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Förord 
Att använda georadar för att ta reda på hur lagerstrukturen i vägkroppen ser ut är en teknik 
som den senaste tiden väckt mer och mer intresse. Tekniken är inte ny och har använts i 
många år men då främst i norra delen av Sverige. Ett stort problem vid underhåll av mindre 
vägar är tjälskjutning. Att på ett tidigt stadium få en indikation då det gäller förekomst av 
block samt eventuell manuell/bilburen mätning av synliga tjälskjutningsskador innan 
åtgärd sparar tid och ger bättre ekonomi.  

Föreliggande rapport redovisar ett förslag på metodik för att kartlägga uppfrysande stenar. 
Projektet är beställt av Trafikverket, Joakim Fransson som också varit kontaktperson. 

Rapporten är framtagen av: 

Magnus Larson (uppdragsledare) WSP Samhällsbyggnad 

André Holster Westerberg   WSP Samhällsbyggnad 

Johan Lang   WSP Samhällsbyggnad 
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Sammanfattning 
Att använda georadar (GPR) för att ta reda på hur lagerstrukturen i vägkroppen ser ut är en 
teknik som den senaste tiden väckt mer och mer intresse. Tekniken är inte ny och har 
använts i många år men då främst i norra delen av Sverige.  

I denna rapport redovisas resultatet från ett projekt där möjligheterna att utnyttja 
georadarmätning i kombination med bilburen laserdata samt positionsbestämda bilder kan 
användas för att identifiera uppfrysande block.  

En sträcka på ca 1 km längs väg 256 i Västmanlands län har undersökts. Sträckan har 
identifierats av Trafikverket som en sträcka med uppfrysande block. Sträckan mättes med 
georadar samtidigt som den laserskannades och fotograferades löpande. 

Vid analys av georadarmätning identifierades punkter där det fanns misstanke om stenar 
ovanför tjälgräns. På dessa punkter gjordes en urgrävning för att verifiera resultatet från 
georadarmätningen. Resultatet visade mycket god överenstämmelse. 

Parallellt analyserades vägytans tillståndsförändringar och tidigare utförda åtgärder med 
data från Trafikverkets PMS. Dessa analyser visade att: 

 De punkter som detaljundersökts med georadar på en kraftig årlig förändring av 
ojämnheter och på ojämna tjällyftningar. Denna förändring går delvis tillbaka under 
sommaren men kvarstår ca en månad efter att tjälen bedömts ha släppt. 

 De punkter som detaljundersökts visar höga ojämnheter vid senaste 
sommarmätning. 

 Det har gjorts åtgärder tidigare (1994 och 1999) utan att ta bort stenar. Därför har 
skador återkommit 

Den undersökta sträckan åtgärdades hösten 2013. Denna åtgärd inkluderade upptagning av 
identifierade stenar. Kostnaden för åtgärden ökar därmed i jämförelse med kostnaden för 
tidigare åtgärder. Samtidigt förväntas livslängden öka i jämförelse med tidigare åtgärders 
livslängder. Trots att den initiala kostnaden är högre förväntas en långsiktig 
kostnadsreduktion på ca 20%  

Genom att använda georadar är det möjligt att identifiera möjliga stenar eller fasta föremål i 
underbyggnad och undergrund.   

På den här studerade vägsträckan visade det sig också att förekomst av stenar kan leda till 
skador som återkommer om de inte avlägsnas. Om de avlägsnas kan livslängden och 
beständigheten förbättras så att livscykelkostnaden blir lägre. 

Georadarmätning är ett bra komplement till andra undersökningar och analyser, men det är 
kombinationen av olika undersökningsmetoder som är intressant. Georadarmätning har ett 
mervärde då man har återkommande skador på samma plats och inte vet vad som ligger 
under vägytan. 
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Summary 
Using ground penetrating radar ( GPR ) to find out how the layers in a road construction is a 
technique that recently has drawn more and more interest. The technology is not new and 
has been used for many years, but mainly in the northern part of Sweden. 

This report presents results from a project in which the possibility of using ground 
penetrating radar measurement in combination with car-borne laser scanning as well as 
positioned images can be used to identify frost heaving blocks. This report provides 
suggestions on an implementable methodology. 

A section of about 1 km along road 256 in Västmanlands County has been investigated. The 
route has been identified by the Swedish Transport Administration as a section with frost 
heaving blocks. The section was measured with GPR while it was laser scanned and 
photographed continuously. 

The analysis of ground penetrating radar survey identified points where there was suspicion 
of blocks above the frost border. On these points, an excavation to verify the results of the 
GPR survey was carried out. The result shows very good agreement. 

Parallel was analyses of road surface condition changes and previous actions performed 
based on data from the Swedish Transport Administration  PMS (Pavement Management 
Systems). These analyses shows that: 

 The points investigated in detail by ground penetrating radar shows a high annual 
change in roughness and an uneven frost heave. The road recovers partly during the 
summer, but remains approximately one month after the assumed frost period. 

 The points investigated in detail shows high roughness at last summer measurement 

 There have been actions in the past (1994 and 1999) without removing the block. 
Hence, the damages will recur 

A treatment of the examined section was carried out in the autumn of 2013. This treatment 
included removal of identified blocks. The cost of the operation thus increases, in 
comparison with the cost of previous treatments. Meanwhile, the lifetime is expected to 
increase in comparison with the lifetimes of previous treatments. Although the initial cost is 
higher, the expected long-term cost reduction of about 20% 

By using ground penetrating radar, it is possible to identify possible blocks or solid objects 
in the construction and sub-base. 

In this studied road section it was also shown that the presence of stones can result in 
damage, which will recur if they are not removed. If they are removed, the life and durability 
is improved, so that the life cycle cost will be lower. 

Ground Penetrating Radar Survey is a good complement to other studies and analyzes, but it 
is the combination of different methods that is interesting. Ground Penetrating Radar 
Survey has added value when damages recur in the same place and there is poor knowledge 
of what is beneath the road surface.  
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Bakgrund och syfte 
Att använda georadar (GPR) för att ta reda på hur lagerstrukturen i vägkroppen ser ut är en 
teknik som den senaste tiden väckt mer och mer intresse. Tekniken är inte ny och har 
använts i många år men då främst i norra delen av Sverige.  

Ett stort problem vid underhåll av mindre vägar är tjälskjutning. Att på ett tidigt stadium få 
en indikation då det gäller förekomst av block genom mätning med georadar i kombination 
med manuell och bilburen mätning av synliga tjälskjutningsskador innan åtgärd bedöms 
både spara  tid och ge en bättre lönsamhet eftersom man får en säkrare och effektivare 
planering av kommande åtgärder. Att samla in georadar samtidigt som man samlar in 
mätbara bilder och laserdata som behövs i andra ändamål är därför ett intressant koncept 
som förväntas ge en bra totalekonomi. Ett annat behov som skall studeras i projektet är 
möjligheten att detektera gamla överlagda NB brunnar och ledningar vilket i många 
sammanhang kan ställa till problem och bl.a. ge skador i beläggning mm. 

I denna rapport redovisas resultatet från ett projekt där georadarmätningar utförts för att 
identifiera uppfrysande block. Samtidig med georadarmätningar samlades även bilburen 
laserdata samt positionsbestämda bilder in. I rapporten redovisas även resultat från andra 
undersökningar där georadar använts. 

Projektet syftar till att undersöka möjligheterna att utnyttja georadarmätning i kombination 
med bilburen laserdata samt positionsbestämda bilder kan användas för att identifiera 
uppfrysande block. 

Vad är stenuppfrysning? 
Det finns flera teorier bakom orsakerna kring uppfrysande stenar. En av teorierna är att när 
vatten i vägkropp eller undergrund fryser hävs vägen. Om och när frysfronten når en större 
sten fryser den övre delen av stenen fast och följer med när marken hävs. Vid den undre 
delen av stenen, dit frysfronten inte har kommit än, skapas ett hålrum där mindre partiklar 
kan ramla ner. När vägen tinar, kan inte den större stenen gå tillbaks till sitt gamla läge 
eftersom detta fyllts med mindre partiklar. Stenen har då flyttat sig lite uppåt mot vägytan. 

En annan teori är att frysfronten går snabbare ner genom stenen och att islinser bildas 
under stenen. Dessa islinser gör att stenen lyfts uppåt. När vägen tinar släpps mindre 
partiklar snabbare än stenen och dessa mindre partiklar faller ner under stenen som lyfter. 

Enligt den första teorin där stenen följer med den omgivande marken borde inte stenen 
innebära något problem innan den når vägytan, förutom de problem man samtidigt har fått 
med materialomlagring och ändrade lastfördelningsegenskaper. 

Enligt den andra teorin lyfter stenen mer än den omgivande marken och man får en större 
deformation vid vägytan än om man tillämpar den första teorin.  
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Tillgänglig information 
VTI:s tjälgränsmätare 

VTI har utvecklat ett mätsystem för att mäta tjäldjup i mark. I standardutförande mäts 
temperaturen på var femte centimeter ned till två meters djup. Systemet möjliggör 
automatisk registrering av temperaturen och kan förse till exempel väghållare eller 
skogstransportföretag med realtidsinformation om när vägar är körbara under perioder med 
tjällossning. Mätdata överförs trådlöst från den aktuella mätplatsen via ett GSM-modem till 
en internetserver eller direkt till en dator där avläsning av uppdaterade temperaturprofiler 
kan ske.  

 

Figur 1 Mätning av tjäldjup (Källa: VTI) 

Systemet kan man mäta bärigheten i vägbanor under tjällossning. Systemet kan också 
användas för automatisk övervakning av frysrisk i till exempel vattenledningar och 
avloppsrör. Mer information finns på VTI:s webbplats 

 

Figur 2 Tjälgränsmätare i mellersta Sverige 



11 
 

Trafikverket Pavement Management System (PMS) 

Trafikverkets PMS har uppgifter om vägytans tillstånd, trafik, vägbredd, utförda åtgärder, 
skyltad hastighet mm. Vägytemätningar med profilometer görs med jämna intervall (1-5 år) 
på det svenska statliga vägnätet. Intervallen beror på vägkategori så att större vägar mäts 
oftare och mindre vägar mer sällan. Mätningarna sker sommartid. 

 

Figur 3 Exempel på profilometer (VTI) 

Det som mäts är vägens längs och tvär profil, varur relevanta mått beräknas (IRI, Spårdjup, 
textur, kantdjup mm). Krav på mätningarna beskrivs i Trafikverkets metodbeskrivningar. 
Mätningarna redovisas i Trafikverkets PMS. I PMS redovisas även kartbild och fotografier 
av mätt väg. 

 

Figur 4 Exempel från Trafikverkets PMS 
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Mätning 
Georadarmätning 

Georadar används i många olika sammanhang för att få information om markförhållanden 
och markstrukturer såsom olika jordarter, hålrum, berg, vatten, metall och andra typer av 
material. 

 

Figur 5 Exempel på redovisning av georadardata 
Tekniken är mycket användbar när det gäller att förstå och analysera t.ex. bärighet i en 
vägkonstruktion. Datainformationen är också till stor nytta vid all form av 
underhållsplanering, upphandling, kvalitetskontroll av entreprenader, analys av 
sättningsskador, lokalisering av trummor och kablar m.m. 

Teknik 
En georadar (Ground Penetrating Radar) skickar ut elektromagnetiska pulser ner i marken 
med en sändare. Pulserna reflekterar mot olika lagergränser och föremål varpå de fångas 
upp av en antenn. Genom att använda olika frekvenser och olika antenner kan man 
kartlägga hela vägkonstruktionen och få ut information om beläggning, lagertjocklekar, 
förekomst av block, trummor, kablar och andra objekt, men också information om de 
material som finns under vägkonstruktionen. Mätning kan utföras i hastigheter ända upp till 
90 km/h beroende på vald frekvens och ändamål. 

Mer information och teknisk data finns hos Malå Geoscience. 
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Figur 6 Malå ProEx monterat på Terrain Cart vagn 

Vid datainsamling av georadar inom vägområdet bör man använda utrustning som är fast 
monterat eller dras efter bil då detta ger större trafiksäkerhet och enklare hantering. Vid 
lokala punktinsatser kan man givetvis använda en vagn eller dra antennen direkt på ytan.   

Det är viktigt att vara noga med positionering av radardata så att man efter analys kan 
markera ut eventuella företeelser som skall åtgärdas. Viss analys kan göras redan i fält vilket 
innebär att man direkt kan markera upp med färg på vägbanan.  

 

Figur 7 Malå ProEx med två antenner monterat på RoadCart vagn 

Vid användning av system med singelantenner så utförs datainsamling av minst två linjer i 
varje färdriktning. Detta ger även en överbestämning och säkrare bedömning vid tolkning 
och analys. Med en RoadCart vagn kan man samla in data från flera antenner samtidigt 
(antennerna är monterade efter varandra) vilket innebär att man kan mäta både 
beläggningstjocklek med en högfrekvent antenn, och vägens överbyggnad med en 
lågfrekvent antenn.  
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Figur 8 Malå GPR MIRA monterat efter mätbilen 

Det finns även georadarsystem som har många antenner monterade i bredd. Det innebär att 
man istället för två linjer i varje körfält får ett komplett tredimensionellt data med en bredd 
på ca 2 meter. Denna teknik ger stora datamängder men i gengäld väldigt värdefull 
information. Metoden används framför allt vid inventering av underjordisk infrastruktur 
såsom ledningar, brunnar men även vid undersökning av t.ex. uppfrysande stenar i 
vägkonstruktionen. 

 

Figur 9  Malå ProEx fast monterat på mätbilen 

Givetvis kan man åstadkomma samma typ av data genom att samla in många linjer med en 
singelantenn, men denna metodik är i vägsammanhang både tidskrävande och ger onödiga 
trafikstörningar. 

Att samtidigt samla in mätbara bilder ger ytterligare underlag för säkrare analys och 
tolkning. Alla insamlade data är positionsbestämda vilket innebär att man samtidigt kan 
titta på bild och radardata för en aktuell position. 

Mobil datainsamling med georadar gör det möjligt att på ett snabbt och enkelt sätt att skapa 
ett bra underlag för beslut om lämpliga vägunderhållsinsatser. 
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Laserskanning 

Data från mobil laserskanning används i dag av de flesta större konsulföretag i samband 
med projektering av vägar. Även inom andra sektorer som väg- och gatuunderhåll, 
planering, gestaltning och visualisering är mobil laserskanning en effektiv metod. 

 

 

Figur 10 Exempel på laserskanning 

Övriga tänkbara användningsområden för mobil laserskanning finns inom spårteknik 
och industrin samt i alla de fall då man önskar mätdata på långa sträckor. 

Laserdata med intensitetsinformation kan även exporteras som en skal- och vinkelriktigt 
bild (laserortofoto). Dessa koordinatsatta bilder kan sedan användas som 
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bakgrundsinformation i ett vanligt Cad- eller GIS-system. Då datamängden i ett 
komprimerat laserorto är förhållandevis liten är det fullt möjligt att öppna och betrakta hela 
vägnät på en vanlig kontorsdator. 

 

Figur 11 Exempel på laserorto överlagrat med ortofoto i färg från luften 

Laserdata kan även färgsättas med hjälp av bilder på ett sådant sätt att varje laserpunkt får 
en färg. Denna egenskap höjer tolkningsbarheten ytterligare och förenklar tolkningen och 
bearbetningen avsevärt. 

 

Figur 12 Exempel på laserdata färgat med samtidigt insamlade 360 bilder 

Teknik 
Vid datainsamling av laserdata används systemet GeoTracker vilket ger en noggrann 
positionsangivelse av insamlad laserdata. Vid goda satellitförhållanden är det möjligt att 
uppnå en medelavvikelse i höjd för körytan på ca 2-5 centimeter utan fältmätningar. Vid 
komplettering med fältmätningar kan noggrannheten förbättras till < 2 cm beroende på 
utförande. 

Punkttätheten vid normal datainsamling är ca 1500-2000 punkter per m² men kan 
styras beroende på skannerfrekvens och insamlingshastighet. Räckvidden för lasersystemet 
är ca 60 m beroende på ytans reflektivitet. Insamlat data innehåller även intensitet vilket 
förenklar tolkningen av detaljer. 
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Bildinsamling 

Datainsamling av mätbara bilder är en snabb, trafiksäker och ekonomisk metod som ger 
noggranna resultat med hög spårbarhet och stora mervärden. Bilderna kan vara av flera 
typer: 

 Högupplösta fotografier 

 360-bilder där man kan rotera bildpunkten 

Att samtidigt samla in bilder vid insamling av andra sensordata ger stora fördelar både vid 
bearbetning men även vid tolkning av resultat. Man får också på så sätt en värdefull 
dokumentation av väg- och gatunätets aktuella tillstånd inför framtida underhåll. 

 

Figur 13 Exempel på bilder för beläggningsinventering 

 

 

Figur 14 Exempel på 360 Viewer med kartfönster 

Bilderna kan även användas för andra ändamål i det löpande förvaltningsarbetet. Att med 
en bild kunna visa en specifik åtgärd är tydligare än att beskriva status eller en åtgärd med 
enbart ord. 
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Teknik 
Vid datainsamlingen av mätbara bilder och 360 bilder används systemet GeoTracker vilket 
även ger noggrann längdmätning och positionsangivelse. Datainsamlingen av bilder kan 
utföras i hastigheter ända upp till 70 km/h beroende på ljusförhållanden och trafiksituation. 
Avståndet mellan insamlade bilder kan anpassas helt efter önskemål men rimligt 
fotoavstånd för inventering är 10 meter. 

Positionsbestämda bilder kan användas för fotogrammetrisk mätning av t.ex. vägbredder 
eller koordinater på vägobjekt. 

Avvägning 

Traditionell avvägning används för att förankra laser skanning till kända höjdpunkter.  

 

Figur 15 Traditionell avvägning 

Val av sträckor 
Val av sträckor beror på: 

 Sträckorna ska ha problem där orsaken bedöms vara uppfrysande stenar. Val av 
teststräckor har skett i samråd med beställare 

 Sträckorna bör ligga öppet för att säkerställa tillgång till GPS-positionering, men det 
kan likväl vara av intresse att ha sträckor där GPS-data inte är tillgängliga för att 
visa när metodiken är mindre lämplig. 

 Av Lantmäteriet inmätta höjdpunkter bör finnas i anslutning till valda sträckor.  

 Det är lämpligt att välja sträckor som ligger i närheten av fasta tjälgränsmätare (se 
Länk till VTI tjälgränsmätare) 



19 
 

Vald mätsträcka 

Den väg som valts är ett avsnitt av väg 256 mellan Sala och Norberg. Det valda avsnittet är 
utpekat av Trafikverket som en sträcka med uppfrysande block. Vägen går omväxlande över 
öppen mark och i skog. Detta innebär att ev. problem med positionering med GPS kan 
studeras. 

 

 

Figur 16 Vald mätsträcka 

Genomförande 
För det valda vägavsnittet samlas data in genom:  

 Mätning med Malå GPR Mira georadar 

 Mätning med Malå ProEx georadar (singelantenn) 
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 Laserskanning 

 Stereobilder 

 Fältavvägning 

 Inhämtning av data från Trafikverkets PMS 

 Data från närmaste tjälgränsmätare 

Mätsystemet GeoTracker möjliggör samtidig datainsamling av positionsbestämda bilder, 
laserdata och georadar data.  

Georadarmätning 

Datainsamling av georadardata har utförts med MALÅ GPR MIRA (MALÅ Geoscience) i 
båda riktningarna samt mitten på ett sådant sätt att hela vägbanans yta är dokumenterad. 
Utrustningen har 31 antenner vilket innebär att man täcker en bredd på ca 2.20 m i varje 
stråk. Mätningar utfördes 2013-02-27. 

 

Figur 17 MALÅ GPR MIRA och GeoTracker 

Samma sträckor är även inmätta i båda riktningar  med en Malå ProEx samt en 500 MHz 
singelantenn. ProEx systemet är även använt för ett antal andra mätningar på E20 som 
redovisas i kapitlet ”Övriga mätningar”. 

Laserskanning 

Laserskanning är utförd med i båda körriktningar. Georeferering av laserdatata har skett 
mot egen etablerad referensstation placerad på höjdfix 126*1*0305 (se bilaga). Lagring av 
GNSS-data har skett med 0.5 sek intervall. Beräkning av plankoordinat har skett med 
SWEPOS beräkningstjänst. Positionsdata är beräknad i Novatel Inertial Explorer 8.50. 

Laserdata är en värdefull tilläggsinformation då skador och ojämnheter tydligt framträder. 
Att kombinera olika sensorer med noggranna positionsdata ger möjlighet att överlagra data 
och på så sätt få fram en helhet. Vägkanter, målade linjer samt beläggningsskador är 
digitaliserade ut laserdatat och används vid analys av georadardata. 
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Figur 18 Laserdata i perspektivvy 

Bildinsamling 

Datainsamling av bilder har utförts med en bildintervall av 10 meter i augusti 2013 

 

Figur 19 Positionsbestämd bilddata från GeoTracker 

I bilderna framträder skador, ojämnheter och deformationer. Man får också en bra 
uppfattning av beläggningens status. 

Avvägning 

Sträckan har avvägts vid fyra olika tidpunkter. 

Tabell 1  Mätomgångar 

Höst 2012 december Innan tjälning men efter lövsläppning 

Vinter 2013 februari Strävan att mäta då tjällyftningen är som högst.  

Vår 2013 maj Mätning under tjällossning.  

Sommar 2013 augusti Mätning då tjälen helt gått ur och vägen stabiliserats. 
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De punkter som avvägts är markerade med stålspikar som försänkts i vägens mitt. Totalt har 
12 punkter markerats. 

 

Figur 20 Höjdmätningspunkt markerad med stålspik 

Punkterna har bestämts i plan med GNSS RTK-mätning och i höjd med avvägning enligt 
nedan.  

Som referenspunkter i höjd har 2 st höjdfixar markerade med ståldubb i berg använts. 
Höjdfixarna har nummer 126*1*0305 och 126*1*0304 och ingår i riksavvägningen med höjd 
i RH2000 (se bilaga). Höjdfixarna är markerade i närheten av sträckans start- och 
slutsektion. Efter sträckan är totalt 12 st kalibreringspunkter markerade och avvägda. 

 

Figur 21 Avvägda punkter längs sträcka med uppfrysande stenar 

 

Data från Trafikverkets PMS 

I Trafikverket PMS (Pavement Management System) finns uppgifter om vägytetillståndet 
och utförda åtgärder, samt fotografier längs sträckan. Vägytetillståndet beskrivs med 
längsgående ojämnheter, spårdjup, kantdjup, textur, spårbottenavstånd mm och redovisas 
som medelvärden för 20 m. Alla mätningar 1987-2013 finns tillgängliga, men alla 
mätvariabler finns inte för hela perioden. Alla längder anges från Norberg och korsning med 
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väg 68 och längden avser startpunkt för varje 20-m sträcka. Denna startpunkt är också 
koordinatsatt men med viss osäkerhet 

Data från VTI:s tjälgränsmätare 

Den till den undersökta sträckan närmaste tjälgränsmätare ligger i Norberg. Denna visade 
på följande resultat för vintern 2012-13. 

 

Figur 22 Resultat från tjälgränsmätare, Norberg, vintern 2012-13 

Från denna bild kan utläsas att vägen vid tjälgränsmätaren var tjälad från slutet av 
november (2012) till slutet av mars (2013). Maximalt tjäldjup är ca 140 cm. Från slutet av 
mars tinar vägen från ytan och nedåt. Helt utan tjäle är vägen i mitten av april. Beroende på 
säsong varierar tjäldjupet. Vid stationen i Norberg var tjäldjupet efter en tidigare mild vinter 
2013-14, i januari 2014 ca 100 cm  

Andra tjälgränsmätare i regionen visar i januari 2014: 

Sagån 100 cm 
Uppsala  92 cm 
Tjälgränsmätaren i Norberg ligger inte i direkt anslutning till den undersökta sträckan så det 
går inte att direkt överföra resultatet. Men med hänsyn till att andra mätare i regionen visar 
liknande resultat antas att tjäldjupet vid den undersökta sträckan ligger på ca 100 cm en 
mild vinter men att tjälen går djupare en mer normal vinter. Samtidigt ligger den 
undersökta sträckan i ett skuggigt parti där tjälen kan vara längre. 

Resultat 
Vid redovisning av resultat används för positionering dels koordinater (SWEREF99 16 30) 
och löpande längd mätning motsvarande Trafikverkets PMS. För väg 256 utgår denna från 
korsning i Norberg med väg 66. För att knyta koordinater till löpande längd används 
Trafikverkets PMS. 

Georadar 
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GPR data är bearbetad av MALÅ Geoscience och levererad som djupskivor i tif-format samt 
koordinatlista med identifierade möjliga stenar i överbyggnaden. 

Tabell 2  Positioner för med georadar identifierade misstänkta stenar (Koordinater i SWEREF99 16 

30) 

Löpande längd (m) X Y 

16520 6652066.219 129341.092 

16519 6652067.913 129341.145 

16522 6652068.873 129344.275 

16526 6652064.594 129346.647 

16529 6652065.264 129350.451 

16530 6652064.555 129351.218 

16530 6652066.135 129350.549 

16531 6652065.068 129352.158 

16533 6652064.672 129353.533 

16532 6652062.797 129353.426 

16533 6652062.213 129354.417 

16535 6652063.595 129356.147 

16567 6652054.317 129386.347 

16567 6652054.829 129386.803 

16570 6652053.659 129389.533 

16570 6652052.348 129389.816 

16571 6652051.987 129390.775 

 Figur 23 Radargram från löpande längd 16035-16093 
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Resultatet från georadarmätning (figur 22) visar inga indikationer på uppfrysande stenar 
eller andra fasta föremål under vägytan. På de avsnitt där vägytan är skadad (och lagad) 
finns en ”störning” i georadar resultatet. Orsaken till skadan ligger troligtvis i brister i 
material i kombination med vatten. Vägytemätningar visar att denna skada är 
återkommande. 

Figur 24 Radargram från löpande längd 16185-16243 

Georadardataresultatet (figur 23) visar att det finns något som kan tolkas som en trumma 
eller annat objekt drygt 1 m under vägytan. Samma anomali finns även i radargrammet 
insamlat i andra färdriktningen varför det mest troliga är att det rör sig om en gammal 
korsande trumma. Ojämnheten kan tyda på att trumman har kollapsat antingen p.g.a. 
överlast eller ålder. Inga trummynningar kom fram vid nyligen utförd dikning så det rör sig 
om en gammal konstruktion. Vägytemätningar indikerar inte att denna skada är 
återkommande, men samtidigt visar vägytemätningarna på en accelererande förändring av 
ojämnheter (IRI vänster). Även efter åtgärd 2013 finns en risk att denna skada återkommer. 
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Figur 25 Radargram resultat från löpande längd 16485 - 16543 

Georadardataresultat (figur 24) visar tydligt på stenar i vägkroppen. Okulärt kan skador 
noteras. Vägytemätningar indikerar att det fanns problem vid detta avsnitt 1994 och att 
därpå följande åtgärder inte åtgärdat orsaken till problemet. 

Avvägning 

Avvägningen visar på följande resultat: 

Tabell 3  Resultat från avvägning. Skillnad i mm relaterat till avvägning 2013-08-19 

 Löpande längd 2012-12-12 2013-02-26 2013-05-07 2013-08-19 

1001 16026 26.000 57.000 5.000 0.000 

1002 16151 25.000 55.000 9.000 0.000 

1003 16282 24.000 55.000 9.000 0.000 

1004 16424 13.000 13.000 4.000 0.000 

1005 16500 21.000 57.000 21.000 0.000 

1006 16564 23.000 74.000 50.000 0.000 

1007 16629 19.000 41.000 7.000 0.000 

1008 16691 4.000 10.000 4.000 0.000 

1009 16750 6.000 25.000 4.000 0.000 

1010 16808 4.000 6.000 3.000 0.000 

1011 16943 -1.000 0.000 -1.000 0.000 

1012 17061 -2.000 -3.000 -2.000 0.000 
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Figur 26 Avvägd tjällyftning och punkter med misstänkt uppfrysande stenar 

Avvägningen visar en tydlig lyftning där analys med georadar indikerar förekomst av sten. 
Notabelt är att där det förekommer uppfrysande stenar finns det fortfarande en deformation 
i maj 2013 trots att ingen tjäle (enligt närliggande tjälgränsmätare) förekommer. Den 
uppfrysande stenen ser ut att ”hänga” kvar. En slutsats är att tidiga vägytemätningar kan 
påverkas av en resteffekt av tjällyftning, med en reservation för att den undersökta sträckan 
ligger i skugga vilket kan medföra att tjälen varar längre  

Notabelt är också att för de sista två punkterna är deformationen negativ, d.v.s. vägytan 
ligger högre vid mätning i augusti än vid övriga mätningar (1-3 mm). Detta bedöms dock 
ligga inom felmarginalen för avvägningen. 

Avvägning har en begränsning eftersom antalet punkter är begränsade. Det bör därför 
finnas punkter mellan de avvägda punkterna där tjällyftningen är annorlunda.   

Analys av PMS-data 

Längs den studerade vägsträckan har historiskt ett flertal åtgärder utförts. Enligt vad som 
rapporterats är åtgärdsintervallen mycket korta vilket indikerar att det är en 
problemsträcka. Samtidigt kan ifrågasättas om rapporterade åtgärder stämmer. Genom att 
studera hur tillståndet förändrat från 1991 och framåt kan följande iakttagelser göras: 

 Spårbottenavståndet eller avståndet mellan spåren är för huvuddelen av sträckan 
större än 1700 mm vilket indikerar att skador är relaterade till lastbilar. 

 Om åtgärd utfördes 1989 så var det en dålig åtgärd eftersom tillståndet 1991 var 
dåligt 
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 Det bör ha gjorts punktvisa åtgärder 1994 (ej rapporterade) eftersom tillståndet 
punktvis förbättrats mellan 1994 och 1995. De punkter som åtgärdats ligger i 
anslutning till de punkter som var dåliga innan åtgärd 2013. 

 

 

Figur 27 Ojämnheter (IRI) och spårdjup 1994 0ch 1995 

Figuren visar en förbättring av tillståndet vid sektion 16500-16640. Även vid sektionerna 
16100-16160 och 16260-16320 verkar åtgärd utförts men det är inte entydigt för ojämnheter 
och spår. 

 Den åtgärd som gjordes 1999 var stor och gav ett bra initialt resultat. Efter åtgärd 
1999 verkar, enligt tillståndsförändringen, inga större åtgärder utförts förrän 2013 
även om så rapporterats. De punkter som detaljundersökts med georadar visa en 
kraftig årlig förändring av ojämnheter. De punkter som var ojämna 2013 var också 
ojämna innan åtgärd 1999. Samtidigt kan konstateras att det 1999 fanns ojämnheter 
som åtgärden samma år tog bort och att de ännu inte kommit tillbaka. 

 

 

 

 

Figur 28 Tillstånd längs sträckan mätt vid olika tidpunkter 

 De punkter som detaljundersökts visar höga ojämnheter vid senaste 
sommarmätning. 
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 Studerar man fotografier från punkt vid löpande längd ca 16240 så kan noteras att 
ojämnheter vintertid är tydligt sämre än vad mätning sommartid indikerar. Därmed 
kan också konstateras att om mätning skett vintertid skulle de längsgående 
ojämnheterna vara betydligt högre. 

 

Figur 29 Bild från sektion 16240 taget 2013-02-26 

Slutsatser från analys av tillstånd och tillståndsutveckling är att: 

Om det finns ojämnheter som orsakas av uppfrysande stenar, så måste stenarna tas bort 
innan en beläggningsåtgärd annars kommer ojämnheterna tillbaka. Om detta hade gjorts 
vid åtgärd 1994 eller 1999 hade den åtgärd som utfördes 2013 troligtvis kunnat skjutas 
minst 5 år fram i tiden. Den förra åtgärden på den aktuella sträckan hade en livslängd på 14 
år, men man hade kunnat förvänta sig en livslängd på ca 20 år.  

Den åtgärd som utfördes 2013 kostade ca 1080 kkr varav avvattning, utskiftning och 
borttagning av sten kostade ca 140 kkr. Om man som räkneexempel tänker sig att man 
enbart utför en beläggningsåtgärd för 940 kkr. Detta ger med en livslängd på 14 år en 
årskostnad på 67 kkr. Men då man inkluderar avvattning, utskiftning och borttagning av 
sten så antas livslängden öka till 20 år. Detta medför att årskostnaden blir 54 kkr. Detta 
innebär en långsiktig kostnadsreduktion med ca 20%. 

I detta fall är det tydligt lönsamt att genom att skaffa sig bättre information om orsakerna 
till skador åtgärda problemen och inte symptomen, trots att det kostar mer vid 
åtgärdstillfället. 

Okulär bedömning från bilder 

I samband med avvägning 2013-08-03 samlades bilder in var 10:e meter. Dessa bilder har 
använts för att göra en bedömning av allvarlighetsgraden av olika typer av skador. De skador 
som bedömts är ytskador, deformationer och sprickor. Skadorna har bedömts i en 3-gradig 
skala enligt följande: 

1.  Mindre skador 
2. Medel skador 
3. Allvarliga skador 

Baserat på skadetyp och allvarlighetsgrad har ett okulärt tillståndsindex i skala 0-5 
beräknats, där 0 motsvarar inga skador och 5 allvarliga skador i hela körbanan. 
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Observera att den okulära bedömningen är gjord för hela körbanan till skillnad mot 
tillståndsdata från PMS som avser ett körfält.  

Sammanställning av resultat 

I följande bild sammanställs den information som har varit tillgänglig 

 

Figur 30 Sammanställning av resultat från PMS, Okulär bedömning, avvägning och georadar 
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Verifiering av resultat 
För att verifiera tolkat resultat har dragning/uppgrävning av den grundaste sten utförts.  
Enligt tolkning i MIRA radardata befann sig denna sten på ett djup av 0.67 m. Sten har 
tryckts uppåt vilket också gett en topskada i beläggningen då snöröjningsfordon skrapat i 
och slagit emot upphöjningen. 

 

Figur 31 Laserdata med topskador i Topvy 

Utsättning av stenar och dess djup utfördes enkelt med hjälp av läget av befintliga 
topskador.  

 

Figur 32 Utsättning av stenar med ledning av topskador  
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Figur 33 Uppskärning av beläggning  

 

 

Figur 34 Krok för att lyfta beläggning och sten  

Bärlagret bestod av uppblandat material med stor förekomst av block och sten vilket tyder 
på att man utan vidare eftertanke använt det material man haft till förfogande vid 
vägbygget.  
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Figur 35 Bärlager med uppblandat material 

 

 

Figur 36 Vidgning av hål  
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Figur 37 Sten 

 

  

Figur 38 Vägg av lera i innerslänt 

Övriga undersökningar 
Arboga reflektionssprickor 

Vid ytterligare tester med GPR-mätning som utfördes för att identifiera uppfrysande stenar 
på E20 undersöktes en mindre beläggningsskada som gång på gång varit föremål för 
lagning. Skadan befinner sig vid Östra Broleden i Arboga och var cirkulär till sin form och 
uppvisade tydliga reflektionssprickor. Misstankar att det rörde sig om ett brunnslock som 
befann sig under beläggningen fanns men uppgiften var inte bekräftad.  
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Figur 39 Beläggningsskada 

 

Figur 40 Radargram beläggningsskada Arboga 

Radargram insamlade över skadan visar att det rör sig om ett brunnslock med diameter 600 
mm och att inga grunda in och utlopp finns. En tid senare grävdes den aktuell skada upp och 
det konstaterades att brunnen hade sekundär betydelse vilket innebar att den kunde läggas 
över och att en brunnsring kunde tas bort varpå ett bärande material och ny beläggning 
kunde läggas. 

Tjälrelaterade ojämnheter E20 

Vid samma tillfälle undersöktes ett annat ställe på E20 mellan Arboga och Örebro där 
kraftiga tjälrelaterade ojämnhet fanns. 
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Figur 41 Tjälrelaterade ojämnhet E20 Arboga-Örebro 

 

 

Figur 42 Radargram av tjälrelaterade ojämnhet E20 Arboga-Örebro 
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Diskussion 
Att hitta metoder att se vilket djup uppfrysande stenar befinner sig på kan vara en hjälp vid 
beslut av åtgärder. Stora stenar som tränger upp i bärlagret innebär en stor risk att 
problemen snabbt återkommer om man bara jämnar av och lägger ny beläggning. Om 
stenen är relativt liten och fortfarande befinner sig på långt ner så kan det vara bättre 
ekonomi att bara jämna ut ytan och belägga.  

Vad är orsakerna? Många gånger kan det vara en både enklare och effektivare att ta reda på 
varför vissa vägpartier får problem med uppfrysande stenar. Den vanligaste orsaken är 
vatten i vägkroppen och då kan detta istället åtgärdas genom urkilning av innerslänt och på 
det sättet minska uppfrysningen av stenarna. På så sätt slipper man en kostsam åtgärd som 
kan innebära både större trafikstörning och är dyrare att återställa. 

När man studerar tillståndsutveckling och vilka åtgärder som tidigare utförts är det 
uppenbart att om man inte åtgärdar orsaken till en skada som kommer skadan igen. En 
lokal ojämnhet kan bero på uppfrysande stenar eller andra fasta föremål, men orsaken kan 
vara något annat. Om man vill identifiera orsaken till en skada är mätning med georadar 
lämplig. 

Slutsatser 
Vad kommer vi fram till? Kan man identifiera block som befinner sig på ett djup där det är 
ekonomiskt försvarbart att gräva upp dem? 

Genom att använda georadar är det möjligt att identifiera möjliga stenar eller fasta föremål i 
underbyggnad och undergrund.   

På den här studerade vägsträckan visade det sig också att förekomst av stenar kan leda till 
skador som återkommer om de inte avlägsnas. Om de avlägsnas kan livslängden och 
beständigheten förbättras så att livscykelkostnaden blir lägre. Den undersökta sträckan 
åtgärdades hösten 2013. Denna åtgärd inkluderade upptagning av identifierade stenar. 
Kostnaden för åtgärden ökar därmed i jämförelse med kostnaden för tidigare åtgärder. 
Samtidigt förväntas livslängden öka i jämförelse med tidigare åtgärders livslängder. Trots 
att den initiala kostnaden är högre förväntas en långsiktig kostnadsreduktion på ca 20%  

Georadarmätning är ett bra komplement till andra undersökningar och analyser, men det är 
kombinationen av olika undersökningsmetoder som är intressant. Georadarmätning har ett 
mervärde då man har återkommande skador på samma plats och inte vet vad som ligger 
under vägytan. 

Fortsatt arbete 
Ofta handlar det om lokala skador som man vill kunna mäta upp på ett ekonomiskt och 
snabbt sätt. Att använda ett MALÅ MIRA system med 31 antenner är effektivt när allt är på 
plats men inte så enkelt att hantera utrustningen i fält. Det kräver separat släpvagn och flera 
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personer för att utföra uppdraget. Att hitta en mobil och enkel utrustning med ett mindre 
antal antenner som kan vara monterad direkt på bilen skulle förenkla insamlingen och 
därmed öka volymen och minska kostnaden. Att köra två gånger i varje riktning kan 
accepteras om utrustningen är enkel att hantera. 

Den här redovisade undersökningen är från en vägsträcka. I ett fortsatt arbete bör ett flertal 
vägsträckor undersökas. 
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Bilaga 

Höjdinformation 

 

 

 

Figur 43 Höjdpunkt 126*1*0304 
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Figur 44 Höjdpunkt 126*1*0305 
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