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En inventering av vägmarkeringarnas funktion i Sverige 
av Sven-Olof Lundkvist 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
 

Stora skillnader i vägmarkeringarnas funktion 
Trots höga retroreflexionsmedelvärden på vägmarkeringar underkändes 
många vägmarkeringar för att retroreflexionen varierade för mycket längs 
vägen.  

Vägmarkeringarnas funktion varierade också mycket över landet. 
Medelvärdet på vägmarkeringarnas retroreflexion på tvåfältsvägar i Region 
Norr var hälften av motsvarande värde i Region Skåne. Klimatet och andelen 
dubbdäckstrafik antas ha en viss betydelse. 
 
Denna studie beskriver vägmarkeringarnas funktion i Sverige sommaren 2000. 
Med funktion avses i detta fall retroreflexionen, vilken kan anses beskriva torra 
vägmarkeringars synbarhet i mörker (fordonsbelysning). 

Landets vägar med årsdygnstrafik mer än 4000 fordon har indelats i 255 objekt 
om cirka 20–30 km väg. Från dessa 255 objekt har 84 valts slumpmässigt för 
funktionskontroll. Eftersom varje objekt består av flera delobjekt (typer av längs-
gående vägmarkeringar), har mätningarna kommit att omfatta 330 delobjekt. 

Funktionsmätningarna har inneburit att torra vägmarkeringars retroreflexion 
mättes med två mobila instrument av typen Ecodyn 30. Samtliga mätningar 
gjordes under perioden juli–augusti 2000, då kompletteringsarbetena skulle ha 
varit slutförda. 

Resultaten har jämförts med de krav som Regler för Underhåll av 
Vägmarkering (RUV) ställer. Man fann att en övervägande del av delobjekten var 
underkända. Trots höga retroreflexionsmedelvärden underkändes många delobjekt 
på att retroreflexionen varierade för mycket längs vägen.  

Kvaliteten på vägmarkeringar kunde indelas i fyra klasser (k1–k4), där 
kvalitetsklass k1 innebär säkert godkänt, k2 sannolikt godkänt, k3 sannolikt 
underkänt och k4 säkert underkänt delobjekt. Att man inte säkert kunde fastslå om 
delobjekt tillhörande kvalitetsklasserna k2 och k3 var godkända eller underkända, 
förklaras av slumpfel i mätningarna. 

Fördelningen av kvalitetsklasserna i hela landet blev: k1: 17%, k2: 21%, k3: 
25% och k4: 37%. Man ser således en övervikt för klasserna k3 och k4, d.v.s. 
underkännande av delobjekten. 

Mätningarna har även givit möjlighet att jämföra vägmarkeringskvalitén i de 
sju regionerna samt länen. Man fann att sett över samtliga typer av längsgående 
vägmarkeringar på alla vägtyper hade Region Skåne bättre vägmarkeringskvalitet 
än övriga regioner. Region Stockholm och Region Norr hade lägre kvalitet än de 
övriga regionerna. 

Vissa interaktioner mellan vägmarkeringstyp och vägmarkeringar på olika 
vägtyper i regionerna kunde också konstateras: Motorvägarna i Region Skåne 
hade, jämfört med andra vägar, låg vägmarkeringskvalitet. I Region Mitt gällde 
det motsatta förhållandet. Man såg även att kantlinjer i Region Mitt hade hög 
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kvalitet jämfört med mitt- och körfältslinjer. I övriga regioner såg man inga 
liknande skillnader. 

Ser man till länen, så hade i Region Sydöst, Blekinge län sämre 
vägmarkeringskvalitet än de övriga länen. I Region Mälardalen hade Uppsala län 
förhållandevis hög kvalitet. I Region Mitt hade Jämtlands och Gävleborgs län 
betydligt bättre vägmarkeringskvalitet än Dalarnas och Västernorrlands län. I 
övriga regioner var kvaliteten mer homogen mellan länen. 

Generellt kan sägas att vägmarkeringarnas funktion varierade mycket över 
landet. Medan medelvärdet på vägmarkeringarnas retroreflexion på tvåfältsvägar i 
Region Norr var 105 mcd/m2/lux, var motsvarande värde i Region Skåne nästan 
det dubbla – 201 mcd/m2/lux. Anledningen till detta kan man endast spekulera i; 
det ligger nära till hands att anta att klimatet och andelen dubbdäckstrafik har en 
viss betydelse. 

Fortsatta mätningar under kommande år kommer visa hur vägmarkerings-
kvalitén utvecklas över tiden.  
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The condition of road markings in Sweden. 
by Sven-Olof Lundkvist 
Swedish National Road and Transport Research Institute, VTI 
SE-581 95  Linköping, Sweden 
 
 
Summary 
 

Large differences in the function of road markings 
In spite of the high mean values of retroreflective properties of road 
markings, many road markings were failed because retroreflective properties 
varied too much along the road. 

The function of road markings also varied a lot over the country. The 
mean value of the retroreflective properties of road markings on two-lane 
roads in Region North was half that in Region Skåne. It is assumed that the 
climate and the proportion of traffic with studded tyres have some 
significance. 
 
This study describes the function of road markings in Sweden in the summer of 
2000. The term function in this case refers to retroreflective properties which may 
be considered to describe the visibility of dry road markings in night time traffic 
(in vehicle lights). 

Swedish roads with an annual mean traffic exceeding 4000 vehicles were 
divided into 255 sections of road ca 20-30 km in length. Out of these 255 road 
sections, 84 were selected at random for functional checks. Since each road 
section comprises several subsidiary sections (types of longitudinal road 
markings), the measurements covered 330 subsidiary sections. 

Functional measurements took the form of measuring the retroreflective 
properties of dry road markings with two mobile instruments of the type Ecodyn 
30. All measurements were made during the period July-August 2000 when 
maintenance work on the roads should have been finished. 

The results were compared with the requirements laid down in Regulations for 
Maintenance – Road Markings (RUV). It was found that the majority of the 
subsidiary road sections were unsatisfactory. In spite of high mean values of 
retroreflective properties, many subsidiary sections were failed because these 
properties varied too much along the road. 

The quality of road markings could be assigned to four classes (k1-k4) where 
quality class k1 signifies a subsidiary road section certainly approved, k2 probably 
approved, k3 probably rejected and k4 certainly rejected. The fact that it was not 
possible to determine with certainty whether subsidiary sections assigned to 
quality classes k2 and k3 were approved or rejected is explained by random errors 
in the measurements. 

The breakdown into quality classes in the whole country was as follows: k1: 
17%, k2: 21%, k3: 25% and k4: 37%. It is seen that classes k2 and k3, i.e. failed 
subsidiary road sections, are over-represented. 

The measurements also made it possible for road marking quality to be 
compared in the seven regions and the counties. It was found that, for all types of 
longitudinal road markings on all road types, Region Skåne had a better road 
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marking quality than the other regions. Region Stockholm and Region North had 
a lower quality than the other regions. 

Certain interactions between type of road marking and road markings on 
different road types in the regions could also be noted: Compared with other 
roads, motorways in Region Skåne had a low road marking quality. In Region 
Mitt the situation was the opposite. It was also seen that in Region Mitt the edge 
lines were also of high quality compared with centre lines and lane markings. In 
other regions no such differences were found. 

As regards the counties, in Region South-East the county of Blekinge had a 
lower road marking quality than the other counties. In Region Mälardalen, 
Uppsala County had a comparatively high quality. In Region Mitt, the quality of 
road markings in the counties of Jämtland and Gävleborg was significantly better 
than in Dalarna and Västernorrland counties. In the other regions the quality was 
more homogeneous amoung the counties. 

Generally, it may be stated that the function of road markings varied a lot over 
the country. While the mean value of retroreflective properties on two-lane roads 
in Region North was 105 mcd/m2/lux, the corresponding value in Region Skåne 
was almost twice as high – 201 mcd/m2/lux. The reason for this is open to 
speculation; it would appear obvious that climate and the proportion of traffic 
with studded tyres has a certain significance. 

Further measurements in future years will show how the quality of road 
markings develops over time. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Vägmarkeringarna fyller en viktig uppgift i trafiksystemet genom att leda och 
kanalisera trafiken. God synbarhet av längsgående markeringar kan antagas 
betyda god komfort, framkomlighet och trafiksäkerhet. Det är därför viktigt att 
vägmarkeringarnas funktion upprätthålls under alla tider på året. 

Regler för underhåll av vägmarkering (RUV) anger bland annat krav för 
vägmarkeringars synbarhet i mörker (retroreflexion) och dagsljus (luminans-
koefficient). Dessa krav gäller under hela året, d.v.s. man ska i princip kunna 
utföra en funktionskontroll när som helst och kraven ska uppfyllas.  

Ett viktigt funktionskrav är retroreflexionen. Denna storhet anger vägmarke-
ringens synbarhet i mörker på väg utan stationär belysning. Speciellt viktigt är att 
synbarheten är god (retroreflexion är hög) under svåra siktförhållanden – då 
vägmarkeringen ofta är våt. Man borde därför fokusera en tillståndsbeskrivning av 
vägmarkeringarnas funktion på våta vägmarkeringsytors retroreflexion. 

En metod för mätning av våta vägmarkeringars retroreflexion finns beskriven i 
SSEN 1436. Denna metod innebär att man häller vatten på en torr väg-
markeringsyta, väntar cirka en minut och sedan avläser retroreflexionsvärdet med 
hjälp av en handhållen retroreflexionsmätare. Vill man göra denna funktions-
kontroll på många platser, skulle detta innebära ett gigantiskt arbete och det kan 
knappast anses vara realistiskt att täcka hela Sveriges vägnät med en sådan metod. 

Vill man göra omfattande, landsomfattande, funktionskontroll är en mobil 
mätmetod att föredra. Ett par instrument för mobil mätning av vägmarkeringars 
retroreflexion har utvecklats och en typ, Ecodyn 30, används i Sverige. En 
nackdel med mobila metoder är att mätning på våta vägbanor är svår, eller rentav 
omöjlig p.g.a. stänk. Arbete pågår emellertid på att finna modeller som beskriver 
samband mellan retroreflexionen för torr och våt yta, och inom en nära framtid 
finns en möjlighet att man kan mäta funktion för torr markering, någon ytterligare 
parameter och från dessa mätningar predicera den våta markeringens retro-
reflexion. 

I dagsläget finns ingen färdig prediktionsmodell för våta vägmarkeringars 
retroreflexion, varför man måste nöja sig med att kontrollera det som är möjligt att 
mäta mobilt – funktionen för torra vägmarkeringar. Man har dock så mycket 
kunskap att man kan säga att en plan vägmarkering sällan eller aldrig uppfyller 
kravet på våtfunktion. Inte heller en vägmarkering som är utformad för att god 
funktion i väta, men har underkänd retroreflexion i torrt tillstånd, kan förväntas ha 
godkänd funktion i vått tillstånd. 
 
 
1.2 Syfte 
Det primära målet med denna studie är att beskriva vägmarkeringskvalitén i 
Sverige. Uppfyller de kraven som finns i Regler för underhåll av vägmarkering 
(RUV)? 

Vidare jämförs vägmarkeringarnas funktion mellan de sju Vägverksregionerna. 
Har någon region sämre eller bättre vägmarkeringsfunktion än de andra? En 
jämförelse mellan län görs också. 

Studien omfattar även en begränsad kontroll av mätmetodens repeter- och 
reproducerbarhet. 
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Fortsättningsvis kommer man även att ha möjlighet att beskriva hur 
vägmarkeringskvalitén förändras över åren.  
 
 
1.3 Definitioner och begränsningar 
Mot bakgrund av vad som sagts ovan omfattar tillståndsbeskrivningen torra 
vägmarkeringars retroreflexion Studien har begränsats att gälla kantlinjer 
(vänster och höger), mittlinjer och körfältslinjer (på motorväg).  

Det svenska vägnätet kan indelas i tre vägmarkeringsklasser (enligt RUV). 
Tillståndsbeskrivningen har endast omfattat vägar som tillhör vägmarkeringsklass 
3, d.v.s. vägar med ÅDT >4000 fordon/dygn. Varje sådan väg har med hjälp av en 
algoritm indelats i avsnitt om 10–30 km. Ett sådant vägavsnitt benämns objekt. 
Varje objekt har olika typer av längsgående vägmarkeringar. En tvåfältsväg har en 
kantlinje i framriktningen, en kantlinje i bakriktningen och en mittlinje. Dessa 
skilda linjer benämns delobjekt. En motorväg har i framriktningen delobjekten 
höger och vänster kantlinje samt körfältslinje och motsvarande delobjekt i bakrikt-
ningen. Således omfattar en motorväg (med några undantag) sex delobjekt. Varje 
delobjekt har indelats i mätplatser om 100 meter. 

Samtliga mätningar har gjorts på absolut torra vägmarkeringar under juli och 
augusti år 2000. 
 
 
1.4 Indelning i regioner och län 
Ett av syftena med studien har varit att jämföra vägmarkeringarnas funktion 
mellan Vägverkets regioner och även mellan Sveriges län. Tabell 1 visar 
Vägverkets regionindelning samt de svenska länen med tillhörande länsbokstav. 
 
Tabell 1 Indelningen av Sverige i sju Vägverksregioner (med lokalisering av 

regionkontoret) och 21 län. ”bokstav” avser officiell länsbokstav.  
 

Region Förkortas Omfattar Bokstav
Region Skåne VSK Skånes län LM 
(Kristianstad)    
  Östergötlands län E 
Region Sydöst VSÖ Jönköpings län F 
(Jönköping)  Kronobergs län G 
  Kalmar län H 
  Blekinge län K 
  Hallands län N 
Region Väst VVÄ Västra Götalands län OPR 
(Göteborg)  Värmlands län S 
  Uppsala län C 
Region Mälardalen VMN Södermanlands län D 
(Eskilstuna)  Örebro län T 
  Västmanlands län U 
Region Stockholm VST Stockholms län AB 
(Solna)  Gotlands län I 
  Dalarnas län W 
Region Mitt VM Gävleborgs län X 
(Härnösand)  Västernorrlands län  Y 
  Jämtlands län Z 
Region Norr VN Västerbottens län AC 
(Luleå)  Norrbottens län BD 
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2 Metod 
2.1 Antal objekt som har valts ut för funktionskontroll 
Den indelning av det svenska vägnätet i objekt som har använts, innebär att det i 
hela landet finns 255 objekt. Inte ens med mobil mätning är det rimligt att mäta på 
samtliga dessa. Från de 255 objekten har därför slumpmässigt ett visst antal tagits 
ut för att ingå i tillståndsbeskrivningen. Detta har skett enligt följande: 

De 255 objekten har länsvis indelats i motorvägar och övriga vägar. På detta 
vis har man fått 13 grupper med motorvägar – ett antal motorvägar i varje län där 
motorväg finns – och 20 grupper övriga vägar (I-län har ingen väg i vägmarke-
ringsklass 3). Om varje sådan grupp innehåller N objekt, har n objekt valts ut för 
funktionskontroll enligt: 
 

Nkn ⋅=  
 

där k är en konstant och n avrundas till närmaste heltal.  
 

Denna formel har valts av det skäl att antalet utvalda objekt inte ska växa direkt 
proportionellt med antalet objekt av en viss typ (motorväg eller övrig väg) i ett 
län. I stället kommer man att i län med få objekt att mäta på en relativt större 
andel än i län med många objekt. 

Värdet på k kommer att avgöra hur många objekt från var och en av de 38 
grupperna, som väljs ut för kontroll. I detta projekt har av tids- och ekonomiskäl k 
satts till 1 (ett). Exempel: 

I W-län finns 10 objekt ”övriga vägar”. Med k = 1 kommer antalet objekt 
övriga vägar som väljs ut för funktionskontroll i W-län att bli 
 

316,3101 ==⋅=n , korrekt avrundat 
 

Eftersom ett objekt ”övriga vägar” omfattar tre delobjekt och det inte finns 
någon motorväg i W-län, kommer sammanlagt 9 delobjekt att kontrolleras här. 

Om man utför ovanstående beräkning i varje län för motorvägar och ”övriga 
vägar”, kommer man fram till att sammanlagt 84 av 255 objekt ska kontrolleras 
och man har nu styrt slumpningen så att man får åtminstone någon motorväg i 
varje län (där sådan finns). Dessa 84 objekt innehåller sammanlagt 330 delobjekt. 
 
 
2.2 Mätinstrumenten 
För tillståndsbeskrivningen har använts två instrument av typen Ecodyn 30. Dessa 
benämns fortsättningsvis INSTR1 och INSTR2. Instrumenten är mobila, d.v.s. de 
är monterade på ett fordon och mätning kan göras i upp mot 90 km/h. INSTR1 är 
monterat på en Renault och INSTR2 på en Chevrolet. Vad detta innebär för 
skillnad i mätnoggrannhet, repeterbarhet, etc. är svårt att säga. En skillnad mellan 
instrumenten är emellertid klar: INSTR1 registrerar ett mätvärde per 0,1985 meter 
och INSTR2 ett värde per 0,2625 meter. Mätområdets storlek och mätgeometrin 
är dock desamma för de två instrumenten. 

Vid mätningarna samplar man, som sagts ovan, flera gånger per meter. De 
värden som har ingått i analyserna har dock varit medelvärden för 100 meter eller 
medelvärden över delobjekt. Mer om detta i avsnitt 3.1. 
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Mer om instrumenten finns att läsa i VTI Rapport 444, som redovisar en 
utvärdering av instrumenten, utförd 1999. 
 
 
2.3 Reproducerbarhet och repeterbarhet 
Eftersom mätningar enligt avsnitt 2.1. blir ganska omfattande, var det nödvändigt 
att använda två instrument. Båda dessa var av typen Ecodyn 30 och skiljde sig 
endast beträffande sampelintervallet enligt vad sagts ovan. Emellertid var de 
monterade på olika fordonstyper och de betjänades naturligtvis av olika operatö-
rer. Det finns därför skäl att undersöka hur lika instrumenten mäter, d.v.s. studera 
mätmetodens reproducerbarhet. 

Med syfte att studera reproducerbarheten gjordes mätningar med båda 
instrumenten i region Sydöst (på samma objekt). I E-län gjordes mätningarna 
samma dag med båda instrumenten. På så sätt ser man eventuella resultat-
skillnader mellan instrumenten om man mäter på identiska objekt. I övriga län i 
region Sydöst gjordes mätningarna med det ena instrumentet i mitten på juli och 
med det andra i mitten på augusti. Man får då en uppfattning om vad tidpunkten 
för mätning kan spela för roll. 

I LM-län gjordes upprepad mätning för värdering av instrumentens 
repeterbarhet. Detta innebar att samtliga utvalda objekt mättes två gånger, direkt 
efter varandra enligt följande: 

INSTR1 skulle i Region Skåne mäta på objekten LM1, LM2, LM3 och LM7. 
Mätning gjordes då först på samtliga delobjekt (6 st) i LM1. Omedelbart därefter 
gjordes åter mätning på samma sex delobjekt, i samma ordning. Därefter 
upprepades proceduren på objekt LM2, o.s.v. Mätningar enligt samma princip 
gjordes också med INSTR2 på objekten LM4, LM5, LM6 och LM8. 
 
 
2.4 Utvalda objekt för funktionskontroll samt mätordning 
Då antalet utvalda objekt hade bestämts enligt metoden i avsnitt 2.1, slumpades 
korrekt antal ut för att ingå i tillståndsbeskrivningen. Tabellerna 2 - 7 visar 
samtliga 84 utvalda objekt i de sju regionerna.  
 
Tabell 2 Utvalda objekt i region Skåne. Vägtyp: mv avser motorväg,  

9m tvåfältsväg med bredden 7–9 m, 13m tvåfältsväg med bredden 
10–13 m med breda vägrenar, 13mb tvåfältsväg med bredden 10-13 m 
med breda körfält samt 3f trefältsväg.  

 
Objekt Väg nr. Sträcka Vägtyp 

LM1 E4 norr Helsingborg mv 
LM2 E6 norr Trelleborg 13m  
LM3 E6 nära Landskrona mv 
LM4 19 väster Kristianstad 9m/13m 
LM5 E22 förbifart Kristianstad mv 
LM6 108 Staffanstorp - Kävlinge 9m/13m 
LM7 111 Helsingborg - Höganäs 13m 
LM8 113 nära Eslöv 9m/13m 
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Tabell 3 Utvalda objekt i region Sydöst. Vägtyp: mv avser motorväg, 9m 

tvåfältsväg med bredden 7–9 m, 13m tvåfältsväg med bredden 
10-13 m med breda vägrenar,13mb tvåfältsväg med bredden 10–13 m 
med breda körfält samt 3f trefältsväg.  

 
Objekt Väg nr. Sträcka Vägtyp 

E1 E4 norr Linköping mv 
E2 E4 nära Norrköping mv 
E3 E22 söder Söderköping 13m 
E4 35 öster Linköping 9m 
E5 50 norr Vadstena 9m 
F1 E4 söder Värnamo mv 
F2 E4 norr Gränna mv 
F3 31 öster Jönköping 9m/13mb 
F4 40 väster Jönköping 13m 
F5 47 väster Jönköping 9m 
G1 E4 nära Markaryd mv 
G2 E4 norr Ljungby 13mb 
G3 25 öster Växjö 9m/13m 
H1 E22 norr Kalmar 13mb 
H2 25 Nybro - Kalmar 13m 
H3 34 söder Vimmerby 9m 
K1 E22 öster Karlshamn 13m/3f 
K2 E22 Ronneby - Karlshamn 13m/3f 

 
 
Tabell 4 Utvalda objekt i region Väst. Vägtyp: mv avser motorväg,  

9m tvåfältsväg med bredden 7–9 m, 13m tvåfältsväg med bredden 
10-13 m med breda vägrenar, 13mb tvåfältsväg med bredden 10–13 m 
med breda körfält samt 3f trefältsväg.  

 
Objekt Väg nr. Sträcka Vägtyp 
N1 E6 söder Halmstad mv 
N2 E6 nära Kungsbacka mv 
N3 26 norr Halmstad 9m/13m 
N4 41 norr Varberg 9m/13m/13mb 
N5 940 norr Kungsbacka 9m 
OPR1 E6 norr Göteborg mv 
OPR2 E20 norr Göteborg mv 
OPR3 E20 öster Alingsås 13m/13mb 
OPR4 40 öster Göteborg mv 
OPR5 41 Kinna - Borås 13m/13mb 
OPR6 42 Borås - Fristad 13m 
OPR7 161 väster Uddevalla 9m/13m 
OPR8 172 nära Bengtsfors 9m 
OPR9 190 väster Göteborg 9m 
S1 E18 öster Karlstad 13m 
S2 E18 öster Kristinehamn 13m 
S3 45 nära Sunne 9m 
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Tabell 5 Utvalda objekt i region Mälardalen. Vägtyp: mv avser motorväg, 
9m tvåfältsväg med bredden 7–9 m, 13m tvåfältsväg med bredden  
10–13 m med breda vägrenar, 13mb tvåfältsväg med bredden  
10–13 m med breda körfält samt 3f trefältsväg.  

Objekt Väg nr. Sträcka Vägtyp 
C1 E4 söder Uppsala mv 
C2 E4 norr Uppsala mv 
C3 55 söder Enköping 9m 
C4 70 norr Enköping 13m 
C5 72 väster Uppsala 9m 
D1 E4 söder Nyköping mv 
D2 E20 öster Eskilstuna mv 
D3 E20 nära Strängnäs 9m/13m 
D4 52 väster Katrineholm 9m 
D5 55 norr Strängnäs 9m 
T1 E20 väster Örebro mv 
T2 E20 nära Laxå 13mb 
T3 60 norr Nora 13mb 
T4 205 Karlskoga - Degerfors 13m 
U1 E18 förbi Västerås mv 
U2 E18 öster Västerås 13m/13mb 
U3 56 Kungsör - Köping 13m 
U4 67 öster Sala 9m/13m 

 
Tabell 6 Utvalda objekt i region Stockholm. Vägtyp: mv avser motorväg, 9m 

tvåfältsväg med bredden 7–9 m, 13m tvåfältsväg med bredden  
10–13 m med breda vägrenar, 13mb tvåfältsväg med bredden  
10–13 m med breda körfält samt 3f trefältsväg.  

Objekt Väg nr. Sträcka Vägtyp 
AB1 E4 söder Stockholm mv 
AB2 E4 norr Stockholm mv 
AB3 E20 väster Södertälje mv 
AB4 73 norr Nynäshamn 9m 
AB5 222 nära Nacka mv 
AB6 260 norr Västerhaninge 9m/13m/mv 

 
 
Tabell 7 Utvalda objekt i region Mitt. Vägtyp: mv avser motorväg, 9m 

tvåfältsväg med bredden 7-9 m, 13m tvåfältsväg med bredden 10-13 m 
med breda vägrenar, 13mb tvåfältsväg med bredden 10-13 m med 
breda körfält samt 3f trefältsväg.  

Objekt Väg nr. Sträcka Vägtyp 
W1 60 söder Borlänge 13m/13mb 
W2 70 norr Borlänge 13m 
W3 70 norr Insjön 13m 
X1 E4 söder Gävle mv 
X2 E4 norr Gävle 3f 
X3 E4 norr Ljusne mv 
X4 80 väster Gävle 9m/13m/13mb 
Y1 E4 förbi Sundsvall mv 
Y2 E4 söder Sundsvall 13m 
Y3 E4 norr Sundsvall 13m/3f 
Y4 E4 nära Husum 13m 
Z1 E14 öster Östersund 13m 
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Tabell 8 Utvalda objekt i region Norr. Vägtyp: mv avser motorväg,  
9m tvåfältsväg med bredden 7–9 m, 13m tvåfältsväg med bredden  
10–13 m med breda vägrenar, 13mb tvåfältsväg med bredden  
10–13 m med breda körfält samt 3f trefältsväg.  

Objekt Väg nr. Sträcka Vägtyp 
AC1 E4 nära Nordmaling 13m 
AC2 E4 nära Umeå 13m/13mb/3f 
AC3 E12 Umeå - Holmsund 9m/13m 
BD1 E4 nära Luleå 13m 
BD2 97 Boden - Luleå 13m 

 
Eftersom risken finns att de två instrumenten, INSTR1 och INSTR2, inte mäter 

lika, utfördes ungefär hälften av mätningarna i en och samma region med INSTR1 
och den andra hälften med INSTR2. På så sätt skulle en jämförelse av resultaten 
mellan regionerna alltid komma att bli rättvis eftersom eventuella systematiska 
mätfel skulle balanseras bort. Av ekonomiska skäl var detta emellertid inte möjligt 
– i region Norr och Mitt mätte samma fordon samtliga objekt. Vilket av de två 
instrumenten som användes var framgår av tabell 9. 
 
Tabell 9 Redovisning av vilka objekt som mättes med INSTR1 (Renault) 

respektive INSTR2 (Chevrolet). 
Instrument Region Objekt 

 Skåne LM1,LM2,LM3,LM7 
 Sydöst samtliga 
 Väst N1,N2,N3,N4,N5,OPR2,OPR4,OPR5,O

PR6 
INSTR1 Mälardalen C1,C2,C3,C4,C5,D1,D4 

 Stockholm AB1,AB2,AB3 
 Mitt  - 
 Norr - 
 Skåne LM4,LM5,LM6,LM8 
 Sydöst samtliga 
 Väst OPR1,OPR3,OPR7,OPR8,OPR9,S1,S2,

S3 
INSTR2 Mälardalen D2,D3,D5,T1,T2,T3,T4,U1,U2,U3,U4 

 Stockholm AB4,AB5,AB6 
 Mitt  W1,W2,W3,X1,X2,X3,Y1,Y2,Y3,Y4,Z1 
 Norr AC1,AC2,AC3,BD1,BD2 

 
Man noterar att i Region Sydöst har samtliga objekts mätts med båda 

instrumenten. I Region Skåne har objekten mätts två gånger med respektive 
instrument, dock har varje objekt mätts med endast ett av de två instrumenten 
(framgår ej av tabellen). 
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3 Analysen 
3.1 Analys med avseende på gällande funktionskrav 
Vid mätning med ett mobilt instrument måste man ha i minnet att risken för stora 
slumpmässiga fel finns. Detta har utretts i VTI Rapport 444, i vilken föreslås 
införandet av en dilemmazon.  

Gränsen för godkännande av torr vägmarkerings retroreflexion, är enligt RUV 
(Regler för underhåll av vägmarkering) 100 mcd/m2/lux. Antag nu att man har ett 
delobjekt där varje mätplats har medelvärdet 150 mcd/m2/lux. Mäter man med ett 
instrument som har god noggrannhet och precision, kommer man sannolikt att 
godkänna samtliga mätplatser och därmed godkänna delobjektet. 

Mäter man med ett mobilt system, är det ofrånkomligt att slumpmässiga fel 
introduceras. Dessa beror till stor på att mätgeometrin förändras med 
mätfordonets vertikala rörelser. De slumpmässiga felen betyder enligt analysen i 
VTI Rapport 444, tabell 13, att risken att felaktigt underkänna en mätplats, som 
faktiskt har retroreflexionsvärdet 150 mcd/m2/lux, är 13%.  

Om ett delobjekt består av n=250 mätplatser (d.v.s. är 25 km långt) och data är 
binominalfördelade med sannolikheten för underkännande, p = 0,13, kommer 
väntevärdet för antalet underkända mätplatser, u, att bli:  
 

5,3213,0250 =⋅=⋅= pNu  
 

Om man tillåter att 10% av mätplatserna (25 st) är underkända, innebär detta 
att delobjektet nästan alltid skulle underkännas, eftersom 32,5 >25. Om man 
approximerar med normalfördelningen finner man att sannolikheten att under-
känna ett delobjekt med ”sanna” värdet 150 mcd/m2/lux blir så stor som 92% vid 
mätning med Ecodyn 30. 

Inför man nu en dilemmazon, inom vilken inget beslut om god- eller 
underkännande fattas, kan risken för felbeslut reduceras avsevärt: 

Dilemmazonen 90–110 mcd/m2/lux innebär att en mätplats som har 
retroreflexionen mellan 90 och 110 mcd/m2/lux varken godkänns eller under-
känns. Man konstaterar endast att om värdet är över 100 mcd/m2/lux, så är 
mätplatsen sannolikt godkänd och är det under 100 mcd/m2/lux, är den sannolikt 
underkänd. Först då medelvärdet för mätplatsen understiger 90 mcd/m2/lux 
underkänner man den och först över 110 får den godkänt. 

Om man använder denna dilemmazon blir risken för felaktigt underkänd 
mätplats 9% (enligt VTI Rapport 444) och risken för felaktigt underkänt delobjekt 
29%. Denna risk kan knappast accepteras om det ”sanna” värdet är så högt som 
150 mcd/m2/lux. 

Använder man däremot dilemmazonen 80–120 mcd/m2/lux, sjunker risken för 
felbeslut drastiskt. Risken att felaktigt underkänna en mätplats med ”sanna” 
värdet 150 mcd/m2/lux är 6%. Detta innebär att väntevärdet för antalet under-
kända mätplatser av 250 är 15. Kravet på 10% innebär att högst µ = 25 mätplatser 
får vara underkända. Approximation med normalfördelningen innebär: 

 
),())1(,(),( smNppnpnNpnBi =−⋅⋅⋅≈  

 
Med n = 250, p = 0,06 kommer data att vara normalfördelade med medelvärdet 

m = 15 och standardavvikelsen s = 3,76. Detta innebär att 
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66,2
76,3

1525 =−=−=
s

mµα  

 
Normalfördelningstabell ger att sannolikheten för underkännande är 0,4%. 

Detta accepteras och fortsättningsvis används denna dilemmazon för att avgöra 
om en mätplats (och därmed ett delobjekt) är godkänd eller underkänd. Man kan 
då indela delobjekten i fyra kvalitetsklasser: 

 
k1 Säkert godkänt eftersom andelen mätplatser med R <120 mcd/m2/lux 

var mindre än 10%.  
 
k2 Sannolikt godkänt eftersom andelen mätplatser med R <100 

mcd/m2/lux är mindre än 10%. Vid en funktionskontroll borde 
emellertid en mer noggrann mätning med handhållet instrument 
göras. 

 
k3 Sannolikt underkänt, eftersom andelen mätplatser med R <100 

mcd/m2/lux är större än 10%. Vid en funktionskontroll borde 
emellertid en mer noggrann mätning med handhållet instrument 
göras. 

 
k4 Säkert underkänt, eftersom andelen mätplatser med R <80 mcd/m2/lux 

var större än 10%. 
 

Att indela delobjekten i en av fyra kvalitetsklasser beroende på om det 
uppfyller givna krav enligt RUV är en av de två grundläggande analyserna som 
har gjorts.  
 
 
3.2 Analys av vägmarkeringskvalitén i Sverige 
Den andra grundläggande analysen som har gjorts är en undersökning av 
vägmarkeringskvalitén i Sverige. I en sådan analys skulle man egentligen vilja ha 
klassindelningen som beroendemått eftersom den beskriver vägmarkerings-
kvalitén. Detta är dock inte lämpligt eftersom klassindelningen är diskret (antar 
värdet 1, 2, 3 eller 4) och ej normalfördelad. Därför har i stället delobjektens 
retroreflexionsmedelvärde använts som beroende variabel.   

Oberoende variabler i variansanalyserna är linjetyp, vägtyp, region och län. 
Man kan med dessa analyser få svar på frågor som: Är det någon skillnad i 
vägmarkeringarnas retroreflexion ….. 

• … beroende på typ av längsgående markering? 
• … beroende på vilken vägtyp (motorväg, 13-metersväg, etc.) de ligger på? 
• … beroende på i vilken region de ligger? 
• … beroende på i vilket län de ligger? 

 
De fyra oberoende variablerna är således vägmarkeringstyp, vägtyp, region och 

län. Dessa har följande nivåer: 
• vägmarkeringstyp – intermittent kantlinje, heldragen kantlinje, heldragen 

vänster kantlinje på motorväg och trefältsväg, mittlinje och körfältslinje. 



18 VTI meddelande 901 

• vägtyp – motorväg, trefältsväg, 10–13 m bred tvåfältsväg med breda 
körfält, 10–13 m bred tvåfältsväg med breda vägrenar samt 7–9-metersväg. 
Objekt som har varierande vägtyp har ej ingått i variansanalysen. 

• region – Skåne, Sydöst, Väst, Mälardalen, Stockholm, Mitt och Norr. 
• län – de 20 län i Sverige som har vägar med ÅDT >4000 fordon/dygn (alla 

utom I-län). 
 

Exakt vilka variansanalyser som kommer att göras kan man inte uttala sig om 
nu eftersom de är avhängiga av varandra. Detta kommer att framgå av 
resultatdelen. 
 
 
3.3 Övriga analyser 
Förutom de två grundläggande analyserna enligt 3.1 och 3.2 studeras 
instrumentens repeterbarhet och reproducerbarhet. Dessa storheter beskrivs av ett 
95% prediktionsintervall storlek i regressionsanalys med de två mätomgångarna 
som variabler. I dessa analyser har alltid mätomgång 1 varit oberoende variabel 
och mätomgång 2 beroende variabel. 
 
 
3.4 Generella kommentarer till analyserna 
I ett inledande skede har data studerats med Kolmogorov-Smirnov-test, vilket 
visar om data avviker från normalfördelningen. Ett krav för att utföra variabeltest 
(variansanalys, korrelationsberäkningar) är nämligen att data är approximativt 
normalfördelade.  

Man finner att data från kantlinjer i ett delobjekt nästan aldrig är normal-
fördelade. Man har oftast två eller kanske tre nivåer på retroreflexionen – t.ex. 
mycket låg nivå i högerkurvor, en annan för övrigt och kanske en tredje, hög nivå, 
där vägmarkeringarna har kompletterats nyligen. Något liknande finner man för 
övriga linjetyper. Man ska således inte göra variabeltest på mätplatsnivå. Däremot 
avviker inte data från hela delobjekt från normalfördelningen. I variansanalyserna 
(3.2) används därför genomgående data på denna nivå.  

Att data på mätplatsnivå avviker från normalfördelningen visar sig även i 
analysen enligt 3.1. Ett delobjekt som har högre retroreflexion än ett annat, kan 
komma att hamna i en lägre kvalitetsklass därför att t.ex. vägmarkeringarna i 
kurvorna är bortslitna, men retroreflexionen på raksträckorna är hög. Medelvärdet 
kan då vara högt, trots att en relativt stor andel av vägmarkeringarna har dålig 
funktion. 
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4 Resultat 
4.1 Repeterbarhet 
Som nämnts tidigare har i Region Skåne gjorts upprepad mätning med båda 
instrumenten. Korrelationen (r) mellan två sådana mätomgångar används för att 
beskriva instrumentens repeterbarhet. Figurerna 1 och 2 visar sambandet mellan 
två mätomgångar för mätning på 18 delobjekt med INSTR1 respektive på 15 
delobjekt med INSTR2. I figurerna anges Rsq. Sambandet mellan r och Rsq är: 

Rsqr = . 

OMG1

400350300250200150100500

O
M

G
2

400

350

300

250

200

150

100

50

0 Rsq = 0,8798 

 
Figur 1 Sambandet mellan två mätomgångar med INSTR1, med tillhörande 

95% prediktionsintervall. Avser retroreflexion för 18 delobjekt i 
Region Skåne. 
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Figur 2 Sambandet mellan två mätomgångar med INSTR2, med tillhörande 

95% prediktionsint ervall. Avser retroreflexionen för 15 delobjekt i 
Region Skåne. 
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Figurerna 1 och 2 visar att repeterbarheten är tillfredsställande för båda 

instrumenten. Ett och samma delobjekt har aldrig mätts med båda instrumenten i 
Region Skåne, och detta har inneburit att fördelningen för delobjektens 
retroreflexion skiljer sig. Medan INSTR1 har mätt i det ganska snäva intervallet ca 
100–220 mcd/m2/lux har INSTR2 haft delobjekt med värden inom ca 50–350 
mcd/m2/lux. Detta påverkar korrelationskoefficienten, men inte predik-
tionsintervallets storlek. 

Man finner att vid medelvärdesprediktionen har ett 95% prediktionsintervall 
storleken ± 21 mcd/m2/lux för INSTR1 och ± 19 mcd/m2/lux för INSTR2. Detta 
innebär således att vid upprepad mätning på ett delobjekt får man med 95% 
sannolikhet tillbaks ett värde som avviker mindre än ca 20 mcd/m2/lux från det 
första. 

Eftersom intervallen ovan är ganska lika kan man slå samman data och finner 
att korrelationskoefficienten för två mätomgångar på samtliga 33 delobjekt i 
Region Skåne är r = 0,988 och ett 95% prediktionsintervall får storleken ± 19 
mcd/m2/lux.  

Slutsatsen är att repeterbarheten för Ecodyn 30 kan anses vara tillfreds-
ställande. 
 
 
4.2 Reproducerbarheten 
För att studera reproducerbarheten mättes samtliga objekt (och delobjekt) i Region 
Sydöst med båda instrumenten. I E-län gjordes detta samma dag, d.v.s. under 
identiska yttre betingelser. I övriga län skilde ca 1 månad mellan mätningarna. 
Man införde således en ytterligare varians som berodde på tidpunkt för mätning. 

Figur 3 visar sambandet mellan mätningarna med de två instrumenten i E-län. 
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Figur 3 Sambandet mellan två mätomgångar, den ena med INSTR1 och den 

andra med INSTR2, med tillhörande 95% prediktionsintervall. Avser 
21 delobjekt  i E-län uppmätta samma dag med de två instrumenten. 
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Man ser från figur 3 att prediktionsintervallet storlek avseende reproducer-
barhet vid mätning samma dag, är större än intervall för repeterbarhet. Detta 
förklaras av att en varians beroende på skillnad mellan instrumenten har 
introducerats. Korrelationskoefficienten i figur 3 är r = 0,933, vilket medför att 
prediktionsintervallets storlek är ±49 mcd/m2/lux. Med andra ord: Om man mäter 
med INSTR1 och får funktionsvärdet för ett delobjekt till 150 mcd/m2/lux, och 
direkt därefter mäter med INSTR2, som kommer man i denna andra mätning att 
med 95% sannolikhet få resultat inom intervallet ca 100–200 mcd/m2/lux.  

Intervallet är ganska stort, vilket delvis förklaras av en stor skillnad i uppmätta 
värden på två av delobjekten i E-län – båda kantlinjer i samma objekt. Skillnaden 
mellan resultaten vid mätning med de två instrumenten på dessa två delobjekt har 
inte kunnat förklaras, trots flera mätningar och noggranna kontroller av 
mätgeometri och kalibrering. 

I övriga län gjordes mätning med de två instrumenten på helt skilda dagar – 
INSTR1 mätte i mitten av juli och INSTR2 i mitten av augusti. Man har då infört 
ytterligare en källa till varians, nämligen att vägmarkeringarna de facto kan ha 
förändrats mellan mättillfällena (t.ex. p.g.a. kompletteringsarbeten). Sambandet 
mellan de två mätomgångarna visas i figur 4. 
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Figur 4 Sambandet mellan två mätomgångar, den ena med INSTR1 och den 

andra med INSTR2 med tillhörande 95% prediktionsintervall. Avser 
48 delobjekt  i F-, G-, H- och K-län uppmätta i juli respektive augusti 
med de två instrumenten. 

 
Av figur 4 framgår att korrelationen, jämfört med figur 3, är något sämre. 

Emellertid kommer prediktionsintervallets storlek att bli något mindre eftersom 
variansen i den beroende variabeln i detta fall är liten. Intervallets storlek blir 
±41 mcd/m2/lux, vilket innebär att delobjektet med retroreflexionen 
150 mcd/m2/lux, vid upprepad mätning vid annat tillfälle, med annat Ecodyn-
instrument, med 95% sannolikhet skulle få värde i intervallet 109–191 
mcd/m2/lux. Korrelationskoefficienten r = 0,811. 
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Trots att vi har infört variansen mättidpunkt, så blev prediktionen bättre. Detta 
förklaras åter av det hittills okända mätfelet på ett objekt i E-län (figur 3).  

Eftersom skillnaderna inte är stora mellan reproducerbarheten i E-län och 
övriga län i Region Sydöst görs en analys gällande samtliga län. Denna 
presenteras i figur 5. 
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Figur 5 Sambandet mellan två mätomgångar, den ena med INSTR1 och den 

andra med INSTR2 med tillhörande 95% prediktionsintervall. Avser 
69 delobjekt i Region Sydöst. 

 
Korrelationskoefficienten i figur 5, r = 0,873 och ett 95% prediktionsintervall 

får storleken ±44 mcd/m2/lux. En regressionsanalys visar att ekvationen för 
prediktionslinjen i figur 5 är: 
 

196,07,612 INSTRINSTRBAINSTR ⋅+−=⋅+=  
 

Analysen visar att konstanten A inte är signifikant skild från 0 (p>0,05) och att 
konstanten B inte är signifikant skild från 1 (p>0,05). Med andra ord kan 
instrumenten anses mäta lika. 

Retroreflexionens medelvärde för hela Region Sydöst är uppmätt med INSTR1 
till 144 mcd/m2/lux och med INSTR2 till 132 mcd/m2/lux. Skillnaden är 8%. En 
envägs variansanalys visar att denna skillnad inte är signifikant (p>0,05).  

Sammanfattningsvis konstaterar man att INSTR1 sannolikt mäter något högre 
än INSTR2, men att denna skattade skillnad kan bero på slumpfel och således inte 
är signifikant. Fortsättningsvis anses resultaten därför vara oberoende av vilket av 
de två instrumenten som har utfört mätningen. 
 
 
4.3 Kvalitetskontroll enligt RUV 
Regler för underhåll av vägmarkering (RUV) anger kravet för torr vägmarkerings 
retroreflexion till 100 mcd/m2/lux. Man anger vidare att andelen underkänd 
markering per 1000 meter får vara högst 10% (för kant- och mittlinjer). Detta kan 



VTI meddelande 901 23 

tolkas som att 10% av mätplatserna i ett objekt tillåts ha underkänt 
funktionsvärde, och nedan tolkas detta krav på detta vis. 

Funktionen för samtliga delobjekt återfinns i bilaga A. Nedan redovisas i figur 
6 retroreflexionens medelvärde uppdelat på regioner och län samt i figur 7 
fördelningen av kvalitetsklasser i varje region enligt vad som har beskrivits i 
avsnitt 3.1. 
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Figur 6 Retroreflexionens medelvärde (mcd/m2/lux) i länen (gult) och 

regionerna (blått).  
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Figur 7 Fördelning av kvalitetsklasserna (k1–k4) i de sju regionerna samt i 
Sverige. Avser andelen (%) delobjekt i respektive klass. 
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Det framgår av figur 6 att Region Skåne har den bästa funktionen, sett över 
samtliga typer av vägmarkeringar och vägar. Vägmarkeringarna i Region Norr har 
betydligt lägre retroreflexion – strax över 100 mcd/m2/lux. 

Figur 6 visar vidare att retroreflexionen varierar ganska mycket mellan länen, 
även inom en och samma region. Z-län har den bästa funktionen, följt av X- och 
LM-län. Variationen mellan länen i Region Mitt är som syns mycket stor. I W-län 
är retroreflexionen mindre än hälften än i Z-län.  

Figur 7 visar att ganska få delobjekt skulle ha klarat ett funktionstest enligt 
RUV. Andelen säkert godkända (k1) delobjekt var i samtliga regioner utom i 
Region Skåne, lägre än 25%. I Region Norr, Mitt och Stockholm var mer än 50% 
av delobjekten säkert underkända (k4). 

Det kan konstateras att genomgående är, åtminstone vid en jämförelse med 
kravet i RUV, resultaten relativt dåliga. Ser man till hela landet finner man 
följande fördelning:  

k1 säkert godkända 56 delobjekt 17% 
k2 sannolikt godkända 69 delobjekt 21% 
k3 sannolikt underkända 83 delobjekt 25% 
k4 säkert underkända 122 delobjekt 37% 

 
Med andra ord skulle det mest sannolika vara att hela 62% (k3 + k4) av 

samtliga delobjekt skulle underkännas vid en funktionskontroll. Anledningen till 
detta diskuteras i avsnitt 5. 
 
 
4.4 Jämförelse av funktionen i regionerna och länen 
4.4.1 Allmänt 
Innan man gör en analys av eventuella skillnader i retroreflexion mellan regioner 
och län, bör man studera eventuella skillnader mellan olika linjetyper och 
vägtyper. Detta görs inledningsvis i en trevägs variansanalys med de oberoende 
variablerna REGION, LINJETYP och VÄGTYP. Huvudeffekterna i denna analys 
visar om det finns några skillnader i vägmarkeringarnas funktion mellan regioner, 
mellan linjetyper och/eller mellan vägtyper. Interaktionseffekterna visar därefter 
om t.ex. en skillnad mellan linjetypernas funktion är konsistent över regionerna. 
Det kan ju exempelvis vara så att mittlinjerna är relativt sett bra i en region, men 
sämre i en annan och kanske förhållandet är det motsatta beträffande kantlinjerna. 

I variansanalyserna används storheten η2 för att skatta en effekts storlek. Detta 
mått anger hur stor del av den totala variansen i data, som beror på aktuell effekt. 
En tumregel kan vara att η2 <0,05 innebär en svag effekt, eftersom mindre än 5% 
av variansen beror på aktuell effekt.  
 
 
4.4.2 Analys av eventuella skillnader mellan linjetyper och vägtyper 

beträffande retroreflexionen 
Tabell 10 visar en trevägs variansanalys enligt vad som har beskrivits i 4.4.1. 
Beträffande de oberoende variablernas nivåer hänvisas till 3.2. Det kan påpekas 
att i variansanalyserna är antalet observationer i cellerna inte lika många, d.v.s. 
antalet vägar av varje typ är inte lika många, antalet delobjekt kantlinjer är inte 
lika många som antalet mittlinjer, etc. 
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Tabell 10 Trevägs variansanalys med beroende variabel RL och oberoende 

variabler REGION, VÄGTYP och LINJETYP.  
Effekt F-kvot Sign. ηηηη2 

REGION (R) 12,90 p < 0,001 0,17 
VÄGTYP (V)  4,72 p < 0,001 0,06 
LINJETYP (L) 11,73 p < 0,001 0,11 
R × V   4,70 p < 0,001 0,13 
R × L   3,30 p < 0,001 0,14 
V × L   2,64 p < 0,05 0,02 
R × V × L   2,54 p < 0,05 0,05 

 
Tabell 10 visar att de tre huvudeffekterna är signifikanta, d.v.s. retroreflexionen 

har varierat med region, med vägtyp och med linjetyp. Även samtliga 
interaktionseffekter är signifikanta. Detta innebär retroreflexionen har varierat 
med region, men olika beroende på väg- och linjetyp. Detta innebär i sin tur att 
det finns skäl att göra separata analyser för de olika vägtyperna och för de olika 
linjetyperna. 

Inledningsvis kan man fastslå att motorvägen avviker från övriga vägar, i och 
med att den har helt andra linjetyper (vänster kantlinje och körfältslinje) än 
tvåfältsvägarna. Denna vägtyp behandlas därför separat.  

De objekt som har haft varierande vägtyp ska inte ingå i en vidare analys – 
dessa kan innehålla allt från motorväg till 7–9-metersväg och skulle endast tillföra 
brus i data. 

En fortsatt variansanalys omfattar således vägtyperna 7–9-metersväg, 10–13-
metersväg (med breda vägrenar), 10–13-metersväg med breda körfält och 
trefältsväg. En tvåvägs variansanalys med beroende variabel retroreflexion och 
oberoende variabler REGION och VÄGTYP visas i tabell 11. 
 
Tabell 11 Tvåvägs variansanalys med beroende variabel RL och oberoende 

variabler REGION och VÄGTYP. Avser alla vägtyper utom motor-
vägar. 

Effekt F-kvot Sign. ηηηη2 
REGION (R)   2,01 p > 0,05 0,07 
VÄGTYP (V)   7,64 p < 0,001 0,12 
R × V   2,23 p > 0,05 0,05 

 
Tabell 11 visar på en signifikant effekt av VÄGTYP, och ett post-hoc-test 

(Games-Howell) visar att vägmarkeringarna på 7–9-metersvägar har signifikant 
högre retroreflexion än på övriga vägtyper. Mellan andra vägtyper finns ingen 
skillnad.  

Således borde man göra en separat analys av 7–9-metersvägarna. Detta är 
emellertid knappast realistiskt eftersom sådana endast finns i fyra regioner (i 
denna studie) och i en av dessa regioner finns endast en sådan väg. Trots de 
skillnader som variansanalyserna ovan har visat på, behandlas därför samtliga 
tvåfältsvägar tillsammans fortsättningsvis. 

I nästa avsnitt kommer med stöd av ovanstående att göras separata analyser av 
motorvägar och tvåfältsvägar (där även en trefältsväg ingår). 

Gör man en tvåvägs variansanalys med beroende variabel retroreflexion och 
oberoende variabler REGION och LINJETYP, får man resultat som i tabell 12. 
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Tabell 12 Tvåvägs variansanalys med beroende variabel RL och oberoende 
variabler REGION och LINJETYP. 

Effekt F-kvot Sign. η2 
REGION (R)   9,83 p < 0,001 0,13 
LINJETYP (L) 11,34 p < 0,001 0,10 
R × L   4,14 p < 0,001 0,19 

 
Post-hoc-test visar i detta fall att mitt- och körfältslinjer har signifikant 

(p<0,05) högre retroreflexion än övriga linjer. Heldragen kantlinje har dessutom 
lägre retroreflexion än intermittent kantlinje och vänster kantlinje (på motorväg). 
Trots detta sistnämnda fakta behandlas, av logiska skäl, samtliga kantlinjer för sig 
samt mitt- och körfältslinjer för sig i 4.5. 

Sammanfattningsvis redovisas i avsnitt 4.5. analyser enligt följande: 
• hela datamaterialet, d.v.s. funktionen för alla linjetyper på alla vägtyper 
• alla linjetyper på motorvägar 
• alla linjetyper på tvåfältsvägar (och en trefältsväg) 
• kantlinjer (höger och vänster) på alla vägtyper 
• mitt- och körfältslinjer på alla vägtyper 

 
Varje analys jämför retroreflexionen i de sju regionerna. Dessutom görs en 

separat analys för de 20 län som har ingått i studien (Gotlands län ingick inte), 
vilket redovisas i 4.6. 
 
 
4.5 Analys av skillnader mellan funktionen i regionerna 
I avsnitt 4.4 såg man att retroreflexion varierar beroende på region, på linjetyp och 
på vägtyp. Man bör därför studera vissa linjetyper och vissa vägtyper för sig enligt 
vad som sagts i 4.4.2. Inledningsvis görs emellertid en analys av det totala 
datamaterialet. 

Om man gör ett post-hoc-test på variabeln REGION i variansanalysen som 
visas i Tabell 10, finner man att regionerna kan indelas i fyra grupper enligt tabell 
13. 
 
Tabell 13 Post-hoc-test (Games-Howell) för variabeln REGION. Vägmarke-

ringarnas retroreflexion, RL, skiljer sig inte för regioner som återfinns 
inom en och samma grupp. 

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 RL 
Skåne    175 
Mälardalen Mälardalen   154 
 Väst Väst  141 
 Mitt Mitt  139 
 Sydöst Sydöst  138 
  Stockholm Stockholm 119 
   Norr 105 

 
Tabell 13 är inte helt lätt att tolka. Regioner inom en och samma grupp skiljer 

sig inte signifikant (p>0,05) beträffande vägmarkeringarnas retroreflexion. Detta 
innebär t.ex. att det inte är någon signifikant skillnad mellan Stockholm och Norr. 
Däremot har vägmarkeringarna i Mälardalen högre retroreflexion än de i 
Stockholm, eftersom dessa två regioner aldrig återfinns i samma grupp.  
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Gruppindelningen i tabell 13 är statistisk korrekt, men låter sig svårligen 
presenteras pedagogiskt. Ett mer överskådligt sätt att presentera eventuella 
skillnader mellan vägmarkeringarnas retroreflexion, får man om man använder 
clusteranalys. 

I en sådan analys beslutar man sig för i hur många grupper man vill indela de 
sju regionerna (eller 20 länen). I vårt fall beslutar vi oss för en indelning i tre 
grupper. Detta grundas delvis på att post-hoc-test för de olika väg- och 
linjetyperna alltid kommer att ge 2–4 grupper. Det finns således ingen anledning 
att göra indelningen i fler än fyra grupper. Det känns då ganska naturligt med tre 
grupper: 

Grupp 1 Har en retroreflexion som är högre än i regionerna tillhörande 
grupp 2 och 3. 

Grupp 2 Har en medelhög retroreflexion på vägmarkeringarna. 
Grupp 3 Har en retroreflexion som är lägre än i regionerna tillhörande  
 grupp 1 och 2. 

 
Resultatet av en clusteranalys på hela datamaterial (alla väg- och linjetyper 

visas i tabell 14. 
 
Tabell 14 Clusteranalys för variabeln REGION. Vägmarkeringarnas retro-

reflexion, RL, skiljer sig inte signifikant för regioner som återfinns 
inom en och samma grupp. 

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 RL 
Skåne   175 
 Mälardalen  154 
 Väst  141 
 Mitt  139 
 Sydöst  138 
  Stockholm 119 
  Norr 105 

 
Clusteranalysen har inneburit att man med en algoritm har maximerat skillnad 

i retroreflexionen mellan grupperna, men minimerat den inom grupperna. Inom 
en och samma grupp finns ingen signifikant (p>0,05) skillnad avseende 
retroreflexionen. Man ser att Region Skåne hamnar i en grupp för sig, d.v.s. man 
har där en högre vägmarkeringskvalitet än i övriga regioner. Region Stockholm 
och Region Norr har en sämre kvalitet än övriga.  

Hittills har beskrivits hur man kan göra clusteranalys baserad på 
retroreflexionsmedelvärden i varje region. För att kunna göra clusteranalys 
baserad på vägmarkeringskvalitet, måste från klasstillhörigheten enligt avsnitt 3.1, 
begreppet vägmarkeringskvalitet, vmk, definieras: 
 

)()1234( vujivujivmk +++⋅+⋅+⋅+⋅=  
 

där i, j, u och v är antalet delobjekt i regionen tillhörande kvalitetsklass k1, k2, 
k3 respektive k4. Vägmarkeringskvalitén kommer på så sätt att ha ett värde 
mellan 1,0 (alla delobjekt säkert underkända) och 4,0 (alla delobjekt säkert 
godkända). 

Figur 8 visar en clusteranalys för både vägmarkeringskvalitet och retro-
reflexionsmedelvärde baserat på samtliga väg- och linjetyper. 
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Figur 8 Clusteranalys avseende samtliga typer av vägmarkeringar på 

samtliga typer av vägar. Vägmarkeringskvalitet eller retroreflexions-
medelvärde i regioner i en och samma rektangel skiljer sig inte åt. 

 
På samma sätt visar figurerna 9–12 clusteranalyser uppdelat på väg- och 

linjetyper. 
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Figur 9 Clusteranalys avseende samtliga typer av vägmarkeringar på 

motorvägar. Vägmarkeringskvalitet eller retroreflexionsmedelvärde i 
regioner i en och samma rektangel skiljer sig inte åt.  
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Figur 10 Clusteranalys avseende samtliga typer av vägmarkeringar på 
tvåfältsvägar (och en trefältsväg). Vägmarkeringskvalitet eller 
retroreflexionsmedelvärde i regioner i en och samma rektangel skiljer 
sig inte åt.  
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Figur 11 Clusteranalys avseende kantlinjer på samtliga typer av vägar. 

Vägmarkeringskvalitet eller retroreflexionsmedelvärde i regioner i en 
och samma rektangel skiljer sig inte åt.  
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Figur 12 Clusteranalys avseende mitt- och körfältslinjer på samtliga typer av 

vägar. Vägmarkeringskvalitet eller retroreflexionsmedelvärde i 
regioner i en och samma rektangel skiljer sig inte åt.  

 
 
4.6 Analys av skillnader mellan funktionen i länen 
På samma sätt som man indelade regionerna i cluster, kan man indela länen. I 
studien har ingått 20 län. Trots detta indelas de i endast tre cluster, vilket 
möjliggör en jämförelse med regionernas clusterindelning. På så sätt kan man se 
om vägmarkeringarnas retroreflexion i någon eller några län avviker från regionen 
i övrigt. Figur 13 visar denna clusteranalys. 
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Figur 13 Clusteranalys för de 20 länen som har ingått i tillståndsbeskrivningen. 

Vägmarkeringskvalitet eller retroreflexionsmedelvärde i län i en och 
samma rektangel skiljer sig inte åt.  
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Figur 13 visar att i Region Mälardalen har C-län en bättre retrore-
flexionsmedelvärde än de övriga länen. I Region Sydöst har K-län lägre 
vägmarkeringskvalitet och medelvärde än de övriga länen. I Region Mitt finns två 
län med hög kvalitet och två län med låg kvalitet. Detta sammantaget, gör att hela 
Region Mitt hamnar i mellangruppen. 
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5 Diskussion 
Vägmarkeringarnas funktion har varierat ganska mycket mellan regionerna och i 
vissa fall även mellan län i en och samma region. Generellt kan man säga att 
Region Skåne hade en högre vägmarkeringskvalitet än övriga regioner, medan 
Region Stockholm och Region Norr hade en lägre kvalitet. Anledningen till detta 
kan man endast spekulera i – man kan exempelvis tänka sig att klimatet och 
andelen dubbdäckstrafik spelar in. 

Av de 330 delobjekt som har uppmätts skulle cirka 200 ha underkänts enligt 
RUV vid en noggrann funktionskontroll. Att exakta siffran inte är känd beror på 
att Ecodynmätningarna är behäftade med slumpfel, som ger en viss osäkerhet i 
resultatet. Helt säkert skulle dock 122 av delobjekten ha underkänts och 56 ha 
godkänts.  

Detta resultat kan verka nedslående, men man ska veta att kravet i RUV är 
ganska svårt att uppfylla; man har krav, inte endast på retroreflexionens 
medelvärde, utan dessutom på jämn kvalitet över delobjektet. Dessutom kan vissa 
delobjekt ha underkänts därför att funktionskontrollen gjordes före det att man 
hade hunnit utföra säsongens nymarkeringar och kompletteringar. 

Grovt kan man säga att i ett delobjekt har retroreflexionen haft standard-
avvikelsen 25%. Om data inom delobjektet skulle vara normalfördelat, innebär 
detta teoretiskt att endast delobjekt med medelvärde över 150 mcd/m2/lux skulle 
godkännas. Delobjekt med lägre medelvärde skulle sannolikt ha fler än 10% 
underkända delsträckor om 100 meter. Nu är sällan data normalfördelade, varför 
det egentligen krävs medelvärde ännu högre än 150 mcd/m2/lux.  

Figur 14 visar hur fördelningen mellan underkända och godkända delobjekt de 
facto var. Med godkänt delobjekt avses då de som tillhör kvalitetsklass k1 eller k2 
(säkert godkända respektive sannolikt godkända), medan underkända delobjekt är 
de som tillhör kvalitetsklass k3 eller k4 (sannolikt underkända respektive säkert 
underkända). 
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Figur 14 Fördelning av godkända och underkända delobjekt enligt RUV, be-

roende på reroreflexionens medelvärde (mcd/m2/lux). 
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Det framgår av figur 14 att delobjekt med RL <100 mcd/m2/lux alltid har 

underkänts. Har RL varit i intervallet 100–124 mcd/m2/lux, blev delobjektet nästan 
alltid underkänt. Även i intervallet 125–149 mcd/m2/lux var det vanligare med 
underkännande av delobjekt än godkännande. Först då delobjekten hade värden i 
intervallet 150–174 mcd/m2/lux var godkännande vanligare än underkännande, 
men ändå underkändes mer än 30% av delobjekten. Mellan 175–199 mcd/m2/lux 
underkändes fortfarande nästan 25% av delobjekten och till och med delobjekt 
med retroreflexionsmedelvärde 200 mcd/m2/lux och däröver kunde underkännas 
enligt RUV.  

Tillståndsbeskrivningen har inte primärt syftat till att förklara skillnader i 
retroreflexion mellan regioner eller län. Man kan endast spekulera i varför man 
har de skillnader som man har: 

Med tanke på att Region Skåne har bäst och Region Norr sämst kvalitet, ligger 
det nära till hands att tro att geografiska läget och klimatet har betydelse. Att detta 
förklarar åtminstone en del av skillnaden är troligt. Plogning och dubbdäck sliter 
på vägmarkeringarna och i norr använder man stålskär, medan man i Skåne har 
gummiblad.  

En annan förklaring skulle kunna vara den typ av upphandling som har gjorts. 
Hela Region Väst, G-län i Region Sydöst samt Region Skåne, undantaget E6 har 
gjort upphandling med funktionsansvar. Det är emellertid svårt att göra en bra 
jämförelse här och några slutsatser kan inte dras på denna punkt.  

Ytterligare en förklaring till skillnader skulle kunna vara den strategi för 
upprätthållande av vägmarkeringskvalitén som används i regionerna. Noggranna 
kontroller, som också får konsekvenser för entreprenörerna, ger sannolikt en god 
kvalitet. 

Ännu en förklaring skulle kunna vara att Region Mitt och Region Norr har 
mätts med INSTR2, vilket mäter något lägre värden än det andra instrumentet. Om 
man simulerar att mätningarna hade gjorts med INSTR1, d.v.s. korrigerar för 
skillnaden i mätvärde, får man ingen skillnad i clusteranalyserna. Några delobjekt 
skulle hamnat en kvalitetsklass högre, men detta påverkar som sagt inte cluster-
analysen och därmed inte tolkningen av klassindelningen. Och då har man 
simulerat att alla objekt hade mätts med INSTR1; egentligen skulle hälften av 
objekten ha mätts med vardera instrument. 

En fortsättning med ytterligare tillståndsmätningar kommande år, skulle 
innebära att man kan följa utvecklingen av vägmarkeringskvalitén framöver. Om 
man övergår till funktionsupphandling, kan man se effekten av detta. Likaså, om 
man omprioriterar medlen för underhåll av vägmarkeringar, har man möjlighet att 
se om vägmarkeringskvalitén blir mer likformig i landet. 

Om man inför parametern vägmarkeringsarea, kommer man även att kunna se 
huruvida vägmarkeringarna uppfyller givna trafiksäkerhetskrav (pre-view-time) 
enligt COST 331.  
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Appendix A 
 
Funktionsvärden för samtliga delobjekt i tillståndsmätningen 
 
Resultaten för samtliga delobjekt redovisas i tabellerna A1-A11, med varje 
delobjekts retroreflexionsmedelvärde och kvalitetsklass enligt 8.1. I tabellerna 
används följande beteckningar för delobjekten: 
 
kant fr kantlinje i framriktningen på tvåfältsväg 
kant b kantlinje i bakriktningen på tvåfältsväg 
mitt  mittlinje på två- eller tvåfältsväg 
hö kant fr höger kantlinje i framriktningen på motorväg 
vä kant fr vänster kantlinje i framriktningen på motorväg 
hö kant b höger kantlinje i bakriktningen på motorväg 
vä kant b vänster kantlinje i bakriktningen på motorväg 
körf fr körfältslinje i framriktningen på motorväg 
körf b körfältslinje i bakriktningen på motorväg 
 
 
Klassindelningen är: 
 
k1 Säkert godkänt eftersom andelen mätplatser med R <120 mcd/m2/lux var 

mindre än 10%.  
k2 Sannolikt godkänt eftersom andelen mätplatser med R <100 mcd/m2/lux 

är mindre än 10%. Vid en funktionskontroll borde emellertid en mer 
noggrann mätning med handhållet instrument göras. 

k3 Sannolikt underkänt, eftersom andelen mätplatser med R <100 
mcd/m2/lux är större än 10%. Vid en funktionskontroll borde 
emellertid en mer noggrann mätning med handhållet instrument göras. 

k4 Säkert underkänt, eftersom andelen mätplatser med R <80 mcd/m2/lux 
var större än 10%. 

 
Delobjekt tillhörande kvalitetsklass k2 eller k3 ska inte godkännas eller 

underkännas utifrån Ecodynmätningen, eftersom retroreflexionen ligger inom 
dilemmazonen (80–120 mcd/m2/lux). Man vet endast att delobjekt tillhörande 
klass k2 sannolikt skulle godkännas och de tillhörande klass k3 sannolikt skulle 
underkännas vid en mer noggrann funktionskontroll.  

Delobjekten är testade enligt den metod som ofta hittills har använts i 
regionerna vid okulärbesiktning av vägmarkeringar, d.v.s. andelen sträckor om 
100-meter med underkänt funktionsvärde (<100 mcd/m2/lux) får vara högst 10%. 
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Tabell A1 Retroreflexionens medelvärde, RL (mcd/m2/lux), samt kvalitetsklass, k 
(1-4), för 33 delobjekt i Region Skåne, LM-län. Upprepad mätning, 
d.v.s. samma instrument har mätt två gånger samma dag. Inom 
parentes under ”objekt” anges vilket av de två instrumenten som har 
mätt objektet. 

 
1:omg 2:a omg 

Objekt Delobjekt RL K RL k 
 hö kant fr 112 3 118 3 
 hö kant b 109 4 105 4 

LM1 körf fr 154 2 151 2 
(INSTR1) körf b 155 2 161 2 

 vä kant fr 163 1 181 1 
 vä kant b 167 1 175 1 
 kant fr 196 1 172 1 

LM2 kant b 172 2 159 1 
(INSTR1) mitt 203 1 193 1 

 hö kant fr 121 4 134 3 
 hö kant b 135 3 125 4 

LM3 körf fr 119 3 116 3 
(INSTR1) körf b 126 3 127 3 

 vä kant fr 142 2 142 2 
 vä kant b 147 3 154 2 
 kant fr 213 1 192 1 

LM4 kant b 213 1 198 1 
(INSTR2) mitt 330 1 314 1 

 hö kant fr 162 3 173 2 
 hö kant b 151 2 141 2 

LM5 körf fr 255 1 252 1 
(INSTR2) körf b 243 1 237 1 

 vä kant fr 217 1 216 1 
 vä kant b   62 4   63 4 
 kant fr 151 3 150 3 

LM6 kant b 164 3 178 2 
(INSTR2) mitt 253 1 244 1 

 kant fr 113 4 111 4 
LM7 kant b 113 4 111 4 

(INSTR1) mitt 149 2 151 2 
 kant fr 246 1 241 1 

LM8 kant b 236 1 234 1 
(INSTR2) mitt 320 1 311 1 
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Tabell A2 Retroreflexionens medelvärde, RL (mcd/m2/lux), samt kvalitetsklass, k 
(1-4), för 42 delobjekt i Region Sydöst, E- och F-län. Varje delobjekt 
har mätts en gång med båda instrumenten. 

 
INSTR1 INSTR2 

Objekt Delobjekt RL k RL k 
 hö kant fr   90 4   87 4 
 hö kant b   89 4   81 4 

E1 körf fr 166 2 153 3 
 körf b 132 2 112 3 
 vä kant fr 103 3   96 4 
 vä kant b 116 3 113 3 
 hö kant fr   90 4   87 4 
 hö kant b   86 4   75 4 

E2 körf fr 175 2 184 3 
 körf b 159 2 164 3 
 vä kant fr 102 3 104 4 
 vä kant b 108 4 101 4 
 kant fr 139 2   74 4 

E3 kant b 139 2   76 4 
 mitt 146 1 143 2 
 kant fr 192 2 155 3 

E4 kant b 172 2 177 3 
 mitt 300 1 327 1 
 kant fr 115 4 105 4 

E5 kant b 105 3 119 4 
 mitt 217 2 239 3 
 hö kant fr 124 3 106 4 
 hö kant b 122 3 112 4 

F1 körf fr 187 1 204 1 
 körf b 195 1 234 1 
 vä kant fr 135 2 131 3 
 vä kant b 145 2 134 3 
 hö kant fr   87 4   96 4 
 hö kant b   99 4 119 4 

F2 körf fr 119 2 140 3 
 körf b 165 3 178 3 
 vä kant fr 148 3 133 4 
 vä kant b 139 3 139 3 
 kant fr 151 4 113 4 

F3 kant b 144 4 118 4 
 mitt 169 2 146 3 
 kant fr 239 2 197 2 

F4 kant b 235 2 189 3 
 mitt 185 2 188 3 
 kant fr 154 3 137 4 

F5 kant b 150 2 136 3 
 mitt 167 3 172 4 
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Tabell A3 Retroreflexionens medelvärde, RL (mcd/m2/lux), samt kvalitetsklass, k 
(1–4), för 27 delobjekt i Region Sydöst, G-, H- och K-län. Varje 
delobjekt har mätts en gång med båda instrumenten. 

 
INSTR1 INSTR2 

Objekt Delobjekt RL k RL k 
 hö kant fr 137 4 121 4 
 hö kant b 134 4 118 4 

G1 körf fr 152 2   97 4 
 körf b 143 2 110 4 
 vä kant fr 125 2 121 2 
 vä kant b 128 2 117 3 
 kant fr 130 4   88 4 

G2 kant b 129 3 124 3 
 mitt 171 1 130 4 
 kant fr 173 2 135 3 

G3 kant b 151 2 147 2 
 mitt 165 1 134 2 
 kant fr 138 4 141 4 

H1 kant b 137 3 146 4 
 mitt 171 1 127 3 
 kant fr 102 3 109 4 

H2 kant b   97 3  94 4 
 mitt 177 1 141 3 
 kant fr 179 2 138 2 

H3 kant b 157 2 122 3 
 mitt 168 1 162 1 
 kant fr 100 4   85 4 

K1 kant b 100 4   86 4 
 mitt 132 3 116 3 
 kant fr   90 3   80 4 

K2 kant b   93 3   64 4 
 mitt 144 2 137 4 
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Tabell A4 Retroreflexionens medelvärde, RL (mcd/m2/lux), samt kvalitetsklass, k 
(1–4), för 30 delobjekt i Region Väst, N- och S-län. Inom parentes 
under ”objekt” anges vilket av de två instrumenten som har mätt 
objektet. 

 
Objekt Delobjekt RL k 

 hö kant fr 100 4 
 hö kant b   99 4 

N1 körf fr 129 2 
(INSTR1) körf b 139 3 

 vä kant fr 150 2 
 vä kant b 146 2 
 hö kant fr   88 4 
 hö kant b   90 4 

N2 körf fr 112 3 
(INSTR1) körf b 121 3 

 vä kant fr 169 2 
 vä kant b 173 2 
 kant fr 207 1 

N3 kant b 213 1 
(INSTR1) mitt 134 3 

 kant fr 189 3 
N4 kant b 181 3 

(INSTR1) mitt 180 3 
 kant fr 126 3 

N5 kant b 115 3 
(INSTR1) mitt 121 3 

 kant fr 150 2 
S1 kant b 124 3 

(INSTR2) mitt 201 1 
 kant fr 147 2 

S2 kant b 153 2 
(INSTR2) mitt 225 1 

 kant fr 146 4 
S3 kant b 126 4 

(INSTR2) mitt   98 4 
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Tabell A5 Retroreflexionens medelvärde, RL (mcd/m2/lux), samt kvalitetsklass, k 
(1–4), för 36 delobjekt i Region Väst, OPR-län. Inom parentes under 
”objekt” anges vilket av de två instrumenten som har mätt objektet. 

 
Objekt Delobjekt RL k 

 hö kant fr 140 4 
 hö kant b 117 4 

OPR1 körf fr 220 2 
(INSTR2) körf b 234 2 

 vä kant fr 134 3 
 vä kant b 107 4 
 hö kant fr   93 4 
 hö kant b 102 4 

OPR2 körf fr 164 2 
(INSTR1) körf b 138 3 

 vä kant fr 172 3 
 vä kant b 144 4 
 kant fr   73 4 

OPR3 kant b   60 4 
(INSTR2) mitt   80 4 

 hö kant fr   91 4 
 hö kant b   89 4 

OPR4 körf fr 179 1 
(INSTR1) körf b 166 1 

 vä kant fr 145 2 
 vä kant b 139 2 
 kant fr 152 3 

OPR5 kant b 183 3 
(INSTR1) mitt 161 1 

 kant fr 116 3 
OPR6 kant b 118 3 

(INSTR1) mitt 162 1 
 kant fr 118 3 

OPR7 kant b 116 3 
(INSTR2) mitt 129 4 

 kant fr 150 3 
OPR8 kant b 135 3 

(INSTR2) mitt 150 2 
 kant fr 158 3 

OPR9 kant b 138 4 
(INSTR2) mitt 176 3 
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Tabell A6 Retroreflexionens medelvärde, RL (mcd/m2/lux), samt kvalitetsklass, k 
(1–4), för 42 delobjekt i Region Mälardalen, C- och D-län. Inom 
parentes under ”objekt” anges vilket av de två instrumenten som har 
mätt objektet. 

 
Objekt Delobjekt RL k 

 hö kant fr 119 4 
 hö kant b   97 4 

C1 körf fr 187 2 
(INSTR1) körf b 243 3 

 vä kant fr 123 3 
 vä kant b 174 1 
 hö kant fr 143 3 
 hö kant b 125 3 

C2 körf fr 189 1 
(INSTR1) körf b 221 1 

 vä kant fr 155 2 
 vä kant b 126 3 
 kant fr 170 2 

C3 kant b 162 2 
(INSTR1) mitt 143 2 

 kant fr 184 1 
C4 kant b 197 1 

(INSTR1) mitt 180 1 
 kant fr 208 1 

C5 kant b 192 2 
(INSTR1) mitt 173 1 

 hö kant fr 104 4 
 hö kant b   91 4 

D1 körf fr 200 2 
(INSTR1) körf b 194 1 

 vä kant fr 147 2 
 vä kant b 130 2 
 hö kant fr 173 3 
 hö kant b 173 3 

D2 körf fr 190 2 
(INSTR2) körf b 183 2 

 vä kant fr 185 2 
 vä kant b 185 2 
 kant fr   97 4 

D3 kant b   98 4 
(INSTR2) mitt 141 2 

 kant fr 157 2 
D4 kant b 179 2 

(INSTR1) mitt 175 1 
 kant fr 113 3 

D5 kant b 100 3 
(INSTR2) mitt 144 2 

 



42 VTI meddelande 901 

Tabell A7 Retroreflexionens medelvärde, RL (mcd/m2/lux), samt kvalitetsklass, k 
(1–4), för 30 delobjekt i Region Mälardalen, T- och U-län. Inom 
parentes under ”objekt” anges vilket av de två instrumenten som har 
mätt objektet. 

 
Objekt Delobjekt RL k 

 hö kant fr 109 4 
 hö kant b 128 4 

T1 körf fr 263 2 
(INSTR2) körf b 247 2 

 vä kant fr 133 3 
 vä kant b 133 3 
 kant fr   95 4 

T2 kant b   88 4 
(INSTR2) mitt 167 2 

 kant fr   85 4 
T3 kant b   78 4 

(INSTR2) mitt 116 4 
 kant fr 131 3 

T4 kant b 136 2 
(INSTR2) mitt 166 1 

 hö kant fr 276 1 
 hö kant b 124 4 

U1 körf fr 297 1 
(INSTR2) körf b 321 1 

 vä kant fr   77 4 
 vä kant b   75  4 
 kant fr 113 3 

U2 kant b   84 4 
(INSTR2) mitt 124 2 

 kant fr 125 3 
U3 kant b   99 4 

(INSTR2) mitt 163 3 
 kant fr 113 3 

U4 kant b 109 3 
(INSTR2) mitt 255 1 

 



VTI meddelande 901 43 

Tabell A8 Retroreflexionens medelvärde, RL (mcd/m2/lux), samt kvalitetsklass, k 
(1–4), för 30 delobjekt i Region Stockholm, AB-län. Inom parentes 
under ”objekt” anges vilket av de två instrumenten som har mätt 
objektet. 

 
Objekt Delobjekt RL k 

 hö kant fr   57 4 
 hö kant b   93 4 

AB1 körf fr   99 3 
(INSTR1) körf b 237 1 

 vä kant fr   75 4 
 vä kant b 215 1 
 hö kant fr   84 4 
 hö kant b   89 4 

AB2 körf fr 149 2 
(INSTR1) körf b 213 2 

 vä kant fr 163 2 
 vä kant b 160 2 
 hö kant fr   75 4 
 hö kant b   83 4 

AB3 körf fr 139 3 
(INSTR1) körf b 138 2 

 vä kant fr 147 2 
 vä kant b 121 2 
 kant fr 150 4 

AB4 kant b 182 4 
(INSTR2) mitt 100 4 

 hö kant fr   81 4 
 hö kant b   72 4 

AB5 körf fr   95 4 
(INSTR2) körf b   85 4 

 vä kant fr   94 4 
 vä kant b   88 4 
 kant fr   79 4 

AB6 kant b   93 4 
(INSTR2) mitt 125 3 
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Tabell A9 Retroreflexionens medelvärde, RL (mcd/m2/lux), samt kvalitetsklass, k 
(1–4), för 27 delobjekt i Region Mitt, W- och X-län. Inom parentes 
under ”objekt” anges vilket av de två instrumenten som har mätt 
objektet. 

 
Objekt Delobjekt RL k 

 kant fr   79 4 
W1 kant b   71 4 

(INSTR2) mitt 137 2 
 kant fr   96 4 

W2 kant b   79 4 
(INSTR2) mitt 117 4 

 kant fr   89 4 
W3 kant b   81 4 

(INSTR2) mitt 125 3 
 hö kant fr   83 4 
 hö kant b 125 3 

X1 körf fr 122 3 
(INSTR2) körf b 124 2 

 vä kant fr 142 2 
 vä kant b 124 2 
 kant fr 179 4 

X2 kant b 150 4 
(INSTR2) mitt 285 1 

 hö kant fr 215 1 
 hö kant b 213 1 

X3 körf fr 158 1 
(INSTR2) körf b 158 1 

 vä kant fr 357 1 
 vä kant b 314 1 
 kant fr 164 2 

X4 kant b 159 3 
(INSTR2) mitt 124 3 
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Tabell A10 Retroreflexionens medelvärde, RL (mcd/m2/lux), samt kvalitetsklass, 
k (1–4), för 18 delobjekt i Region Mitt, Y- och Z-län. Inom parentes 
under ”objekt” anges vilket av de två instrumenten som har mätt 
objektet. 

 
Objekt Delobjekt RL k 

 hö kant fr 216 1 
 hö kant b 219 4 

Y1 körf fr   78 4 
(INSTR2) körf b   73 4 

 vä kant fr   79 4 
 vä kant b   77 4 
 kant fr   90 4 

Y2 kant b   81 4 
(INSTR2) mitt 109 3 

 kant fr 101 4 
Y3 kant b   85 4 

(INSTR2) mitt 122 4 
 kant fr   97 4 

Y4 kant b   86 4 
(INSTR2) mitt   84 4 

 kant fr 156 4 
Z1 kant b 165 4 

(INSTR2) mitt 258 1 
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Tabell A11 Retroreflexionens medelvärde, RL (mcd/m2/lux), samt kvalitetsklass, 
k (1–4), för 15 delobjekt i Region Norr, AC- och BD-län. Inom 
parentes under ”objekt” anges vilket av de två instrumenten som har 
mätt objektet. 

 
Objekt Delobjekt RL k 

 kant fr   85 4 
AC1 kant b   78 4 

(INSTR2) mitt 112 3 
 kant fr 101 4 

AC2 kant b   90 4 
(INSTR2) mitt 121 3 

 kant fr   77 4 
AC3 kant b   81 4 

(INSTR2) mitt 117 3 
 kant fr 116 4 

BD1 kant b 100 4 
(INSTR2) mitt 122 3 

 kant fr 117 4 
BD2 kant b 100 4 

(INSTR2) mitt 163 1 
 

Man ska observera att vid en noggrann funktionskontroll skulle man ha gjort 
mätningar med LTL-2000 på delobjekten tillhörande kvalitetsklass k2 och k3, 
eftersom dessa ligger inom dilemmazonen.  
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