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Förord 
Detta notat redovisar en fortsättning av det arbete som har dokumenterats i VTI 
rapport 611: ”Mobil funktionskontroll av vägmarkeringar”. En kontinuerlig utveckling 
av mobila mätsystem pågår och, även om arbetet har nått långt, så kommer utvecklingen 
av mobila mätsystem för vägmarkeringar att fortgå ytterligare flera år. Därför ska före-
liggande notat ses som en delrapport av hur arbetet har fortskridit 2009. 

Utvecklingen och utvärderingen av det mobila mätsystem RMT har under 2009 till 
övervägande del bekostats av Vägverket, även om också Vegdirektoratet i Norge och 
Ramböll RST har bidragit finansiellt och vetenskapligt till arbetet. Studien har till 
största del utförts i fält av: Sara Nygårdhs, Stig Englundh och S-O Lundkvist, samtliga 
VTI, Peter Lövmo, Berne Nielsen och Roger Möller samtliga Ramböll Sverige AB, 
Lars-Eric Svensson, LG Konsult i Kalmar AB, samt Göran Nilsson, LG Konsult i VBG 
AB. Analys och rapportering har utförts av Berne Nielsen och S-O Lundkvist. 

Ett speciellt tack till Gunilla Sjöberg, VTI, som har svarat för slutredigering av notatet. 
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Sammanfattning 
Vägverket initierade 2004 en utveckling av ett mobilt instrument som kunde mäta, inte 
endast retroreflexionen för torr vägmarkering, utan även övriga intressanta variabler 
som återfinns i regelverket. Detta projekt skulle enligt planerna avslutas 2008, vilket 
också skedde. Nu kan det fastslås att ett utvecklingsprojekt av denna typ egentligen 
aldrig kommer, eller ska, avslutas. Det kommer ständigt fram nya omständigheter eller 
nya komponenter som är användbara i mätsystemet och utvecklingen fortskrider därför 
kontinuerligt. Detta notat redovisar utvecklingen och statusen för Road Marking Tester, 
RMT Version 2, under 2009. 

Utvecklingen 2004–2008 har utförligt redovisats i VTI rapport 611. Efter mätningarna 
och utvecklingen 2008 kunde fastslås att det var möjligt att predicera våta vägmarke-
ringars retroreflexion med acceptabel noggrannhet. Vidare kunde även friktionen, tjock-
leken och geometrin skattas, även om friktionsmodellen stämde dåligt för nya väg-
markeringar. Det fanns även resultat som visade att det borde vara möjligt att beräkna 
vägmarkeringarnas vithet, vilken beskrivs av luminanskoefficienten eller luminans-
faktorn. Arbetet 2009 kom därför att fokusera på förbättrade friktionsmodeller och 
framtagande av en modell för luminanskoefficienten och/eller luminansfaktorn.  

Det fortsatta arbetet under 2009 innebar bland annat utbyte av mätsystemets optokator, 
vilket har resulterat i något justerade modeller för vägmarkeringarnas våtfunktion och 
friktion. Justeringen är emellertid baserad på ett fåtal mätningar och behöver verifieras i 
en större mätserie.  

Den modell för äldre, plana vägmarkeringars friktion som presenterades 2008 har vali-
derats och gäller. Denna modell gäller dock inte för nyare markeringar, utan för dessa 
har en helt ny ekvation tagits fram. För profilerade vägmarkeringar gäller fortfarande att 
dessa alltid kan anses ha ett friktionsvärde som överstiger kravgränsen 0,45. 

Modeller för vägmarkeringarnas vithet har utvecklats, en avseende luminanskoefficien-
ten och en för luminansfaktorn. Den förstnämnda ger de säkraste prediktionerna varför 
denna föreslås användas. Det är också den som återfinns i det svenska regelverket. 

Ramböll har för avsikt att inför 2010 komplettera RMT Version 2 med en linjelaser. 
Detta innebär ett förenklat förfarande vid mätning av markeringarnas tjocklek och 
geometri. I väntan på den nya lasern har ingen utveckling av de två nämnda variablerna 
skett. 

Ett förslag till presentation av data har framtagits. Avsikten är att den presentationen i 
framtiden ska kunna göras i realtid, vilket ännu inte är möjligt. 

Som nämnts ovan sker en ständig utveckling av de komponenter som ingår i RMT-
systemet. En av de viktigare komponenterna är reflektometern. RMT Version 2 använ-

                                                 
∗ Ramböll Sverige AB 
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der Ecodyn 30, vilket är ett instrument som börjar bli gammalt. Det finns därför all 
anledning att undersöka om nyare instrument skulle kunna förbättra RMT-systemets 
prestanda. 
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Development of Road Marking Tester. Status of RMT Version 2 

by Sven-Olof Lundkvist and Berne Nielsen∗

VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
In 2004 the Swedish Road Administration initiated the development of a mobile instru-
ment which measures, not only the retroreflectivity of dry road markings, but also other 
road marking parameters of interest. This study would end up in 2008, and so it did. 
However, such a development project should continue, as new components, useful for 
the measurement system, will show up in the future. As an example, a new generation 
of reflectometer is on the market and others will probably be on the market soon. This 
report accounts for the status of Road Marking Tester Version 2 in November 2009. 

The development of RMT 2004–2008 has been described in VTI Report 611. The 
measurements during this period of time showed that, from mobile measurement of the 
retroreflectivity of dry road marking and its mean profile depth (MPD), it is possible to 
predict the retroreflectivity of wet road marking with an accuracy that may be accept-
able. Furthermore, the skid resistance, the thickness and the geometry of the road 
marking could be predicted from mobile measurement, using RMT. However, the 
prediction model regarding skid resistance of new road markings showed poor accuracy. 
Finally, some few measurements indicated that it should be possible to predict the 
daylight luminance coefficient using a modified optocator. Therefore, the work in 2009 
focused on the development of prediction of new road marking skid resistance and 
daylight luminance coefficient. 

The modification of the optocator has a small influence of the prediction models of wet 
road marking retroreflectivity and skid resistance as this new optocator measures MPD 
with less systematic error. The model has been modified, but the transformation from 
the old to the new optocator is based on few measurements and should be confirmed in 
the future.  

The model regarding skid resistance of old, plane road markings has been validated. 
However, this model is not valid for new or profiled road markings. Therefore, a special 
model for skid resistance of new, plane road markings has been developed. Profiled 
road markings are considered always to show a skid resistance above the demand in the 
Swedish regulations, 0.45. 

Two models regarding daylight luminance (whiteness) of road markings have been 
developed: one for the daylight luminance coefficient and one for the luminance factor. 
However, both models must be seen as under construction; more data is needed to get 
more accurate models. 

In 2010 Ramböll will extend the RMT system with a 3D-camera, which measures 
thickness and geometry of the road marking more accurate. Therefore, this year, those 
parameters are not handled. 

                                                 
∗ Ramböll Sverige AB 
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A proposal how to present the results is shown in the report. In a future this presentation 
will be done in real-time. 

As has been mentioned above, a continuous development of the different components in 
the RMT system is going on. One important component is the reflectometer, which in 
today’s system is Ecodyn 30. This is an old construction and therefore there is reason to 
investigate other instruments, which possibly would improve the measurements and 
predictions of RMT. 
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1 Bakgrund 
Ett utvecklingsarbete med ett mätsystem för mobil registrering av vägmarkeringars 
funktion har pågått i Sverige sedan 2004. Vägverket, tillsammans med dåvarande 
LG RoadTech AB, initierade då ett arbete som syftade till att utveckla ett mätfordon 
som skulle kunna mäta alla relevanta funktionsparametrar för längsgående vägmarke-
ringar. Detta arbete har pågått kontinuerligt, numera i regi av Vägverket, 
Vegdirektoratet (Norge) och Ramböll RST AB, med VTI som projektledare. 

I dagsläget (2009) kan ett instrument som uppfyller uppställda projektkrav anses finnas. 
I VTI rapport 611 (Lundkvist, S-O., Johansen, T.C., Nielsen, B., 2008) beskrivs ett 
instrument som kan mäta, direkt eller indirekt, samtliga parametrar som anges krav på i 
VV TBT Vägmarkering (Vägverket, 2009). Emellertid sker en ständig utveckling och 
en relevant fråga är om ett utvecklingsprojekt av denna typ någonsin bör eller kommer 
att avslutas. Figur 1 visar dagens Road marking tester, RMT version 2. 

 

Figur 1  Rambölls Road Marking Tester, RMT Version 2 sommaren 2009. 
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Fotografiet i figur 1 visar tydligt reflektometern (orange) och Pavue-kameran (riktad 
nedåt). Övriga komponenter i systemet är svåra att se på bilden överst, men deras 
placering framgår av skissen nederst. 

Som nämnts tidigare är målet att RMT ska kunna kontrollera samtliga parametrar i 
Vägverkets regelverk. Under 2009 reviderades detta regelverk, VV TBT Vägmarkering, 
(Vägverket, 2009) vilket innebar att geometriska krav tillkom samt att de befintliga 
funktionskraven skärptes något. De nya kraven återfinns i tabell 1. 
Tabell 1  Krav i VV TBT Vägmarkering avseende längsgående vägmarkeringar 
gällande från 2009. RL(t), RL(v) och Qd är angivna i mcd/m2/lx, t och g i mm samt b i % 
av hela vägmarkeringens area. 

Beteckning ÅDT < 500 
ÅDT 

500-1999 

ÅDT 

2000-4000 

ÅDT  
Funktionsparameter 

> 4000 

retroreflexion, torr yta* RL(t) ≥ 100 ≥ 100 ≥ 150 ≥ 150 

retroreflexion, våt yta* RL(v) – – –  ≥ 35** 

luminanskoeff., torr yta* Qd ≥ 160 ≥ 160 ≥ 160 ≥ 160 

friktion, våt yta* μ ≥ 0,45 ≥ 0,45 ≥ 0,45 ≥ 0,45 

tjocklek ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 t 

bortsliten yta ≤ 20 % ≤ 10 % ≤ 10 % ≤ 10 % b 

± 50*** ± 50*** ± 50*** geometri ± 50*** g 

*     Mer än 80 % av mätplatserna måste uppfylla angivet krav. 

**   Gäller ej körfältslinjer. 

*** Vid linjelängd eller mellanrum mellan linjerna 9 meter gäller ± 100 mm. 

 

Tabell 1 visar de krav Vägverket ställer på vägmarkeringarna och de parametrar som 
således ska kontrolleras. Kontrollen kan vara entreprenörens egenkontroll eller en 
kontroll utförd av eller på uppdrag av Vägverket. 
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2 Syfte 
I ovan refererade VTI rapport 611, konstaterades i diskussionsavsnittet att efter 
säsongen 2008 återstod en del arbete: 

1. Modellen för våtfunktion kan sannolikt förbättras, dvs. bli noggrannare 
2. Modellen för våtfunktion kan utvidgas att gälla andra typer av våtsynbara 

vägmarkeringar än profilerade, t.ex. markeringar med stora pärlor 
3. Kan andra reflektometrar ersätta Ecodyn 30? 
4. Datamaterialet som avser friktionen är alltför litet, speciellt för nya markeringar 
5. Datamaterialet som avser dagsljussynbarheten är alldeles för litet 
6. Presentationen av resultat är inte slutligt utformad. 

Eftersom det i nuläget kändes mest angeläget att arbeta med modellerna för friktion och 
luminanskoefficient kom årets studie att fokusera på punkterna 4 och 5. Emellertid har 
även punkterna 1, 3 och 6 behandlats. 
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3 Validitet och reliabilitet 
Alla fysikaliska mätningar är behäftade med mätfel, så även kontrollerade mätningar i 
laboratoriemiljö. Flyttar man ut instrumentet i vägmiljön kommer detta ofelbart att 
innebära större mätfel än om man kunde göra motsvarande mätning inomhus. Om dess-
utom mätningen sker mobilt är det svårt att undvika ännu större mätfel.  

Ett instruments förmåga att mäta korrekt kan uttryckas med begreppen reliabilitet och 
validitet.  

Att en typ av instrument har god reliabilitet innebär att man vid upprepad mätning får 
samma resultat, oavsett vilket exemplar av aktuellt instrument som används eller vem 
som utför mätningen. Man brukar även säga att instrumentet mäter med god reprodu-
cerbarhet eller hög precision. 

Mäter instrumentet med god validitet innebär detta att det mäter med endast små syste-
matiska mätfel, vilket också brukar benämnas ”god noggrannhet”.  

Vid en utvärdering av mobila reflektometrar är det lämpligt att som referens använda 
något instrument vars mätfel är små och kända. I europeiska studier av mobila instru-
ment har därför LTL-2000 kommit att bli använt som referensinstrument vid fysikalisk 
mätning av vägmarkeringars retroreflexion. Innan de mobila instrumentens tid var alter-
nativet till handhållen mätning okulära bedömningar. En mindre studie i Region 
Mälardalen (Lundkvist, S-O., 1998) visade emellertid att sådana bedömningar både har 
dålig reliabilitet och validitet. Tidigare användes således två ytterligheter vid kontroll av 
vägmarkering: fysikalisk mätning, som var dyr men hade mycket god reliabilitet och 
validitet eller okulär bedömning – en billig metod med stora ”mätfel”. 

Introduktionen av mobila instrument innebar egentligen att man började använda en 
metod som kan sägas ligga mellan de två ovan nämnda ytterligheterna vad gäller mätfel: 
Mobila mätningen kan aldrig förväntas ha samma goda reliabilitet och validitet som den 
handhållna mätningen. Däremot kan man kräva att den ”mäter bättre” än den okulära 
bedömningen. För att klargöra detta kan man använda begreppet ”instrumentell bedöm-
ning”. Detta skulle således innebära en mätning som nödvändigtvis inte har samma 
goda reliabilitet och validitet som den handhållna, men är bättre än den okulära bedöm-
ningen. När detta är klargjort har man talat om att resultaten från en mobil mätning – 
instrumentell bedömning – måste användas med omdöme; man kan inte utan vidare 
säga att en torr vägmarkering vars retroreflexion uppmättes till 155 mcd/m2/lx, klarar 
Vägverkets krav på 150. Mätfelen kan vara så stora att det sanna värdet ligger under 150 
och vill man ha ett säkrare resultat återstår endast att mäta handhållet. 
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4 Den fortsatta utvecklingen efter 2008 
Arbetet 2009 har inneburit ett stort antal fältmätningar med syfte att förbättra och 
utveckla nya prediktionsmodeller för framförallt friktion och luminanskoefficient/-
faktor. Dessutom registrerades med hjälp av optokator och kamera även vägmarke-
ringens tjocklek och geometri (förslitningsgrad).  

I och med säsongen 2009 ersatte Ramböll den hittills använda optokatorn med en annan 
typ som är speciellt anpassad för prediktion av luminanskoefficient eller luminans-
faktor. Denna modifierade optokator går under arbetsnamnet OPQ Systems RM-L1. 
Utbytet av optokator innebär att resultaten från 2008 avseende luminanskoefficienten 
inte är helt jämförbara med årets mätningar; den nya optokatorn förväntades mäta MPD 
noggrannare eftersom utsignalen har mindre brus. 

Inom Ramböll RST pågår dessutom en förstudie där ett laserbaserat system för geome-
triavläsningen utvärderas.  

Inom ett annat projekt utvärderas en helt ny reflektometer, MR, utvecklad av DELTA 
Lys & Optik i Danmark. Inledande test av detta instrument har visat att det har förut-
sättningar att göra noggrannare mätningar än Ecodyn 30 (Lundkvist, S-O., 2008). 
Eftersom Ecodyn börjar bli gammalt och kommer att behöva ersättas inom de närmaste 
åren, finns det i en framtid all anledning att undersöka hur andra reflektometrar fungerar 
i RMT-systemet. 

De modeller som hittills har tagits fram gäller endast för de typer av vägmarkeringar 
som de är baserade på. I en framtid är det mycket troligt att nya typer av våtsynbara 
vägmarkeringar kommer på marknaden. Sannolikt kommer det då att behövas andra 
modeller för dessa eller åtminstone måste de gamla modellerna valideras för dessa nya 
markeringar. 

Således är det svårt att i dagsläget se ett omedelbart slut på ett utvecklingsprojekt av 
denna dignitet. Framförallt prediktionsmodellerna kan behöva ”underhållas” för att 
våtsynbarhet, friktion och luminanskoefficient ska kunna beräknas så noggrant som 
möjligt. 
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5 Mätningar och analys 2009 
För att utveckla de modeller som beskrivs i VTI rapport 611 (Lundkvist, S-O., 
Johansen, T.C. & Nielsen, B., 2008) gjordes fältmätningar i två omgångar 2009: 

• En första mätserie utfördes i juni 2009 på 12 sträckor i N- och LM-län 
• En andra mätserie utfördes i september 2009 på 14 sträckor i E-län. 

Sträckorna var valda för att i första hand utveckla en modell för nya vägmarkeringars 
friktion, varför en stor andel av vägmarkeringarna var utlagda 2009. På några av de 
profilerade markeringarna mättes även retroreflexionen för våt yta och där det var 
möjligt gjordes även handhållen tjockleksmätning med ett av VTI utvecklat instrument. 
Hela mätprogrammet 2009 kom då att omfatta mätningar enligt tabell 2. 

 
Tabell 2  De fysikaliska fältmätningarnas omfattning 2009. 

Antalet uppmätta/predicerade objekt vid 

Parameter Beteckn. Handhållen 
mätning 

RMT-mätning RMT-prediktion 

RL(t) 26 26 – retroreflexion, torr 
yta 

makrotextur, torr yta MPD – 26 – 

RL(v)   4 –   4 retroreflexion, våt yta 

luminanskoeff., torr 
yta 

Qd 23 – 23 

luminansfaktor, torr 
yta 

23 – β 23 

friktion, våt yta µ 23 – 23 

tjocklek t 18 18 – 

geometri g – 26 – 

Av de 26 objekten var 25 stycken 200 m långa, medan ett hade längden 150 m. Tabell 3 
visar antalet enskilda avläsningar vid de handhållna mätningarna. 

 
Tabell 3  Antalet enskilda avläsningar vid handhållen mätning för varje objekt, vilket i 
allmänhet var 200 m långt. 

Ungefärligt antal enskilda avläsningar per objekt 

parameter 
antalet 

avläsningar 

intervall – antalet 

avläsningar 

intervall – 

var x:e m var x:e m 

35   6 25   9 RL(t) 

17 12 – – RL(v) 

35   6 25   9 Qd 

35   6 25   9 β 

  8 24 12 18 µ 

  8 24   6 t 36 
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En analys av junimätningarna visade att mätprogrammet kunde reduceras något för 
varje objekt, utan att någon egentlig precision skulle gå förlorad. Därför var antalet 
avläsningar per objekt vid septembermätningarna något lägre än i juni. 

Det kan påpekas att inga retroreflexionsmätningar på våta vägmarkeringar gjordes vid 
septembermätningarna. Skälet var att efter junimätningarna bedömdes ytterligare våt-
mätningar inte tillföra särskilt mycket; modellen kan anses vara robust och valideringen 
av den kommer knappast att tillföras något med fler mätningar. Det kändes istället 
angeläget att lägga mer arbete på övriga parametrar och försöka mäta på så många 
objekt som möjligt. Hela mätprogrammet 2009 kom att omfatta drygt 3 000 enskilda 
avläsningar med handhållna instrument. 

Den mobila mätningen (samtidig mätning av RL och MPD) gjordes i juni två gånger på 
varje objekt, medan det i september utfördes tre mätningar per objekt. 

Ingångsvärdet för retroreflexionen i modellerna har alltid varit det handhållna mätvär-
det, medan MPD och reflektansen mättes mobilt. Från de mobila mätningarna användes 
i juni medelvärdet av de två mätomgångarna. I september, då tre mätningar gjordes, 
användes de två mätomgångar vars retroreflexionsvärde avvek minst från varandra som 
indata. 
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6 Resultat 
6.1 Retroreflexionen för våta vägmarkeringar 
Den prediktionsmodell för våta vägmarkeringars retroreflexion som presenteras i VTI 
rapport 611 (ekv. 4, sid. 24) är baserad på ett stort antal mätningar och måste anses vara 
robust: 

MPDtRR Lv ⋅+⋅+−= 18)(14,08  (1) 

Som nämnts i kapitel 3 ersattes den hittills använda optokatorn med en ny, vilken mätte 
med mindre brus. Emellertid gjordes mätningar med båda optokatorerna, varför det är 
möjligt översätta gamla MPD-värden till MPD mätt med den nya optokatorn. Dessa nya 
värden kan därefter ersätta de gamla i den tidigare framtagna prediktionsmodellen, 
vilken då kommer att justeras något: 

MPDtRR Lv ⋅+⋅+−= 18)(14,03  (2) 

Det måste understrykas att ekvation (2) fortfarande är baserad på tidigare gjorda mät-
ningar – endast en linjär transformation har utförts för att anpassa data till de nya MPD-
värdena. Detta innebär i sin tur att precisionen i prediktionerna av våtfunktionen är 
densamma som tidigare, men att noggrannheten sannolikt är förbättrad. Förenklat kan 
detta uttryckas som att prediktionerna nu ligger närmare ”sanningen”, men att de slump-
mässiga felen är lika stora som med den gamla optokatorn. 

En prediktion, istället för mätning, innebär alltid en förlust i precision, vilket visas i 
tabell 3 (sid. 26) i samma rapport. Tabell 3 visar att ett 90 % prediktionsintervall har 
storleken ±20 mcd/m2/lx vid prediktion från Ecodynmätning, medan en prediktion från 
LTL-2000 ger intervallet ±16 mcd/m2/lx. Att det sistnämnda intervallet är något mindre 
beror på att det handhållna instrumentet mäter med högre precision och noggrannhet än 
det mobila. Ytterligare mätningar av våtfunktionen bedömdes inte tillföra tidigare 
resultat något, utan vad som har sagts i rapport 611 gäller fortfarande. Detta innebär att 
sambandet mellan risken för felbeslut och prediktionsintervallets storlek är såsom 
tabell 4 visar. 

 
Tabell 4  Prediktionsintervallets storlek [mcd/m2/lx] som funktion av risken för felaktigt 
god- eller underkännande. Avser prediktion från mätning med RMT, dvs. validering av 
modellen i ekv. (2). 

Risk för felbeslut Prediktionsintervall 

  1 % ± 30 

  5 % ± 20 

10 % ± 16 

25 % ±   8 

50 % ±   0 

 

Den risknivå som kan accepteras är beroende av konsekvensen av ett felaktigt beslut. 
Föreligger exempelvis en tvist bör slutsatsen av mätningarna vara säker och då kan 
knappast rekommenderas mätning med RMT. Om däremot konsekvensen av ett felbe-
slut är liten och inte alls allvarlig är det rimligt att använda risknivån 10 % eller 25 % 
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och då godkänner eller underkänner man vägmarkeringar med predicerat värde över 
eller under respektive prediktionsintervall.  

En önskan är naturligtvis att kunna mäta mobilt med mindre mätfel än de som redovisas 
ovan. Mer om detta återfinns i kapitel 6. 

 
6.2 Friktionen 
6.2.1 Friktionen för äldre plana vägmarkeringar 
Det tidigare arbetet visade att den framtagna friktionsmodellen knappast är giltig för 
helt nya vägmarkeringar. Beträffande längsgående markeringar föreslogs i rapport 611 
(tabell 4, sid. 28) en modell för äldre plana vägmarkeringar: 

MPD,)t(R,, L ⋅+⋅−=μ 16000110910  (3) 

Dessutom föreslogs att profilerade markeringar alltid anses uppfylla kraven i regel-
verket (µ ≥ 0,45). Samtidigt indikerar figur 12 i samma rapport att modellen är dåligt 
anpassad till nyare plana markeringar. Årets mätningar kom därför att fokusera på 
vägmarkeringar som hade applicerats under sommaren, dvs. högst några månader före 
mätningen. Emellertid gjordes även några mätningar på äldre plana markeringar vilka 
skulle kunna betraktas som en validering av tidigare framtagen modell. 

Byte av optokator påverkar modellen för friktion något litet och en justerad modell får 
följande utseende: 

MPDtRL ⋅+⋅−= 15,0)(0011,095,0μ  (4) 

På äldre plana markeringar gjordes mätning på 9 objekt. Om ekv. (4) används för att 
predicera friktionen för dessa, erhålls ett samband med de uppmätta friktionsvärdena 
som figur 2 visar. 

 
Figur 2  Sambandet mellan predicerad (m.h.a. ekvation (4)) och uppmätt friktion med 
PFT avseende äldre plana vägmarkeringar. Avser prediktion från mätning med RMT, 
dvs. validering av modellen i ekv. (4). 
 

Korrelationen mellan prediktions- och mätvärden är r = 0,920, vilken ger ett 90 % 
prediktionsintervall på ±0,11. Mängden data är alltför liten för att detta ska kunna 
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betraktas som en bra validering av ekvation (4), men figur 2 ger ändå en klar indikation 
på att modellen har en god validitet. 

 
6.2.2 Friktionen för nyare plana vägmarkeringar 
Resultaten för nyare, plana vägmarkeringar (utlagda högst 2 månader före mättill-
fället) visar på ett starkt samband mellan å ena sidan friktionen uppmätt med PFT, µ, 
samt å andra sidan RL(t) och MPD: 

MPD,)t(R,, L ⋅+⋅−=μ 088000130740  (5) 

Regressionsekvationen (5), som visas i figur 3, har korrelationen r = 0,857 och ett 90 % 
prediktionsintervall får storleken ± 0,05. 

 

 
Figur 3  Sambandet mellan predicerad och uppmätt friktion med PFT avseende nyare, 
plana vägmarkeringar. 
 

Ekvation (5) är som synes baserad på endast 11 observationer. Ändå visade mätningarna 
att modellen för nya vägmarkeringars friktion skiljer sig signifikant (p<.05) från mot-
svarande modell för gamla markeringar. Förslaget är att ekvation (5) används tills 
vidare, men att den framöver verifieras med fler mätningar. 

 
6.2.3 Friktionen för profilerade vägmarkeringar 
Beträffande profilerade markeringar gjordes 2009 friktionsmätningar endast på 5 så-
dana – 2 nyare och 3 äldre. Liksom tidigare visade de äldre profilerade markeringarna 
värden över 0,60, medan de två nyare profilerade markeringarna hade friktionen 0,46 
och 0,51. Detta ger, tillsammans med data i figur 3, en antydan om att nyare marke-
ringar har låg friktion, oavsett om de är plana eller profilerade och att en modell för de 
nyare, profilerade markeringarna borde utvecklas. Tills vidare måste vi emellertid arbeta 
med antagandet att profilerade längsgående vägmarkeringar alltid uppfyller kravet 
µ ≥ 0,45.  
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6.3 Luminanskoefficienten och luminansfaktorn 
Som nämndes tidigare hade inför årets mätningar optokatorn bytts ut mot en som är 
speciellt anpassad för prediktion av luminanskoefficienten och/eller luminansfaktorn. 
Modifieringen består i att en variabel som är nära besläktad med vägmarkeringens 
reflektans (vithet) registreras. Denna variabel benämns fortsättningsvis den inverterade 
reflektansen, IR. 

Figur 4 visar sambandet mellan den inverterade reflektansen, IR, och luminanskoeffici-
enten, Qd. 

 
Figur 4  Sambandet mellan den inverterade reflektansen, IR, och luminanskoefficienten, 
Qd. 

 

Korrelationen mellan Qd och IR är ganska låg, r = 0,600, vilket till en del förklaras av 
att variansen i uppmätta Qd-värden är liten; samtliga värden låg inom intervallet 
147–205 mcd/m2/lx. 

Regressionslinjen i figur 4 har ekvationen 

IRQd ⋅−= 534,017758  (6) 

Ett prediktionsintervalls storlek runt beroendevariabelns medelvärde kan approximativt 
(för stort antal observationer) beräknas som 

2
2 1 rstI y −⋅⋅±≈ α  (7), 

där tα/2 för ett 90 % intervall är 1,645. 

Ett 90 % prediktionsintervall får då storleken ±21 mcd/m2/lx, vilket motsvarar 13 % av 
medelvärdet. Att intervallets storlek trots den låga korrelationen blir ganska litet förkla-
ras av den lilla variansen i den beroende variabeln, sQd.  

Av ekv. (7) framgår det att en hög korrelation, alternativt en låg varians i den beroende 
variabeln (här Qd) ger ett litet intervall. I vårt fall förklarar det sistnämnda det relativt 
begränsade prediktionsintervallet. 
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Beträffande den andra variabeln som beskriver dagsljussynbarheten, luminansfaktorn β, 
gäller följande samband: 

IR⋅−= 278,09196β  (8) 

med korrelationskoefficienten, r = 0,688. Ett 90 % prediktionsintervall får storleken ±9, 
vilket motsvarar ±18 % av medelvärdet. Osäkerheten i prediktionen av β är således 
något större än för Qd trots en högre korrelationskoefficient, vilket förklaras av en större 
varians i β. Figur 5 visar sambandet mellan β och IR. 

Figur 5  Sambandet mellan den inverterade reflektansen, IR, och luminansfaktorn, β. 
 
6.4 Tjocklek och geometri 
Mätningen av vägmarkeringarnas tjocklek har visserligen fungerat med den befintliga 
lasern, men utvärderingen är ganska omständlig och fungerar dåligt för heldragna linjer. 
Därför kommer förmodligen RMT att inför säsongen 2010 utrustas med en linjelaser 
(3D-kamera), vilken är mer ändamålsenlig. Årets tjockleksmätningar blir således 
mindre intressanta och redovisas ej. 

 
6.5 Presentation av resultaten 
Resultatpresentationen är flexibel och kan skräddarsys efter kundens önskan. Figur 6 
visar ett exempel på hur den kan se ut. 
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Figur 6  Exempel på presentation av resultat från ett objekt i Region Mälardalen. 

 

Figur 6 visar, överst till vänster, medelvärde, standardavvikelse och percentiler för 
retroreflexionen (torrt och vått), luminanskoefficienten och friktionen. Till detta är 
möjligt att lägga markeringarnas tjocklek och andelen bortsliten yta och även en närbild 
av vägmarkeringen. I nedre halvan av figuren visas funktionen längs objektet, där rött 
anger att registrerat värde är lägre än Vägverkets krav. 

 
6.6 Utvärdering av andra reflektormetrar än Ecodyn 30 
RMT är i grunden baserat på en reflektometer av typen Ecodyn 30. Detta instrument är 
välkänt och testat i Sverige redan 1999 (Lundkvist, S-O.,1999). Instrumentet börjar bli 
gammalt och en kontinuerlig utveckling inom området har pågått och pågår fortfarande. 

Den mätteknik som Ecodyn 30 använder innebär att mätresultatet inte är helt oberoende 
av mätfordonets rörelser i vertikal riktning. Detta innebär att på ett enskilt objekt finns 
risken att introducera ett systematiskt mätfel på i värsta fall uppemot 10 %. Detta gäller 
framförallt på mindre, ojämna vägar och vägar med kraftig bombering. På senare tid har 
utvecklats reflektometrar som sannolikt mäter med både bättre precision och noggrann-
het än Ecodyn 30. Ett av dessa instrument, MR, har under 2008 och 2009 testats. I 
skrivande stund föreligger endast resultat från försöken 2008 (Lundkvist, S-O., 2008), 
men dessa indikerar reducerade mätfel. Resultaten från ett större test, 2009, väntas 
föreligga tidigt 2010. 
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7 Diskussion 
Många undersökningar, bl.a. ovan nämnda referens (Lundkvist, S-O., Johansen, T.C., 
Nielsen, B., 2008), har visat att RMT mäter med god reliabilitet, men att det syste-
matiska mätfelet är i storleksordningen 5–10 %. Denna systematiska avvikelse (från 
LTL-2000) har i vissa studier varit positiv, i andra negativ, vilket är en indikation på att 
kalibreringsproceduren är känslig. Instrumentet är helt enkelt känsligt för mätvinkel och 
mäthöjd, vilket också visas i Lundkvist, 2008; en endast liten geometrisk avvikelse 
innebär förhållandevis stort mätfel, vilket påverkar validiteten negativt. Denna negativa 
inverkan på validiteten ”smittar” även till prediktionen av våtfunktion och friktion, vilka 
ju till del är baserade på retroreflexionen för torr markering. En rekommendation inför 
en större mätserie är därför att inledningsvis utföra några ”valideringsmätningar”, dvs. 
testa Ecodyn 30 mot handhållen mätning. 

För att sammanfatta mätfelen för Ecodyn 30 och RMT kan validiteten anses vara accep-
tabel för de flesta typer av fältmätningar. Däremot ska inte instrumentet användas för 
exempelvis att lösa en tvist, där en felaktig slutsats av mätningarna kan få allvarliga 
konsekvenser för en part. Emellertid har instrumentet – och prediktionerna – fullt 
tillräcklig validitet om man nöjer sig med en uppskattning av funktion och kan accep-
tera en osäkerhet på 10 % eller beträffande våtsynbarheten något mer. 

Projektet har nu kommit så långt att det inte råder något tvivel om att våtfunktionen, 
dagsynbarheten (Qd) och friktionen kan prediceras från mätning med RMT. För att 
utreda hur säkra prediktionerna för Qd kan bli, krävs fler mätningar. 

RMT-systemet förbättras ständigt, vilket innebär att tidigare utvecklade modeller bör 
ersättas. Exempelvis innebar byte av optokator en liten justering av modellerna för både 
våtfunktion och friktion. Dessa justeringar är dock ännu osäkra, eftersom översättningen 
från de tidigare MPD-värdena till de nya är baserad på endast ett fåtal mätningar. Tills 
vidare föreslås därför att de gamla modellerna används, även om de nya har använts i 
denna rapport, men då främst för att visa hur en ny komponent kan påverka predik-
tionsmodellerna.  

Ytterligare modifieringar av RMT-systemet kan komma att kräva ytterligare utveckling 
av modeller. Skulle exempelvis den relativt ålderstigna reflektometern ersättas, så kan 
detta påverka prediktionerna, förhoppningsvis så att både deras noggrannhet och preci-
sion förbättras. Tabell 5 visar en skattning av mätfelen för handhållen respektive RMT-
mätning. 
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Tabell 5  En uppskattning av mätfel vid handhållen och mobil registrering av väg-
markeringars funktion. För RMT anges prediktionsintervallet för ca 75–90 %, dvs. 
prediktionerna avviker inte mer än de angivna värdena med sannolikheten 75–90 %. 

Mätnoggrannhet  /  Precision mot referens 

parameter Handhållna instrument RMT v2 

± 1–3 mcd/m2/lx ± 5–10 mcd/m2/lx RL(t) 

± 5–10 mcd/m2/lx ± 10–20 mcd/m2/lx RL(v) 

± 1–3 mcd/m2/lx ± 20–25 mcd/m2/lx* Qd 

± 0,01–0,03 ± 0,07–0,10* β 

± 0,01–0,03 ± 0,10–0,20* µ 

± 0,1–0,3 mm ** t 

* Arbetet med modeller bör fortsätta, dels för att studera andra typer av vägmarkeringar än hittills, dels 
för att få modeller med bättre precision. 

** Arbetet med tjockleksmätning befinner sig i en inledande fas. 

 

Det bör understrykas att det framöver sannolikt finns möjlighet att förbättra samtliga 
RMT-mätningar/-prediktioner. Detta kan åstadkommas dels med nya, bättre fysiska 
komponenter, dels med ett större dataunderlag för prediktionsmodellerna.  

På senare tid har utvecklats reflektometrar som sannolikt mäter med både bättre preci-
sion och noggrannhet än Ecodyn 30 och ett av dessa instrument, MR, har under 2008 
och 2009 testats med lovande resultat. Ett utbyte av kärnan i RMT, Ecodyn 30, mot 
ovan nämnda reflektometer skulle sannolikt innebära retroreflexionsmätningar med 
ännu bättre noggrannhet och precision än de nuvarande. Detta skulle även innebära 
säkrare prediktioner av våtfunktionen och friktionen, vilka ju delvis baseras på den torra 
vägmarkeringens retroreflexion. 
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