas om till ett hålrum för hela mätobjektet. Är R2 

<0,8 ska en särskild bedömning göras om orsak till detta och eventuell strykning av något 

extremdata baserat på statistisk metod. Det kan också vara aktuellt att göra förnyad 

kalibreringsmätning och upptagande av nya provkroppar.  

Är R2<0,8 är det osäkert att göra en bedömning av hålrumshalt men då kan 

variationerna i uppmätt permittivitet användas för bedömning av 

homogeniteten i aktuellt beläggningslager. Tidigare erfarenhet vid låga 

korrelationer har visat på relativt liten amplitud av permittivitetsvärdena 

vilket leder till att det är mer slumpen som avgör vilken nivå av hålrum som 

erhålls vid beräkning mot hålrumshalt.  
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Bilaga 2. 
 

Exempel antennverifikation i fält. Bild: Richard Giessel. 

 

Exempel på arbetsblad för antennverifikation i fält. Bild: Richard Giessel. 
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Räkne-exempel på antennverifikation i fält. Bild: Richard Giessel. 

 

 

 

 


