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Förord 
Denna studie har initierats efter ett samarbetsavtal mellan Trafikverket (tidigare 
Vägverket) och Volvo Cars. Projektledare på Trafikverket har varit Hans G Holmén, 
medan Jonas Ekmark var ansvarig på Volvo Cars. På VTI har undertecknad fungerat 
som projektledare, medan Carina Fors har svarat för utvärdering av LDW-data och 
dokumentation samt även varit behjälplig vid flertalet mätningar. De fysikaliska 
mätningarna av vägmarkeringarnas funktion utfördes av Ramböll RST, där Berne 
Nielsen var ansvarig, medan Peter Lövmo utförde själva mätningarna. 

 

Linköping augusti 2010 

 

Sven-Olof Lundkvist 

 

VTI notat 15-2010 
Dnr: 2009/0410-25 



 

Kvalitetsgranskning 
Intern peer review har genomförts av Sara Nygårdhs 2010-06-29. Sven-Olof Lundkvist 
har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Projektledarens närmaste chef, Jan 
Andersson, har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering 2010-07-02. 

 

 

 

 
Quality review 
Internal peer review was performed on 29 June 2010 by Sara Nygårdhs, VTI. 
Sven-Olof Lundkvist has made alterations to the final manuscript of the report. The 
research director of the project manager, Jan Andersson, examined and approved the 
report for publication on 2 July 2010. 

 

VTI notat 15-2010 



 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ................................................................................................. 5 

Summary............................................................................................................ 7 

1 Bakgrund ................................................................................................. 9 

2 Syfte ...................................................................................................... 10 

3 Något om Volvos LDW........................................................................... 11 

4 Något om vägmarkeringars synbarhet ................................................... 13 

5 Metod..................................................................................................... 15 
5.1 Allmänt................................................................................................... 15 
5.2 Vägslingan som användes vid testet ..................................................... 15 
5.3 Mätning av vägmarkeringarnas reflexionsegenskaper........................... 17 
5.4 Mätning av bländningen mot förarens ögon........................................... 18 
5.5 Betingelser vid körningarna med LDW .................................................. 18 

6 Analys .................................................................................................... 20 

7 Resultat.................................................................................................. 21 
7.1 Vägmarkeringarnas reflexionsegenskaper............................................. 21 
7.2 LDW:s tillgänglighet ............................................................................... 23 
7.3 Felaktiga, oönskade och uteblivna larm................................................. 35 

8 Sammanfattande resultat....................................................................... 39 

9 Diskussion och slutsatser ...................................................................... 41 

Referenser........................................................................................................ 42 

 

 

VTI notat 15-2010 



 

VTI notat 15-2010 



 

Lane Departure Warning System – LDW. Samband mellan LDW:s och 
vägmarkeringars funktion 
av Sven-Olof Lundkvist och Carina Fors 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
I detta projekt har samspelet mellan Volvos Lane Departure System (LDW) och 
vägmarkeringarna studerats. LDW är baserad på en digitalkamera som i princip ser vad 
ögat ser. Detta innebär att vägmarkeringarna måste ha en viss synbarhet, det vill säga de 
måste ha en viss nivå på kontrasten mot vägbanan för att LDW ska fungera. 

Vägmarkeringarnas synbarhet i dagsljus kvantifieras med luminanskoefficienten och i 
mörker med retroreflexionen. En central fråga att besvara har varit vilka nivåer dessa 
två variabler måste uppnå för att LDW ska ha god funktion. Är det tillräckligt om de 
uppfyller kraven i regelverket? En annan frågeställning har varit i vilken utsträckning 
LDW ger oönskade eller felaktiga larm? Sådana felfunktioner kan innebära att föraren 
stänger av systemet och bör därför inte förekomma. 

Studien har genomförts i fält på en i förväg definierad vägslinga. Denna väg har inne-
hållit flera typer av vägmarkeringar – allt från profilerade (våtsynbara) vägmarkeringar 
med mycket bra synbarhet till plana, slitna vägmarkeringar som åtminstone i mörker 
och väta knappt kunde ses alls.  

En Volvo S80 utrustad med LDW körde under olika ljus- och väderbetingelser runt den 
88 km långa slingan. Under körningen registrerades LDW:s tillgänglighet, från vilken 
andelen uteblivna larm kunde skattas. Vidare registrerades oönskade och felaktiga larm 
manuellt. Dagarna efter sista LDW-körningen mättes vägmarkeringarnas fysikaliska 
reflexionsvärden med ett mobilt mätsystem baserat på en reflektometer och en optoka-
tor. Detta mätsystem – Road Marking Tester – kunde registrera vägmarkeringarnas 
retroreflexion i torrt och vått tillstånd samt de torra vägmarkeringarnas luminans-
koefficient.  

Resultaten visar att LDW har en mycket god funktion under de allra flesta förhållanden. 
På primärvägar i dagsljus och mörker har LDW normalt en tillgänglighet på cirka 99 %. 
Endast i mörker och väta samt vid lågt stående motsol var tillgängligheten nedsatt. I 
extrem motsol kunde tillgängligheten vara ner mot 50 %, medan den i mörker och väta 
var ca 92 % på riks- och primära vägnätet. På det sekundära vägnätet var tillgänglighe-
ten under alla yttre förhållanden något lägre, beroende på vägmarkeringarnas dåliga 
synbarhet.  

De fysikaliska mätningarna visade vidare att, för att LDW ska fungera i mörker, måste 
vägmarkeringarnas retroreflexion vara lägst cirka 70 eller 20 mcd/m2/lx på torr respek-
tive våt vägbana. I dagsljus är motsvarande krav på luminanskoefficienten att den ska 
vara ca 5 mcd/m2/lx högre än värdet på vägytan. Några felaktiga larm kunde överhuvud-
taget inte registreras. Däremot förekom larm som kunde uppfattas som oönskade, fram-
förallt vid möte på smal väg, där man kör på eller mycket nära kantlinjen. 

Slutsatsen som kan dras av studien är att LDW har en mycket god funktion i de allra 
flesta situationer. Funktionen kan endast förbättras genom att göra vägmarkeringarna 
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mer synbara, vilket skulle innebära användning av så kallade våtsynbara (profilerade) 
vägmarkeringar i högre utsträckning. Dessutom borde, åtminstone på mötesseparerade 
vägar, vänster kantlinje tvättas efter vintern. Ett bättre vägmarkeringsunderhåll skulle 
kunna förbättra LDW:s funktion ytterligare. 
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Lane Departure Warning System – LDW. Relationship between the performance 
of the LDW and the road markings 
by Sven-Olof Lundkvist and Carina Fors 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
The aim of this study was to investigate the interaction between the Volvo Lane 
Departure Warning System (LDW) and the road markings. LDW is based on a digital 
camera which basically registers what the driver’s eyes see. This implies that the road 
markings must be visible, i.e. there must be a certain level of the contrast between the 
road markings and the road surface to LDW to work.  

The visibility of the road markings in daylight conditions is quantified by the daylight 
luminance coefficient and in darkness, in head-light illumination, by the retroreflec-
tivity. An essential question to answer was what level these two variables must meet to 
make the LDW to work. Is it good enough to fulfil the demands in the regulations? 
Another question to answer was to what extent the LDW gives undesired or incorrect 
alarms. Such malfunctions may cause the driver to switch off the system and should 
therefore not occur. 

The study has been accomplished in the field on public roads which were defined in 
advance. These roads were chosen so that several types of road markings – profiled as 
well as flat, new as well as worn – were tested. This fact meant that some of the road 
markings had good visibility in most light and weather conditions, while others were 
almost invisible, at least in darkness and in rain. The whole test road was 88 km long, 
with start and stop in Linköping. 

A Volvo S80 equipped with a LDW device was driven on the road in different weather 
and light conditions. During the journey, the accessibility, from which the frequency of 
missing alarms could be estimated, was registered. Furthermore, undesired and incorrect 
alarms were noted manually. A few days after the last test drive, the performance of the 
road markings on the test road was measured by using a mobile measurement system 
based on a reflectometer and an optocator. This system, the Road Marking Tester, can 
measure or predict the retroreflectivity and luminance coefficient of dry road markings 
and predict the retroreflectivity of wet road markings.  

The results show that the LDW has very good performance in most light and weather 
conditions. On primary roads, in both daylight and darkness, generally the accessibility 
was about 99 %. However, the combination of rain and darkness, as well as low 
opposing sun affected the function, which meant that the accessibility deteriorated. In 
extreme opposing sun, the accessibility was as low as 50 %, while it was 92 % on 
primary roads in darkness combined with rain. On secondary roads, the accessibility 
was somewhat lower due to poor visibility of the road markings.  

The physical measurements showed that, for the LDW to work in head-light illumina-
tion, the retroreflectivity of the road markings must be at least 70 or 20 mcd/m2/lx in dry 
and wet condition, respectively. In daylight, the luminance coefficient must have at least 
5 mcd/m2/lx higher value than the road surface. Incorrect alarms were not registered at 
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all. However, some undesired alarms were registered at meeting on narrow roads, as the 
driver had to pass the edge line.  

The conclusion of this study is that the LDW shows very good performance in most 
weather and light conditions. Even better performance can only be achieved by impro-
ving the visibility of the road markings, which means that the use of profiled road 
marking must increase. Furthermore, at least on three-lane roads, the left edge line, 
close to the barrier dividing the two driving directions should be washed after the 
winter. Finally, in general, a better maintenance of the road markings would improve 
the performance of the LDW. 
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1 Bakgrund 
Flera biltillverkare, bland andra Volvo, har tagit fram system som varnar för ofrivilligt 
överskridande av kant-, körfälts- eller mittlinjen. Dessa system brukar benämnas ”Lane 
Departure Warning Systems” eller kortare LDW. Olika tillverkares system baseras på 
olika teknik, men samtliga registrerar en skillnad i ljushet mellan vägmarkering och 
beläggning. Volvos LDW använder en digital videokamera för att registrera skillnaden i 
ljuset mellan vägmarkeringen och vägbanan. Detta system ställer krav på att vägmarke-
ringen, under vitt skilda yttre förhållanden, är så mycket ljusare än beläggningen att 
LDW kan skilja markeringen från vägbeläggningen. 

Samtidigt som förekomsten av LDW ökar i både person- och lastbilar, vidtar 
Trafikverket åtgärder som har samma syfte som LDW, nämligen räffling av vägytan. 
Båda dessa två varningssystem varnar för ofrivilligt överskridande av kant- och/eller 
mittlinjen och en relevant fråga är om de i en framtid ska användas parallellt? 
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2 Syfte 
Studien har i huvudsak två syften: 

Som nämnts ovan registrerar en digitalkamera skillnad i ljushet mellan längsgående 
vägmarkeringar och vägbanan. För att systemet ska vara tillgängligt, dvs. larma vid 
ofrivilligt överskridande av linjen till höger eller vänster om fordonet, måste både höger 
kant- och mitt-, körfälts- eller vänster kantlinje kunna registreras. Eftersom kameran i 
Volvos LDW-system i princip ser detsamma som föraren, ställer detta krav på linjernas 
synbarhet i dagsljus och mörker. Ett syfte är att klargöra vilka krav som ska ställas på 
vägmarkeringarnas retroreflexion och luminanskoefficient, både i torrt och vått tillstånd. 
Detta innebär även en skattning av antalet uteblivna larm. 

Ett andra syfte med studien är att undersöka felfunktioner hos LDW. I vilken utsträck-
ning förekommer oönskade och felaktiga larm?  
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3 Något om Volvos LDW 
Volvos LDW-system är baserat på en videokamera som är monterad vid den inre back-
spegeln, vilket gör att den mäter i en något större infallsvinkel mot vägen än vad föraren 
ser. Kameran känner av luminansskillnaden mellan vägmarkering och vägyta. Då föra-
ren passerar en längsgående vägmarkering larmar systemet genom att avge en akustisk 
signal. Larmet undertrycks i följande fall: 

• I hastigheter under 65 km/h 
• Då körriktningsvisaren används 
• När markeringen överträds mindre än 0,3 m i en innerkurva 
• Vid kraftig acceleration i sidled eller längsled som indikerar att föraren kör 

aktivt. 

Syftet med undertryckningarna är att minimera antalet falska larm:  

• På 50-vägar (i huvudsak i tätort) larmar systemet aldrig 
• Vid stora infallsvinklar anses linjepassagen vara medveten 
• Vid omkörningar används körriktningsvisaren och larm för mitt- eller 

körfältslinjen uteblir 
• Systemet larmar inte för tvärgående markeringar och symboler. 

Föraren får kontinuerlig information om huruvida LDW är tillgängligt eller ej. Internt 
använder systemet en ”konfidensgrad” som visar den registrerade luminansskillnaden 
på en skala 0–3, där konfidensgrad 0 och 1 anger att systemet ej är tillgängligt, medan 2 
och 3 anger att luminansskillnaden är tillräcklig för att LDW ska fungera. 

Kameran som används mäter skillnad i ljushet mellan markering och vägbana upp till 
ca 30–40 meter framför fordonet i en vinkel på ±22,5°. Systemet detekterar den 
närmaste markeringen till höger och till vänster om bilens förväntade bana och således 
inte eventuella ytterligare markeringar längre åt sidorna. I figur 1 registreras således den 
högra kantlinjen och mittlinjen. 

45°

30
 -

40
 m

et
er

Figur 1  LDW:s ungefärliga täckning framför fordonet. 
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Figur 2 visar en bild från LDW-kameran. 

 
Figur 2  Exempel på LDW-bild. 

 

I bilden framgår hur registreringen av vägmarkeringen markeras med en gul linje. 
Vidare visar bilden sidoavstånden till vänster respektive höger vägmarkeringen samt 
inom parentes konfidensen, i detta fall 2 respektive 3. 

Fortsättningsvis kommer begreppet tillgänglighet att avse den andel av vägsträckan 
(inte tiden), som LDW var tillgänglig.  
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4 Något om vägmarkeringars synbarhet 
Vägmarkeringarna har små reflekterande glaspärlor på ytan. Dessa pärlor ska ge en viss 
grad av retroreflexion i mörker och fordonsbelysning, vilket innebär att de är synbara 
på avstånd upp till ca 80 meter. I mörker och väta kan emellertid en vattenspegel bildas, 
vilket medför att fordonsljuset speglas bort från egna bilen och gör vägmarkeringen så 
gott som osynlig. För att råda bot på detta utförs markering därför, åtminstone på hög-
trafikerade vägar, profilerad. Tanken är att en del av profilen ska sticka upp ur vattnet 
och ge en viss grad av återreflexion av fordonsljuset. 

I dagsljus och i mörker på gator eller vägar med stationär belysning är problemet 
med vägmarkeringarnas synbarhet litet. Emellertid har profilerade markeringar dålig 
synbarhet i motljus; allt ljus faller på baksidan (sett från egna fordonet) av profilen, 
vilket kan ge dålig synbarhet. 

Vägmarkeringarnas förmåga att reflektera egna fordonsljuset kvantifieras med dess 
retroreflexion, RL och i dagsljus med luminanskoefficienten, Qd. Båda dessa storheter 
har enheten mcd/m2/lx (dvs. luminans, L, dividerad med belysningsstyrka, E) och de 
kan användas även för att beskriva vägytans reflexionsegenskaper.  

Vägmarkeringens synbarhet ges av Webers luminanskontrast, C, mellan vägmarkering 
och vägbeläggning samt eventuell bländning från mötande fordon eller lågt stående sol: 

sbel

belvm

LL
LL

C
+
−

=  (1) 

 

där 

Lvm [cd/m2] är vägmarkeringens luminans, Lbel [cd/m2] är beläggningens luminans och 
Ls [cd/m2] är den ströljusluminans som uppkommer i ögat pga. bländning.  

I fordonsbelysning gäller att: 

vmvmLvm ERL ⋅= ,  

belbelLbel ERL ⋅= ,  samt  

210
Θ

⋅≈ öga
s

E
L  

där Evm, Ebel och Eöga är belysningsstyrkan mot vägmarkeringen, mot beläggningen i 
omedelbar närhet av markeringen, respektive mot förarens ögon.  

Det är rimligt att anta att belysningsstyrkan mot vägmarkeringen är densamma som mot 
beläggningen. Vidare, om bländningen är liten eller försumbar (i nästan alla dagsljus-
situationer samt i fordonsljus utan möte) kommer ekvation (1) i fallet fordonsljus att 
kunna skrivas 

belL

belLvmL
R R

RR
C

L
,

,, −
=  (2) 
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I dagsljus eller vägbelysning blir motsvarande ekvation 

bel

belvm
Qd Qd

QdQd
C

−
=  (3) 

Speciellt i dagsljus med lågt stående sol (Eöga stor och Θ liten) kan inte ströljus-
luminansen, Ls, anses vara försumbar. Kontrasten, C, kan då vara nära noll, vilket 
framgår av tabell 1. Värdena i tabell 1 är baserade på de belysningsnivåer som anges av 
Schlyter (2010).  

 
Tabell 1  Ungefärliga luminansnivåer [cd/m2] i dagsljus vid olika solhöjder. Solen 
antas vara i färdriktningen. 

Solhöjd Vägmarkerings-
luminans 

Vägytans 
luminans 

Ströljus-
luminans Kontrast 

mulet 160 60 0 1,7 

30° 7 400 2 800 500 1,4 

20° 4 400 1 600 600 1,3 

15° 3 100 1 200 800 1,0 

10° 1 780 670 1 000 0,7 

  5° 730 270 1 700 0,2 

  2° 310 120 4 400 0,04 

  1° 200 75 11 700 0,01 

 

Eftersom LDW-systemet i princip ”ser” det som ögat ser, bör dess känslighet beskrivas 
av ekvationerna (2) och (3). Detta gäller dock endast vid liten eller ingen bländning. Vid 
högre grad av bländning kommer känsligheten sannolikt att i första hand beskrivas av 
belysningsstyrkan mot ögat och vinkeln till bländkällan, vanligen solen. 

Trafikverket ställer i TBT (2009) krav på vägmarkeringarnas retroreflexion och lumi-
nanskoefficient enligt följande: 

• Retroreflexionen för torr markering på väg med ÅDT ≥ 2000 ska vara lägst 
150 mcd/m2/lx 

• Retroreflexionen för torr markering på väg med ÅDT < 2000 ska vara lägst 
100 mcd/m2/lx 

• Retroreflexionen för våt markering ska vara lägst 35 mcd/m2/lx, vilket endast 
gäller vägar med ÅDT > 4000 fordon/dygn 

• Luminanskoefficienten för torr markering ska vara lägst 160 mcd/m2/lx. 

 

Det kan noteras att kraven avser endast själva vägmarkeringen, inte kontrasten mellan 
densamma och vägbanan, trots att kontrasten vanligen beskriver synbarheten bättre. 

Fortsättningsvis används beteckningen primärväg för riksväg och primär länsväg samt 
sekundärväg för övriga vägar. 
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5 Metod 
5.1 Allmänt 
Ett av de två huvudsyftena med studien är att koppla LDW:s tillgänglighet till väg-
markeringarnas kvalitet. Detta görs lämpligen genom att köra med LDW på en väg som 
har stor variation i vägmarkeringskvalitet och vägtyp. Samtidigt, eller åtminstone nära i 
tiden, mäts vägmarkeringarna – höger kantlinje samt mitt-, körfälts- eller den vänstra 
kantlinjen – med avseende på retroreflexion och makrotextur. Från den sistnämnda stor-
heten kan vägmarkeringens retroreflexion i vått tillstånd samt luminanskoefficienten 
prediceras. 

 
5.2 Vägslingan som användes vid testet 
För att möjliggöra test av flera typer av vägmarkeringar i olika slitagetillstånd 
definierades en vägslinga som hade, inte endast olika typer av markeringar, utan också 
en stor variation med avseende på geometri. Tabell 2 och figur 3 beskriver denna slinga. 
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Tabell 2  De 16 sträckor som användes i studien. Vägslingans längd är 88 km. 

Nr Väg Längd Sektion Beskrivning 

  1 636   7,2 2+1 
20 cm profilerad kantlinje, 

10 cm plan körfältslinje 

  2 636   1,2 13 m 
10 cm mycket sliten plan, intermittent kantlinje, 

10 cm mittlinje. Breda vägrenar. 

  3 636   6,8 7-8 m 
10 cm plan, intermittent kantlinje, 

10 cm mittlinje. 

  4 636   1,5 2+2 
10 cm plan, intermittent kantlinje, 

10 cm körfältslinje. 

  5 206   2,4 7-8 m 
10 cm plan, heldragen kantlinje, 

10 cm  mittlinje. 

  6 1010 12,9 5-6 m 
10 cm plan, intermittent kantlinje (färg), 

mittlinje saknas. Mycket små kurvradier. 

  7 1016/1006   1,3 7 m 
10 cm dålig, plan, intermittent kantlinje, 

10 cm mittlinje. 

  8 1006   9,1 6-7 m 
10 cm plan, intermittent kantlinje, 

mittlinje saknas. Vägkanter nedsjunkna. 

  9 1006   1,7 blandat 
10 cm plan, intermittent kantlinje som ibland saknas, 

mittlinje saknas till stor del. 

10 f.d. 36   1,1 8-9 m 
10 cm plan, intermittent kantlinje, 

mittlinje saknas. 

11 34   3,0 9 m 
10 cm plan, intermittent kantlinje, 

15 cm mittlinje med fräsning. 

12 1098   6,7 6 m 
Inga vägmarkeringar, 

flera lagningar. 

13 211   4,3 7 m 
10 cm plan, intermittent kantlinje, 

10 cm mittlinje. Små kurvradier. 

14 34 15,6 9 m 
10 cm profilerad, intermittent kantlinje, 

15 cm mittlinje med fräsning. 

15 34   8,1 2+1 
30 cm profilerad, heldragen kantlinje, 

10 cm körfältslinje. 

16 34/E4.01   4,9 mv 
30 cm profilerad, fyllf, heldragen kantlinje, 

15 cm körfältslinje 
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Funktionskraven enligt TBT [3] är följande [mcd/m2/lx ]: 

 

Nr 1, 2, 3, 4, 11, 14, 15, 16 Qd(torr) > 160, RL(torr) > 150, RL(våt) > 35 

Nr 5 Qd(torr) > 160, RL(torr) > 150, RL(våt) > - 

Nr 6, 7, 8, 9, 10, 13 Qd(torr) > 160, RL(torr) > 100, RL(våt) > - 

Nr 12 Qd(torr) > -,     RL(torr) > -,      RL(våt) > -  
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Figur 3  Vägslingan som användes i studien. Numreringen enligt tabell 2 anges med blå 
siffror. 
 
5.3 Mätning av vägmarkeringarnas reflexionsegenskaper 
I studien kan vägmarkeringarnas synbarhet sägas vara den förklarande (oberoende) 
variabeln. Som nämnts tidigare kvantifieras synbarheten med luminanskoefficienten i 
dagsljus och med retroreflexionen i mörker. 

Instrument som är avsedda för handhållen mätning av ovan nämnda storheter finns. 
Emellertid är slingan alltför lång för att det ska vara realistiskt att göra handhållna mät-
ningar, utan här krävs mobil mätning. I Sverige (och världen) finns ett instrument som 
kan mäta retroreflexionen för torra markeringar mobilt och dessutom samtidigt mäta 
markeringens makrotextur. Instrumentet, eller snarare mätsystemet, benämns Road 
Marking Tester (RMT) och har utvecklats av Ramböll RST med stöttning från nordiska 
väghållare. Från dessa mätningar kan retroreflexionen för våt markering och luminans-
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koefficienten prediceras. En prediktion innebär förstås sämre noggrannhet än en direkt 
mätning, men detta är enda möjligheten att komma åt dessa variabler. 

Mätningen gjordes således på torra vägmarkeringar 2010-05-03. Längs hela slingan 
mättes höger kantlinje och den linje som fanns direkt till vänster om fordonet. Beroende 
på vägtyp kom detta att vara en mittlinje, körfältslinje eller vänster kantlinje. Samtidigt 
med mätningarna registrerades mätbilens position längs slingan, för att man på så sätt 
ska kunna koordinera funktionsvärdet med LDW:s tillgänglighet. 

 
5.4 Mätning av bländningen mot förarens ögon 
För att kunna mäta bländningen vid lågt stående sol och vid möte i mörker monterades 
en luxmeter på bilens instrumentbräda. Så snart LDW skiftade från ”tillgängligt” till ”ej 
tillgängligt” eller tvärtom registrerade belysningsstyrkan [lx]. På så sätt kunde en kritisk 
bländningsnivå ringas in. 

Observera att mätning vid bländning endast kunde göras på provsträckorna 1, 3 och 5 – 
övriga sträckor hade ingen eller endast lite motsol. 

 
5.5 Betingelser vid körningarna med LDW 
Eftersom LDW-kameran i princip ser det som föraren ser, är två betingelser speciellt 
intressanta: 

• Lågt stående motsol 
• Våta vägbanor i mörker. 

 

Profilerade vägmarkeringar har dålig synbarhet i motsol därför att solen belyser 
”baksidan” av profilerna samt vägytan. Däremot är profilernas sida mot föraren sämre 
belyst vilket innebär dålig synbarhet av dessa markeringar i motsol. Dessutom är syn-
barheten nedsatt av den direkta bländningen från solen. 

Plana vägmarkeringar har dålig synbarhet i mörker och väta om en vattenspegel har 
bildats över markeringen. Denna vattenspegel gör att de reflekterande glaspärlorna sätts 
ur spel och att det egna fordonsljuset speglas bort från fordonet. 

För att få en uppfattning om LDW:s funktion gjordes mätningar även under andra för-
hållanden. Samtliga betingelser sammanfattas i tabell 3. 
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Tabell 3  Betingelser vid körningarna med LDW. 

Ljusförhållande Väder Torr/våt vägbana Mätdatum 

Dagsljus Mulet, smutsig väg Torr 2010-03-31 

Dagsljus Duggregn Våt 2010-04-09 

Dagsljus Lågt stående sol Torr 2010-04-12 

Mörker Klart Torr 2010-04-12 

Mörker Duggregn Våt 2010-04-21 

Dagsljus Soldis Torr 2010-04-26 

 

Vid varje körning med LDW registrerades konfidensgraden tillsammans med fordonets 
position längs slingan kontinuerligt. Flera andra variabler registrerades också, men 
dessa har inte använts i analysen. 

Förutom fysikaliska mätningar har även manuella registreringar av funktionen gjorts. 
Det är inte meningsfullt att beräkna exempelvis frekvensen oönskade larm eftersom 
detta är helt avhängigt av hur föraren kör. Däremot registrerades situationer där man 
fick: 

• Oönskade (men ej felaktiga) larm 
• Felaktiga larm. 

 

Uteblivna larm har skattats från tillgängligheten vid varje körning. 
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6 Analys 
LDW registrerar en konfidensgrad för höger respektive vänster vägmarkering framför 
fordonet. Konfidensgraden anges med 0, 1, 2 eller 3 och kravet för att systemet ska vara 
tillgängligt är att konfidensgrad 2 eller 3 registreras samtidigt både till höger och 
vänster. I analysen har emellertid endast utnyttjats systemets tillgänglighet därför att det 
visade sig vara omöjligt att korrelera konfidensgraden med markeringens funktions-
värden. Detta beror på att konfidensgraden varierar mycket under körningen och är ofta 
konstant endast under någon eller några sekunder. Således anges konfidensgraden 2 och 
3 med ”LDW tillgänglig” samt 0 och 1 med ”ej tillgänglig”.  

Mängden oönskade, felaktiga och uteblivna larm har skattats – de två förstnämnda 
genom en skattning från de manuella registreringarna, den sistnämnda från LDW:s 
datafiler.  

20 VTI notat 15-2010 



 

7 Resultat 
7.1 Vägmarkeringarnas reflexionsegenskaper 
Tabell 4 och 5 visar de fysikaliska reflexionsvärden som har uppmätts med Road 
Marking Tester (RMT). Detta är ett mobilt mätsystem som registrerar torra vägmarke-
ringars retroreflexion, RL(torr), reflektans och makrotextur. Från dessa mätningar kan 
retroreflexionen för våta vägmarkeringar, RL(våt) samt luminanskoefficienten för torra, 
Qd(torr) vägmarkeringar beräknas. Luminanskoefficienten för våta vägmarkeringar har 
satts till Qd(våt) = Qd(torr). Mer om mätningar med RMT finns i Lundkvist, S-O., 
Johansen, T.C. & Nielsen, B. (2008) och Lundkvist, S-O. & Nielsen, B. (2009). 

I avsnitt 7.1.2 redovisas resultatet från var och en av de 16 provsträckorna vid de sex 
mättillfällena. 

 
Tabell 4  Luminanskoefficienten, Qd [mcd/m2/lx], för torra vägmarkeringar i slingan. 
Beskriver reflexionsegenskaperna i dagsljus och avser ett medelvärde för hela 
respektive provsträcka. 

Nr Väg Längd Sektion Qd(torr) 

vänster 

Qd(torr) 

höger 

  1 636   7,2 2+1 115/164* 157 

  2 636   1,2 13 m 155 137 

  3 636   6,8 7–8 m 162 140 

  4 636   1,5 4-fält 147 145 

  5 206   2,4 7–8 m 169 146 

  6 1010 12,9 5–6 m 139 133 

  7 1016   1,3 7 m 154 108 

  8 1006   9,1 6–7 m 126 121 

  9  1006   1,7 blandat – – 

10 f.d. 36   1,1 8–9 m 158 154 

11 34   3,0 9 m 165 151 

12 1098   6,7 6 m – – 

13 211   4,3 7 m 169 120 

14 34 15,6 9 m 168 144 

15 34   8,1 2+1 167/191* 154 

16 34   4,9 mv 158 152 
 *  Avser vänster kantlinje/körfältslinje 
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Tabell 5  Retroreflexionen,, RL [mcd/m2/lx], för torra och våta vägmarkeringar i 
slingan. Beskriver reflexionsegenskaperna i fordonsbelysning och avser ett medelvärde 
för hela respektive provsträcka.  

Nr Väg Längd Sektion RL(torr) 

vänster 

RL(torr) 

höger 

RL (våt) 

vänster 

RL (våt) 

höger 

  1 636   7,2 2+1 174/141* 152 38/27* 39 

  2 636   1,2 13 m 179 154 30 21 

  3 636   6,8 7–8 m 131 138 22 27 

  4 636   1,5 4-fält 118 116 24 24 

  5 206   2,4 7–8 m 119 109 20 24 

  6 1010 12,9 5–6 m   75    81 32 34 

  7 1016   1,3 7 m 109    72 20 32 

  8 1006   9,1 6–7 m   80   78 28 28 

  9  1006   1,7 blandat – – – – 

10 f.d. 36   1,1 8–9 m 100 118 21 23 

11 34   3,0 9 m 142 140 25 31 

12 1098   6,7 6 m – – – – 

13 211   4,3 7 m 116 144 21 39 

14 34 15,6 9 m 127 121 34 30 

15 34   8,1 2+1 249/83* 239 46/15* 44 

16 34   4,9 mv   96 141 25 29 
*  Avser vänster kantlinje/körfältslinje 

 

Värdena i tabell 4 och 5 är medelvärden över ett antal 100 meter långa delsträckor i 
aktuellt objekt (1–16). Längs vägen varierar framförallt RL, vilket skulle kunna innebära 
att LDW inte var tillgänglig på delar av provsträckor med låga RL-värden. Detta kom-
menteras för respektive provsträcka i 7.2.1–7.2.16. 

Vägytornas reflexionsegenskaper varierar endast obetydligt jämfört med markeringar-
nas. Därför har dessa åsatts följande medelvärden (enhet mcd/m2/lx):  

Qd(torr) = Qd(våt) = 60, RL(torr) = 15, RL(våt) = 5 mcd/m2/lx. Detta innebär att precis 
vid funktionskravet kommer kontrasten mellan vägyta och markering att vara: 

 

Dagsljus, torrt med kravet 160 mcd/m2/lx   1,7 

Mörker, torrt med kravet 150 mcd/m2/lx   9,0 

Mörker, torrt med kravet 100 mcd/m2/lx   5,7 

Mörker, vått med kravet 35 mcd/m2/lx   6,0  
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7.2 LDW:s tillgänglighet 
7.2.1 Provsträcka 1, lv 636, 2+1-väg, 7 km 
Denna väg har profilerade kantlinjer och plana körfältslinjer. Höger kantlinje kan anses 
ha varit ren under hela försökstiden, medan vänster kantlinje – framförallt vid första 
mätningen – var mycket smutsig. Luminanskoefficienten var även vid övriga mättill-
fällen låg på vänster kantlinje – Qd = 115 mcd/m2/lx och körfältslinjens retroreflexion i 
väta var också ganska låg – RL = 27 mcd/m2/lx. 
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Figur 4  LDW:s tillgänglighet på provsträcka 1. 
 

Resultaten i figur 4 kan vara svåra att värdera och förklara: Höger kantlinje är profilerad 
och kan därför ha dålig funktion i motsol. Vänster kantlinje var något smutsig under 
hela försöksserien, vilket betyder att på delsträckor med ett körfält, kunde LDW ha 
svårigheter pga. smutsen. Körfältslinjen var plan och hade relativt dålig funktion i väta. 
Således borde LDW ha haft bäst funktion i dagsljus och mörker på torra vägbanor, 
vilket stämmer väl med resultatet.  

Mätningarna visar att vägmarkeringar som uppfyller kraven i VGU också har tillräckligt 
god funktion för LDW. Körfältslinjen hade dålig våtfunktion, men hade ändå oftast 
konfidensen 2 eller 3, vilket betydde att LDW även i mörker och väta var tillgängligt till 
över 70 %. Det noterades att möten störde LDW; det var inte bländningen i sig, utan det 
mönster i vägytan som uppstod som ibland slog ut LDW. Då LDW inte var tillgänglig 
berodde det sällan på alltför dålig funktion hos vägmarkeringarna, utan på att dessa 
(vänster kantlinje, vid vajerräcket) var täckta av smuts eller att bländningen från solen 
var alltför kraftig. 

Beträffande lågt stående sol är denna speciellt besvärlig tillsammans med profilerade 
markeringar. Detta visade sig också i att tillgängligheten på denna provsträcka var 
endast ca 50 %. LDW-systemet och de profilerade markeringarna hade svårt vid 
belysningsstyrka högre än ca 30 000 lx, motsvarande ströljusluminans ca 1 500 cd/m2. 
Siffran 50 % kan dessutom vara en överskattning eftersom LDW på kortare sträckor 
registrerade räcket eller skuggan från detta istället för den mycket smutsiga vägmarke-
ringen.  
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Slutsats från provsträcka 1: LDW hade mycket god funktion på de delsträckor där 
inte vägmarkeringarna var täckta av smuts. Vid lågt stående sol samt i mörker och 
väta var tillgängligheten något sämre än annars. 
 
7.2.2 Provsträcka 2, lv 636, 13-metersväg med breda vägrenar, 1 km 
Problemet med denna typ av väg är att kantlinjen slits eftersom stor del av trafiken kör 
på den. I detta fall hade den delvis funktionsvärden långt under kraven i VGU och var 
delvis nästan helt bortsliten. Figur 5 visar tillgängligheten för provsträcka 2. 
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Figur 5  LDW:s tillgänglighet på provsträcka 2. 
 

Figur 5 visar att tillgängligheten var relativt god i dagsljus, vilket dock är en 
överskattning eftersom LDW där kantlinje saknades helt, tog skarven mellan körfält och 
vägren som vägmarkering. Den lägre tillgängligheten i mörker förklaras av kantlinjens 
låga retroreflexion, vid värden under ca 70 mcd/m2/lx för torr, och ca 20 mcd/m2/lx för 
våt markering var konfidensen 0 eller 1. Figur 6 visar hur en kantlinje med mycket dålig 
synbarhet och retroreflexionen lägre än ca 100 mcd/m2/lx ändå har konfidensen 2 i 
mörker på torr vägbana, vilket innebar att LDW var tillgänglig. Med användande av 
ekvation (2) kan kontrasten mellan vägbana och markering skattas till ca 3, vilket kan 
jämföras med kontrasten vid funktionskravet som är 9. 
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Figur 6  LDW-bild från del av provsträcka 2, där kantlinjen har 
RL(torr) < 50 mcd/m2/lx. 

Slutsats från provsträcka 2: Denna vägtyp, som blir allt mer ovanlig i Sverige och är 
ovanlig utomlands, skulle kunna vara mindre gynnsam för LDW därför att kant-
linjerna slits extremt hårt. Ändå visade LDW sig vara tillgänglig trots retroreflexion 
för våt markering och luminanskoefficient under funktionskraven. Endast i mörker 
och väta var tillgängligheten låg, vilket förklaras av att alla kantlinjer var plana och 
slitna. 
 
7.2.3 Provsträcka 3, lv 636, 7–8-metersväg, 7 km 
Denna sträcka har plana vägmarkeringar där mittlinjen på 18 % av sträckan har retro-
reflexionen för våt markering under 20 mcd/m2/lx. Figur 7 visar också att detta avspeg-
las i att LDW:s tillgänglighet i mörker och väta var drygt 75 %. 
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Figur 7  LDW:s tillgänglighet på provsträcka 3. 
 

Tillgängligheten på denna provsträcka var hög – nästan 100 % – utom i mörker och 
väta. Den sämre funktionen i väta förklaras således av att framförallt mittlinjen har 
relativt dålig synbarhet och kontrasten mellan markering och vägyta var i medeltal 
under drygt 3 mot 6 vid kravvärdet 35 mcd/m2/lx.  

De plana markeringarna på denna provsträcka borde ha förutsättning att fungera bättre i 
motsol än de profilerade. Emellertid var inte så fallet, utan tillgängligheten i motsol var 
ungefär som på provsträckorna 1 och 5. Detta antyder att i motsol spelar vägmarke-
ringarnas utformning mindre roll för LDW:s funktion, utan LDW:s funktion är helt 
avhängig av bländningens nivå. 

Slutsats från provsträcka 3: LDW har mycket bra funktion för vägmarkeringar som 
uppfyller kraven i VGU. Emellertid fungerar LDW, som väntat, något sämre i mörker 
och väta pga. att plana markeringar har alltför låg retroreflexion under dessa för-
hållanden. I motsol är funktionen sämre och ungefär lika dålig som på provsträcka 1. 
 
7.2.4 Provsträcka 4, lv 636, 4-fältsväg, 1 km 
Denna provsträcka är egentligen alltför inhomogen för att några slutsatser ska kunna 
dras och föraren tvingas dessutom göra ett körfältsbyte. Vägmarkeringarna på sträckan 
är plana och håller ungefär samma funktionsstandard som de på provsträcka 3. Resul-
taten var också lika: hög tillgänglighet, utom i mörker och väta. 

Slutsatser från provsträcka 4: LDW är tillgängligt även vid körfältsbyte. För övrigt 
tillförde denna sträcka inget.  
 
7.2.5 Provsträcka 5, lv 206, 7–8-metersväg, 2 km 
Denna sträcka har plana, heldragna kantlinjer, men plana mittmarkeringar. Både kant- 
och mittlinjer hade låg retroreflexion i väta (RL = 20–24 mcd/m2/lx), vilket resulterade i 
en något sämre tillgänglighet under dessa förhållanden, vilket figur 8 visar. 
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Figur 8  LDW:s tillgänglighet på provsträcka 5. 
 

På provsträcka 5 var tillgängligheten mycket god. Endast i mörker och väta var den 
lägre än 100 %, men ändå så hög som 87 %. På de återstående 13 % av sträckan var det 
alltid mittlinjen som fallerade och då alltid pga. speglingar i vägbanan vid möte. Således 
kan tillgängligheten i mörker och väta sägas vara beroende av antalet möten. Tillgäng-
ligheten vid lågt stående sol var 100 %. Detta förklaras sannolikt av att bländningen inte 
nådde de kritiska nivåerna som uppmättes på sträckorna 1 och 3. 

Slutsats från provsträcka 5: LDW visar åter att vägmarkeringarnas funktionsvärden 
inte är kritiska; LDW fungerar oftast i mörker och väta även på den plana mittlinjen. 
Däremot framgick på denna sträcka att möten i mörker och väta stör funktionen. 
 
7.2.6 Provsträcka 6, lv 1010, 5–6-metersväg, 13 km 
Denna väg har plana kantlinjer utförda med sprayplast eller färg. Emellertid är belägg-
ningens textur så grov att den ger vägmarkeringarna en texturerad yta och därmed en 
något förbättrad funktion i mörker och väta. Mittlinje saknas, dvs. LDW är beroende av 
att båda kantlinjerna registreras. Vägmarkeringarna har förhållandevis låga funktions-
värden med Qd ca 130 mcd/m2/lx och RL(torr) ca 80 mcd/m2/lx. Detta kan förklara den 
relativt låga tillgängligheten på sträckan, framförallt i mörker. Figur 9 visar tillgänglig-
heten på provsträcka 6. 
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Figur 9  LDW:s tillgänglighet på provsträcka 6. 
 

Figur 9 visar att tillgängligheten är något sämre här än på tidigare provsträckor. Detta 
beror till stor del på att LDW inte fungerar vid små kurvradier och denna väg har till 
stor del tvära kurvor. I mörker är tillgängligheten högre på våt vägbana än på torr, vilket 
kan vara svårt att förklara. Vägen hade sandats under vintern och speciellt i inledningen 
av mätserien låg grus kvar i kurvorna. Den bättre funktionen i väta kan bero på att det 
låg mer grus på markeringarna vid torrmätningen, än nio dagar senare, då våtmätningen 
gjordes. 

Slutsats från provsträcka 6: Åter visar det sig att markeringarnas funktion inte är 
kritisk så länge de inte är täckta av smuts eller grus. Det framkom emellertid att LDW 
inte var tillgänglig i eller strax framför tvära kurvor, även om markeringarna var 
rena. 
 
7.2.7 Provsträcka 7, lv 1016/1006, 7-metersväg, 1 km 
Denna provsträcka har plana kant- och mittlinjer av ganska dålig kvalitet: Speciellt 
kantlinjerna har dålig funktion med Qd = 108 mcd/m2/lx och RL(torr) = 72 mcd/m2/lx. 
De uppfyller således vare sig funktionskravet för luminanskoefficient eller retro-
reflexion. Figur 10 visar tillgängligheten för LDW. 
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Figur 10  LDW:s tillgänglighet på provsträcka 7. 
 

Under gynnsamma förhållanden – dagsljus, torrt och rent – var tillgängligheten bra, 
men för övrigt något sämre än på andra provsträckor. Detta förklaras säkert av relativt 
låga funktionsvärden. En mer ingående analys visar att LDW verkar ha svårigheter vid 
Qd < ca 85 i dagsljus och vid RL(torr) < ca 70 mcd/m2/lx i mörker.  

Slutsats från provsträcka 7: LDW behöver vägmarkeringar med luminanskoefficient 
lägst ca 85 och retroreflexion i torrt lägst ca 70 mcd/m2/lx för att fungera. 
 
7.2.8 Provsträcka 8, lv 1006, 6–7-metersväg, 9 km 
Denna provsträcka har kantlinjer av samma material (färg) och samma eller något sämre 
funktion som de på provsträcka 6, men vägen var ca 1 meter bredare och beläggningen 
betydligt mindre texturerad. Mittlinje saknas. Figur 11 visar resultatet för LDW. 
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Figur 11  LDW:s tillgänglighet på provsträcka 8. 
 

Trots att vägmarkeringarna har ungefär samma funktion på denna provsträcka som på 
provsträcka 6, har LDW sämre tillgänglighet. Detta förklaras till största del av att 
vägkanterna hade sjunkit, varför LDW hade svårt att registrera vänster kantlinje (någon 
mittlinje finns inte). Kantlinjerna låg på vissa delar så lågt att vänster linje inte var 
synlig om man körde till höger på vägen. Trots att retroreflexionen för våt markering 
var 28 mcd/m2/lx var LDW:s funktion dålig, vilket även det kan förklaras av den ned-
sjunkna vägkanten. Ljusets infalls- och ögats observationsvinkel blev helt enkelt små 
och i dessa små vinklar var sannolikt retroreflexionen betydligt lägre än den uppmätta. 

Slutsats från provsträcka 8: Om vägkanten har sjunkit kan LDW få problem – även 
vänster kantlinje måste vara synlig på en väg utan mittlinje. 

 
7.2.9 Provsträcka 9, lv 1006, blandad körfältsbredd, 2 km 
Denna provsträcka är genomfarten genom Borensberg och vägen är inhomogen med 
flera korsningar. LDW:s tillgänglighet var låg, men detta kunde till största del förklaras 
av avsaknaden av vägmarkeringar. 

Slutsats från provsträcka 9: Ingen. 
 
7.2.10 Provsträcka 10, före detta rv 36, 9-metersväg, 1 km 
Detta är en väg som med tanke på vägbredden borde ha mittlinje. Så är emellertid inte 
fallet, utan vägen är endast försedd med plana, intermittenta kantlinjer. Kantlinjerna har 
förhållandevis god funktion, men tillgängligheten (figur 12) är ändå dålig, vilket sanno-
likt förklaras av vägbredden.  
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Figur 12  LDW:s tillgänglighet på provsträcka 10. 
 

Tillgängligheten i figur 12 är överlag något överskattad eftersom LDW på denna väg 
delvis tolkade beläggningsskarven i vägmitten som en mittlinje. I väta registrerades 
även längsgående vattenfyllda spår som en linje till vänster. LDW fungerade inte bra på 
denna väg, men den är också ovanlig och ska inte förekomma i Sverige eftersom vägar 
med denna bredd enligt regelverket, VGU [4] ska ha mittlinje. 

Slutsats från provsträcka 10: En väg med bredden 7 meter eller mer måste ha 
mittlinje för att LDW ska fungera. 
 
7.2.11 Provsträcka 11, rv 34, 9-metersväg, 3 km 
Denna väg är försedd med plana, intermittenta kantlinjer och en mittlinje med fräst 
räffla. Retroreflexionens medelvärde för våt yta var 25 och 31 mcd/m2/lx för mitt- 
respektive kantlinje, vilket har resulterat i en något nedsatt tillgänglighet i mörker och 
väta, se figur 13. 
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Figur 13  LDW:s tillgänglighet på provsträcka 11. 
 

Figur 13 visar att tillgängligheten var i det närmaste 100 %, även i vått väglag. Att den 
var något lägre i mörker och väta, 96 %, förklaras liksom på provsträcka 5 av speglingar 
i beläggningen vid möten.  

Slutsats från provsträcka 11: Funktionen är mycket bra. Endast i mörker och väta, 
vid möten, tappar LDW tillgänglighet för några sekunder. 
 
7.2.12 Provsträcka 12, lv 1098, 6-metersväg, 7 km 
Denna väg har inga vägmarkeringar, men många längsgående lagningar som skulle 
kunna registreras av LDW. LDW borde således inte vara tillgänglig, vilket den inte 
heller var. Däremot registrerades vid några enstaka en lagning till höger eller vänster 
konfidensen 2. 

Slutsats från provsträcka 12: Helt korrekt var inte LDW tillgänglig alls och några 
falska varningar förekom inte. 
 
7.2.13 Provsträcka 13, lv 211, 7-metersväg, 4 km 
Vägen är försedd med plana kant- och mittlinjer utförda med sprayplast respektive 
termoplastmassa. Kantlinjerna har godkänd funktion, utom i högerkurvor där de kan 
vara helt bortslitna. Att spray har använts på kanten innebär att linjerna har blivit 
texturerade eftersom beläggningen är en ytbehandling. Detta har i sin tur inneburit en 
förhållandevis god våtfunktion med RL(våt) = 39 mcd/m2/lx för kantlinjen. Figur 14 
visar tillgängligheten. 
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Figur 14  LDW:s tillgänglighet på provsträcka 13. 
 

Figur 14 visar att LDW:s funktion är bra på denna provsträcka. Endast i högerkurvor 
har tillgängligheten försvunnit, beroende på att kantlinjen är helt bortsliten. Noteras bör 
den goda tillgängligheten i mörker och väta, vilket således med stor sannolikhet för-
klaras av användning av spray på ytbehandling. 

Slutsats från provsträcka 13: Spray på ytbehandling ger god funktion hos LDW även 
i mörker och väta. 
 
7.2.14 Provsträcka 14, rv 34, 9-metersväg, 16 km 
Liksom på provsträcka 11 är mittlinjen räfflad på denna provsträcka, dock är kantlinjer-
na profilerade. Våtfunktionen hos kantlinjerna är ändå endast obetydligt bättre än på 
sträcka 11 eftersom profilerna är kraftigt slitna. 
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Figur 15  LDW:s tillgänglighet på provsträcka 14. 
 

Man ser att figur 15 är mycket lik figur 13 och de visar faktiskt två olika avsnitt av 
samma väg. Åter beror den något lägre tillgängligheten i mörker och väta på möten. 

Slutsats från provsträcka 14: Samma som från provsträcka 11. 
 
7.2.15 Provsträcka 15, rv 34, 2+1-väg, 8 km 
Denna väg är lik provsträcka 1, men vänster kantlinje är renare och har därför något 
bättre funktion. Den nedsatta tillgängligheten i mörker förklaras av en körfältslinje med 
låg retroreflexion (RL(torr) = 83 mcd/m2/lx), medan de röda staplarna i dagsljus 
förklaras av kortare delsträckor med smutsig vänster kantlinje. 
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Figur 16  LDW:s tillgänglighet på provsträcka 15. 
 

34 VTI notat 15-2010 



 

En jämförelse med provsträcka 1, figur 4, visar att resultaten på denna 2+1-väg är 
betydligt bättre. Detta förklaras sannolikt av den renare vänstra kantlinjen på prov-
sträcka 15. 

Slutsats från provsträcka 15: Om LDW ska ha god tillgänglighet på 2+1-vägar måste 
den vänstra kantlinjen hållas ren. 
 
7.2.16 Provsträcka 16, rv 34, motorväg, 5 km 
Motorvägen har på del av sträckan en ganska gammal kantlinje av typen ”Kamflex”. 
Denna linje, och även körfältslinjen, hade låg retroreflexion i både vått och torrt till-
stånd. Trots detta var tillgängligheten bra i mörker, åtminstone för torra ytor. 
Tillgängligheten på denna motorväg visas i figur 17. 
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Figur 17  LDW:s tillgänglighet på provsträcka 16. 
 

På motorvägen var tillgängligheten endast 87 % i mörker och väta trots att både kant- 
och körfältslinjerna är profilerade. LDW har problem att registrera körfältslinjen, vilken 
hade alltför låg retroreflexion – 25 mcd/m2/lx. 

Slutsats från provsträcka 16: Tillgängligheten är mycket god, utom i mörker och väta. 
För att LDW ska fungera på motorväg i dessa förhållanden krävs en våtsynbar kör-
fältslinje. 
 
7.3 Felaktiga, oönskade och uteblivna larm 
Tre ”felfunktioner” kan definieras: 

1. Felaktigt larm: LDW har larmat utan att fordonet har passerat en vägmarkering 
2. Oönskat larm: LDW har larmat då föraren medvetet har passerat en 

vägmarkering 
3. Uteblivet larm: LDW larmade inte fast det borde ha gjort det. 
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Händelse 1 inträffade aldrig under hela testperioden. En av vägarna hade längsgående 
lagningar med ganska olika ljushet. Här kunde på kortare sträckor den högra eller 
vänstra sidan felaktigt registrera en linje. Dock inträffade detta aldrig samtidigt både till 
höger och vänster och även om så hade varit fallet hade knappast systemet larmat. Inte 
heller på vägar med markeringar inträffade några felaktiga larm, t.ex. på grund av 
vattenspeglar. 

Händelse 2 inträffade i tre situationer: Vid möte på smal väg tvingades man gå ut så 
långt till höger att kantlinjen passerades (medvetet). Detta gav ett oönskat larm som inte 
kan sägas bero på en felfunktion hos LDW. Dessutom inträffade oönskade larm efter 
omkörning på motorväg. Det är inte helt ovanligt att man vid omkörning på motorväg 
ger tecken för att gå ut i vänstra körfältet, men då man går tillbaks till höger körfält har 
man fullständig kontroll på den som kördes om och avstår därför att ge tecken, vilket 
resulterar i ett oönskat larm. Slutligen larmade LDW på kurvig väg då föraren skar över 
mittlinjen i vänsterkurva. Dessa tre händelser inträffade ett antal gånger – frekvensen är 
naturligtvis avhängig av övrig trafik. Beträffande de två sista händelserna måste dessa 
ändå betraktas som förarfel – man ska alltid ge tecken vid körfältsbyte och man ska inte 
grensla mittlinjen. 

Risken för att händelse 3 inträffar är helt beroende av tillgängligheten hos LDW och 
under försökstiden inträffade den aldrig. På primärvägarna var tillgängligheten under de 
flesta förhållandena 98–99 % och avsaknaden av tillgänglighet varade sällan mer än ca 
2 sekunder. Endast i mörker och regn skulle den nedsatta tillgängligheten kunna vara ett 
problem. Här skattades tillgängligheten till 92 %, vilket skulle betyda att vid 10 omed-
vetna överskridanden av en vägmarkering, skulle med sannolikheten ca 50 % ett larm 
utebli.  

LDW kräver en viss minimifunktion hos vägmarkeringen. Att ange ett exakt värde på 
denna gräns är svårt eftersom funktionen även är beroende av de yttre förhållandena, 
såsom sol, dis, etc. Tabell 6 visar emellertid en ungefärlig skattning av den lägsta funk-
tionen för vilken LDW kan förväntas fungera. Denna funktion är baserad på de fysika-
liska mätningarna med RMT och registrerad tillgänglighet för LDW. 
 

Tabell 6  Uppskattade lägsta funktionsvärden för att LDW ska vara tillgänglig. 

Yttre förhållanden Lägsta Qd [mcd/m2/lx] Lägsta RL [mcd/m2/lx] 

Dagsljus, torrt ≈ 65 – 

Dagsljus, vått ≈ 65 – 

Mörker, torrt – ≈ 70 

Mörker, vått – ≈ 20 

I tabell 7 har värdena i tabell 6 översatts till skattade kontraster. 
 

Tabell 7  Uppskattade lägsta kontraster för att LDW ska vara tillgänglig. 

Yttre förhållanden Lägsta CQd Lägsta CRL

Dagsljus, torrt ≈ 0,08 – 

Dagsljus, vått ≈ 0,08 – 

Mörker, torrt – ≈ 3,7 

Mörker, vått – ≈ 3,0 
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Sambandet mellan andelen vägmarkeringar som hade värden under de i tabell 6 angivna 
och tillgängligheten är stark på vissa sträckor. På andra sträckor kunde man inte för-
vänta sig något sådant samband eftersom något annat än retroreflexionen eller lumi-
nanskoefficienten påverkade LDW:s funktion. Tabell 8 visar sambandet mellan andel 
markeringar med funktion minst som tabell 6 anger och tillgängligheten för vägmarke-
ringar på de större vägarna – de med asfaltbeläggning, god linjeföring och vägmarke-
ringar utförda med termoplast. 

Vidare är det viktigt att påpeka att värdena avseende dagsljus i tabellerna 6 och 7 är 
osäkra, eftersom de är starkt beroende av vägytans Qd. Den har åsatts värdet 
60 mcd/m2/lx, men i verkligheten varierar den inom intervallet ca 50–70 mcd/m2/lx. 
Mer korrekt skulle förmodligen vara att ange att vägmarkeringen bör ha Qd ca 
5 mcd/m2/lx högre än vägytan för att LDW ska vara tillgänglig. 

 
Tabell 8  Samband med andel vägmarkeringar som har högre värde än de i tabell 6 
angivna och tillgängligheten. 

Nr 
Andel med 

RL(torr) > 70 
Tillgänglighet 

Andel med 

RL(våt) > 20 
Tillgänglighet 

Andel med 

Qd(torr) >65 
Tillgänglighet 

1 1,00 0,98 0,75 0,74 1,00 0,84 

2 0,64 0,68 0,50 0,32 0,71 1,00 

3 0,98 0,98 0,71 0,76 0.95 0,99 

5 1,00 1,00 0,46 0,87 0,96 1,00 

7 0,46 0,57 0,46 0,52 0,92 0,96 

11 1,00 0,99 0,93 0,96 0,96 0,99 

14 0,99 0,99 0,97 0,96 0,93 1,00 

15 1,00 0,99 0,96 0,93 1,00 0,96 

16 1,00 0,98 0,85 0,87 0,96 1,00 

 

Resultaten som visas i tabell 8 bekräftar gränsvärdena som anges i tabell 6. Avvikelser 
förekommer visserligen, men detta är ofrånkomligt – exempelvis har antalet mötande 
fordon påverkat tillgängligheten i mörker och väta. I dagsljus är ibland tillgängligheten 
något överskattad eftersom LDW är så känslig att den, då vägmarkering saknades, 
istället registrerade en beläggningsskarv eller något annat som gav en längsgående 
kontrast. I fallet då både vägmarkering och vägbana var smutsiga (nr 1) var kontrasten 
mellan dessa nära 0 och tillgängligheten därför underskattad vid en jämförelse med Qd. 

Resultaten i tabell 7 visar att kameran fungerar ungefär som ögat; den behöver en större 
kontrast vid låga luminansnivåer än vid höga, för att ”se” vägmarkeringen. I dagsljus 
fungerar LDW trots kontraster nära 0, medan den i fordonsbelysning behöver betydligt 
högre kontrast för att fungera. Med de gränsvärden som Trafikverket anger i TBT bör 
LDW egentligen endast kunna ha problem i mörker och väta, där det krävdes 
RL ≈ 20 mcd/m2/lx för funktion, medan kravet i VGU är 35 mcd/m2/lx och på låg-
trafikerade vägar, där gränsen för tillgänglighet var ca 70 mcd/m2/lx mot kravet för torr 
markering, 100 mcd/m2/lx. 
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Vid lågt stående sol kunde konstateras att LDW hade svårigheter vid ströljusluminans 
högre än ca 1 500 cd/m2. På de sträckor där bländningen mättes hade vägmarkeringarna 
Lvm(torr) ≈ 300 cd/m2 vägbanan Lbel(torr) ≈ 100 cd/m2. Ekvation (1) ger 
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Utan bländning var kontrasten ca 1,7 och LDW fungerade bra. Det visade sig således att 
kontrastreduktonen från 1,7 till 0,1 innebar att LDW slutade fungera. 

En ambition var även att koppla LDW konfidens till retroreflexion och luminanskoef-
ficient. Detta visade sig emellertid vara omöjligt eftersom konfidensen kunde förändras 
med mycket täta intervall. Den varierade dessutom inte endast med RL och Qd, utan 
tycktes även bero på linjens utformning, intermittens och bredd. 
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8 Sammanfattande resultat 
Generellt kan sägas att LDW har hög känslighet och registrerar i dagsljus vägmarke-
ringar som har luminanskoefficient långt under kravet. Liksom ögat, är LDW mindre 
känslig i mörker, men registrerar ändå vägmarkeringar som precis uppfyller kraven i 
VGU. Emellertid får retroreflexionen inte vara alltför långt under kraven i regelverket; 
det krävs ca 70 mcd/m2/lx på torr och ca 20 mcd/m2/lx på våta ytor. 

Ett inte överraskande resultat är att LDW har sämre tillgänglighet då vägmarkeringarnas 
synbarhet är dålig. Detta gäller främst i mörker och väta samt vid lågt stående motsol. 
Falsklarm kunde överhuvudtaget inte noteras under försöket, men oönskade larm kunde 
förekomma. 

Från väghållarens perspektiv skulle LDW:s funktion kunna förbättras med följande åt-
gärder: 

• En ökad användning av s.k. våtsynbara (vanligen profilerade) vägmarkeringar. 
Detta gäller både kant-, mitt- och körfältslinjer 

• Ökade underhållsåtgärder så att framförallt kravet på retroreflexion upprätthålls 
• På 2+1-vägar skulle tvättning av vänster kantlinje höja tillgängligheten hos 

LDW. 

 

Biltillverkaren – i detta fall Volvo – kan sannolikt inte göra mycket för att förbättra 
LDW:s funktion. Möjligen skulle man kunna justera kravet på infallsvinkeln och på så 
sätt reducera oönskade larm vid frivillig passage av körfälts- och mittlinjer.  

Vägmarkeringarna på de 16 provsträckorna uppfyllde inte alltid kraven i VGU: 

• Vänster kantlinje på 2+1-vägar var i allmänhet smutsig under hela försökstiden, 
och speciellt i inledningen var den mycket smutsig och bedömdes ha Qd ≈ 
60 mcd/m2/lx, dvs. samma värde som vägbanan 

• På 13-metersväg med breda vägrenar kör trafiken i stor utsträckning på kant-
linjerna. På vår provsträcka med denna sektion var kantlinjen delvis nästan helt 
bortsliten. Trots detta var tillgängligheten hög i dagsljus – 99 %. Däremot fick 
LDW svårigheter i mörker, framförallt i väta, då tillgängligheten var endast 
32 %. Detsamma gäller innerkurvor på smala vägar – där är ofta kantlinjen bort-
sliten 

• Generellt har plana vägmarkeringar dålig synbarhet i mörker och väta och upp-
fyller sällan kraven i VGU. Vid retroreflexionsvärden under ca 20 mcd/m2/lx 
kan inte LDW registrera någon markering under dessa förhållanden. 

 

Andra tillfällen då LDW hade problem med tillgängligheten, som inte kunde relateras 
till vägmarkeringarnas funktion, var: 

• Motsol vid belysningsstyrka mot ögat över ca. 30 000 lx 
• Möten i mörker och väta. Det mönster i vägbanan som speglingen från mötande 

fordon ger gör att LDW tappar vänster linje temporärt 
• Kurvig väg. På väg med små kurvradier (horisontalt eller vertikalt) kan LDW 

förlora tillgängligheten just i själva kurvan eller på backkrönet 
• Väg utan mittlinje där vägkanterna är nedsjunkna. Det kan förekomma (och 

förekom på provsträcka 6) att vägkanterna ligger så lågt att vänster kantlinje inte 
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syns från kamerans position. Då kan naturligtvis inte LDW registrera denna 
kantlinje. En liknande effekt har man på bred väg (> 7 m) utan mittlinje. 

 

Resultaten kan vidare sammanfattas (exklusive sträckorna 4, 9 och 12 samt lågt stående 
sol): 

Primärvägar, dagsljus 
LDW hade en tillgänglighet på ca 99 %, utom vid lågt stående sol då tillgängligheten 
kunde vara betydligt lägre. 

Primärvägar, mörker 
LDW hade en tillgänglighet på ca 99 % för torra, och 92 % för våta vägmarkeringar. 

Sekundärvägar, dagsljus 
LDW hade en tillgänglighet på ca 80 %. Utebliven registrering berodde vanligen på 
smutsiga eller slitna vägmarkeringar. 

Sekundärvägar, mörker 
LDW hade på vissa vägar mycket låg tillgänglighet beroende på att kontrasten mellan 
vägmarkering och vägbana delvis var nära noll. Detta var speciellt uttalat i väta efter-
som dessa vägar vanligen inte har våtsynbara (profilerade) markeringar. 

40 VTI notat 15-2010 



 

9 Diskussion och slutsatser 
Det är viktigt att ha i åtanke att studien som presenteras i denna rapport avser den LDW 
som Volvo har utvecklat och resultaten kan inte generaliseras att gälla andra system. 
Exempelvis har Citroën en LDW som registrerar reflekterat IR-ljus från vägytan i 
normalens riktning. Här kan knappast förväntas problem med lågt stående sol, men 
sannolikt svårigheter under andra förhållanden. 

LDW har kanske sin huvudsakliga uppgift på primärvägar, där en stor del av trafik-
arbetet utförs och hastigheterna är höga. Det är också på dessa vägar som LDW:s 
funktion är bäst; här förekommer egentligen inga felaktiga eller oönskade larm och 
tillgängligheten är under de flesta betingelser nära 100 %. Endast vid lågt stående sol 
samt i mörker och väta kan tillgängligheten vara nedsatt.  

Vid körning i lågt stående sol är förarens problem att se vägen framöver så stora att 
denne sannolikt är fullt koncentrerad på köruppgiften och LDW har sannolikt ingen 
funktion att fylla.  

I mörker och väta kan emellertid den nedsatta tillgängligheten vara en risk. I dessa 
betingelser är körningen tröttande och sannolikt fyller LDW en viktig funktion, varför 
en tillgänglighet på 100 % vore önskvärd. Detta uppnås dock knappast med en utveck-
ling av LDW, utan med vägmarkeringar som syns även under dessa ljus- och väderför-
hållanden. 

En viktig slutsats från studien är således att i större utsträckning använda vägmarke-
ringar som har god synbarhet även i mörker och väta. På vägar med ytbehandling får 
man detta ”gratis” genom att använda färg eller spray, som får våtsynbarhet tack vare att 
beläggningen har grov textur. På asfaltbeläggningar krävs emellertid användandet av 
profilerade vägmarkeringar eller markeringar som har gjorts våtsynbara med annan 
teknik. 

 

VTI notat 15-2010 41 



 

Referenser 
Lundkvist, S-O., Johansen, T.C. & Nielsen, B.: Mobil funktionskontroll av vägmarke-
ringar, VTI rapport 611, Linköping, 2008. 

Lundkvist, S-O. & Nielsen, B.: Utveckling av Road Marking Tester: status RMT ver-
sion 2, VTI notat 20-2009, Linköping, 2009. 

Schlyter, P.: Radiometry and photometry in astronomy, http://stjarnhimlen.se/, 
Stockholm, 2010. 

Vägverket: Teknisk beskrivningstext, VV TBT Vägmarkering, VV Publikation 2009:66, 
Borlänge, 2009. 

 

42 VTI notat 15-2010 

http://stjarnhimlen.se/




www.vti.se
vti@vti.se

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.

HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE

LINKÖPING BORLÄNGE STOCKHOLM GÖTEBORG
POST/MAIL SE-581 95 LINKÖPING POST/MAIL BOX 920 POST/MAIL BOX 55685 POST/MAIL BOX 8077
TEL +46(0)13 20 40 00 SE-781 29 BORLÄNGE SE-102 15 STOCKHOLM SE-402 78 GÖTEBORG
www.vti.se TEL +46 (0)243 446 860 TEL +46 (0)8 555 770 20 TEL +46 (0)31 750 26 00


	VTI notat 15-2010
	Förord
	Kvalitetsgranskning/Quality review
	Innehållsförteckning
	Sammanfattning
	Summary
	1 Bakgrund
	2 Syfte
	3 Något om Volvos LDW
	4 Något om vägmarkeringars synbarhet
	5 Metod
	5.1 Allmänt
	5.2 Vägslingan som användes vid testet
	5.3 Mätning av vägmarkeringarnas reflexionsegenskaper
	5.4 Mätning av bländningen mot förarens ögon
	5.5 Betingelser vid körningarna med LDW

	6 Analys
	7 Resultat
	7.1 Vägmarkeringarnas reflexionsegenskaper
	7.2  LDW:s tillgänglighet
	7.2.1 Provsträcka 1, lv 636, 2+1-väg, 7 km
	7.2.2 Provsträcka 2, lv 636, 13-metersväg med breda vägrenar, 1 km
	7.2.3 Provsträcka 3, lv 636, 7–8-metersväg, 7 km
	7.2.4 Provsträcka 4, lv 636, 4-fältsväg, 1 km
	7.2.5 Provsträcka 5, lv 206, 7–8-metersväg, 2 km
	7.2.6 Provsträcka 6, lv 1010, 5–6-metersväg, 13 km
	7.2.7 Provsträcka 7, lv 1016/1006, 7-metersväg, 1 km
	7.2.8 Provsträcka 8, lv 1006, 6–7-metersväg, 9 km
	7.2.9 Provsträcka 9, lv 1006, blandad körfältsbredd, 2 km
	7.2.10 Provsträcka 10, före detta rv 36, 9-metersväg, 1 km
	7.2.11 Provsträcka 11, rv 34, 9-metersväg, 3 km
	7.2.12 Provsträcka 12, lv 1098, 6-metersväg, 7 km
	7.2.13 Provsträcka 13, lv 211, 7-metersväg, 4 km
	7.2.14 Provsträcka 14, rv 34, 9-metersväg, 16 km
	7.2.15 Provsträcka 15, rv 34, 2+1-väg, 8 km
	7.2.16 Provsträcka 16, rv 34, motorväg, 5 km

	7.3 Felaktiga, oönskade och uteblivna larm

	8 Sammanfattande resultat
	9 Diskussion och slutsatser
	Referenser


