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Sammanfattning 
En tidigare studie visar att det går att prediktera våta vägmarkeringars retro-
reflexion från dess retroreflexion i torrt tillstånd, tjocklek, och luminans-
koefficient. Om man även har tillgång till ett mått på arean skulle det bli möjligt 
att beräkna synbarheten för vägmarkeringen. Det skulle med andra ord även vara 
möjligt att beräkna våta vägmarkeringars synbarhet i mörker, vilket är av stort 
intresse. 

Studien visar att en fysikalisk och objektiv mätning av arean är möjlig. I 
kommande studier bör man därför fokusera på en automatisering av denna 
areamätning samt titta på möjligheter till mätning i realtid. 
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1 Bakgrund 
I Regler för Underhåll av Vägmarkering (RUV) formuleras krav på vägmarke-
ringars retroreflexion, luminans och friktion, men ur trafikantens perspektiv finns 
det även ett intresse i att markeringens slitningsgrad kontrolleras. Idag genomförs 
endast en subjektiv bedömning av hur slitna markeringarna är, men i själva verket 
skulle man kunna bestämma slitningsgraden från objektiva mätningar med 
kamerateknik. 

Slitningsgraden kan bestämmas genom mätningar av vägmarkeringens aktuella 
area och sätta den i förhållande till arean för en referensmarkering. Areamät-
ningarna kan i förlängningen även användas för att beräkna synbarheten för väg-
markeringen sett från förarens perspektiv. En modell för beräkning av synbar-
heten togs fram inom projektet COST 331 och för beräkningen krävs kännedom 
om retroreflexionen samt arean. En tidigare studie (VTI notat 59-2000) visar att 
man genom kännedom om retroreflexion, luminanskoefficient samt tjocklek för 
torra vägmarkeringar kan prediktera våta vägmarkeringars retroreflexion. I en 
förlängning av detta projekt skulle man med andra ord även kunna prediktera syn-
barheten för våta vägmarkeringar.  

Syftet med den här studien är att undersöka möjligheten till en fysikalisk 
mätning av vägmarkeringars area med hjälp av kamerateknik och bildbehandling.  
 

 
2 Fysikalisk Mätmetod 
2.1 Mätuppställning 
På ett provfält med vägmarkeringar i Helsingør, Danmark, genomfördes mät-
ningar på ett stort antal vägmarkeringar av olika slitningsgrad och typ.  

Mätningarna utfördes med mätutrustning i VTI�s forskningsbil LASER RST 
(Road Surface Tester). För insamling av bildmaterialet användes en videokamera 
som monterades vinkelrätt mot vägbanan. Kameran fångade 25 bilder per sekund 
och videomaterialet lagrades på DVCam-band för efterbehandling på stationär 
dator. Parallellt med videoinspelningarna samlades även texturdata in med hjälp 
av laserteknik. Mätbilens hastighet lagrades även separat. 

I samband med datainsamlingen för denna studie samlades även retro-
reflexions- och luminansdata in för ett antal (framför allt profilerade) vägmarke-
ringar i både torrt och vått tillstånd. Dessa parametrar mättes med handhållna 
instrument enligt standard EN 1436.  
 
2.2 Kamerakalibrering 
En kamerakalibrering genomfördes för att möjliggöra extraherandet av verkliga 
avstånd ur bilden. En kamerakalibrering innebär att man tar fram en modell för 
kameran som beskriver transformationen mellan punkter i den tredimensionella 
världen och den tvådimensionella bilden. Man kan med fördel göra antagandet att 
marken är plan vilket medför att mappningen mellan bildplanet och världsplanet 
kan beskrivas som en plan projektiv mappning, dvs. en projektion från ett plan via 
en punkt till ett annat plan, som illustreras i figur 1. 
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Figur 1  Plan projektiv mappning.  
 
Ett antal kalibreringspunkter placeras ut i kamerafältet och motsvarande posi-
tioner i bilden tas sedan fram. Antalet kalibreringsmärken kan variera, men minst 
4 måste användas. Kameramodellen blir mer exakt ju fler punkter som används. 
Kameramodellen blir mer exakt om kameran har låg distorsion. När kamera-
modellen har tagits fram kan ett valfritt avstånd i pixlar i bilden omvandlas till ett 
verkligt avstånd i meter. 

I praktiken genomfördes kalibreringen med hjälp av en kalibreringsduk med ett 
rutmönster (där varje ruta upptar 20 x 20 cm) som placerades i kamerafältet. 
Kalibreringsmodellen togs fram med hjälp av en programvara, där man på ett 
enkelt sätt matar in de verkliga punkternas läge samt klickar på motsvarande 
positioner i bilden. Resultatet av kalibreringen visade att en pixel i medeltal mot-
svarar 0,1428 cm2 (eller 0,28 cm x 0,51 cm) i verkliga mått.  
 
2.3 Synkronisering av bilddata 
Om mätningarna sker i normal trafikrytm är det troligt att en sekvens av bildrutor 
till stor del innehåller överlappande information. För att undvika detta klipper man 
bort de överlappande delarna och använder med andra ord bara den del av varje 
bildruta som innehåller �ny� information. Genom att sampla mätbilens hastighet 
med samma frekvens (25 Hz) som kamerans framerate kan man beräkna hur stor 
del av en bildruta som innehåller ny information jämfört med den föregående. 
 

      m/bild
 (bild/s)  

 (m/s) antalet
hetBildhastig

Hastighet =  

 
Omvandlingen från meter till pixlar är möjlig genom kamerakalibreringen, se 2.2 
Kamerakalibrering.  
 
 

 Bildplanet  

Världsplanet 

Kamera 
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2.4 Överföring av videosignal till hårddisk 
Videosignalen från kameran spelas in på en DVCam-bandspelare i mätbilen. 
Videosekvensen spelas senare in på hårddisken på en stationär PC genom ett 
videoinsamlingsprogram vilket resulterar i en okomprimerad avi-fil. Avi-filen bör 
sedan komprimeras med en icke förstörande komprimeringsmetod för att minska 
filstorleken, vilket kan göras i video editeringsprogram.  

Kamerans skanningssystem använder sig av 2:1 interlacing, vilket innebär att 
kameran fångar två fält separat (udda och jämna rader i bilden) som tillsammans 
bildar en bildruta. Det är ett kort tidsförlopp mellan de två fälten och för att 
undvika dubbla kanter på objekt som rör sig kan man enkelt använda enbart ett 
fält. På detta sätt reduceras bildstorleken och man får högre bildkvalitet.  
 
2.5 Referensmarkering 
För att kunna avgöra slitningsgraden krävs en referensmarkering. Det kan 
antingen vara en markering enligt specifikationerna från beställaren eller en 
befintlig vägmarkering.  

Referensmarkeringens area, Aref, kan beskrivas antingen som area per längd-
enhet eller area per markering. I den här studien valdes det senare eftesom fokus 
låg på enskilda vägmarkeringsobjekt.  
 
2.6 Modell för beräkning av area 
Till att börja med läggs alla bildrutor i en sekvens samman så att ingen över-
lappande bildinformation finns med. En kompensation för mätbilens förflyttning i 
sidled görs även i detta steg. Detta resulterar i bild rakt uppifrån, kan liknas vid ett 
flygfoto eller översikt av provfältet.  

Nästa steg är att dela in bilden i antal delbilder, så att varje delbild innehåller 
en vägmarkering. Om man istället vill beräkna arean per längdenhet kan man dela 
in bilden i mindre segment av längd ∆s.  

Varje delbild eller bildsegment, si, tröskelsätts sedan så att alla pixelvärden 
som överstiger ett visst värde, T, sätts till vitt och resten till svart. I en ideal bild 
skulle de vita segmenten tillhöra vägmarkeringen och de svarta den omkring-
liggande asfalten.  

För bilder med plana vägmarkeringar segmenterades sedan bilden så att endast 
ett sammanhängande område finns kvar, vilket antas motsvara vägmarkeringen. 
På detta sätt undviker man att tolka brus i bilden som markering. Se figur 2 för 
exempel på bilder. För de profilerade vägmarkeringarna beskars bilden så att den 
endast innehöll det område som antogs innesluta vägmarkeringen. Manuell an-
passning av tröskelsättningen var nödvändig här.  

Antalet vita pixlar som tillhör vägmarkeringen räknades. Kamerakalibreringen 
gav information om att varje pixel svarar mot 0,001428 cm2 i verkligheten. På 
detta sätt erhölls ett mått på arean.  
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Figur 2  Originalbild, tröskelsatt bild samt segmenterad bild. Antalet vita pixlar i 
den segmenterade bilden ligger till grund för areaberäkningen. 
 
 
3 Mätobjekt och Analys 
Provfältet i Helsingør, Danmark, bestod av sex spår där varje spår omfattade tolv 
vägmarkeringar av olika typ, dvs. sammanlagt 72 mätobjekt. En översikt över 
provfältet finns i figur 3, där varje enskild vägmarkering refereras enligt spår-
nummer. Vägmarkering 5.3 är den tredje vägmarkeringen i spår fem. De olika 
typerna är lagda i samma ordning i alla spår, dvs. vägmarkering 1.1, 2.1, 3.1 etc. 
är av samma typ. Av de tolv typer som fanns tillgängliga var endast fyra 
profilerade markeringar, resten var plana. På varje spår gjordes 10 mätningar, 
vilket resulterade i totalt 60 mätningar. 

Enligt specifikationen hade samtliga vägmarkeringar måtten 0,30 m x 2,0 m 
med ett mellanrum på 0,50 m. Andelen yta som det lagts massa på varierar med 
typen av markering. Figur 4 visar några exempel på olika typer av vägmarke-
ringar. 
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Figur 3  Översikt över provfältet i mätserie 1. 
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(a) (b) (c) 

 
(d) (e) 

 

Figur 4  Plan vägmarkering 1.8 (a), profilerade vägmarkeringar 1.9–1.12. 
(b)–(e).  
 
 
4 Resultat 
Mätningar och beräkning av arean utfördes på ett urval av vägmarkeringarna, 
både plana och profilerade. Arean för dessa markeringar återfinns i tabell 1. Slit-
ningsgraden för de olika vägmarkeringarna kan även mätas i procent av en 
referensmarkering eller i förhållande till ett givet mått på arean. Se tabell 2 där en 
referensmarkeringen med arean 0,6 m2 har använts. 

Provfältet i Helsingør har lagts manuellt, vilket medför att den nya väg-
markeringsarea varierar. Resultaten från mätningarna visar framförallt att väg-
markeringarna är systematiskt längre än 2,0 m, vilket är specifikationen.  
 
Tabell 1  Area ( m2) för vägmarkeringarna nr 5, 8, 9, 10, 11 och 12 i spår 1–6 i 
mätserie 1. Arean enligt specifikationen är 0,60 m2. 

       Nr 
Spår 

5 8 9 10 11 12 

6 0,58 0,64 0,60 0,59 0,62 0,24 
5 0,52 0,63 0,58 0,60 0,62 0,08 
4 0,57 0,62 0,60 0,61 0,64 0,17 
3 0,60 0,60 0,55 0,56 0,58 0,20 
2 0,50 0,58 0,53 0,55 0,59 0,0 
1 0,58 0,59 0,63 0,58 0,60 0,13 
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Tabell 2  Arean för vägmarkeringar nr 5, 8, 9, 10, 11 och 12 i spår 1–6 i mätserie 
1 i procent av referensarean. 

       Nr 
Spår 

5 8 9 10 11 12 

6 96,7 % 106,7 % 100,0 % 98,3 % 103,3 % 40,0 % 
5 86,7 % 105,0 % 96,7 % 100,0 % 103,3 % 13,3 % 
4 95,0 % 103,3 % 100,0 % 101,7 % 106,7 % 28,3 % 
3 100,0 % 100,0 % 91,7 % 93,3 % 96,7 % 33,3 % 
2 83,3 % 96,7 % 88,3 % 91,7 % 98,3 % 0,0 % 
1 96,7 % 98,3 % 105,0 % 96,7 % 100,0 % 21,7 % 

 
I tabell 2 kan man se att arean för vägmarkering nummer 5 i spår 5 och 2 ligger 
under 90 % av referensarean, dvs. på en väg tillhörande vägmarkeringsklass 3 
uppfyller de inte kravet att minst 90 % av ursprunglig applicerad area ska finnas 
kvar. I figur 5 finns bilder på markering 5 i samtliga spår och där kan man tydligt 
se slitagetillståndet på dessa markeringar. 
 

      
spår 6 spår 5  spår 4  spår 3  spår 2  spår 1  

Figur 5  Vägmarkering nummer 5 i spår 6–1 från vänster till höger.  
 
 
5 Diskussion och Slutsatser 
Det är möjligt att mäta arean på ett objektivt sätt med hjälp av en enkel kamera 
och bildbehandling. Användningen av kamerateknik utgör en objektiv mätmetod 
och resultatet av den här studien lovar gott inför framtida tillämpningar. 

För att kalibreringen ska ge rimliga resultat måste kameran ha låg distorsion.  
I den här studien har mätningarna gjorts per vägmarkering, men i en framtida 

mätmetod skulle det vara mer passande att mäta arean per längdenhet, t.ex. per 
meter. 

Kontrasten i bilderna kan variera mycket, bland annat beroende på ljusför-
hållanden vid inspelning. Det bör nämnas att tröskelsättningen av bilderna kräver 
viss manuell justering för att nå ett tillfredställande resultat.  

Viss utvärdering av texturmätningarna har även gjorts. Det har visat sig att 
texturmätningarna med fördel kan göras med laserteknik, som ger data med hög 
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noggrannhet. Höjden ur texturdata kan även användas separat för att kontrollera 
att maxhöjden på vägmarkeringsmassan inte överstiger 4 mm. Detta bör man titta 
närmare på i en separat studie. 
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