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Förord 
Vägverket initierade 1998 ett projekt med syfte att undersöka våta väg-
markeringars funktion. Detta projekt avslutades med en rapport hösten 2000. 
Resultaten för vissa provmarkeringar var emellertid så bra att det fanns anledning 
att förlänga projektet med åtminstone ett par år. 

De företag som hade provmarkeringar som efter 2 år fortfarande hade god 
funktion, gav VTI i uppdrag att genomföra mätningar våren 2001. Mätningarna 
utfördes av VTI och LG RoadTech AB, medan analys och rapportering gjordes av 
Sven-Olof Lundkvist på VTI.  

Samma mätningar och analys för vägmarkeringarnas funktioner görs för fjärde 
året för att jämföra markeringsvaraktighet.  

Projektet är, med kontaktperson inom parentes, i sin helhet bekostat av: 
Nor-Skilt (Bjørn Nossen)  
Cleanosol (Magnus Wallgren)  
Vägverket Produktion (Gunnar Larsson) 

 
Linköping i september 2002 
 
 
Behzad Kouchecki
Projektledare 
 



 

VTI notat 33-2002 

Innehållsförteckning 
 Sid 
Sammanfattning 5 

1 Bakgrund 7 

2 Metod 7 

3 Uppmätta provmarkeringar 7 

4 Resultat 8 
4.1 Allmänt 8 
4.2 Retroreflexionen för torra vägmarkeringar 8 
4.3 Retroreflexionen för våta vägmarkeringar 10 
4.4 Luminanskoefficienten för torra vägmarkeringar 12 
4.5 Slitage 13 
4.6 Test mot Regler för Underhåll av Vägmarkering (RUV) 13 

5 Slutsatser 14 

6 Referenser 14 
 



 

VTI notat 33-2002 5 

Sammanfattning  
Sommaren 1998 lades ett provfält med våtsynbara vägmarkeringar på rv 63 söder 
om Filipstad. Dessa har följts upp under fyra år. Efter tre års slitage från 
vägmiljön hade flera provmarkeringar fortfarande bra funktion och man såg 
anledning att kontrollera dessa efter ytterligare ett år, våren 2002. 

Retroreflexionen för torra och våta vägmarkeringar samt luminanskoefficienten 
för torra markeringar mättes våren 2002. Jämte detta gjordes även en subjektiv 
bedömning av slitagetillståndet. Denna funktionskontroll utfördes på 8 prov-
markeringar samt den plana (ej våtsynbara) referensmarkeringen. 

Resultaten visar att 4 av de 8 provmarkeringarna skulle ha klarat funktions-
kraven för en klass-3-väg enligt RUV (Regler för Underhåll av Vägmarkering). 
Med andra ord hade åtminstone 90 % av mätplatserna högre retroreflexion i torrt 
än 100 mcd/m2/lux, 90 % hade retroreflexion i vått på åtminstone 35 mcd/m2/lux 
och 90 % hade luminanskoefficient lägst 130 mcd/m2/lux. Dessutom bedömes 
mindre än 10 % av markeringen vara bortsliten. 

Funktionen för de fyra provmarkeringarna som har klarat samtliga funktions-
krav (friktionen kontrollerades dock ej) måste anses vara mycket bra, med tanke 
på att de nu hade legat på vägen i fyra vintrar. Det finns därför all anledning att 
följa upp dessa även nästa år för att till slut få en uppfattning om vilken livslängd 
en heldragen kantmarkering kan ha. 
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1 Bakgrund 
Hösten 1998 lades i Vägverkets regi två provfält med våtsynbara vägmarkeringar. 
Det ena lades på rv 63 på en ny asfaltbeläggning och det andra på väg 301 på en 
ny ytbehandling. Dessa provmarkeringar följdes upp fram till våren 2000 och 
resultaten avrapporterades enligt den ursprungliga planen hösten 2000 (Lundkvist 
och Åström, 2000). 

Resultaten från detta projekt var uppseendeväckande bra. Efter två vintrar 
uppfyllde fortfarande åtta typer av provmarkeringar Vägverkets krav på 
retroreflexion (torrt och vått), luminanskoefficient, friktion och slitage. VTI gick 
därför 2001 och 2002 ut med en förfrågan om intresse fanns för ytterligare 
uppföljning. Tre företag svarade positivt och ville ha ytterligare mätningar i 
Värmland. Provmarkeringarna på väg 301 var något sämre och man avstod från 
att följa upp dem ytterligare. 

De företag som har tillverkat åtta typer av provmarkeringarna och velat följa 
upp resultaten är följande:  

• Cleanosol med provmarkeringar: C1S, C2S och SF3S 
• Nor-Skilt med provmarkeringar: N1S, N2S och SV1S 
• Vägverkets Produktion med provmarkeringar: V1S och V2S. 

 
Denna rapport redovisar således resultat från mätningar våren 2002 på 8 prov-
markeringar (och en referensmarkering) på asfaltbeläggningen på rv 63 i 
Värmland. Vägmarkeringarna hade då legat fyra vintrar helt utan åtgärder. 
 
 
2 Metod 
För utformning av provsträckorna och mätmetoder hänvisas till VTI Rapport 465. 
Mätningarna 2002 omfattade samma parametrar och gjordes i samma omfattning 
som tidigare, undantaget friktion som inte mättes alls. Förutom provmarke-
ringarna mättes även den plana referensmarkeringen. 

Mätningarna utfördes vid ett tillfälle, 2002-05-13/14. Mätningen på SF3S 
gjordes vid senare tillfälle, två månader efter det första mätningen.  
 
 
3 Uppmätta provmarkeringar 
Tabell 1 visar de provmarkeringar på rv 63 som ingick i mätningarna. För mer 
information om beteckningar och material, se Lundkvist och Åström (2000). 
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Tabell 1 Provmarkeringarna på rv 63 som mättes i maj 2002.  

Kod Typ Tillverkarens 
beteckning Utseende 

REFS extruderad Cleanosol 6731 plan 
C2S extruderad X175-296 longflex 
C1S extruderad 6731 longflex 
V1S extruderad F122W fylld longflex 
V2S extruderad F729W longflex 
N1S extruderad F122W schackmönstrad 
N2S extruderad F729W schackmönstrad 
SF3 extruderad SF177-489 longflex 
SV1S spray på extruderad F-SP140 på F-SVR40 schackmönstrad 
 
 
4 Resultat 
4.1 Allmänt 
Samtliga resultat är baserade på mätningar med handhållet instrument enligt 
VVMB 501:2001. Här innebär detta att man för varje provmarkering har slumpat 
8 (4 på var sida av vägen) mätplatser och utfört 6 mätningar av retroreflexion 
(torrt och vått) samt 3 mätningar av luminanskoefficient på varje mätplats. Varje 
medelvärde i tabellerna nedan är således baserat på 48 enskilda retroreflexions-
värden eller 24 enskilda luminanskoefficientvärden. 
 
 
4.2 Retroreflexionen för torra vägmarkeringar 
Tabell 2 och figurerna 1–3 visar retroreflexionen för torra vägmarkeringar vid sex 
mättillfällen 1998–2002. 
 
Tabell 2 Retroreflexionen (mcd/m2/lux) för torra vägmarkeringar på rv 63. 

Provmark. 1998-09 1999-05 1999-08 2000-05 2001-
05/06 2002-05 

C1S 337 264 182 146 109 123 
C2S 597 427 413 414 271 192 
N1S 345 254 312 259 184 164 
N2S 258 258 305 333 255 193 
REFS 273 356 407 232 192 146 
SF3S 313 275 204 219 171 198 
SV1S 284 264 285 287 171 192 
SV2S 379 378 402 354 314 169 
V1S 475 300 367 296 185 239 

 
Man ser att medelvärdeskravet enligt RUV, på 100 mcd/m2/lux, uppfylls för 
samtliga provmarkeringar efter fyra år (vintrar) och även för referensmarkeringen. 

Figurerna 1–3 visar de torra vägmarkeringarnas retroreflexion vid sex mät-
tillfällen för fabrikaten Cleanosol, Nor-Skilt respektive Vägverket Produktion. 
Dessutom har referensmarkeringens (REFS) retroreflexion lagts in i samtliga 
figurer. 
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Figur 1 Torra vägmarkeringars retroreflexion vid sex mättillfällen. Cleanosol. 
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Figur 2 Torra vägmarkeringars retroreflexion vid sex mättillfällen. Nor-Skilt. 
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Figur 3 Torra vägmarkeringars retroreflexion vid sex mättillfällen. Vägverket 
Produktion. 
 
Som framgår av figurerna, hamnar samtliga torra vägmarkeringars retroreflexion 
över minimikravet, dvs. 100 mcd/m2/lux, enligt RUV.  
 
 
4.3 Retroreflexionen för våta vägmarkeringar 
Tabell 3 och figurerna 4–6 visar retroreflexionen för våta vägmarkeringar vid sex 
mättillfällen 1998–2002. 
 
Tabell 3 Retroreflexionen (mcd/m2/lux) för våta vägmarkeringar på rv 63. 

Provmark. 1998-09 1999-05 1999-08 2000-05 2001-
05/06 2002-05 

C1S 63 40 31 30 23 24 
C2S 252 157 145 137 71 52 
N1S 190 95 88 68 44 39 
N2S 135 111 92 22 44 52 
REFS 20 21 16 14 15 14 
SF3S 81 66 55 46 37 49 
SV1S 95 66 73 49 36 39 
V1S 201 126 104 78 41 45 
V2S 145 100 104 69 38 32 

 
Funktionen har försämrats avsevärt för de flesta vägmarkeringarna. Undantaget är 
N2S, som har dubbelt så högt medelvärde 2001 och ändå högre värde 2002 än för 
ett år sedan. Man skulle då kunna misstänka mätfel, men detta är inte troligt. 
Värden 52 och 44 mcd/m2/lux är knappast fel – om man mäter fel blir det 
undantagslöst ett alltför lågt värde. Då vore det troligare att värdet åren innan 
skulle vara för lågt på grund av fukt på speglar i instrumentet. Så verkar 
emellertid inte heller vara fallet eftersom man då borde få låga värden på 
omgivande markeringar – som mättes strax före och efter N2S. Dessa är N1S och 
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V1S och ingen av dessa hade uppseendeväckande låga värden våren 2000. Därför 
måste höjningen av retroreflexionen för N2S betraktas som sann.  

Man ser i tabell 3 att sex av provmarkeringarna uppfyller medelvärdeskravet 
enligt RUV på 35 mcd/m2/lux. 

Figurerna 4–6 visar de våta vägmarkeringarnas retroreflexion vid sex mättill-
fällen för fabrikanterna Cleanosol, Nor-Skilt respektive Vägverket Produktion. 
Dessutom har referensmarkeringens (REFS) retroreflexion lagts in i samtliga 
figurer. 
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Figur 4 Våta vägmarkeringars retroreflexion vid sex mättillfällen. Cleanosol.  
 
Som framgår av figuren, ligger C1S under 35 mcd/m2/lux och uppfyller därmed 
inte medelvärdekravet enligt RUV. 
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Figur 5 Våta vägmarkeringars retroreflexion vid sex mättillfällen. Nor-Skilt. 
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Figur 5 visar att samtliga våta vägmarkeringars retroreflexion från fabrikat Nor-
Skilt uppfyller medelvärdeskravet enligt RUV på 35 mcd/m2/lux.  
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Figur 6 Våta vägmarkeringars retroreflexion vid sex mättillfällen. Vägverket 
Produktion. 
 
Som framgår av figur 6, uppfyller inte V2S medelvärdekravet enligt RUV på  
35 mcd/m2/lux. 
 
 
4.4 Luminanskoefficienten för torra vägmarkeringar 
Tabell 4 visar luminanskoefficienten för torra vägmarkeringar vid sex mättill-
fällen 1998–2002. 
 
 
Tabell 4 Luminanskoefficienten (mcd/m2/lux) för torra vägmarkeringar på rv 63. 
 

Provmark. 1998-09 1999-05 1999-08 2000-05 2001-
05/06 2002-05 

C1S 185 171 181 159 149 150 
C2S 164 155 157 160 153 153 
N1S 201 176 175 162 155 148 
N2S 190 165 155 157 144 150 
REFS 198 180 182 174 175 180 
SF3S 210 185 183 176 177 159 
SV1S 222 180 173 164 166 170 
V1S 193 178 180 165 181 169 
V2S 168 149 147 140 130 125 

 
Något anmärkningsvärt beträffande luminanskoefficienten finner man inte. 
Samtliga vägmarkeringar, utom V2S, uppfyller RUV’s medelvärdeskrav på 
130 mcd/m2/lux. 
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4.5 Slitage 
Slitaget bedömdes vara detsamma som våren 2000 och 2001. Det ska dock sägas 
att metoden för slitagebedömning inte är bra. Ser man på en provmarkering på 
nära håll, så är den sliten på topparna till ca 30 %, men ser man den på avstånd 
längre än ca 30 meter uppfattar man den ändå som en hel linje. Andelen bortsliten 
yta är således ca 30 %, men trafikanten ser det som om andelen bortsliten yta är 
0 %. 

Man kan ändå konstatera att samtliga uppmätta markeringar 2002 godkändes 
med avseende på slitage.  
 
4.6 Test mot Regler för Underhåll av Vägmarkering (RUV)  
I tidigare avsnitt har jämförelser med medelvärdeskravet enligt RUV gjorts. RUV 
anger emellertid inte endast ett krav på medelvärdet, utan även på andelen 
vägmarkeringar som tillåts vara underkända. För klass-3-vägar gäller att högst 
10 % av mätplatserna får ha medelvärde under 100 mcd/m2/lux. Här innebär detta 
att en av de 8 mätplatserna för varje provmarkering tillåts vara underkänd. Tabell 
5 visar resultatet av en funktionskontroll enligt RUV. Observera dock att 
friktionen inte har mätts. 
 
Tabell 5 Antalet godkända mätplatser av 8 för var och en av de uppmätta 
parametrarna. Underkänd parameter enligt RUV anges med rött. 
 

provmark. Rt Rv Qd S G/U 

C1S 8 1 8 0,00 U 
C2S 8 8 8 0,00 G 
N1S 8 5 7 0,00 U 
N2S 8 7 8 0,00 G 
REFS 8 0 8 0,00 U 
SF3S 8 8 8 0,00 G 
SV1S 8 6 8 0,00 U 
V1S 8 7 8 0,05 G 
V2S 8 2 3 0,00 U 
Antal 
godkända 9 4 8 9 4 

Rt = Retroreflexion för torr markering; Rv = Retroreflexion för våt markering;  
Qd = Luminanskoefficient; S = Slitage, anges bedömd andel bortsliten markeringsyta för 
varje provmarkering. 
 
Vid detta tillfälle hade 4 av de 9 vägmarkeringstyperna godkänts i ett test enligt 
RUV. C2S, N2S, SF3S och V1S hade således minst 7 godkända mätplatser för 
samtliga parametrar. SV1S var godkänd förra året men våtsynbarheten 
försämrades vilket resulterade till underkänd. För V1S har det gått precis tvärtom. 
Den var underkänd ett år tidigare, men tack vare den förbättrade våtsynbarheten 
blev den godkänd i år. 
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5 Slutsatser 
Resultaten efter fyra vintrar måste anses som mycket bra. Fortfarande skulle 4 av 
8 provmarkeringarna klara kraven enligt RUV, dvs. minst 90 % av mätplatserna 
(här 7 av 8) uppfyller samtliga funktionskrav. 

Genomgående har provmarkeringarna mycket hög retroreflexion i torrt 
tillstånd. I vått tillstånd har man svårare att uppfylla medelvärdeskravet, som är 
35 mcd/m2/lux. Ändå har hela 6 av 8 provmarkeringar ett uppmätt medelvärde 
över detta krav. Två provmarkeringar uppnår medelvärdet 35, men skulle ändå ha 
underkänts på grund av att andelen mätplatser med medelvärde under 35 var fler 
än en. 

Samtliga provmarkeringar, utöver V2S, har medelvärde på luminanskoeffi-
cienten över 130 mcd/m2/lux. 

Det skulle kännas fel att avbryta mätningarna efter detta mättillfälle. Man 
borde följa upp åtminstone de tre godkända provmarkeringarna även nästa år och 
helst fram till dess att de blir underkända. På så sätt skulle man få en uppfattning 
om vilken livslängd man kan uppnå om man lägger vägmarkeringarna som 
heldragna kantlinjer på en 7–9-metersväg. 
 
 
6 Referenser 
Lundkvist, Sven-Olof och Åström, Sofi (2000): Våtsynbara vägmarkeringars 

funktion – slutrapportering av provväg 1998–2000. VTI Rapport 465. 
Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping. 
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