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Referat 

För de flesta typer av vägutrustningar finns regelverk som ställer funktionskrav. Exempelvis ska en 

vägmarkering ha en lägsta retroreflexion för att den ska ha tillräcklig synbarhet. Beträffande 

vägbelysning finns i Trafikverkets Krav för Vägar och Gators Utformning (VGU) flera olika 

funktionskrav, bland annat krav på tillåten bländning, krav på avskärmning, belysningsstyrka och den 

vägyteluminans som belysningen ger. På de allra flesta gator och vägar är luminanskravet den 

viktigaste parametern, inte minst för att detta har betydelse för möjligheten att upptäckta fotgängare. 

För att ett krav i regelverket ska vara meningsfullt är det viktigt att det är möjligt att kontrollera om 

kravet är uppfyllt. Emellertid är luminansmätningar komplicerade och känsliga för störningar från 

omgivande ljuskällor. 

Syftet med denna studie har varit att utveckla en prototyp till ett instrument som möjliggör snabba 

mobila mätningar av vägytans luminans utan risk för störningar från annan trafik. 

Genomförda tester med instrumentet har visat att mätning av vägyteluminans på längre vägsträckor 

kan utföras, utan ljusstörningar från annan trafik. Mätningarna är dessutom förhållandevis snabba och 

kräver ett minimum av manuell databearbetning. Att mätsystemet dessutom har god noggrannhet gör 

att det lämpar sig för tillståndsmätningar av vägbelysning. 
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Abstract 

For most types of road equipment there are regulations that set the performance requirements. For 

example, a road marking must have a minimum retroreflectivity for it to have sufficient visibility. 

Regarding road lighting there are multiple performance requirements in the Swedish Transport 

Administration's requirements for road and street design (VGU), including requirements for allowed 

glare, demands on shielding, illuminance and road surface luminance. On most roads and streets, the 

luminance requirement is the most important parameter, not least because this is important for the 

possibility of detecting pedestrians. 

For a requirement in the regulations to be meaningful, it is important that it is possible to check if the 

requirements are met. However, luminance measurements are complicated and susceptible to 

interference from ambient light sources. 

The purpose of this study was to develop a prototype of an instrument which enables fast mobile 

measurements of road surface luminance without the risk of interference from other traffic. 

Completed tests with the instrument have shown that the measurement of road surface luminance on 

longer sections can be performed, without light interference from other traffic. The measurements are 

also relatively rapid and requires a minimum of manual data processing. The measurement system 

additionally has good accuracy which makes it suitable for condition assessment of road lighting. 
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Förord 

På uppdrag av Trafikverket har en mätvagn för mobil mätning av vägbelysningens funktion utvecklats. 

Projektledare för projektet har varit Stig Englundh. Stig har tillsammans med Harry Sörensen, ansvarat 

för den tekniska konstruktionen av mätvagnen och datainsamlingssystemet. Utvärderingen av 

mätsystemet samt författande av rapporten har Sven-Olof Lundkvist och Carina Fors ansvarat för. 

Projektets kontaktperson på Trafikverket har varit Petter Hafdell. 

 

Linköping, augusti 2016 

 

Stig Englundh 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Mobil mätning av vägbelysning 

av Carina Fors (VTI), Sven-Olof Lundkvist (VTI) och Stig Englundh (VTI) 

 

För de flesta typer av vägutrustningar finns regelverk som ställer funktionskrav: en bullerskärm ska 

dämpa ljudet till en högsta tillåten nivå, en vägmarkering ska ha en lägsta retroreflexion för att den ska 

ha tillräcklig synbarhet, etcetera. Beträffande vägbelysning finns i Trafikverkets publikation Krav för 

vägars och gators utformning (VGU) flera olika funktionskrav, bland annat krav på tillåten bländning, 

krav på avskärmning, belysningsstyrka och den vägyteluminans som belysningen ger. På de allra 

flesta gator och vägar är luminanskravet den viktigaste parametern. Eftersom ett objekt på vägbanan 

nästan alltid framstår som mörkare än bakgrunden (vägbanan) ger en ljus vägbana hög kontrast och 

därmed god synbarhet, vilket är viktigt, framförallt för upptäckt av fotgängare. 

För att ett krav i regelverket ska vara meningsfullt är det viktigt att det är möjligt att kontrollera om 

kravet är uppfyllt. Emellertid är luminansmätningar komplicerade och känsliga för störningar från 

omgivande ljuskällor. Att mäta luminans med en konventionell fotometer är möjligt, men oerhört 

tidskrävande. CCD-kameran kan vara användbar, men med den måste mätningar göras i lågtrafik, utan 

bländning från mötande då detta ger upphov till systematiskt alltför höga luminansvärden.  

Det finns således behov av ett instrument som kan göra snabba mobila mätningar av vägytans 

luminans utan risk för störningar från annan trafik. Med ett sådant instrument skulle tillstånds-

mätningar, liknande de som görs på vägytors profil och vägmarkeringars synbarhet, kunna utföras.  

Syftet med denna studie har varit att utveckla en prototyp till ett instrument för mobil mätning av 

vägytans luminans. 

Mätinstrumentet utgörs av en släpvagn på vilken det har monterats tre fotoceller (luxmetrar), en 

optokator och en datainsamlingsenhet. 

Av de tre fotocellerna är den mittersta fast monterad och centrerad med avseende på släpkärrans 

bredd.  De två yttre fotocellerna är monterade på vikbara armar, så att deras position tvärs körbanan 

kan varieras. Detta möjliggör mätning i de positioner som anges i SS-EN 13201-3: Vägbelysning - Del 

3. Beräkning av prestanda. 

Genomförda tester med instrumentet har visat att mätning av vägyteluminans på längre vägsträckor 

kan utföras, utan störningar från annan trafik. Resultaten visar en god överensstämmelse mellan dessa 

testmätningar och mätning med luminansmätare. 

Mätningarna är dessutom förhållandevis snabba och kräver ett minimum av manuell databearbetning. 

Att mätsystemet dessutom har god noggrannhet gör att det lämpar sig väl för tillståndsmätningar av 

vägbelysning. 
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Summary 

Mobile measurement of street lightning 

by Carina Fors (VTI), Sven-Olof Lundkvist (VTI) and Stig Englundh (VTI) 

 

For most types of road equipment there are regulations that set performance requirements: a noise 

screen should mute the sound to a maximum permitted level, a road marking should have a minimum 

retroreflectivity for it to have sufficient visibility, etc. With regard to street lighting there are multiple 

functional requirements described in the Swedish Transport Administration's publication 

Requirements for roads and street design (VGU), including requirements for allowed glare, demands 

on shielding, illuminance and road surface luminance. On most roads and streets are luminance 

requirement is the most important parameter. As an object on the roadway almost always appears 

darker than the background (the road surface), a bright road gives a high contrast and therefore good 

visibility, which is important, especially for the detection of pedestrians. 

For a requirement in the regulations to be meaningful, it is important that it is possible to check if the 

requirements are met. However, luminance measurements are complicated and susceptible to 

interference from ambient light sources. To measure the luminance with a conventional photometer is 

certainly possible, but extremely time consuming. A CCD camera can be useful, but the measurements 

must be made in the off-peak hours, without glare from oncoming vehicles, which would give rise to 

systematically too high luminance. 

There is therefore a need for an instrument that can carry out fast mobile measurements of the road 

surface luminance without the risk of interference from other traffic. Such an instrument would permit 

measurements, similar to those made on road surface profile and visibility of road markings, to be 

performed. 

The purpose of this study was to develop a prototype of an instrument for mobile measurement of road 

surface luminance in street lighting. 

The measuring instrument consists of a trailer on which it is mounted three photocells (lux meters), an 

optokator and a data collection device. 

Of the three photocells the central one is fixed and centered with respect to the trailer width. The two 

outer photocells are mounted on foldable arms, so that the lateral position across the driving lane can 

be varied, allowing for measurement in the positions specified in SS-EN 13201 – Road lighting - Part 

3: Calculation of performance. 

Completed tests with the instrument have shown that the measurement of road surface luminance on 

longer sections can be performed, without light interference from other traffic. The measurements are 

also relatively rapid and requires a minimum of manual data processing. The measurement system 

additionally has good accuracy which makes it suitable for condition assessment of road lighting. 
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1. Bakgrund 

För de flesta typer av vägutrustningar finns regelverk som ställer funktionskrav: en bullerskärm ska 

dämpa ljudet till en högsta tillåten nivå, en vägmarkering ska ha en lägsta retroreflexion för att den ska 

ha tillräcklig synbarhet, etc. Beträffande vägbelysning finns i Krav för vägars och gators utformning, 

VGU (Trafikverket 2015) flera olika funktionskrav, bland annat krav på tillåten bländning, krav på 

avskärmning, belysningsstyrka och den vägyteluminans som belysningen ger. På de allra flesta gator 

och vägar är luminanskravet den viktigaste parametern. Eftersom ett objekt på vägbanan nästan alltid 

framstår som mörkare än bakgrunden (vägbanan) ger en ljus vägbana hög kontrast och därmed god 

synbarhet, vilket är viktigt, framförallt för upptäckt av fotgängare. 

För att ett krav i regelverket ska vara meningsfullt är det viktigt att det är möjligt att kontrollera om 

kravet är uppfyllt. Emellertid är luminansmätningar komplicerade och känsliga för störningar från 

omgivande ljuskällor (Lundkvist 2003). Att mäta luminans med en konventionell fotometer är 

visserligen möjligt, men oerhört tidskrävande. CCD-kameran kan vara användbar, men med den måste 

mätningar göras i lågtrafik, utan bländning från mötande, som skulle ge upphov till systematiskt alltför 

höga luminansvärden.  

Det finns således ett behov av ett instrument som kan göra snabba mobila mätningar av vägytans 

luminans utan risk för störningar från annan trafik. Med ett sådant instrument skulle tillstånds-

mätningar, liknande de som görs på vägytors profil och vägmarkeringars synbarhet, kunna utföras. 

Denna studie beskriver en prototyp av ett sådant instrument. 
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2. Begrepp och fysikaliska samband 

Nedan definieras de storheter som fortsättningsvis används, samt samspelet mellan dessa. 

Grundläggande är att en ljuskälla har ett visst strålningsflöde, ɸ [W], som om det viktas med ögats 

fotopiska känslighetskurva, λ-kurvan, benämns ljusflöde, ɸ λ [lumen]. Inom en viss rymdvinkel, ω 

[srad], exempelvis ner mot vägbanan, kan då ljusstyrkan, I [cd], beräknas som: 

 

𝐼 =
Φ𝜆

𝜔
  (1) 

 

Ljusstyrkan mot vägbanan kommer att ge upphov till en belysningsstyrka, E [lx] vid vägbanan: 

 

𝐸 =
𝐼 𝑐𝑜𝑠𝛽

𝑟2   (2), 

 

där r är avståndet mellan ljuskällan och vägytan och β är vinkeln mellan belysningsriktningen och 

normalen till vägytan. 

Vägytans reflexionsegenskaper i vägbelysning beskrivs av dess luminanskoefficient, Qd [cd/m2/lx]. 

Med hjälp av Qd kan vägytans luminans, L [cd/m2] beräknas som: 

 

𝐿 = 𝐸 ∙ 𝑄𝑑  (3) 

 

Ekvation (3) visar att vägytans luminans kan beräknas genom mätning av belysningsstyrkan mot 

densamma samt vägytans luminanskoefficient. Båda dessa storheter finns sannolikt en möjlighet att 

mäta eller predicera med mobil mätning. 
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3. Metod 

3.1. Teori 

Ekvation (2) i kapitel 2 visar sambandet mellan å ena sidan belysningsstyrkan vid vägytan och å andra 

sidan ljusstyrkan mot densamma samt avståndet mellan ljuskällan och vägytan. Vid mätning av 

belysningsstyrkan, med mötande trafik, har man en situation som Figur 1 visar. 

 

 

Figur 1. De geometriska förutsättningarna vid mätning av belysningsstyrkan i punkten P. 

 

Av Figur 1 framgår att vinklarna α är nära 90º och β kan ha ett värde från 0º upp till nära 90º. 

Belysningsstyrkan i punkten P är additiv, d.v.s. motsvarar summan av bidragen från vägbelysningen 

och den mötandes ljus. Med användning av ekvation (2) erhålls då: 

 

𝐸 =
𝐼𝑣ä𝑔𝑏𝑒𝑙𝑦𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 cos 𝛽

𝑟𝑣ä𝑔𝑏𝑒𝑙𝑦𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔
2 +

𝐼𝑚ö𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒 cos 𝛼

𝑟𝑚ö𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒
2  (4) 

 

Medelbelysningsstyrkan på vägbanan är typiskt ca 15–25 lx. Halvljus från mötande faller på 

mötesavståndet 30 m in med α ca 89º, vilket med ca 10 000 cd från halvljuset ger 10  cos 89° lx, 

vilket ger mindre än 1 lx vid fotocellerna på mätvagnen. På kortare avstånd blir α mindre, men 

ljusstyrkan från mötande minskar i riktning mot fotocellerna, varför tillskottet från den mötande aldrig 

kommer att överstiga 1 lx vid fotocellerna. Detta betyder att ekvation (4) kan skrivas: 

 

𝐸 =  
𝐼𝑣ä𝑔𝑏𝑒𝑙𝑦𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑟𝑣ä𝑔𝑏𝑒𝑙𝑦𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔
2  (5) 

 

Vägytans luminans beräknas med ekvation (3). Förutom belysningsstyrkan krävs enligt denna 

ekvation kännedom om luminanskoefficienten, Qd. Denna kan mätas indirekt med en optokator, vilket 

behandlas i avsnitt 3.2. 

 

rmötande

α
Imötande

Ivägbelysning

rvägbelysning

P
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3.2. Mätutrustningen – Road Lighting Tester (RLT) 

För att mäta belysningsstyrkan mobilt har en släpkärra utrustats med: 

 Tre fotoceller (luxmetrar) 

 En optokator 

 En datainsamlingsenhet 

Mätsystemet går under arbetsnamnet Road Lighting Tester, RLT. 

Av de tre fotocellerna är två monterade på vikbara armar, så att vertikalavståndet mellan luxmetrarna 

kan varieras, vilket möjliggör mätning tvärs vägen i de positioner som anges i SS-EN 13201-3: 

Vägbelysning - Del 3. Beräkning av prestanda . Optokatorn finns monterad under 

datainsamlingsenheten. Figur 2 visar mätsystemet. 

 

Figur 2. Prototypen av Road Lighting Tester med tre fotoceller, en datainsamlingsenhet (i lådan) och 

en optokator (under lådan). 

 

Hela systemet har gjorts lågt, så att ljus även i stora vinklar (β i Figur 1) kan passera fritt till de tre 

fotocellerna. Fotocellerna, som är cosinuskorrigerade med avseende på vinkeln mellan infallande ljus 

och vägytans normal, är monterade 0,18 meter över vägbanan, vilket introducerar ett visst systematiskt 

mätfel. Rakt under armaturen är detta fel 4–8 %, beroende på ljuspunktshöjden. Mätfelet för 

belysningsstyrkans medelvärde kommer för de mest förkommande höjderna, 7–12 m och 

stolpavstånden, 20–40 m, att vara knappt 2 %.  

Optokatorn har modifierats för indirekt mätning av luminanskoefficienten. Vanligen används denna 

optokator för texturmätning: En signal vars intensitet varierar med vägytans ljushet sänds ut mot 

vägytan i normalens riktning och reflekteras tillbaks mot optokatorn i vinkeln 15º. För att den 

reflekterade signalen ska vara tillräckligt stark, måste den emitterade signalen vara starkare om ytan är 

mörk eller om avståndet mellan optokator och punkten för reflexion är långt. Optokatorn har 

modifierats så att denna emitterade signalstyrka kan registreras av datainsamlingsenheten. Vidare är 

optokatorn placerad tvärs under mätvagnen i en position så att den alltid kommer att mäta mellan 

Fotocell på vikbar arm

Fotocell på vikbar arm

Fotocell

datainsamlingsenhet

optokator
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hjulspåren. Optokatorns position har valts med hänsyn taget till att eventuella hjulspår endast upptar 

en liten del av hela vägytan. Vägytans medelluminans kommer därför i huvudsak att baseras på 

luminansen mellan hjulspåren. 

Luminanskoefficienten är sammansatt av ytans ljushet och textur på så sätt att en absolut svart, 

speglande yta kommer att ha ett Qd-värde nära 0,3 cd/m2/lx och en absolut vit yta med grov textur ett 

värde nära 0 cd/m2/lx. Däremellan finns alla värden i området 0–0,3 cd/m2/lx. En stark signal från 

optokatorn indikerar en mörk beläggning och en hög varians i signalen vid mätning längs ytan 

indikerar grov makrotextur. En rimlig hypotes är därför att det från signalstyrkan och dess varians ska 

vara möjligt att predicera luminanskoefficienten, Qd. 

Datainsamlingsenheten samplar signalerna från fotoceller och optokatorn med frekvensen 250 Hz. Vid 

mäthastigheten 30 km/h ger detta ett avstånd på 30 mm mellan registreringarna. 
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4. Mätningar och inledande resultat 

4.1. Inledande test av mobil luxmätning 

Inledningsvis gjordes ett enkelt test av den mobila luxmetermätningen. Detta gjordes på en gata i 

Linköping som var försedd med 70 W HNa (högtrycksnatrium) med ljuspunktshöjden 7 m och med ett 

stolpavstånd på 30 m. De tre fotocellerna justerades in så att positionerna i körfältet överensstämde 

med vad som anges i SS-EN 13201. Som referens gjordes statisk (handhållen) luxmetermätning i 

mitten av körfältet, på själva vägytan. Figur 3 visar resultatet från mätning mellan två ljuspunkter. 

 

 

Figur 3. Belysningsstyrkan uppmätt i tre spår med det mobila systemet (streckade linjer) och 

handhållet i mitten av körfältet (heldragen linje). De två röda linjerna ska jämföras. 

 

Figur 3 visar som väntat att den mobila mätningen på större delen av mätsträckan visade några procent 

för högt värde, vilket således förklaras av monteringshöjden 0,18 m. Emellertid visade mobil-

mätningen alltför låga värden mitt emellan två ljuspunkter. Detta visade sig ha en enkel förklaring: en 

del av skyddsutrustningen på dragfordonet skymde ljuset i stora β-vinklar. Efter justering av 

fotocellernas position visade den mobila belysningsmätningen endast ett par procent för högt värde 

längs hela den 30 m långa sträckan. 

4.2. Inledande test med mobil mätning av luminanskoefficienten 

Efter det att RLT hade utrustats med optokatorn gjordes inledande mätningar parallellt med detta 

instrument och en reflektometer som mäter Qd statiskt. Två inledande tester, i oktober 2011och april 

2012 kunde påvisa ett samband mellan å ena sidan luminanskoefficienten Qd, samt å andra sidan 

signalstyrkan från optokatorn, S, och dess standardavvikelse över mätsträckan, Sstdv. En multipel 

regressionsanalys ger: 

 

𝑄𝑑 = 𝐴 + 𝐵 ∗ 𝑆 + 𝐶 ∗ 𝑆𝑠𝑡𝑑𝑣 = 0,0112 − 0,032 ∗ 𝑆 + 0,0676 ∗ 𝑆𝑠𝑡𝑑𝑣 (6) 
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Figur 4 visar sambandet mellan de från ekvation (6) predicerade värdena och uppmätt Qd. 

 

 

Figur 4. Sambandet mellan statiskt uppmätta Qd-värden och Qd predicerad från optokatorns 

signalstyrka vid mätningar i oktober 2011 och april 2012. Korrelationskoefficienten är r = 0,773. 

De inledande testen som redovisas i avsnitten 4.1 och 4.2 har visat att möjligheten att från mobil 

mätning/skattning av belysningsstyrkan och luminanskoefficienten kunna skatta vägytans luminans är 

god. 

4.3. Skattning och mätning av vägytans luminans 

Efter de inledande testerna gjordes mobil mätning med det kompletta RLT-systemet, med vilken 

vägyteluminansen kunde skattas enligt ekvation (3). Samtidigt gjordes statiska mätningar av 

belysningsstyrkan, luminanskoefficienten och luminansen. Således kunde vägytans luminans skattas 

eller mätas med tre metoder: 

 Statisk mätning av belysningsstyrkan, E, och luminanskoefficienten, Qd, och beräkning av 

luminansen, LEQd, med ekvation (3). 

 Statisk mätning av vägyteluminansen, Ls, med luminansmätare. Mätgeometri enligt CIE1, 

vilket innebär observationsvinkeln 1º och ett elliptiskt mätområde med längden 21,8 m och 

bredden 0,38 m. 

                                                      

1 Commission Internationale de l'Éclairage (svenska: Internationella belysningskommissionen). 
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 Mobil mätning av belysningsstyrkan E i tre spår längs gatan och vägytans 

reflexionsegenskaper, Qdpred, mellan hjulspåren. Skattning av den mobilt uppmätta 

luminansen, LmedRLT (motsvarande Lmed i VGU), från dessa två storheter. 

Den första och tredje metoden ovan ger luminansen mellan hjulspåren, medan hjulspåren kan få en 

viss inverkan på den statiska luminansmätningen. Resultatet från den sistnämnda luminansen kan 

därför avvika något från de andra två, om hjulspårens luminans avviker från övriga vägytans luminans. 

Mätningar gjordes på 14 objekt. Tabell 1 beskriver dessa med avseende på belysningens effekt, typ av 

ljuskälla, armaturhöjd och stolpavstånd.  

 

Tabell 1. Beskrivning av de fjorton mätobjekten. 

Objekt nr. Provplats Ljuskälla Effekt [W] 
Armatur-

höjd [m] 

Stolp-

avstånd 

[m] 

1 Ljungsbrovägen LED 71 8 34 

2 Ullevileden HNa 150 10 36 

3 Tyttorpsgatan HNa 150 10 44 

4 Knuts gata HNa 150 10 36 

5 Halvdans gata HNa 70 7 30 

6 Gränsliden Hg 125 8 27 

7 Hägerhällsvägen HNa 100 8 33 

8 Fastes gata CDI 100/50* 7/5* 25 

9 Gamla Norrköpingsvägen HNa 2x250 15 55 

10 Skonbergavägen HNa 150 9 52 

11 Vårdsbergsvägen vid Skogsvallen HNa 150 12 52 

12 Vårdsbergsvägen v. Hjulsbrobron HNa 250 12 54 

13 Vistvägen HNa 150 12 51 

14 Nygårdsvägen HNa 150 12 52 

*) Den lägre effekten och armaturhöjden avser armaturer för intilliggande gc-väg 

På varje provplats mättes mobilt ca 100 meter, d.v.s. det gjordes cirka 3000 registreringar av 

belysnings- och signalstyrka. Belysningsstyrkan mättes i tre positioner, enligt SS-EN 13201-3, och 

signalstyrkan i en position, mitt emellan hjulspåren. 

Samtidigt med den mobila mätningen gjordes handhållen mätning av belysningsstyrkan, luminansen 

och luminanskoefficienten. Med tanke på tidsåtgången gjordes dessa mätningar endast i positionen 

mitt i körfältet och endast mitt under och mitt emellan två ljuskällor. Detta kan ge en viss osäkerhet i 

dessa handhållna mätningar. 
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5. Resultat 

5.1. Validering av mätsystemet RLT 

Valideringen omfattar på samtliga objekt 1–14 de fysikaliskt uppmätta storheterna i mitten av varje 

körfält. De beteckningar som förekommer är: 

 

ERLT [lx]  Belysningsstyrkan för hela sträckan uppmätt med RLT 

Eh [lx] Belysningsstyrkan uppmätt med handhållen mätning enligt SS-EN 

13201-3. 

S [-]  Signalstyrkan från RLT:s optokator 

Sstdv [-]  Standardavvikelsen för S 

Qdpred  Vägytans luminanskoefficient predicerad från S och Sstdv (ekv. 6) 

Qdh [cd/m2/lx]  Vägytans luminanskoefficient uppmätt med handhållet instrument 

LmittEQd [cd/m2]  Vägytans luminans beräknad som EhQdh 

Ls [cd/m2]  Vägytans luminans uppmätt med handhållen (statisk) luminansmätare 

LmedRLT [cd/m2] Vägytans medelluminans predicerad med RLT 

LmittRLT [cd/m2] Vägytans luminans mellan hjulspåren predicerad med RLT 

 

Inledningsvis är det logiskt att studera sambanden mellan de variabler som ska ligga till grund för en 

skattning av vägytans luminans. Tabell 2 visar dessa. I denna tabell avser resultaten från mobila 

mätningar alltid ett medelvärde över två mätomgångar. 
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Tabell 2. Belysningsstyrkan uppmätt mobilt, ERLT [lx] och handhållet, Eh [lx] samt signalstyrkan från 

optokatorn, S [-], dess standardavvikelse, Sstdv [-], predicerad luminanskoefficient, Qdpred och uppmätt 

luminanskoefficient, Qdh [cd/m2/lx]. 

Objekt nr. ERLT Eh S Sstdv Qdpred Qdh 

1 10,7 12,3 1,43 0,259 0,084 0,078 

2 21,9 24,8 1,79 0,244 0,071 0,068 

3 17,0 21,0 1,49 0,192 0,077 0,076 

4 12,3 11,3 1,51 0,169 0,075 0,070 

5 11,1 12,8 1,53 0,145 0,073 0,078 

6   5,1   4,9 1,89 0,262 0,069 0,065 

7 22,5 26,7 1,05 0,126 0,087 0,076 

8 30,0 31,2 2,30 0,210 0,053 0,054 

9 18,7 18,5 1,56 0,256 0,080 0,071 

10 16,0 20,1 1,23 0,162 0,084 0,070 

11   9,1   9,3 1,39 0,192 0,080 0,069 

12 14,4 15,8 1,50 0,244 0,080 0,070 

13 11,8 15,5 1,69 0,268 0,076 0,074 

14 14,7 16,5 1,42 0,235 0,083 0,079 
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Tabell 3 visar resultaten från handhållen mätning med luminansmätare och samtidig ”mätning” av 

vägyteluminansen med RLT. 

 

Tabell 3. Luminansen, beräknad från Eh och Qdh, i mitten av körfältet, LmittEQd [cd/m2], motsvarande 

luminans uppmätt med RLT, LmittRLT [cd/m2], vägytans medelluminans uppmätt med luminansmätare, 

Ls [cd/m2], samt medelluminansen predicerad från mobil mätning, LmedRLT [cd/m2]. 

Objekt nr. LmittEQd LmittRLT Ls LmedRLT 

  1 0,96 0,90 1,08 0,91 

  2 1,68 1,57 1,29 1,53 

  3 1,59 1,33 1,54 1,32 

  4 0,79 0,93 0,82 0,93 

  5 0,86 0,81 0,92 0,81 

  6 0,31 0,35 0,40 0,35 

  7 2,03 1,96 1,66 1,82 

  8 1,68 1,61 2,10 1,51 

  9 1,31 1,49 1,65 1,52 

10 1,34 1,50 1,42 1,32 

11 0,64 0,74 0,73 0,74 

12 1,11 1,17 1,44 1,18 

13 1,15 0,91 1,17 0,91 

14 1,30 1,22 1,42 1,21 

 

I Tabell 3 är det speciellt LmittEQd och LmittRLT som är intressant att jämföra. Dessa avser nämligen 

medelvärdet av luminansen mitt i de båda körfälten och avser mätning på i princip samma area med 

den handhållna och mobila mätmetoden.  
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Figur 5 visar detta. 

 

 
Figur 5. Beräknad luminans, LmittEQd [cd/m2], från handhållen mätning och predicerad luminans, 

LmittRLT [cd/m2], från mobil mätning. Regressionslinjen är heldragen, medan den ideala linjen, x = y, 

är streckad. Korrelationskoefficienten är r = 0,955. 
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Figur 6 visar repeterbarheten vid mobil mätning av vägytans medelluminans, LmedRLT. 

 

 

Figur 6. Vägytans medelluminans, LmedRLT, vid upprepad mätning. Regressionslinjen är heldragen, 

medan den ideala linjen, x = y, är streckad. Korrelationskoefficienten är r = 0,994. 

 

Tyvärr har inte en validering av modellen kunnat rymmas inom detta projekt. Emellertid är det möjligt 

att göra en korsvalidering med det s.k. PRESS-värdet: 

𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆 = ∑ 𝑒(𝑖)
2𝑛

𝑖=1    (7) 

där  

)()(
ˆ

iii YYe   (8) 

I ekvation (8) avser Yi värdet för observation i och 
)(

ˆ
iY det värde på Y som prediceras av en modell 

som baseras på samtliga observationer, förutom observation i. Medelavvikelsen mellan observationer 

och prediktioner kan därefter beräknas som PRESS . 

Med data från Tabell 3 kan PRESS-värdet beräknas till 0,10, vilket innebär att i medeltal avviker de 

predicerade värdena 0,10 cd/m2 från de ”sanna” (observerade) värdena. 

5.2. Tillståndsmätningar med RLT 

I samband med den validering som redogörs för i avsnitt 5.1 gjordes även tillståndsmätningar enligt 

SS-EN 13201-3. Detta innebär att belysningsstyrkan mättes upp i tre positioner tvärs vägen och med 

samplingsfrekvensen 250 Hz längs vägen. Samtidigt samplade optokatorn signalen från vägytan med 

samma frekvens, men endast i en position tvärs vägen, mellan hjulspåren. Från dessa mätningar kan en 

prediktion av vägytans medelluminans göras med hjälp av ekvationerna (2) och (3). Tabell 4 visar 



26  VTI rapport 920 

resultaten för denna tillståndsmätning och en jämförelse med regelverket. Denna tabell redovisar även 

luminansjämnheten, Uo, se definition i Bilaga 2. 

 

Tabell 4. Resultatet av tillståndsmätningarna på de 14 objekten i Tabell 1. LmedRLT och LVGU avser 

medelluminansen [cd/m2] predicerad med RLT respektive kravet i VGU. UoRLT och UoVGU är uppmätt 

luminansjämnhet respektive kravet i VGU. Röda siffror anger underkänt värde. 

Objekt nr. LmedRLT LVGU Uo,RLT Uo,VGU 

1 0,91 1,00 0,52 0,40 

2 1,53 0,50 0,38 0,35 

3 1,32 0,30 0,38 0,35 

4 0,93 0,30 0,26 0,35 

5 0,81 0,50 0,31 0,35 

6 0,35 0,50 0,47 0,35 

7 1,82 0,30 0,31 0,35 

8 1,51 0,50 0,40 0,35 

9 1,52 1,00 0,58 0,40 

10 1,34 0,75 0,16 0,40 

11 0,64 0,75 0,29 0,40 

12 1,11 0,75 0,33 0,40 

13 1,15 0,75 0,35 0,40 

14 1,30 0,75 0,30 0,40 

 

Tabell 4 visar att av de 14 studerade objekten skulle två ha underkänts på alltför låg medelluminans 

och åtta på alltför låg luminansjämnhet. Endast fyra objekt var godkända med avseende på båda dessa 

parametrar. 

Det kan vara värt att notera att den endast ett år gamla LED-anläggningen (objekt 1) gav så låg 

vägyteluminans som 0,91 cd/m2. Den enda uppmätta anläggningen med Hg-belysning (objekt 6) gav 

vägyteluminansen 0,35 cd/m2. Objekt 7 måste sägas vara kraftigt överdimensionerat; 

medelluminansen var där 1,82 cd/m2 mot kravet 0,30 cd/m2. 
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6. Slutsatser och förslag till fortsättning 

Inom både vägyte- och vägmarkeringsområdet utförs i Sverige årliga tillståndsmätningar. Väghållaren 

får med resultatet från sådana mätningar en uppfattning om i vilken utsträckning kraven i regelverket 

uppfylls. Denne kan även följa vägbeläggningens eller vägmarkeringens utveckling över tiden med 

avseende på funktionsparametrar av intresse. Beträffande vägbelysning är det inte endast av intresse 

att undersöka en eventuell nedgång i ljusstyrka och vägyteluminans, utan även att undersöka onödigt 

höga ljusnivåer. I en tidigare studie av Jägerbrand & Carlson (2011) har uppmätts vägyteluminanser 

på 2,5 cd/m2 på en trafikled med kravet 1,0 cd/m2, vilket således är mer än dubbla nivån som VGU 

kräver. Även i föreliggande studie fann man en gata där belysningen var kraftigt överdimensionerad: 

kravet var 0,30 cd/m2, mätningarna visade på strax över 1,8 cd/m2. Detta är inte bra för vare sig miljö 

eller ekonomi. 

Tillståndsmätningar av vägbelysning har hittills knappast varit möjlig att göra. Svedlund (2001) 

beskriver visserligen en sådan, men den avser inte några fysikaliska ljusmätningar, utan endast 

mätning av avstånd mellan stolpe och körbana, stolpens lutning, etc. Lundkvist (2003) beskriver andra 

liknande tillståndsmätningar som har gjorts utomlands. Att fysikaliska ljusmätningar saknas beror, 

som tidigare nämnts, på att handhållen mätning av vägyteluminans är svår och tidskrävande att göra. 

Mobila mätningar kan visserligen göras med en CCD-kamera i låg hastighet, men dessa mätningar har 

nackdelen att vara känsliga för mötande trafik som ger ökad vägyteluminans. 

Med det nu utvecklade mätsystemet, Road Lighting Tester, kan mätning av vägyteluminans på längre 

vägsträckor utföras, utan ljusstörningar från annan trafik, vilket innebär att tillståndsmätningar inte 

nödvändigtvis måste göras i lågtrafik, mitt i natten. Mätningarna är dessutom förhållandevis snabba 

och kräver ett minimum av manuell databearbetning. Att mätsystemet dessutom har god noggrannhet, 

medelavvikelsen mellan ”sanna” och predicerade luminanser är 0,10 cd/m2, gör att det lämpar sig för 

tillståndsmätningar av vägbelysning. En nackdel är emellertid att det krävs ett fordon med släp, vilket 

kan ha svårt att ta sig fram på mindre gator och GC-vägar. Instrumentet som har utvecklats inom detta 

projekt är en prototyp som måste göras mer användarvänlig. 

I Bilaga 1 ges ett flertal exempel på hur RLT kan användas för olika tillämpningar. Exemplen baseras 

på ett antal demonstrationsmätningar som har gjorts på vägar och gator i Linköpings kommun. 

6.1. Fortsatta studier 

Förslag på fortsatta studier: 

Demonstrationsprojekt, tillståndsmätning: För att göra en lite mer omfattande demonstration av 

RLT borde en större mätserie utföras. Syftet med sådana tillståndsmätningar skulle vara dels att 

undersöka hur stor andel av gatorna och vägarna i ett avgränsat område (t.ex. en stadsdel) som 

uppfyller kraven i VGU, dels att studera i vilken utsträckning belysningen är överdimensionerad. I 

slutänden kan det från dessa data beräknas om och i så fall vilka kostnadsbesparingar som skulle 

kunna göras. 

Framtagande av en RLT-version avsedd för gång- och cykelvägar: Att kunna utföra mätningar på 

gång- och cykelvägar kan vara minst lika viktigt som att kunna utföra mätningar på vägar för 

motorfordon. Fotgängare och cyklister har ofta ett större behov och en större nytta av gatubelysning än 

vad bilburna trafikanter har. Det befintliga RLT-systemet är anpassat för mätning på vägar för 

motorfordon, både vad avser storlek och belysningstekniska parametrar. En specialversion avsedd för 

gång- och cykelvägar skulle därför behöva tas fram. 

Utvärdering av gällande regelverk: En stor del av de mätningar som har gjorts visar att gällande 

krav på luminansjämnhet och luminanslikformighet sällan är uppfyllda (avsnitt 5.2 och Bilaga 1). En 

relevant frågeställning i detta sammanhang är huruvida belysningen i dessa fall är otillfredsställande ur 

ett trafikantperspektiv eller om det är kraven som är orimligt höga. Detta borde undersökas vidare. 
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Bilaga 1. Exempel på tillämpningar 

Mätvagnen kan potentiellt sett användas för ett flertal olika tillämpningar – allt från rutinmässiga 

kontroller av befintliga anläggningar till forskningsprojekt. För att exemplifiera olika slags 

tillämpningar har ett antal demonstrationsmätningar genomförts, vilka redovisas nedan. 

De mått på belysningstekniska kvalitetsegenskaper som nämns nedan finns definierade i Bilaga 2, 

tillsammans med belysningsklasserna M och P. 

Tillståndsmätningar 

Tillståndsmätningar innebär, som beskrivits ovan, att man gör mätningar på befintliga 

belysningsanläggningar för att få information om den belysningstekniska kvaliteten vid en viss 

tidpunkt (vanligtvis försämras belysningen över tid till följd av bland annat åldring av ljuskällan och 

nedsmutsning). Informationen kan till exempel användas för att planera framtida underhåll. 

Tabell 5 visar exempel på tillståndsmätningar gjorda på större trafikleder i Linköpings tätort. Dessa 

vägar bör enligt VGU ha belysningsklassen M3 eller möjligen M2 om trafikflödet är mycket högt. 

Klass M3 innebär att medelluminansen (�̅�) ska vara minst 1,00 cd/m2 och att luminansjämnheten (Uo) 

och luminanslikformigheten (Ul) ska vara minst 0,40. 

På åtta av de nio vägarna uppfylls kravet på medelluminans. På Vårdsbergsvägen är medelluminansen 

mycket låg, 0,64 cd/m2, motsvarande klass M5, vilket ger en indikation på att armaturerna kan behöva 

bytas ut eller rengöras. På Råbergaleden motsvarar medelluminansen klass M2, vilket kan vara 

onödigt högt, men belysningsanläggningen är ganska ny och det är mycket möjligt att den är något 

överdimensionerad för att kompensera för den försämring i ljusutbyte som sker över tid. 

Lambohovsleden, som har en ny LED-belysning, har även den en hög medelluminans, motsvarande 

klass M1. Där hade man sannolikt kunnat välja en lite lägre nivå för att spara energi. 

Ett genomgående resultat är att kraven på luminansjämnhet och luminanslikformighet inte uppfylls på 

någon av vägarna, med ett undantag. Framförallt har luminanslikformigheten Ul mycket låga värden 

på samtliga vägar. Ett exempel från mätningar på Brokindsleden-Emmalund visas i Figur 7. 

Belysningsstyrkan varierar i longitudinell riktning från ca 5 lx till över 30 lx, vilket medför att 

luminansen varierar från ca 0,5 cd/m2 till 2,5 cd/m2. Belysningen är således ganska ojämn längs vägen. 

Resultaten beträffande jämnhet och likformighet väcker en del frågor som skulle kunna utgöra grund 

för fortsatta undersökningar: 

 I vilken utsträckning uppfylls gällande riktlinjer för vägbelysningens belysningstekniska 

egenskaper? 

 Är gällande riktlinjer rimliga, eller behöver de revideras? 
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Tabell 5. Resultat från tillståndsmätningar på större trafikleder i Linköpings tätort. Rött = uppfyller ej 

gällande kravnivå. 

Väg �̅� (cd/m2) Uo (-) Ul (-) M-klass 

Industrigatan 1,29 0,29 0,12 (M3) 

Kallerstadsleden 1,40 0,29 0,13 (M3) 

Råbergaleden 1,52 0,39 0,30 (M2) 

Brokindsleden-

Emmalund 
1,30 0,37 0,19 (M3) 

Brokindsleden-

Ekholmen 
1,13 0,21 0,15 (M3) 

Haningeleden 1,18 0,28 0,13 (M3) 

Lambohovsleden 2,12 0,15 0,06 (M1) 

Universitetsvägen 1,1 0,44 0,22 (M3) 

Vårdsbergsvägen-

Skogsvallen 
0,64 0,29 saknas (M5) 

 

 

Figur 7. Mätningar på Brokindsleden-Emmalund. Belysningsstyrkan varierar i longitudinell riktning 

från ca 5 lx till över 30 lx, vilket medför att luminansen varierar från ca 0,5 cd/m2 till 2,5 cd/m2.   
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Kontroll av nyinstallerade anläggningar – exempel 1 

I Linköpings kommun, liksom i många andra kommuner, pågår ett arbete med att fasa ut lamptyper 

som av miljöskäl2 inte längre får säljas. Bland annat har man i vissa bostadsområden bytt ut äldre 

armaturer mot nya energieffektiva LED-armaturer, som dimras nattetid. Dock har man upplevt att de 

nya armaturerna ger ett otillräckligt ljus när belysningen är dimrad. 

Mätningar gjordes för att kontrollera medelluminans (�̅�), luminansjämnhet (Uo) och luminans-

likformighet (Ul) på tre gator som försetts med ny LED-belysning, se Tabell 6. Mätningarna gjordes 

då belysningen var dimrad. Alla tre gator hade samma typ av belysning. 

Tabell 6. Medelluminans (�̅�), luminansjämnhet (Uo) och luminanslikformighet (Ul) för de tre gatorna. 

Värdena i tabellen avser medelvärden för de två körfälten, för två upprepade mätningar. 

Gata �̅� (cd/m2) Uo (-) Ul (-) M-klass 

Tröskaregatan 0,39 0,47 0,35 M6 

Bygdegatan 0,36 0,52 0,45 M6 

Gränsliden 0,38 0,55 0,40 M6 

 

Mätresultaten visar att belysningen på alla tre gator uppfyller klassen M6, dvs. den lägsta definierade 

M-klassen, där �̅� ≥ 0,3, Uo ≥ 0,35 och Ul ≥ 0,35. Vidare kan det noteras att mätvärdena är ganska lika 

för de tre gatorna, dvs. den valda armaturtypen tycks ge ungefär samma ljusbild på alla tre gator. De 

skillnader som kan ses, framför allt när det gäller luminanslikformighet, kan till exempel förklaras av 

stolpavståndet kan variera något mellan gatorna, och att det kan finnas andra ljuskällor i närheten som 

påverkar ljusbilden. 

Det är inte känt huruvida det fanns krav specificerade för den belysningstekniska kvaliteten för dimrad 

belysning vid upphandling/inköp i det här fallet, men med resultaten som erhållits från mätningarna 

ovan finns ett bättre underlag för framtida upphandlingar. 

Kontroll av nyinstallerade anläggningar – exempel 2 

Genom att genomföra kontrollmätningar i samband med nyinstallationer finns en möjlighet att 

upptäcka problem relaterade till själva installationen eller till kvaliteten hos armaturerna eller ljus-

källorna. 

Figur 8 visar ett exempel på mätning av belysningsstyrka längs med en cykelbana. Belysningsstyrkan 

under de olika armaturerna varierar från ca 13 lx till 28 lx, vilket är en orimligt stor variation. Möjliga 

förklaringar kan vara att armaturerna inte har monterats korrekt utan sitter snett, eller att armaturerna 

eller ljuskällorna är av kraftigt skiftande kvalitet. 

                                                      

2 Ekodesigndirektivet, se t ex http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/produkter-med-

krav/produktgrupper/mapp-for-produkter/belysning/gatu--och-kontorsbelysning/ 
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Figur 8. Belysningsstyrka uppmätt kontinuerligt i de tre spåren (höger, mitten och vänster), längs med 

en ca 220 m lång cykelbana. Den blå kurvan visar medelvärdet för belysningsstyrkan i de tre spåren. 

De runda markeringarna indikerar ungefärlig stolpposition. 

Undersökning av anläggning före och efter dimring 

Dimring kan sällan ske steglöst, utan är oftast förutbestämd till en viss (effekt-)nivå i lampans 

konstruktion. Det innebär att man inte alltid har så stora möjligheter att välja exakt vilken nivå den 

dimrade belysningen ska ha. Det kan därför vara av intresse att kunna undersöka de belysnings-

tekniska kvalitetsegenskaperna för belysning som dimras. 

Figur 9 visar ett exempel från en 3 m bred cykelbana som är försedd med dimbar LED-belysning. När 

belysningen har full effekt är medelbelysningsstyrkan knappt 12 lx och lägsta belysningsstyrka knappt 

3 lx, vilket innebär att belysningen uppfyller klass P2. När belysningen är dimrad är 

medelbelysningsstyrkan drygt 6 lx och lägsta belysningsstyrka ca 1,5 lx, vilket motsvarar klass P4. 

Från Figur 9 kan några ytterligare egenskaper hos belysningen noteras. För det första är belysningen 

ganska ojämn i lateral ledd under armaturerna, både för dimrad och för odimrad belysning. Det vill 

säga, det är stor skillnad i belysningsstyrka mellan cykelbanans högra och vänstra sida. Det är även 

stora variationer i längsled. Belysningen uppfyller visserligen de krav som ges av P-klasserna, där 

jämnheten kan sägas anges indirekt genom kraven på medelbelysningsstyrka och lägsta belysnings-

styrka. Men om man istället beräknar luminansjämnhet (Uo) och luminanslikformighet (Ul) får man 

värdena ca 0,22 respektive 0,1 (värdena är ungefär desamma för dimrad och odimrad belysning), 

vilket är långt under de krav som ställs för gator för motorfordonstrafik. 
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Jämförelse av lamptyper 

Inför ett kommande inköp av ny vägbelysning genomfördes i Linköpings kommun ett mindre test av 

tre olika lamptyper. Tre-fyra lampor av vardera typen monterades på befintliga stolpar på en gata i 

utkanten av Linköping. 

Mätdata från teststräckan visas i Figur 10. Det är tydligt att de tre lamptyperna har olika prestanda. 

Lamptyp 1 (stolpe 1–4) ger högst luminans, med en medelluminans på ca 1,7 cd/m2, medan lamptyp 2 

(stolpe 6–8) och lamptyp 3 (stolpe 10–13) har medelluminanser på ca 1,1 respektive 1,2 cd/m2. 

Luminansjämnheten är ganska lika för de tre typerna: 0,28, 0,33 respektive 0,33. Likaså är 

luminanslikformigheten ungefär densamma: 0,15, 0,18 respektive 0,15. Däremot skiljer det en del i 

ljusspridning i lateral ledd. För lamptyp 2 finns det en markant skillnad i belysningsstyrka mellan den 

högra och den vänstra delen av vägen, medan motsvarande skillnader för lamptyp 1 och 3 är betydligt 

mindre. 
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Figur 9. Belysningsstyrka före (vänster) och efter (höger) dimring, uppmätt kontinuerligt i de tre 

spåren (höger, mitten, vänster), längs med en 500 m lång cykelbana. Den blå kurvan visar 

medelvärdet för belysningsstyrkan i de tre spåren. De runda markeringarna indikerar ungefärlig 

stolpposition. 
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Figur 10. Mätningar av belysningsstyrka och luminans för att jämföra tre olika lamptyper. Stolpe 1-4 

är försedda med lamptyp 1, stolpe 6–8 är försedda med lamptyp 2 och stolpe 10–13 är försedda med 

lamptyp 3. 
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Bilaga 2. Definitioner av belysningstekniska kvalitetsegenskaper och 
belysningsklasser 

Definitioner 

Definitionerna nedan är hämtade från Vägbelysningshandboken (Trafikverket 2014). 

För belysningsstyrka och luminans beräknas värden i ett antal punkter mellan två armaturer. Punkterna 

är placerade i ett rutnät över körfältet, där avståndet mellan två punkter i longitudinell riktning är ≤ 3 

m och i transversell riktning är ≤ 1,5 m, se principskiss i Figur 11 (den exakta placeringen av 

punkterna beror på körfältets bredd och avståndet mellan armaturerna). De beräknade punktvärdena 

används sedan för att beräkna medelvärden, jämnhet osv, enligt definitionerna nedan. 

 

Figur 11. Belysningsstyrka och luminans beräknas i ett antal punkter i körfältet mellan två armaturer. 

Antalet punkter och dess placering beror på vägens bredd och avståndet mellan armaturerna. 

Medelbelysningsstyrka, �̅� [lx]. Horisontell medelbelysningsstyrka vid körbanan. Beräknas som det 

aritmetiska medelvärdet av punktvärdena i Figur 11. 

Lägsta belysningsstyrka, Emin [lx]. Lägsta horisontella belysningsstyrka vid körbanan (lägsta värdet 

av punktvärdena). 

Belysningsstyrkejämnhet, [-]. Beräknas som kvoten mellan det lägsta punktvärdet och medelvärdet 

av alla punktvärden, dvs. 𝐸𝑚𝑖𝑛 �̅�⁄ . 

Medelluminans, �̅� [cd/m2]. Körbanans medelluminans. Beräknas som det aritmetiska medelvärdet av 

punktvärdena i Figur 11. Luminansen beror på belysningsstyrkan vid körbanan, beräkningspunktens 

position relativt ljuskällan, vägytans reflexionsegenskaper, samt observatörens position. Enligt 

standarden beräknas luminansen sedd från en observatör som befinner sig mitt i körfältet, 1,5 m över 

markytan och 60 m från den första ljuskällan i det relevanta området. Luminans kan därför inte 

användas som mått på belysningskvalitet där siktsträckan är mindre än 60 m (t ex i cirkulationsplatser) 

eller där observatörerna har flera olika positioner (t ex i konfliktzoner där det finns både 

motorfordonsförare och GC-trafikanter). 

Lägsta luminans, Lmin [cd/m2]. Lägsta luminansvärdet av punktvärdena i Figur 11. 

Luminansjämnhet, Uo [-]. Luminansjämnhet på körbanan. Beräknas som kvoten mellan det lägsta 

punktvärdet och medelvärdet av alla punktvärden, dvs. 𝐿𝑚𝑖𝑛/ �̅�. Luminansjämnheten beskriver 

variationen i luminans och kan sägas vara ett mått på hur väl körbanan utgör en bakgrund till 

vägmarkeringar och andra föremål i vägmiljön.  

Luminanslikformighet, Ul [-]. Luminanslikformighet på körbanan definieras som kvoten mellan det 

lägsta och det högsta punktluminansvärdet i den punktlinje som går längs mitten av körfältet. Om det 

finns flera körfält beräknas en kvot för varje körfält. Luminanslikformigheten är då den lägsta av dessa 

kvoter. Luminanslikformigheten är ett mått på det mönster med omväxlande ljusa och mörka fält som 

skapas på vägytan. Mönstret framträder endast på långa och förhållandevis raka vägar, och det är 

därför relevant att beräkna luminanslikformigheten endast för sådana vägar. 
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Belysningsklasser 

M-klasser 

M-klasser tillämpas på vägar för motorfordon där siktsträckan är mer än 60 m, dvs. M-klasser gäller 

för i princip alla vägtyper för motorfordon. Kriterierna för M-klasserna utgörs främst av krav på 

vägytans luminans, Tabell 7. För torra vägbanor ställs krav på lägsta medelluminans, luminansjämnhet 

och luminanslikformighet, medan kriterierna för våta vägbanor begränsas till krav på 

luminansjämnhet. M-klasserna omfattar även krav för maximal Threshold increment (TI) som är ett 

mått på bländning samt lägsta omgivningsljus (EIR).  

Tabell 7. M-klasser enligt VGU 2015 (Trafikverket 2015). 

M-klasser  

Klass Luminans, torra vägbanor 
Luminans, 

våta vägbanor 
Bländning Omgivningsljus* 

 �̅� [min] Uo [min] Ul [min] Uo [min] TI [max] EIR [max] 

M1 2,00 0,40 0,60 0,15 10 0,35 

M2 1,50 0,40 0,60 0,15 10 0,35 

M3 1,00 0,40 0,40 0,15 15 0,30 

M4 0,75 0,40 0,40 0,15 15 0,30 

M5 0,50 0,35 0,40 0,15 15 0,30 

M6 0,30 0,35 0,35 0,15 20 0,30 
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P-klasser 

P-klasser tillämpas på GC-vägar. Kriterierna utgörs i huvudsak av krav på lägsta horisontella 

medelbelysningsstyrka och minsta belysningsstyrka, men även krav på Threshold increment (TI), 

vertikal belysningsstyrka och semicylindrisk belysningsstyrka tillämpas i vissa fall. Kraven för de två 

förstnämnda parametrarna visas i Tabell 8. För att uppnå en god jämnhet hos belysningen får det 

verkliga värdet på medelbelysningsstyrkan inte överstiga 1,5 gånger den valda klassens värde på 

medelbelysningsstyrka �̅�. Exempel: för klassen P3 får den verkliga medelbelysningsstyrkan inte 

överstiga 1,5x7,5 = 11,3 lx. 

Tabell 8: P-klasser enligt VGU 2015 (Trafikverket 2015). 

P-klasser 

Klass Horisontell belysningsstyrka 

 �̅� [min] Emin [min] 

P1 15,0 3,0 

P2 10,0 2,0 

P3 7,5 1,5 

P4 5,0 1,0 

P5 3,0 0,6 

P6 2,0 0,4 

P7 
Egenskaper ej 

bestämda 

Egenskaper ej 

bestämda 
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