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Förord 
Detta notat kan sägas vara delredovisning av ett större projekt: Mobil utrustning 
för kontroll av vägmarkeringar, vilket syftar till att utveckla metoder för mobil 
mätning av vägmarkeringars funktion, varav en sådan parameter är våtfunktionen. 

Föreliggande studie behandlar vägmarkeringars våtfunktion och denna del har 
brutits ut ur ovan nämnda paraplyprojekt, för att istället ingå som en del av 
doktorandprojekt CDU T25, ”Karaktärisering av vägutrustningars tillstånd”. 
Studien är finansierad av Vägverket/Sted, där Stefan Jonsson har varit projekt-
ledare. 

De empiriska mätningarna har gjorts av Stig Englundh, Behzad Koucheki, 
Thomas Lundberg, Sara Nygårdhs och undertecknad, samtliga VTI, samt av 
Göran Nilsson och Lars-Eric Svensson, båda LG RoadTech AB.  
 
Ett tack till alla! 
 
Linköping januari 2006  
 
 
Sven-Olof Lundkvist 
Projektledare 
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Prediktion av våta vägmarkeringars retroreflexion från mätningar på torra 
vägmarkeringar 
 
av Sven-Olof Lundkvist 
VTI 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Det är viktigt att vägmarkeringarnas synbarhet är god under alla förhållanden. 
Speciellt i mörker och väta är köruppgiften svår och under dessa förhållanden kan 
vägmarkeringarnas synbarhet vara helt avgörande för säkerheten, komforten och 
framkomligheten. Därför ställer Vägverket krav på synbarheten, vilken 
kvantifieras av retroreflexionen, för våta vägmarkeringar.  

I och med att ett krav finns i regelverket är det nödvändigt att kunna kontrollera 
om detta uppfylls eller ej. Problemet är att konventionella, handhållna mätningar 
av våta vägmarkeringars retroreflexion är opraktiska och kostsamma att utföra: de 
kräver artificiell bevattning och före varje avläsning måste man, enligt standarden, 
vänta en minut. Istället skulle man vilja mäta med ett mobilt instrument på torra 
vägmarkeringar och från en eller flera parametrar predicera våtfunktionen. Detta 
notat beskriver ett försök att predicera vägmarkeringars våtfunktion från tre 
parametrar som kan mätas mobilt på torra markeringar.  

För att utveckla en modell som beskriver vägmarkeringars våtfunktion 
genomfördes mätningar i provfält av parametrar som förväntas samspela med 
retroreflexionen för våt yta och dessutom i dagsläget kan mätas mobilt. Den 
framtagna modellen testades därefter på kantmarkeringar. 

Resultaten visar att en linjär modell med retroreflexionen och texturmåttet 
MPD för torr markering beskriver vägmarkeringens funktion i väta bra. På grund 
av onogrannheten i de empiriskt bestämda ingående variablerna, kommer emeller-
tid modellens precision att vara begränsad så att ett 90 % prediktionsintervall för 
enskilda observationer har storleken ±16 mcd/m2/lx. Med andra ord: om mät-
ningarna på torr vägmarkering ger en prediktion av våtvärdet på 50 mcd/m2/lx, 
återfinns det sanna värdet med 90 % sannolikhet i intervallet 34–66 mcd/m2/lx.  

Prediktionsintervallet kan tyckas stort, men är ändå användbart för de flesta 
tillämpningar om man använder prediktionerna med förstånd och redovisar 
osäkerheten. Det är viktigt att ha i åtanke att i praktiken är alternativet att inte alls 
utföra någon kontroll av vägmarkeringarnas funktion i mörker och väta. 

Rapporten ger även ett förslag på klassindelning för våtsynbara vägmarke-
ringar, baserad på prediktion från mätning med Ecodyn 30 och mätning av MPD. 
Denna klassindelning kan komma att revideras då ett mobilt instrument för mät-
ning av retroreflexionen med bättre precision finns på marknaden. 
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1 Bakgrund 
För att förbättra den visuella ledningen i mörker, utrustas vägarna med längs-
gående vägmarkeringar. I mörker och väta är köruppgiften speciellt krävande, 
varför det är speciellt viktigt att vägmarkeringarna har god synbarhet under dessa 
förhållanden. Vägverket har därför under senare år alltmer fokuserat på väg-
markeringar med s.k. ”våtsynbarhet” och funktionskrav för denna typ av marke-
ringar finns numer i regelverken. 

Orsaken till att konventionella, plana markeringar syns dåligt i mörker och väta 
är att en vattenspegel bildas på ytan och det egna fordonsljuset speglas bort från 
fordonet istället för tillbaks mot förarens ögon. En metod att förhindra uppkomst 
av vattenspegel är att utföra vägmarkeringen med en profil. Profilen bryter 
vattenytan och delar av vägmarkeringens yta kommer att vara orienterade så att 
normalen ligger nära förarens observationsriktning, vilket förbättrar vägmarke-
ringen synbarhet. I stort sett alla typer av våtsynbara vägmarkeringar som finns i 
Sverige 2005, bygger på denna princip, varför uttrycket våtsynbar skulle kunna 
jämställas med profilerad. 

Eftersom det finns krav i regelverket på våta vägmarkeringars synbarhet, vill 
man kunna kontrollera denna funktion. Enligt SSEN-1436 görs detta genom att 
hälla vatten på markeringen, vänta en minut och därefter avläsa ett retro-
reflexionsvärde med en reflektometer. Denna metod är något opraktisk och är 
möjligen användbar vid forskning och utveckling, då man exempelvis vill 
kontrollera markeringar som är applicerade i provfält. I praktiken, då man ska 
kontrollera kant- och mittmarkeringar, vill man av säkerhets- och tidsskäl mäta 
med ett mobilt instrument. Ett sådant mäter i den övriga trafikens hastighet, vilket 
emellertid också innebär ett problem. Det är så gott som omöjligt att mäta på våta 
ytor eftersom det kommer att stänka vatten på instrumentets linser. Eftersom det 
är just våtfunktionen som är av största vikt är detta naturligtvis otillfredsställande. 

En lösning på problemet med funktionskontroll av våta vägmarkeringar skulle 
kunna vara att predicera våtfunktionen från någon eller några parametrar som kan 
mätas mobilt på torra ytor. En sådan parameter är sannolikt något mått på 
texturen – dvs. profilens höjd. Det är inte heller osannolikt att det finns ett 
samband mellan funktionen för torr och våt markering, eftersom retroreflexionen i 
båda fallen är beroende av mängden reflekterande pärlor på ytan. Denna studie 
syftar till att finna en modell som kan användas för beräkning av våta vägmarke-
ringars retroreflexion. 

 
 
2 Begrepp och beteckningar 
Tabell 1 anger de begrepp och beteckningar som används i det följande. 
 
Tabell 1 Begrepp och beteckningar. 
Begrepp Kvantifieras av Betecknas Enhet 
synbarhet i fordonsbelysning retroreflexion R mcd/m2/lx 
synbarhet i dagsljus (vithet) luminanskoefficient Qd mcd/m2/lx 
texturens medelvärde medelprofildjup MPD mm 
texturens effektivvärde effektivvärdet RMS mm2

 
Retroreflexionen, R, har uppmätts, endera handhållet, med LTL-2000, eller 
mobilt, med Ecodyn 30 på torra eller våta ytor. Instrument och ytans tillstånd 
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anges med index. Luminanskoefficienten och texturen har alltid mätts på torra 
ytor. 

I de statistiska regressionsanalyserna används r för korrelationskoefficienten 
och sε för residualens standardavvikelse. Den förstnämnda kvantifierar överens-
stämmelsen mellan två mätomgångar eller mätmetoder, medan den andra kan 
sägas ange observationernas avvikelse från regressionslinjen. 
 
 
3 Metod 
Den modell som tas fram bygger helt på empiri, dvs. den är baserad på fysikaliska 
observationer av variablerna i tabell 1. För att kunna insamla ett tillräckligt stort 
datamaterial med spridning både vad gäller vägmarkeringstyp och slitagetillstånd 
har de mätningar som modellen baseras på gjorts på provfält. Ett sådant provfält 
består av ett antal vägmarkeringstyper som har applicerats längs vägen i olika spår 
i ett körfält. Man kan således inom ett starkt begränsat område finna flera typer av 
vägmarkeringar, en del som ligger i hjulspår och andra som ligger i en position 
tvärs vägen där slitaget är minimalt. Två provfält har använts. Det ena ligger på lv 
118 mellan Kristianstad och Åhus i Skåne län. Mätningar gjordes här vid ett 
tillfälle, i maj 2004, på sammanlagt 45 vägmarkeringar av 12 olika typer. Prov-
fältet är utlagt av Cleanosol AB och används för produktutveckling, varför 
samtliga 45 markeringar hade tillverkats av detta företag. Det andra provfältet 
som har använts ligger på amtsvej 213 i Frederiksborg amt, Danmark. Provfältet 
är lagt på initiativ av Vejdirektoratet och utvärderas och administreras av DELTA 
Lys & Optik. Provfältet innehåller både vägmarkeringar av danskt och svenskt 
fabrikat. Mätningar gjordes här vid tre tillfällen: i september 2003, maj 2004 och 
maj 2005, där det första mättillfället kan ses som ett förförsök. Vid det sista 
tillfället fanns 17 olika typer av vägmarkeringar och vid de tre tillfällena har gjorts 
mätningar på sammanlagt 44, 22 respektive 34 markeringar. Figur 1 visar 
provfältet i Helsingör. 
 

 
Figur 1  Provfältet i Helsingör 2004. Foto Stig Englundh, VTI. 
Fördelen med att använda provfält vid datainsamlingen är att en modell som är 
baserad på mätningar därifrån kan generaliseras till alla typer av profilerade 
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markeringar i alla slitagetillstånd. I denna studie kan modellen sägas gälla för 
olika typer av profilerade vägmarkeringar (longflex, dropflex, etc.) tillverkade för 
den nordiska marknaden. Dock har inte studien omfattat vägmarkeringar som har 
lagts i frästa räfflor. 

Nackdelen med provfältet är att mätningarna måste göras med handhållna 
instrument. Man kommer således att skapa en modell som gäller endast sådana 
instrument, varför det blir speciellt viktigt att validera modellen med mobil 
mätning. 
 
 
4 Undersökta variabler 
De variabler som en modell baseras på ska kunna mätas mobilt, vilket begränsar 
de variabler som kan komma ifråga. I dagsläget finns instrument för mobil 
mätning av vägmarkeringars retroreflexion och textur. Det synes även finnas vissa 
möjligheter att kunna mäta luminanskoefficienten mobilt, även om denna metod 
inte fungerar tillfredsställande än. 

En vägmarkerings retroreflexion, R, är primärt avhängig av mängden retro-
reflekterande glaspärlor på och i dess yta. Då vägmarkeringen blir våt eller fuktig 
försämras glaspärlornas retroreflekterande förmåga, men till viss del reflekteras 
ändå det egna fordonsljuset tillbaks mot föraren. Det finns således skäl att tro att 
det finns något samband mellan retroreflexionen för torr och våt markering.  

Luminanskoefficienten, Qd, är beroende dels av hur vit markeringen är i 
dagsljusbelysning, dels hur speglande den är. En vägmarkering med liten grad av 
speglande reflexion har ett något lägre Qd än en markering som är lika vit, men 
mer speglande. Liten del speglande reflexion, bör innebära stor del retroreflexion, 
varför det skulle kunna finnas en negativ korrelation mellan Qd och R, och det 
skulle också kunna gälla retroreflexionen för våta markeringar. Tidigare studier 
(Koronna-Wilhelmsson et. al., 1999; Lundkvist, 2000) kunde inte påvisa något 
samband mellan Qd och R(våt). Med stöd av detta beslutades att inte mäta Qd i 
förmätningarna 2003. Vid senare mätningar, 2004–2005, mättes dock även Qd, 
bl.a. för att användas vid prediktion av vägmarkeringars friktion.  

En kraftigt texturerad vägmarkering har sannolikt bättre förutsättningar att 
upprätthålla funktionen i väta än en plan. Det finns därför skäl att tro på ett 
samband mellan våtfunktionen och något texturmått. MPD bör ha ett starkare 
samband med våtfunktionen än RMS, eftersom RMS kvadrerar texturvärdet, dvs. 
sprickor kommer att bidra positivt till RMS – men sprickor bidrar knappast till 
våtfunktionen. Båda variablerna har dock utvärderats från mätningarna. 

De handhållna retroreflexionsmätningarna i provfält har utförts med LTL-2000 
och luminanskoefficientmätningarna med Qd30. På varje vägmarkering har gjorts 
tre avläsningar med dessa instrument. De mobila retroreflexionsmätningarna på 
kantlinjer gjordes med Ecodyn 30 tillhörande LG RoadTech AB och det gjordes 
alltid två avläsningar på varje kantlinje. Texturmätningarna på både provfält och 
kantlinjer har gjorts med en optokator tillverkad och lånad av Selcom AB; 
medelvärden från dessa mätningar bygger alltid på minst fem enskilda mätningar. 
Figur 2 visar den mobila reflektometern och optokatorn. 
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Figur 2  Ecodyn 30 avsedd för mobil mätning av retroreflexion, till vänster, och 
optokatorn för texturmätning till höger. Foto: Göran Nilsson, LG RoadTech AB 
respektive Thomas Lundberg, VTI. 
 
Sammanfattningsvis gjordes följande fysikaliska mätningar på vägmarkeringar 
applicerade i provfält: 
 

• R(våt) uppmätt med LTL-2000 på provfält 2003, 2004 och 2005 samt på 
kantlinjer 2005 

• R(torr) uppmätt med LTL-2000 på provfält 2003, 2004 och 2005 
• R(torr) uppmätt med Ecodyn 30 på kantlinjer 2005 
• Qd(torr) uppmätt med Qd30 på provfält 2004 och 2005 
• Textur (MPD och RMS) uppmätt på provfält 2003, 2004 och 2005 samt på 

kantlinjer 2005. 
 
Dessutom gjordes friktionsmätningar, vilka kommer att rapporteras senare. 
 
 
5 Analys 
Data analyseras med multipel regressionsanalys, dvs. man söker finna en modell 
 

],),([)( texturQdtorrRfvåtR =  (1) 
 

genom att mäta dessa variabler i provfält.  
 
Varje mätning är behäftad med ett mätfel. De fel som finns vid mätning av vari-
ablerna i ekvation (1), kommer att begränsa precisionen vid prediktionen av 
R(våt). För att modellen ska användas på ett korrekt sätt är det viktigt att beräkna 
och redovisa den osäkerhet som prediktionerna är behäftade med. 
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6 Resultat 
6.1 Regressionsanalysen 
Regressionsanalysen visar att en linjär modell ger bättre korrelation mellan R(våt) 
och de oberoende variablerna än någon icke-linjär modell.  

Beträffande texturmåttet, visar analysen att korrelationen mellan R(våt) och 
MPD är 0,80, medan den mellan R(våt) och RMS är 0,31. Detta stämmer väl 
överens med den tidigare nämnda hypotesen och följaktligen kommer MPD att 
användas för kvantifiering av vägytans textur. 

I en inledande regressionsanalys anpassas således en linjär modell med obero-
ende variablerna R(torr), Qd och MPD till den beroende variabeln R(våt). Denna 
analys utfördes med stegvis multipel regressionsanalys och baserades på data från 
2004 och 2005, eftersom Qd inte mättes i förförsöket 2003. 

Analysen visar att samtliga tre oberoende variabler bidrar signifikant till 
modellen:  
 

MPDQdtorrRvåtR ⋅+⋅+⋅+−= 19071,0)(10,017)(  (2) 
 
och att den multipla korrelationskoefficienten är r = 0,86. Residualens standard-
avvikelse är sε = 8,4, vilket innebär att ett 90 % intervall för enskilda prediktioner 
får storleken ±14 mcd/m2/lx.  
 
Analysen visar vidare att, trots att sambandet mellan R(våt) och Qd är signifikant 
(p<0,05) med korrelationskoefficienten r = -0,22, tillför den knappast något till 
prediktionens precision. Detta, tillsammans med det faktum att man i dagsläget 
inte kan mäta Qd mobilt, motiverar att utesluta denna variabel ur modellen. Denna 
kommer då att skrivas: 
 

MPDtorrRvåtR ⋅+⋅+−= 18)(14,08)(  (3) 
 

och ha r = 0,87 och sε = 9,6 mcd/m2/lx, vilket innebär att ett 90 % predik-
tionsintervall får storleken ± 16 mcd/m2/lx.  
 
Det ska observeras att ekvation (2) ovan är baserad på mätningarna i Sverige och 
Danmark 2004–2005. Mätningarna i förförsöket 2003 har inte inkluderats i ana-
lysen eftersom Qd inte mättes vid detta tillfälle. Däremot har data även från 2003 
inkluderats i ekvation (3). 

R(torr) i ekvationerna (2) och (3) är uppmätt med LTL-2000 trots att man 
egentligen vill göra prediktionen från mätning med mobilt instrument. Anled-
ningen är att det inte är möjligt att mäta mobilt på ett provfält. 
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6.2 Reproducerbarhet och repeterbarhet för retro-
reflexionsmätningar 

Som tidigare nämnts kommer mätfelen i de tre variablerna i ekvation (3) att be-
gränsa modellens precision. Tidigare erfarenheter har visat att framförallt mät-
ningen av R(våt) har dålig reproducerbarhet. Vid det sista mättillfället gjordes en 
kontroll av reproducerbarheten för denna variabel genom att två olika operatörer 
mätte R(våt) med olika instrument (av samma typ – LTL-2000). Resultaten visas i 
figur 3. 
 

 
Figur 3  Upprepad mätning av R(våt) utförd av VTI och LG RoadTech med olika 
instrument under två på varandra följande dagar. Data åskådliggör således 
reproducerbarheten för R(våt) uppmätt med LTL-2000 enligt SSEN-1436. 
 
Korrelationskoefficienten mellan de två mätomgångarna är r = 0,95 och resi-
dualens standardavvikelse är sε = 4,5 mcd/m2/lx. Detta betyder att ett 90 % predik-
tionsintervall får storleken ±8 mcd/m2/lx. Om LG RoadTech mäter en vägmarke-
rings våtfunktion till 35 mcd/m2/lx, kommer således VTI:s mätning att med 90 % 
sannolikhet ge ett resultat i intervallet 27–43 mcd/m2/lx. Osäkerheten i enskilda 
mätvärden kommer i medeltal att vara ganska stor, ca 26 %, vilket till största 
delen förklaras av bevattningsproceduren. Tidigare studier på torra vägmarke-
ringar har nämligen skattat repeterbarheten för LTL-2000 till ca 3 % (Lundkvist, 
1999). Den relativt stora osäkerheten i våtmätningarna kommer kraftigt att 
begränsa möjligheten att göra noggranna prediktioner av R(våt). 

Även repeterbarheten för Ecodyn 30 studerades i en mindre mätserie på 
kantlinjer i Sverige. Figur 4 visar dessa resultat. 
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Figur 4  Repeterbarheten för Ecodyn 30 baserad på mätningar på svenska kant-
linjer 2005. 
 
Korrelationen mellan två mätomgångar för Ecodyn är r = 0,98 och 
sε = 11,6 mcd/m2/lx, vilket ger ett 90 % prediktionsintervall för enskilda observa-
tioner storleken ±20 mcd/m2/lx eller ca ±9 %. Detta kan jämföras med 
repeterbarheten för LTL-2000, som således har skattats till ca ±3 % (Lundkvist, 
1999). 
 
6.3 Användandet av prediktionsmodellerna 
Mätfelen för R(våt), uppmätt med LTL-2000, och R(torr) uppmätt med Ecodyn 30 
är ganska stora. Beträffande den förstnämnda förklaras detta sannolikt till största 
delen av bevattningsproceduren. Vad gäller mätning med Ecodyn 30, finns ett 
mätfel som varierar med vägmarkering, vägbeläggning och sannolikt även andra 
vägrelaterade parametrar. 

Dessutom finns små mätfel även i R(torr) uppmätt med LTL-2000 och MPD. 
Alla dessa mätfel adderar vid uppbyggande av prediktionsmodellen och begränsar 
möjligheten att få en modell med god precision.  

Det är viktigt att hålla isär slumpmässiga och systematiska fel. Figur 3 och 4 
ovan, visar en skillnad mellan två mätomgångar med samma typ av instrument, 
som beror på slumpmässiga mätfel. Om man på en och samma vägmarkering 
mäter med två instrument och dessa visar olika, har man ett systematiskt mätfel. 
Om man gör dessa jämförande mätningar på flera olika typer av vägmarkeringar 
och det ena instrumentet visar högre än det andra på vissa vägmarkeringar, men 
lägre på andra, kan detta betecknas som ett slumpmässigt fel som beror på någon 
okänd faktor, t.ex. vägmarkeringens textur, vägens bombering, eller dylikt. Man 
har då ett systematiskt mätfel som varierar med typen av vägmarkering och detta 
kan ses som ett slumpmässigt mätfel sett över flera typer av markeringar. 

Figur 4 visar att de slumpmässiga felen vid mätning med Ecodyn 30 är små vid 
upprepad mätning på en och samma vägmarkering. Om man däremot mäter på ett 
sampel av olika vägmarkeringar på olika vägytor finner man att det systematiska 
mätfelet varierar och har olika tecken beroende på vägmarkering och vägyta. 
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Detta kan således ses som ett slumpmässigt mätfel, då man mäter flera olika 
vägmarkeringstyper och är betydligt större än det slumpmässiga felet vid upp-
repad mätning på samma vägmarkeringsyta. 

Den bästa precisionen för R(våt) erhålls då man mäter denna parameter direkt 
enligt SSEN-1436 med ett tillförlitligt handhållet instrument. Precisionen blir 
sämre om man från handhållen mätning av torrvärdet samt från MPD skattar 
våtfunktionen och ännu sämre blir precisionen om den handhållna mätningen 
ersätts med mobil. Detta illustreras i figur 5. 
 

R(våt) mätt med enligt SSEN-1436. 
Precision ± 8 mcd/m2/lx.

R(våt) predicerad från mätning av
R(torr) enligt SSEN-1436 samt MPD.
Precision ± 16 mcd/m2/lx.

R(våt) predicerad från mätning av
R(torr) med mobilt instrument samt MPD.
Precision > ± 16 mcd/m2/lx.

Figur 5  Precision för R(våt) mätt enligt SSEN-1436, jämfört med predicerad. 
Avser 90 % intervall för enskilda observationer eller prediktioner. 
 
I nedersta rutan i figur 5 finns angiven endast en nedre gräns för precisionen. 
Vilken precision man i verkligheten har, kommer främst att bero på det mobila 
instrumentets mätfel. Om detta mäter helt utan systematisk avvikelse från vad 
LTL-2000 mäter på en enskild markering, kommer precisionen att bli 
±16 mcd/m2/lx, men i praktiken kommer dock prediktionsintervallet att bli större. 

Resultat av mätningar eller prediktioner måste, framförallt om precisionen är 
mindre bra, användas med viss försiktighet. När man testar mot ett funktionskrav, 
som i detta fall kravet på våtsynbarhet – 35 mcd/m2/lx i Sverige – gör man 
vanligen en mätning enligt SSEN-1436 och ser om värdet – eller möjligen 
medelvärdet av ett fåtal avläsningar – överstiger kravet. Är resultatet mycket nära 
kravvärdet är risken att felaktigt godkänna eller felaktigt underkänna funktionen 
nära 50 %. Detta gäller oavsett med vilken precision mätningar har kunnat göras. 
Om det avlästa värdet överstiger kravet kommer risken för felaktigt godkännande 
att minska, ju längre från kravet det uppmätta eller predicerade värdet är. 

Konsekvensen av ett eventuellt felaktigt beslut bestämmer den risk som man 
kan vara beredd att acceptera. Gör man exempelvis en tillståndsmätning för att 
skaffa sig en uppfattning om andelen godkända markeringar kan man kanske 
acceptera en stor risk, jämfört med om ett felaktigt beslut skulle få ekonomiska 
konsekvenser. Figur 6 visar sannolikheten för korrekt beslut (godkännande eller 
underkännande) beroende på om man har: 
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• mätt våtfunktionen enligt SSEN-1436 
• skattat våtfunktionen från torrfunktionen och MPD 
• skattat våtfunktionen från torrfunktionen, mätt med mobilt instrument, och 

MPD.  
 

Uppmätt enligt
SSEN-1436

Predicerat från
torrvärde uppmätt
enligt SSEN-1436

Predicerat från torrvärde
uppmätt med Ecodyn 30

R(våt) [mcd/m2/lx]
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Figur 6  Sannolikheten för korrekt god- eller underkännande vid mätning eller 
skattning av R(våt) med ekvation (3). Exakt vid kravgränsen – 35 mcd/m2/lx – är 
sannolikheten för felbeslut 50 %. 
 
Att prediktionerna från Ecodyn 30 är sämre än från LTL-2000 beror på att 
Ecodyn 30 på vissa vägmarkeringar och vägytor mäter lägre än LTL-2000 och på 
andra högre. Kunde man utveckla ett mobilt instrument som mäter lika som 
LTL-2000, skulle man kunna få samma precision i prediktionerna som man idag 
har från prediktioner med den handhållna mätningen. 
 
Exempel på användning av figur 6 
Vid en funktionskontroll av en nyproduktion mäter man, enligt SSEN-1436, 
R(våt) = 60 mcd/m2/lx. Figur 6 visar att sannolikheten att det sanna värdet 
uppfyller funktionskravet (R(våt) ≥ 35 mcd/m2/lx) är i det närmaste 100 %. Detta 
kan sägas gälla även då man hade predicerat detta värde från torrmätning med 
LTL-2000 och MPD. Hade däremot prediktionen baserats på torrvärden från 
Ecodyn 30 och MPD, skulle risken för felaktigt godkännande – dvs. risken att den 
vägmarkering som prediceras ha R(våt) = 60 mcd/m2/lx, i verkligheten har ett 
värde under 35  mcd/m2/lx – vara ca 5 %. 

På motsvarande vis: om R(våt) mäts till 30 mcd/m2/lx med LTL-2000 ligger 
det nära till hands att underkänna dess funktion. Risken att detta underkännande är 
felaktigt kommer att vara ca 15 %. Motsvarande risk vid prediktion från 
LTL-2000 och Ecodyn 30 kommer att vara ca 30 % respektive 35 %.  
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Omvänt, anta att man har en tvist med entreprenör och därför kan tillåta sig 
endast en mycket liten risk för felaktigt god- eller underkännande – säg 1 %. Från 
figur 6 ser man då att för godkännande krävs med de tre metoderna ca 47, 58 
respektive 71 mcd/m2/lx. Motsvarande värden för underkännande blir 23 och 
12 mcd/m2/lx samt ett negativt värde. Med andra ord: vill man ha en så stor 
säkerhet som 99 %, är inte mätning med Ecodyn lämplig och knappast heller 
prediktion från torrmätning med LTL-2000. 

Skulle man däremot endast vilja skaffa sig en uppfattning om vägmarkeringens 
funktion och ett felaktigt god- eller underkännande inte betyder så mycket, kanske 
man nöjer sig med 25 % risk för fel beslut. Då skulle man godkänna ca 39, 42 
respektive 45 mcd/m2/lx med respektive metod och underkänna vägmarkeringar 
med lägre värde än ca 31, 28 respektive 25 mcd/m2/lx. I detta fall kan samtliga tre 
metoder anses vara användbara. 

En möjlighet till användning av figur 6 är att från prediktionen avgöra vilken 
av fyra kvalitetsklasser med avseende på våtfunktion som vägmarkeringen tillhör: 
Om en vägmarkering skattas vara godkänd med sannolikheten 95 %, kan man 
verbalt beteckna den som ”säkert godkänd” och om den med ca 85 % sannolikhet 
är godkänd skulle detta kunna benämnas ”sannolikt godkänd”. På samma sätt kan 
man skapa två klasser för underkännande och mellan dessa klasser har man en 
dilemmazon, där man inte kan fälla något avgörande om god- eller under-
kännande. Man får då de fem kvalitetsklasser med avseende på våtfunktion som 
visas i tabell 2. 
 
Tabell 2  Indelning av vägmarkeringar i kvalitetsklasser med avseende på våt-
funktion. Klassgränserna baseras på skattning från mätning med LTL-2000 och 
MPD. 

Klass Innebär Krav på R(våt) [mcd/m2/lx] 
V0 säkert underkänd    0 ≤ R(våt) < 20 
V1 sannolikt underkänd 20 ≤ R(våt) < 25 
V2 inget avgörande om G eller U 25 ≤ R(våt) < 45 
V3 sannolikt godkänd 45 ≤ R(våt) < 50 
V4 säkert godkänd 50 ≤ R(våt) <  ∞ 

 
Det ska observeras att klassindelningen i tabell 2 baseras på att R(torr) mäts hand-
hållet eller mobilt med ett instrument som för varje typ av profilerad markering 
mäter utan systematiska fel. Vidare är gränserna i tabell 2 avrundade så att de 
faktiska sannolikheterna för att vägmarkeringen är underkänd är 94 % i klass V0 
och samma för godkänd i klass V4. 

Om klassgränserna i tabell 2 används och retroreflexionen är uppmätt med 
Ecodyn 30, kommer ”säkert underkänd” att innebära 86 % sannolikhet för att väg-
markeringen verkligen är underkänd och ”förmodligen underkänd” att den med 
76 % sannolikhet är underkänd. Motsvarande gäller för ”säkert godkänd” och 
”förmodligen godkänd”. 

Naturligtvis är andra klassindelningar möjliga att göra – klasserna i tabell 2 ska 
ses endast som ett förslag att verbalt beskriva våtfunktionen. 
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7 Validering 
Tabell 3 redovisar 24 olika profilerade kantmarkeringar (olika typer och slitage-
tillstånd) på svenska och danska vägar, vars våtfunktion, R(våt), har uppmätts med 
LTL-2000 och predicerats från mätningar med Ecodyn 30 och MPD. Syftet är att 
visa hur klassindelningen vid prediktionerna stämmer överens med ”sanningen”, 
uppmätt med LTL-2000 enligt SSEN-1436. Nu vet vi från figur 3 att även 
”sanningen” är behäftad med en viss osäkerhet, varför värden inom intervallet 
27–43 (90 % prediktionsintervall), uppmätta med LTL-2000 inte har klassats som 
vare sig godkända eller underkända. 
 
Tabell 3  Vägmarkeringars våtfunktion vid mätning med LTL-2000 enligt 
SSEN-1436 och vid prediktion från mätning med Ecodyn 30 och MPD. Rött inne-
bär underkännande, grönt godkännande och grått att man är i gråzonen för att 
kunna avgöra om funktionen är god- eller underkänd. Vägmarkeringarna 1–13 
har mätts i Danmark och 14–24 i Sverige. 

markering 
nr. 

god- (G) eller 
underkänd 

(U) 
(LTL-2000) 

predicerad 
klasstillhörighet
(Ecodyn 30 och 

MPD) 
  1 G V4 
  2 G V4 
  3 U V2 
  4 U V2 
  5 U V0 
  6 G eller U V4 
  7 U V4 
  8 U V1 
  9 U V0 
10 U V4 
11 U V0 
12 U V0 
13 U V2 
14 G V2 
15 G V3 
16 U V2 
17 U V2 
18 U V3 
19 U V1 
20 G V4 
21 G eller U V2 
22 G V3 
23 G V2 
24 G V4 

 
Vid användandet av klassindelningen enligt tabell 2 kommer beslut om god-
kännande eller underkännande med LTL-2000 (R(våt) ≥ 43 respektive 
≤ 27 mcd/m2/lx) att stämma överens med klassindelningen från Ecodynmätning 
för 12 av de 24 vägmarkeringarna. För 3 av vägmarkeringarna har man kommit 
fram till motsatt beslut och för övriga 9 vägmarkeringar har en av metoderna inte 
kunnat avgöra om markeringen skulle godkännas eller underkännas, sannolikt 
beroende på att dess sanna värde har varit ganska nära kravet för godkänt. Detta 
illustreras i tabell 4. 
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Tabell 4  Överensstämmelse vid beslut om god- eller underkännande vid mätning 
med LTL-2000 och prediktion från mätning med Ecodyn 30 och MPD. 

godkänt

godkänt

underkänt

underkänt

inget beslut

inget beslut

Prediktion från mätning med Ecodyn 30 och MPD
M

ät
ni

ng
 m

ed
 L

TL
-2

00
0 

en
lig

t S
SE

N
-1

43
6

6 2 0

11 0

63 5*

 

* Två av dessa tre avser en typ av vägmarkering som används i Danmark och som bör betecknas 
som plan, ej profilerad (se figur A6 i bilaga A). 

 
Egentligen är antalet uppmätta vägmarkeringar alltför litet för att valideringen ska 
anses vara tillfredsställande. Problemet är att det är svårt att finna olika typer av 
profilerade kantlinjer med olika slitagetillstånd till en rimlig kostnad och möjligen 
skulle en mer omfattande validering kunna göras framöver i samband med 
ordinarie tillståndsmätningar.  

Det kan vidare konstateras att för två av de 24 kantlinjerna som ingår i valide-
ringen har avvikelsen mellan uppmätt och predicerat värde varit påfallande stor 
(nr 7 och 10 i tabell A1, bilaga A). Båda dessa ligger på väg 205 i Danmark och är 
av samma typ: En typ av intermittent kantlinje som måste betecknas som plan. 
Det är möjligt att modellen inte borde gälla för denna typ av vägmarkering som 
inte finns i Sverige. Den har ändå fått ingå i valideringen. 
 
 
8 Diskussion  
Som nämnts tidigare är kravet på vägmarkeringarnas synbarhet i mörker och väta 
viktigt och har därför införts i det svenska regelverket. Tyvärr kontrolleras inte 
våtfunktion i någon större utsträckning eftersom metoden med handhållet 
instrument och vattendunkar är både opraktisk och tidsödande. Därför törs man 
påstå att även en prediktionsmodell som är behäftad med ganska stor osäkerhet är 
bättre än en metod som knappast inte alls används. Om man använder skattning av 
R(våt) är det dock viktigt att man kontrollerar och redovisar den risk för felbeslut 
som finns pga. osäkerheten i prediktionerna. Denna risk måste hela tiden vägas 
mot konsekvensen av ett felbeslut. 

Detta innebär exempelvis att vid en tillståndsbeskrivning av vägmarkeringarnas 
våtfunktion inom ett geografiskt område, t.ex. ett län, bildar man ett medelvärde 
över flera delobjekts funktion och detta medelvärde kommer att beskriva 
”sanningen” ganska bra. Vid kontroll av en entreprenad, däremot, är det viktigt att 
klargöra i kontraktet exakt vilken mätmetod och vilka krav som gäller. Exempel-
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vis kan man komma överens om att kravvärdet 35 mcd/m2/lx gäller, oavsett 
mätmetod. Alternativt kan man vid mobil mätning komma överens om att endast 
medelvärden under 30 mcd/m2/lx underkänns – detta pga. den större osäkerheten 
vid prediktionen från mobil mätning. I de flesta fall kommer detta sannolikt inte 
att vara ett problem: om appliceringen har fungerat väl har en relativt ny så högt 
våtvärde att den kommer att vara klart godkänd, dvs. tillhöra kvalitetsklass V4 i 
tabell 2.  

Prediktionsmodellen kan således sägas vara användbar för alla tillämpningar, 
men det är viktigt att ange risken för felbeslut (enligt figur 6). Detta gäller för 
övrigt vid alla mätningar – en empirisk mätning kan aldrig ge ett resultat som är 
100 % säkert. 

När man predicerar våtfunktionen enligt ovan kan det i vissa fall vara oklokt att 
ange prediktionens numeriska värde; det är lätt gjort att bli oförsiktig och ta ett 
sådant värde för ”sanningen”. Därför är ett alternativ att införa kvalitetsklasser 
enligt tabell 2 och nöja sig med att beskriva funktionen på detta sätt. Man ska 
också betänka att modellen inte ska generaliseras till att gälla andra typer av 
våtsynbara vägmarkeringar än profilerade. Om man exempelvis utvecklar våt-
synbara vägmarkeringar som är plana, med stora pärlor, måste modellen först 
testas på dessa. 

Att skapa en modell som har bättre precision är den ovan angivna kan vara 
svårt. Problemet är, som nämnts, att metoden att mäta våtvärdet med handhållet 
instrument är behäftad med viss osäkerhet. Eftersom instrumentet (LTL-2000) har 
dokumenterad bra reproducerbarhet, så kan man anta att osäkerheten beror på hur 
markeringen vattnas. Utveckling av en metod för reproducerbar bevattning skulle 
därför kunna tillföra något, men förmodligen inte mycket (försök, utan större 
framgång, har gjorts i Tyskland och Frankrike). Sannolikt har man betydligt mer 
att vinna på att försöka utveckla ett mobilt instrument som har mindre mätfel än 
Ecodyn 30. Med ett sådant skulle validiteten kunna förbättras och antalet felaktiga 
godkännanden och underkännanden reduceras. 

Förslag till fortsatta studier: Under senare år har man på motorväg börjat lägga 
färg med inblandning av stora glaspärlor. Denna färg anses ha våtfunktion och 
borde därför inkluderas i ett senare skede av studien. Vidare känns det angeläget 
att tillföra ytterligare några observationer till valideringen. 
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Samband mellan parametrar 
 
Det grundläggande datamaterialet är stort (mätning av tre variabler på 147 
enskilda vägmarkeringar, plus något ytterligare). Därför sammanfattas i figurerna 
A1 – A4 sambanden mellan å ena sidan R(våt) och å andra sidan R(torr), Qd(torr) 
respektive MPD. 
 

 
Figur A1  Sambandet mellan R(våt) och R(torr), båda uppmätta med LTL-2000 
enligt SSEN-1436. Korrelationskoefficienten r = 0,660.  
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Figur A2  Sambandet mellan R(våt) och Qd(torr), uppmätta med LTL-2000 
respektive Qd30 enligt SSEN-1436. Korrelationskoefficienten r = -0,221.  
 
 
 

 
Figur A3  Sambandet mellan R(våt), uppmätt enligt SSEN-1436, och MPD. 
Korrelationskoefficienten r = 0,792. 
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Om värdena i figurerna A1 och A3 kombineras i en multipel regressionsanalys, 
kommer man att erhålla det samband mellan uppmätta och predicerade värden på 
R(våt) som visas i figur A4. 
 

 

 
 

Figur A4  Sambandet mellan predicerad och uppmätt R(våt). Korrelations-
koefficienten r = 0,872. 
 
Data från valideringen gjord med Ecodyn 30 på kantlinjer i Danmark och Sverige 
redovisas i tabell A1 och figur A5. 
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Tabell A1  Våtvärden uppmätta med LTL-2000, respektive predicerade från mät-
ningar av R(torr) med Ecodyn 30 och MPD. De två gråmarkerade vägmarke-
ringarna avviker till sin utformning något från övriga; båda är en typ av inter-
mittenta kantlinjer som förekommer i Danmark och måste anses vara plana. 

Kantlinje nr. R(våt) mätt R(våt) pred. 
1 75 65 
2 55 65 
3 21 42 
4 22 41 
5   7 19 
6 27 50 
7 24 61 
8 23 24 
9   2 14 
10 15 52 
11   8 19 
12   5 20 
13 12 27 
14 49 38 
15 57 50 
16 13 33 
17 20 25 
18 20 48 
19 15 23 
20 46 50 
21 33 40 
22 61 48 
23 55 39 
24 80 66 

 

 
Figur A5  Sambandet mellan uppmätt och predicerad våtfunktion. Korrelations-
koefficienten r = 0,743. 
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Regressionslinjen i figur A5 har sambandet 
 

)våt(R,)våt(R predmätt ⋅+−= 05111  (A1) 
 
Denna ekvation avviker inte signifikant från den ideala ekvationen, 

. )våt(R)våt(R predmätt =
 
Det kan nämnas att om de två observationerna, längst ner till höger, från väg 205 
på Sjælland, tas bort kommer korrelationskoefficienten att bli r = 0,850. Ute-
slutande av dessa observationer skulle kunna motiveras av att dessa kantlinjer 
hade en avvikande utformning än de övriga, se figur A6, och måste anses vara 
plana, ej profilerade. Prediktionernas precision vid mätning med Ecodyn 30 blir 
då ± 22 mcd/m2/lx (90 % prediktionsintervall). 
 
 

 
 

Figur A6  Kantlinjerna 7 och 10 i tabell A1. Dessa har ingen uttalad profil och 
kan inte betraktas som våtsynbara. 
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Grundläggande datamaterial 
 
Tabell B1–B4 visar det datamaterial som modellen för våta vägmarkeringars 
retroreflexion är baserad på. Värdena Rtorr, Qd och Rvåt är medelvärden av tre 
enskilda avläsningar, medan MPD är baserat på fem avläsningar på sammanlagt 
147 olika vägmarkeringar – olika med avseende på profiltyp och slitagetillstånd. 

Från texturmätningarna kan, förutom MPD, även RMS-värden beräknas. Dessa 
har dock inte redovisats och inte heller använts i analysen. 
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Tabell B1  Uppmätta värden vid mätningarna på provfältet utanför Helsingör 
2003. Vid dessa förmätningar mättes inte Qd. 

Nr Rtorr MPD Qd Rvåt 
1 258 2,24  73 
2 104 0,82  19 
3 68 0,46  10 
4 58 0,76  11 
5 61 0,60  11 
6 80 0,64  23 
7 57 0,74  13 
8 66 0,89  22 
9 54 0,88  11 

10 98 0,23  34 
11 74 0,65  13 
12 76 0,65  18 
13 63 0,57  7 
14 152 2,00  43 
15 175 2,19  76 
16 189 2,16  67 
17 154 1,88  41 
18 203 1,35  41 
19 201 0,85  31 
20 163 0,67  24 
21 177 0,79  33 
22 192 0,80  32 
23 176 0,52  15 
24 205 0,67  64 
25 264 2,20  85 
26 156 2,11  60 
27 88 1,84  38 
28 60 1,37  22 
29 59 1,87  28 
30 54 2,16  35 
31 148 1,97  65 
32 12 0,84  2 
33 171 2,19  78 
34 71 1,13  36 
35 188 2,32  75 
36 94 1,47  39 
37 163 2,23  56 
38 20 0,98  3 
39 243 2,23  67 
40 143 1,39  54 
41   99 1,07  32 
42   65 1,13  19 
43   62 1,41  19 
44   70 1,65 . 21 
45 258 2,24 . 73 
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Tabell B2  Uppmätta värden vid mätningarna på provfältet utanför Helsingör 
2004.  

Nr Rtorr MPD Qd Rvåt 
  1 206 2,20 156 57 
  2 219 0,76 170 20 
  3 125 1,67 138 22 
  4 130 0,50 144 13 
  5 157 1,92 151 31 
  6 196 0,61 162 16 
  7 177 1,89 162 38 
  8 211 0,63 171   9 
  9 128 1,68 144 18 
10 149 0,46 146   7 
11 212 1,29 166 42 
12 199 0,82 167 38 
13 245 2,15 174 65 
14 136 1,74 143 49 
15 161 2,08 159 54 
16 139 1,79 133 44 
17 172 2,13 163 52 
18 138 1,99 164 33 
19   52 0,90 121   4 
20 206 2,27 180 45 
21   87 0,99 118 23 
22 105 1,31 135 36 

 
Kommentar: Att antalet uppmätta markeringar är färre 2004 än 2003 beror på att 
flera hade slitits bort under året. 
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Tabell B3  Uppmätta värden vid mätningarna på provfältet utanför Kristianstad 
2004.  

Nr Rtorr MPD Qd Rvåt 
  1 170 0,77 189 50 
  2 152 0,21 189   1 
  3 154 0,22 197 10 
  4 171 1,26 189 51 
  5 158 1,10 185 39 
  6 119 0,36 193 12 
  7 115 0,26 198 14 
  8 150 0,53 192 24 
  9 150 1,43 159 56 
10   65 0,29 164 13 
11   88 0,70 168 24 
12   90 0,54 171 27 
13   83 0,77 168 26 
14 143 1,26 159 50 
15 159 1,34 177 40 
16 101 0,51 185 15 
17 102 0,26 196   5 
18 143 0,72 186 32 
19 141 0,46 179 25 
20 109 0,20 195 15 
21 111 0,16 206   3 
22 154 0,99 193 33 
23 154 0,58 182 26 
24   70 0,13 196   1 
25   94 0,28 194 11 
26   86 0,17 203   5 
27   83 0,13 204   2 
28 157 0,46 193 28 
29 145 0,49 182 20 
30   50 0,13 202   1 
31   74 0,30 198   7 
32   73 0,40 197 10 
33   61 0,23 208   7 
34 146 0,63 190 29 
35   90 1,04 158 26 
36   30 0,14 189   1 
37   51 0,50 178   8 
38   50 0,20 188   6 
39   38 0,16 190   8 
40 123 1,13 168 38 
41 153 1,16 180 37 
42 125 0,64 187 25 
43 119 0,48 181 28 
44 127 0,16 195   1 
45 166 0,49 194 30 
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Tabell B4  Uppmätta värden vid mätningarna på provfältet utanför Helsingör 
2005.  

Nr Rtorr MPD Qd Rvåt 
  1 249 1,98 126 59 
  2 239 2,12 131 55 
  3 240 0,47 135 20 
  4 103 1,56   79 29 
  5 146 1,51 117 44 
  6 155 1,50 118 33 
  7 145 0,39 123 16 
  8 147 1,79 119 41 
  9 165 1,53 126 43 
10 176 0,44 131 12 
11   32 0,77   73   3 
12 152 1,94 101 42 
13 160 1,59 117 38 
14 163 0,56 116 17 
15   48 1,02   73 13 
16 122 1,58 125 26 
17 122 1,34 114 22 
18 136 0,33 115   4 
19 176 1,89 107 36 
20 183 0,89 114 31 
21 179 0,48 118 40 
22   46 0,97   71 15 
23 402 0,98 149 75 
24 359 1,29 162 55 
25 288 0,51 163 22 
26   72 0,97   90   7 
27 262 1,22 157 27 
28   93 1,05 123 23 
29 137 0,20 136   2 
30 289 1,15 159 15 
31   70 0,95 127   8 
32 121 0,64 113   5 
33 138 0,91 108 12 

 
Kommentar: Antalet uppmätta markeringar är fler än 2004 beroende på att nya 
markeringar hade lagts. 
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VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing

facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars

in the field of transport.
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