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Förord 
Detta projekt har genomförts på uppdrag av Vägverket/Region Mälardalen, där 
Torgny Augustsson har varit initiativtagare och kontaktperson. 

Mätningarna har utförts av LG RoadTech AB, där Göran Nilsson har varit 
ansvarig. 

Analys och utarbetande av rapport har gjorts av undertecknad. 
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Sammanfattning 
Vägverket/Region Mälardalen avser att från 2002 göra funktionsupphandling av 
vägmarkeringarna i Västmanlands län. Man vill undersöka hur detta kommer att 
påverka kvalitén. Med mätningar 2001 vill man skaffa sig ”ett startvärde” och av-
sikten är att kommande år undersöka vad funktionsupphandlingen har inneburit 
relativt detta startvärde – har kvalitén förändrats och i så fall hur? 

Med vägmarkeringarnas funktion avses i detta projekt den så viktiga para-
metern retroreflexion, vilken kvantifierar synbarheten i mörker. Mätningarna 
gjordes med det mobila mätinstrumentet Ecodyn 30 på samtliga vägar i Västman-
lands län som har ÅDT över 4000 fordon/dygn och på hälften av vägarna med 500 
– 4000 fordon/dygn. Samtliga mätningar gjordes under september – oktober 2001, 
efter det att alla underhållsarbeten var slutförda. 

Resultaten visar att av sammanlagt 87 kontrollerade delobjekt med längs-
gående vägmarkeringar, uppfyllde 40, eller 46 %, kravet på retroreflexion enligt 
Regler för Underhåll av Vägmarkering (RUV). Detta resultat kan knappast anses 
vara tillfredsställande, med tanke på att alla kompletteringsarbeten var slutförda, 
och rimligen borde då samtliga delobjekt uppfylla kraven på synbarhet. 

Som en jämförelse hade man i U-län ungefär samma vägmarkeringsstandard i 
oktober som riksgenomsnittet var i juli – före det att alla kompletteringsarbeten 
var utförda. Detta indikerar att underhållsåtgärderna har varit alltför dåliga. 
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1 Bakgrund 
Region Mälardalen avser att övergå till funktionsupphandling av vägmarke-
ringarna i Västmanlands län 2002. För att kontrollera vad detta innebär för väg-
markeringskvalitén vill man göra en jämförelse med år 2001. Man skaffar sig på 
så sätt, vad man skulle kunna kalla ett ”startvärde”. 
 
 
2 Metod 
Samtliga vägar tillhörande vägmarkeringsklass 2 och 3 i Västmanlands län har in-
delats i objekt enligt den metod som beskrivs i VTI Meddelande 901. Kort innebär 
detta att dessa vägar har indelats i sträckor om 20 – 30 km som har naturlig start- 
och slutpunkt i en korsning eller ort. En sådan sträcka benämns objekt och de 
olika typerna av längsgående vägmarkeringarna benämns delobjekt. En två-
fältsväg har vanligen delobjekten höger kantlinje, mittlinje och vänster kantlinje, 
medan en motorväg har delobjekten höger kantlinje, körfältslinje och vänster 
kantlinje i både fram- och bakriktningen. 

På klass-3-vägar (ÅDT > 4000 fordon/dygn) har samtliga delobjekt i samtliga 
objekt mätts.  

På klass-2-vägar (ÅDT 500 – 4000 fordon/dygn) har man mätt hälften av alla 
objekt, men i dessa objekt har samtliga delobjekt mätts. Objekten som skulle 
mätas valdes slumpmässigt.  

Ovanstående innebar att man sammanlagt gjorde mätningar på 14 objekt klass-
3- och 11 objekt klass-2-vägar. 

I varje delobjekt har de torra vägmarkeringarnas retroreflexion mätts. Dessa 
mätningar gjordes med ett mobilt instrument av typ Ecodyn 30. Denna har indelat 
delobjektet i mätplatser om 100 meter och man har registrerat ett retroreflexions-
medelvärde för varje mätplats. 

På de 6 objekt som hade profilerade delobjekt mättes även retroreflexionen för 
våta vägmarkeringar. Dessa mätningar gjordes med LTL-2000. 

Samtliga mätningar har gjorts under september – oktober 2001, efter det att alla 
underhållsarbeten var färdiga. 
 
 
3 Analys 
Följande analyser av data har gjorts: 

Från mätningarna med Ecodyn 30 har retroreflexionens medelvärde för torra 
markeringar, RL, beräknats som: 
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där Ri är retroreflexionen för mätplats i och n är antalet mätplatser om 

100 meter som finns i delobjektet. 
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Från retroreflexionens fördelning över de n mätplatserna har därefter delobjektet 
åsatts en kvalitetsklass, K enligt: 

 
K = 0 fler än x % av mätplatserna hade RL < 80 mcd/m2/lux (säkert underkänt) 
K = 1 fler än x % av mätplatserna hade RL < 100 mcd/m2/lux (sannolikt 

underkänt) 
K = 2 färre än x % av mätplatserna hade RL < 100 mcd/m2/lux (sannolikt 

godkänt) 
K = 3 färre än x % av mätplatserna hade RL < 120 mcd/m2/lux (säkert godkänt) 
 

där x = 10 för delobjekten i klass-3-vägar och x = 20 för klass-2-vägar. RUV 
anger således att högst 10 % av mätplatserna på en väg tillhörande vägmarke-
ringsklass 3 får ha retroreflexion under 100 mcd/m2/lux. För en klass-2-väg är 
motsvarande andel som tillåts vara underkänd 20 %. 
 
Kvalitetsklasserna kan tolkas förenklat så att de som tillhör klass 0 eller 1 är 
underkända enligt RUV, och de som tillhör klass 2 eller 3 är godkända delobjekt. 

Från kvalitetsklasserna har vägmarkeringsstandarden, VMS, för vägmarke-
ringar tillhörande vägmarkeringsklass 2 respektive beräknats som: 
 
 

 
n

K
VMS

n

i
i∑

== 1  

 
där Ki är kvalitetsklassen för delobjekt i och n är antalet delobjekt i respektive 

vägmarkeringsklass. Här är kvalitetsklassen alltid baserad på att andelen under-
kända mätplatser är 10 %, oavsett vägmarkeringsklass. 

Från retroreflexionens medelvärde kan vidare för varje delobjekt pre-view-
time, pvt, skattas som: 

 

 
v
Spvt =  

 
där S är medelvärdet för synbarheten av vägmarkeringarna i delobjektet samt v 

är hastighetsbegränsningen som dominerar i delobjektet. Synbarheten har skattas 
med hjälp av det pc-program som utvecklades inom COST 331. Man har då 
använt den ”medelsvåra” halvljussituationen, men med förarens ålder satt till 60 
år. 
 
Storheten pre-view-time är inte helt enkel att tolka, men COST 331 visade på 
följande: 
 

För säker körning är ett absolut minimum att pvt är åtminstone 1,8 sek. 
För säker och komfortabel körning måste pvt vara åtminstone 2,2 sek. 

 
Slutligen har retroreflexionen för våta ytor beräknats som medelvärdet av 5 till 10 
enskilda mätningar. 
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4 Resultat 
Tabellerna 1-3 redovisar resultaten för motorväg vägmarkeringsklass 3, tvåfälts-
vägar klass 3 samt tvåfältsvägar klass 2. I tabellerna har underkända delobjekt 
enligt RUV markerats med rött. 
 
Tabell 1  Kvalitetsklass, K (0-3), retroreflexionens medelvärde, RL (mcd/m2/lux) 
samt pre-view-time, pvt (sek), för 24 delobjekt motorvägar och trefältsvägar till-
hörande vägmarkeringsklass 3.  
 
objekt väg vägtyp plats delobjekt K RL pvt 

    hö kant f 3 259 2,5 
    hö kant b 2 255 2,5 

3:1 E18 mv T-län – Köping (mv slut/56) körf f 3 214 1,5 
    körf b 3 227 1,6 
    vä kant f 2 269 2,0 
    vä kant b 3 258 2,0 
    hö kant f 3 293 2,6 
    hö kant b 3 285 2,6 

3:2 E18 3f Köping (56) – vä Västerås (mv start) körf f 3 193 1,5 
    körf b 3 212 1,5 
    vä kant f 3 232 2,0 
    vä kant b 3 225 2,0 
    hö kant f 0 74 2,4 
    hö kant b 0 82 2,4 

3:3 E18 mv mv start – mv slut (förbifart Västerås) körf f 0 55 1,3 
    körf b 0 55 1,3 
    vä kant f 2 150 2,2 
    vä kant b 2 173 2,3 
    hö kant f 0 160 2,8 
    hö kant b 1 145 2,8 

3:4 E18 3f mv slut (ö Västerås) – C-län körf f 0 52 1,3 
    körf b 0 55 1,3 
    vä kant f 3 225 2,4 
    vä kant b 3 289 2,5 
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Tabell 2  Kvalitetsklass, K (0-3), retroreflexionens medelvärde, RL (mcd/m2/lux) 
samt pre-view-time, pvt (sek), för 30 delobjekt tvåfältsvägar tillhörande väg-
markeringsklass 3. 
 
objekt väg vägtyp plats delobjekt K RL pvt 

    kant f 1 113 2,0 
3:5 E20 13m Arboga (E18) – D-län kant b 1 122 2,0 

    mitt 3 209 1,9 
    kant f 3 239 2,4 

3:6 53 9m D-län – Dingtuna (E18) kant b 3 291 2,4 
    mitt 3 224 1,9 
  13m  kant f 1 122 2,0 

3:7 56 9m D-län – Köping kant b 1 174 2,2 
  <7m  mitt 0 100 1,6 
    kant f 1 137 2,1 

3:8 66 13m Västerås (E18) – Ramnäs (233) kant b 0 126 2,1 
    mitt 3 170 1,8 
    kant f 1 111 1,6 

3:9 66 13m Ramnäs (233) – Fagersta (68) kant b 0 98 1,6 
    mitt 2 153 1,4 
    kant f 0 65 1,7 

3:10 67 13m Västerås (E18) – Sala (70) kant b 0 63 1,7 
    mitt 0 121 1,6 
    kant f 0 151 1,4 

3:11 68 13m Fagersta (66) – Norberg (256) kant b 1 162 1,5 
    mitt 1 219 1,5 
  <7m  kant f 0 125 2,0 

3:12 70 9m C-län – Broddbo (769) kant b 0 134 2,1 
  13m  mitt 0 147 1,7 
    kant f 0 131 2,1 

3:13 72 9m Sala (70) – C-län kant b 0 146 2,1 
  13m  mitt 1 112 1,6 
    kant f 1 149 2,2 

3:14 681 9m Västerås (631) – Skultuna kant b 1 144 2,2 
    mitt 3 248 1,9 
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Tabell 3  Kvalitetsklass, K (0-3), retroreflexionens medelvärde, RL (mcd/m2/lux) 
samt pre-view-time, pvt (sek), för 33 delobjekt tvåfältsvägar tillhörande väg-
markeringsklass 2.  
 
objekt väg vägtyp plats delobjekt K RL pvt 

  <7m  kant f 0 102 2,4 
2:1 67 9m Heby (72) – Tärnsjö kant b 0 101 2,4 

  13m  mitt 3 165 1,8 
    kant f 1 137 2,1 

2:2 68 7-9m Norberg (256) – W-län kant b 1 101 2,0 
    mitt 2 171 1,8 
    kant f 3 173 2,2 

2:3 233 9m W-län – Gunnilbo (250) kant b 2 142 2,1 
  <7m  mitt 1 101 1,6 
    kant f 3 203 2,3 

2:4 233 9m Gunnilbo (250) – Ramnäs (66) kant b 3 178 2,2 
    mitt 3 168 1,8 
    kant f 3 136 2,1 

2:5 250 <7m Gunnilbo (233) – Oti (68) kant b 2 131 2,1 
    mitt 2 124 1,6 
    kant f 0 67 1,7 

2:6 254 9m C-län – Heby (72) kant b 0 62 1,7 
    mitt 2 136 1,7 
    kant f 2 171 2,7 

2:7 256 <7m Norberg (68) – Västerfärnebo (763) kant b 1 155 2,6 
  9m  mitt 2 134 1,7 
    kant f 3 158 2,6 

2:8 256 <7m Västerfärnebo (763) – Sala (67) kant b 3 168 2,7 
  9m  mitt 1 103 1,6 
    kant f 1 114 2,6 

2:9 553 13m Dingtuna (53) – Västerås (537)  kant b 1 112 2,6 
  <7m  mitt 2 123 2,1 
    kant f 2 187 2,2 

2:10 558 9m Köping – Kolbäck (252) kant b 1 207 2,3 
    mitt 1 124 1,6 
    kant f 0 78 1,8 

2:11 572 13m T-län – Arboga (512) kant b 0 81 1,8 
    mitt 1 125 1,6 

 
Resultaten i tabellerna 1 – 3 visas även i motsvarande figurer 1 – 3. 
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Retroreflexion och vägmarkeringsklass för motor- och trefältsvägar
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Figur 1  Retroreflexionen för torra vägmarkeringar på motorvägar. Staplarnas 
färg anger kvalitetsklass: röd klass 0-1 (underkänt) och grön klass 2-3 (godkänt). 
 

Retroreflexion och vägmarkeringsklass för tvåfältsvägar, klass 3
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Figur 2  Retroreflexionen för torra vägmarkeringar på tvåfältsvägar, klass 3. 
Staplarnas färg anger kvalitetsklass: röd klass 0-1 (underkänt) och grön klass 2-3 
(godkänt). 
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Retroreflexion och vägmarkeringsklass för tvåfältsvägar, klass 2
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Figur 3  Retroreflexionen för torra vägmarkeringar på tvåfältsvägar, klass 2. 
Staplarnas färg anger kvalitetsklass: röd klass 0-1 (underkänt) och grön klass 2-3 
(godkänt). 
 
Tabell 5 visar vägmarkeringsstandarden, beräknad enligt formel i avsnitt 3. 

 
Tabell 5  Vägmarkeringsstandaren, VMS, på motorvägar samt tvåfältsvägar, 
klass 3 och klass 2. 
 

 VMS 
motorväg, klass 3 1,9 
tvåfältsväg, klass 3 1,0 
samtliga vägar, klass 3 1,4 
samtliga samplade vägar, klass 2 1,0 

 
Observera att det är viktigt att skilja på kvalitetsklasserna och vägmarkerings-
standarden. Kvalitetsklasserna, i tabell 1 – 3, är beräknade på att tillåten andel 
underkända mätplatser är 10 % på vägar tillhörande vägmarkeringsklass 3 och 
20 % på vägar tillhörande vägmarkeringsklass 2. Vägmarkeringsstandarden, i 
tabell 5, är ett medelvärde av kvalitetsklasser som alltid är beräknade på 10 % 
underkända mätplatser.  

Anledningen till ovanstående är att om man vill jämföra klass-2- och klass-3-
vägar, måste de vara baserade på samma andel underkända (10 %). Om man där-
emot vill göra en jämförelse med RUV ska naturligtvis kvalitetsklasserna baseras 
på vad RUV säger (10 % för vm-klass 3, 20 % för vm-klass 2 och 30 % för vm-
klass 1). 
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Om man studerar pre-view-time, så har man resultat enligt tabell 6. 
 
Tabell 6  Pre-view-time, pvt, angivet som medelvärde över delobjekten. I tabellen 
anges antal delobjekt höger kantlinje med pvt < 1,8 sek (alltför kort för säker 
körning), 1,8 ≤ pvt<2,2 sek (tillräckligt för säker körning) och pvt ≥ 2,2 sek (till-
räckligt för säker och komfortabel körning). 
 
 pvt < 1,8 sek 1,8 sek ≤ pvt < 2,2 sek pvt ≥ 2,2 sek 
motorväg,   klass 3 0 0 8 
tvåfältsväg, klass 3 6 9 5 
tvåfältsväg, klass 2 2 7 13 

 
För några av de delobjekt som har vägmarkeringar med våtfunktion, har retro-
reflexionen för våt markering mätts enligt tabell 7. Dessa mätningar har gjorts på 
5 – 10 mätplatser med LTL-2000. Kravet enligt RUV är 35 mcd/m2/lux. 
 
Tabell 7  Retroreflexionens medelvärde för våta vägmarkeringar, RV, 
(mcd/m2/lux). 
 
objekt väg vägtyp plats delobjekt RV 
    hö kant f 46 

3:1 E18 mv T-län – vä .Köping (mv slut/56) hö kant b 67 
longflex    körf f - 

    hö kant f 9 
3:1 E18 mv vä. Köping – mv slut ö Köping hö kant b - 

kamflex    körf f - 
    hö kant f 15 

3:2 E18 3f Köping (56) – vä Västerås (mv start) hö kant b - 
    körf f - 
  <7m  kant f 19 

2:1 67 9m Heby (72) – Tärnsjö kant b 22 
  13m  mitt 109 
    kant f 57 

2:7 256 <7m Norberg (68) – Västerfärnebo (763) kant b 52 
  9m  mitt 15 
    kant f 67 

2:8 256 <7m Västerfärnebo (763) – Sala (67) kant b 54 
  9m  mitt - 
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5 Kommentarer 
Från tabellerna 1 – 3 finner man att andelen underkända delobjekt (torra ytor) en-
ligt kraven i RUV är 54 %. Detta resultat kan knappast anses vara tillfredsställ-
ande med tanke på att alla mätningar är gjorda efter underhållsåtgärd. Speciellt illa 
ser det ut på tvåfältsvägar tillhörande vägmarkeringsklass 3, där nästan 4 del-
objekt av 5 är underkända. 

Man ser vidare från dessa tabeller att retroreflexionskravet i RUV, 100 
mcd/m2/lux, oftast är uppfyllt. Att många delobjekt ändå underkänns beror på att 
det inte uppfyller kravet på jämn standard längs vägen. 

Om man gör en jämförelse med den landsomfattande tillståndsbeskrivning som 
gjordes över  hela Sverige, ser det emellertid inte lika illa ut. Vägarna tillhörande 
vägmarkeringsklass 3 har samma medelvärde, 166 mcd/m2/lux, och samma väg-
markeringsstandard, 1,4, som riksgenomsnittet. Däremot ligger klass-2-vägarna 
något lägre, med retroreflexionen 134 mcd/m2/lux och vägmarkeringsstandarden 
1,0. Man ska dock ha i minnet att mätningarna i ”stora” tillståndsprojektet är 
gjorda under juli och augusti, varför några objekt kan ha kompletterats efter mät-
ningarna. 

Om man studerar pre-view-time, så finner man 4 objekt där kantlinjerna har 
kortare pvt än 1,8 sek. Dessa kantlinjer uppfyller således inte ens det lägsta kravet 
för säker körning i mörker. Tre av dessa fyra vägar är 13-metersvägar med breda 
vägrenar. Här har man således kantlinjer som trafiken går på och det är uppenbart 
att de intermittenta, 10 cm breda kantlinjerna är otillräckliga. 

Om man slutligen tittar på våtsynbarheten, så måste man konstatera att alltför 
få mätvärden har tagits. Våta vägmarkeringar går idag inte att mäta med Ecodyn, 
varför man har mätt med LTL-2000 i några enskilda mätpunkter. Resultaten visar 
att 7 av de 12 kontrollerade delobjekten kan anses vara godkända. 

Resultaten från Västmanlands län visar på vikten av att utföra funktions-
mätningar. Visuellt såg många av de delobjekt som underkändes ut att vara i bra 
skick. Vägmarkeringarna var synbart vita och hela och man avstod därför från att 
göra någon underhållsåtgärd. Vad man emellertid inte såg, var funktionen i 
mörker. Denna är näst intill omöjlig att bedöma visuellt i dagsljus, utan kräver en 
fysikalisk mätning. Hade man gjort denna mätning före åtgärd, skulle förmodligen 
en större del av delobjekten ha kompletterats och resultatet i september/oktober 
blivit bättre. 
 
 
6 Mätningar 2002 
Nästa års mätningar kommer att visa om funktionsupphandlingen har påverkat 
vägmarkeringsstandarden i Västmanlands län. Det är då viktigt att man mäter i 
samma omfattning som 2001. 

Mäter man nämligen, liksom i år, samtliga objekt tillhörande vägmarkerings-
klass 3 kan man jämföra funktionen objekt för objekt – man slipper en varians 
som beror på att objekten är slumpade. 

Mätningarna av klass-2-objekt måste också göras i samma omfattning som 
2001. Man kommer visserligen få en varians som beror på att man inte kommer 
att mäta på exakt samma objekt de två åren, men mäter man på hälften av objekten 
kommer man ändå att kunna påvisa skillnader av betydelse. 
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Bilaga 1 
Sid 1 (2) 

VTI notat 66-2001  

 
 

Förutsättningar och krav vid funktionskontroll av 
vägmarkeringars retroreflexion 

 
 
Vid funktionskontrollen på vägmarkeringarna i Västmanlands län ska följande 
gälla: 
 
Objekt i U-län tillhörande vägmarkeringsklass 2 och 3 definieras av VMN. 
 
Funktionskontroll ska utföras på samtliga objekt tillhörande vägmarkeringsklass 3 
och på hälften (11 st år 2001) av objekten tillhörande vägmarkeringsklass 2. De 
objekt som ska kontrolleras i vm-klass 2 ska väljas slumpmässigt av VMN. 
 
I varje objekt som kontrolleras ska samtliga delobjekt, d.v.s. samtliga längsgående 
vägmarkeringar, mätas. 
 
Retroreflexionen ska mätas med ett mobilt mätinstrument som mäter i en geometri 
som simulerar 30 meters avstånd på vägen. 
När detta skrivs, i juli 2001, finns endast en typ av instrument tillgänglig i 
Sverige,  
Ecodyn 30.  
 
Mätningen av profilerade vägmarkeringars tjocklek kan göras med passbitar, med 
vilka man skattar profilens höjd med noggrannheten 0,5 mm, d.v.s. höjden skattas 
till 0,0, 0,5, 1,0, …..,3,5, 4,0 mm. 
Mätning av höjden görs i 5 slumpmässiga valda punkter på varje delobjekt med 
profilerade vägmarkeringar. Profilhöjden beräknas som medelvärdet av dessa 5 
mätningar.  
 
För att skatta profilerade vägmarkeringars våtfunktion används resultaten i VTI 
Notat 59-2000. 
Man använder lämpligen tabell 1 för att avgöra om varje enskild mätplats har 
godkänd våtfunktion eller ej. 
 
I samband med funktionskontrollen ska även vägmarkeringens utförande noteras. 
Detta innebär att man noterar intermittens (för kantlinjen) och bredd. Dessutom 
ska gällande hastighetsbegränsning anges.  
Finns flera hastighetsbegränsningar i objektet anges den som förekommer längst 
sträcka. 
 
Funktionskontrollen ska utföras under september eller, om väderförhållandena 
medger, under oktober. 
 
Vid mätningarna ska vägmarkeringarna vara absolut torra. De ska inte ha 
rengjorts före kontrollen.  
 



Bilaga 1 
Sid 2 (2) 

 VTI notat 66-2001 

 
 
Resultatredovisningen ska omfatta: 
 
• Retroreflexionens medelvärde för varje delobjekt. 
• Kvalitetsklassen för varje delobjekt (se VTI Rapport 901). 
• Medelvärdet för varje delobjekts pre-view-time (COST 331). 
 
Resultaten ska redovisas till VMN senast 31/12 samma år som kontrollen har 
genomförts. 
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