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Uppdatering av handbok i vägytemått

Projektet resulterade i en välskriven och dagsaktuell version av en tidigare utgiven handbok 
(2003). Handboken är omarbetad mot både nyutgivna och uppdaterade metodbeskrivningar. 
I övrigt har såväl språk som illustrationer, i hela boken, förenklats och förtydligats.  

Syfte och genomförande
Projektet syftade till att uppdatera handboken och komplettera 
med de förändringar som tillkommit sedan den först utgavs år 
2003. Den uppdaterade handboken kommer att kunna användas 
som kurslitteratur i Asfaltskolans kurser och kommer att vara 
tillgänglig via Trafikverkets hemsida. Revideringen har utförts med 
finansiering av Trafikverket och SBUF. Omarbetningen har utförts 
av Ramböll Sverige AB med stöd av PEAB och Trafik verket.

Resultat
En ny handbok finns nu att tillgå, både som ett digitalt pdf- 
dokument och en tryckt bok. 

Handboken ger en översiktlig beskrivning av de vanligaste 
vägytemåtten samt deras betydelse och vikt vid bedömningar av 
vägytor. Handboken vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i 
kontakt med beläggningars standard och jämnhet. Målet är att på 
ett enkelt och pedagogiskt sätt förklara de olika måtten och deras 
användningsområde, samt att belysa en del vanliga frågeställ-
ningar kring vägytemätningar i allmänhet.

I denna nya utgåva har ändringar införts med hänsyn till Trafik-
verkets nya metodbeskrivningar för vägytemätning. Dessutom  
har texten bearbetats och nya exempel har lagts till för att förenkla  
förståelsen av vägytemått. Två kapitel har tillkommit för att beskriva 
hur vägytedata kan användas inför och efter ett beläggnings-
arbete.

Handboken kan vara stöd till alla som är verksamma med väg-
beläggningar i alla dess skeden.

Bakgrund
Vägytemätning med laserbil är idag en allmänt använd metod för 
kontroll och uppföljning av vägentreprenader åt Trafikverket och 
andra beställare. För många entreprenörer och beställare är kun-
skapen bristfällig kring vägytemätning och de mått som används. 
Asfaltskolan har därför beslutat att återuppta kursen i Vägytemått 
som gavs under början av 2000-talet. För cirka 10 år sedan var 
SBUF medfinansiär till en handbok i Vägytemått. Denna handbok 
fick stor spridning och blev mycket uppskattad för dess pedago-
giska upplägg. Handboken beskriver mått, mätmetoder och hur 
dessa kan användas både vid kontroll och för planering av bland 
annat beläggningsarbeten.



Ytterligare information
Kontaktpersoner:
Thomas Wahlman, Ramböll, tel: 010-6155440, 
e-post: thomas.wahlman@ramboll.se
Johanna Thorsenius, Trafikverket , tel: 010-123 78 60, 
e-post: johanna.thorsenius@trafikverket.se
Peter Gustafsson, PEAB, tel: 0733-848577,  
e-post: peter.gustavsson@peabasfalt.se

Litteratur:
• Jämnt hela vägen. Handbok i Vägytemått. TRV 100703.  

Boken kan beställas via Trafikverkets hemsida.


