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Tillståndsmätning av vägutrustning. State of the art 
 
av Sven-Olof Lundkvist 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
 
Ovanligt med tillståndsmätningar för vägutrustning 
En litteratursökning på tillståndsbeskrivning av vägutrustning visar att 
sådana studier är sällsynta. Skälen kan vara fler, men ett viktigt skäl är ofta 
avsaknaden av praktiska mätmetoder. 
 
Vägutrustning används för att förbättra bland annat trafiksäkerheten och fram-
komligheten på vägarna samt även för att styra och reglera trafiken. Efter att man 
har investerat i vägutrustningen är det viktigt att med lämpliga drift- och 
underhållsåtgärder tillse att dess funktion upprätthålls. När dessa åtgärder ska 
sättas in kan bestämmas med en så kallad tillståndsmätning av funktionen. En 
sådan mätning kan innebära en okulärbesiktning eller en enklare fysikalisk 
mätning. Denna rapport redovisar en litteraturstudie avseende utförda tillstånds-
mätningar samt mätmetoder som skulle kunna vara lämpliga att använda vid 
sådana mätningar. 

Vägutrustning kan indelas i fem grupper: 
• vägbelysning 
• stängsel och barriärer 
• vertikala märken 
• horisontella märken 
• trafiksignaler 

 
Dessa behandlas i rapporten var för sig, eftersom de har ganska olika egenskaper 
och funktion på vägen: 

Vägbelysning kan primärt anses vara trafiksäkerhets- och komforthöjande. 
Belysningsanläggningen innehåller aktiva komponenter med en begränsad livs-
längd, vilket ställer krav på driftsåtgärder med bestämda tidsintervall. 

Stängsel och barriärer förekommer ofta på utsatta ställen, nära trafiken. Detta 
innebär risk för nedsmutsning och påkörning, vilket ställer höga krav på både 
drifts- och underhållsåtgärder. 

Med vertikala märken avses i huvudsak vägmärken och vägkantstolpar. Väg-
märken har ofta en juridisk innebörd (förbud, styrning, o.d.), vilket innebär att det 
är av största vikt att de kan läsas under alla förhållanden. Reflexfolien måste 
således vara ren och för övrigt i sådant skick att den kan läsas även i mörkertrafik. 
Vägkantstolpar har reflexer som utsätts för stänk från trafiken och därför måste 
tvättas regelbundet under vintern. 

Horisontella märken avser i Sverige uteslutande vägmarkeringar. Även dessa 
kan ha en juridisk funktion (t.ex. spärrlinje), vilket ställer krav på synbarheten. 
Vägmarkeringar skiljer sig från övrig vägutrustning i det avseendet att det är 
tillåtet att köra på dem. Detta ställer höga krav på underhållsåtgärder. 
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Trafiksignaler har en juridisk funktion och innehåller dessutom aktiva kompo-
nenter med begränsad livslängd. Detta ställer extremt höga krav på både drifts- 
och underhållsåtgärder. Av den anledningen har trafiksignaler vanligtvis auto-
matisk övervakning av funktionen.  

 
Sällsynt med tillståndsbeskrivningar 
En tillståndsbeskrivning av vägutrustningens funktion innebär oftast fysikalisk 
mätning av någon relevant parameter. Eftersom en sådan mätning kostar tid och 
pengar, kan man ofta inte mäta all vägutrustning av aktuell typ, utan man tvingas 
mäta på ett urval ur populationen. Tillståndsbeskrivningen kräver därför vanligen 
inte endast en fysikalisk mätmetod, utan också en urvalsmetod.  

En litteratursökning på tillståndsbeskrivning av vägutrustning visar att sådana 
studier är sällsynta. Skälen kan vara fler: Viss vägutrustning kräver endast en 
enkel inspektion och kan därför utföras på all vägutrustning av aktuell typ med 
korta tidsintervall. Det finns således inte något behov att sampla i tiden, sampla 
mätobjekt eller att använda någon fysikalisk mätmetod. Ett annat skäl kan vara 
avsaknad av praktiskt användbara mätinstrument.  

Beträffande vägbelysning finner man inte i litteraturen några tillståndsbeskriv-
ningar av den belysningstekniska funktionen. Här är anledningen uppenbar: 
vägbelysningens funktion beskrivs bäst av vägbaneluminansen och denna är svår 
att mäta. En alternativ storhet, som är enklare att mäta, är belysningsstyrkan 
(luxtalet). Denna mätning kan emellertid vara känslig för omgivande, störande 
ljus från fordon och kräver i praktiken mätning under lågtrafik (nattetid). En 
svensk tillståndsbeskrivning av vägbelysningsstolpar finns emellertid. Denna 
studie underkände 34 % av stolparna, främst därför att de stod otillåtet nära väg-
banan.  

Tillståndsbeskrivningar av stängsel och barriärer har gjorts i USA och 
Sverige. Den amerikanska studien avser bullerskydd, vilka har okulärbesiktigats. 
Slutsatsen var att alla typer av bullerskydd kan anses vara underhållsfria tjugo år 
efter uppsättningen. I Sverige har man okulärbesiktigat räcken på vägar som har 
samplats. Resultaten visade att 7 % av vägkanträckena efter svenska vägar inte 
uppfyller kravet enligt regelverket. 

Vertikala märken, och då avses vägmärken, är den typ av vägutrustning som 
har undersökts i flest studier. I flera studier har man sökt samband mellan 
reflexfoliens ålder (tid efter uppsättandet av vägmärket) och retroreflexionen. 
Svenska, tyska, amerikanska och australiska studier visar på likartade resultat: 
Tio år efter uppsättande har folien fortfarande kvar 70–98 % av retroreflexionen. 
Mätningarna har utförts med olika typer av handhållna instrument, vilket kan vara 
opraktiskt; det är svårt att nå upp till vägmärket. Mobila mätmetoder efterlyses. 

Instrument – både mobila och bärbara – för fysikalisk mätning av horisontella 
märken finns på marknaden. Trots detta har tillståndsbeskrivningar av vägmarke-
ringar gjorts endast i de nordiska länderna och främst i Sverige. Dessa studier 
avser vägmarkeringars retroreflexion (synbarhet i fordonsbelysning) och visar att 
merparten av vägmarkeringarna i Sverige inte uppfyller kraven i svenska regel-
verket. En amerikansk tillståndsbeskrivning redovisar mätningar av vägbane-
reflektorer med ett portabelt instrument. 
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Fysikalisk mätning av trafiksignalers funktion (ljusstyrka) är svåra att utföra 
och några kommersiella instrument som mäter detta finns inte. Därför finner man 
inte heller några tillståndsbeskrivningar i litteraturen. Införande av automatisk 
övervakning av signalanläggningarna har dessutom reducerat behovet av till-
ståndsmätningar. 

Informationsinsamlingen redovisar även några statistiska metoder och urvals-
metoder som är användbara vid tillståndsbeskrivningar. Dessa omfattar variabel-
metoder för normalfördelade data och acceptanskontroll för data som avviker från 
normalfördelningen. 

Litteraturstudien har även omfattat intervjuer med drift- och underhållspersonal 
på Vägverket. Dessa har prioriterat vägbelysning, vägmarkering och i viss mån 
vägmärken. Beträffande dessa vägutrustningar anses det finnas ett behov av att 
kunna göra objektiva tillståndsbeskrivningar, men metoder, både mät- och samp-
lingsmetoder, saknas. 

Slutsatsen av denna litteraturstudie är att en utveckling av metoder för 
tillståndsbeskrivning av vägutrustning borde fokusera på: 

• utveckling av en mobil metod för fysikalisk mätning av belysningsanlägg-
ningar 

• utveckling av en mobil metod för fysikalisk mätning av vägmarkeringars 
funktion 

• framtagning och anpassning av samplingsmetoder för vägbelysning och 
vägmarkering 

 
Slutligen skall understrykas att metoder för tillståndsbeskrivningar måste vara 
praktiskt användbara och kunna användas av personal som inte har kunskap i 
avancerad mätteknik.  
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 Condition assessment of road equipment. State of the art 
 
by Sven-Olof Lundkvist 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 
 
 
Summary 
 
Condition assessment of road equipment is 
unusual 
A survey of literature relating to condition assessment of road equipment 
shows that such studies are rare. One reason for this is often lack of practical 
measurement methods. 

 
Road equipment is used to improve traffic safety and traffic ability on roads and 
also to control and guide traffic. Once an investment has been made in road 
equipment, it is important to ensure by appropriate maintenance measures that its 
function is retained. The time when these measures are to be employed can be 
determined by condition assessment of the function. Such assessment may be 
made by visual inspection or a simple physical measurement. This report gives 
details of a survey of literature concerning measurements used in condition 
assessment and methods which may be suitable for use in such measurements. 

Road equipment can be classified in five groups: 
• road lighting 
• safety barriers and noise barriers 
• road signs and edge marker posts 
• carriageway markings 
• traffic signals 

 
These are discussed in the report separately since they have quite different 
properties and functions on the road. 

Road lighting can be considered to have the primary function of enhancing 
traffic safety and comfort. The lighting installation contains active components of 
limited life, which require maintenance at definite intervals. 

Safety barriers and noise barriers are often used in exposed positions, near the 
traffic. This entails the risk of soiling and vehicle impacts, and this places 
stringent demands on maintenance. 

Road signs often have a legal function (prohibition, control etc.) which means 
that it is of the utmost importance that they should be legible in all conditions. The 
reflectorised surface must therefore be clean and also in other respects in such a 
state that it can be read during the hours of darkness. Edge marker posts have 
reflectors that are splashed by traffic and they must therefore be regularly washed 
during the winter. 

Carriageway markings also have a legal function (e.g. stop line) and they are 
therefore subject to visibility requirements. Carriageway markings are different 
from other road equipment in that it is permissible to drive over them. This places 
stringent demands on maintenance. 
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Traffic signals have a legal function and in addition they have active 
components of limited life. This places extremely stringent demands on 
maintenance. For this reason, traffic signals usually incorporate automatic 
monitoring of their function. 
 
Condition assessment is rare 
Condition assessment of the function of road equipment in most cases entails 
physical measurement of some relevant parameter. Since such measurement costs 
time and money, it is often impossible to measure all equipment of the type 
concerned, and it is necessary to make measurements on a sample of the 
population. Condition assessment therefore usually requires not only a physical 
measuring method but also a sampling method. 

A survey of the literature relating to road equipment shows that such studies 
are rare. There may be a number of reasons: Some equipment requires only a 
simple inspection and this can therefore be made for all equipment of this type at 
frequent intervals. There is therefore no need to sample in time, to sample 
equipment or to use a physical measuring method. Another reason may be that 
there are no easy-to-use measuring instruments available. 

As far as road lighting is concerned, no reference to condition assessment of 
the lighting function can be found in the literature. The reason for this is obvious: 
the function of road lighting is best described by carriageway luminance, and this 
is difficult to measure. An alternative property that is easier to measure is 
illuminance. This measurement may however be sensitive to disturbance by 
nearby vehicle lights, and measurement at the time of low traffic volumes (during 
the night) is therefore necessary in practice. There is however a Swedish study on 
the condition assessment of lighting columns. This study condemned 34 % of the 
columns, mostly because they were too near the carriageway in contravention of 
the regulations. 

Condition assessments of safety barriers and noise barriers have been carried 
out in USA and Sweden. The American study relates to noise barriers which were 
visually inspected. The conclusion was that all types of noise barriers may be 
considered to be maintenance free for twenty years after erection. In Sweden a 
visual inspection was made of safety barriers on roads which had been sampled. 
The results showed that 7 % of safety barriers at the sides of Swedish roads did 
not comply with regulations. 

Road signs are the type of road equipment which have been investigated in 
most studies. In several studies a relationship was sought between the age of the 
reflectorised surface (the time that had elapsed since the erection of the sign) and 
retroreflection. Swedish, German, American and Australian studies give similar 
results: Ten years after the erection of the sign, the reflectorised surface has 
retained 70–98 % of retroreflectivity. Measurements were made with different 
types of hand-held instruments, which may be impractical; it is difficult to reach 
up to the sign. Vehicle mounted measuring methods are needed. 

Instruments – both vehicle mounted and portable ones – are available on the 
market for physical measurements on carriageway markings. In spite of this, 
condition assessments of carriageway markings have been made only in the 
Nordic countries, and mainly in Sweden. These studies refer to the retroreflective 
properties of carriageway markings (their visibility in vehicle lights) and show 
that most carriageway markings in Sweden do not satisfy the requirements in 
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Swedish regulations. An American report on conditions assessment of 
carriageway reflectors describes measurements with a portable instrument. 

It is difficult to make physical measurements of the function (luminous 
intensity) of traffic signals, and there are no commercial instruments available. 
There are consequently no references to condition assessment in the literature. 
The introduction of automatic monitoring of traffic signal installations has also 
reduced the need for condition assessment. 

The information collected also contains some statistical methods and sampling 
methods that can be used in condition assessment. These comprise variable 
methods for normally distributed data and acceptance control for data that deviate 
from normal distribution. 

The literature study also included interviews with the maintenance staff of the 
National Swedish Road Administration. Priority was given in these to road 
lighting, carriageway markings and to some extent to road signs. It is considered 
that there is a need for objective condition assessments for the road equipment, 
but there are no measuring or sampling methods available. 

The conclusion of this study of the literature is that development of methods 
for condition assessment of road equipment should focus on 

• Development of a vehicle mounted method for physical measurements on 
lighting installations 

• Development of a vehicle mounted method for physical measurements of 
the function of carriageway markings 

• Development and adaptation of sampling methods for road lighting and 
carriageway markings. 

 
Finally, it is emphasised that methods for condition assessment must be easy to 
use and suitable for personnel who have no knowledge of advanced measuring 
techniques. 
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund och syfte 
För att givna mål för väghållarens verksamhet ska uppfyllas förses vägarna med 
olika typer av vägutrustning, såsom vägmärken, räcken, vägbelysning, etc. Syftet 
är att med hjälp av denna utrustning säkerställa god trafiksäkerhet, framkomlighet, 
komfort och miljö.  

Vägutrustningen är före uppsättandet testad för att säkerställa att den uppfyller 
de funktionskrav som väghållaren ställer. Exempelvis känner man till ljusför-
delningen från armaturer som inköps, retroreflexionen på vägmärken i nytillstånd 
och bullerskyddens ljudabsorberande förmåga omedelbart efter uppsättningen. 

När väl utrustningen är på plats är det viktigt att funktionen upprätthålls under 
hela livstiden. Detta är ofta svårare att kontrollera än att utföra initiala funktions-
test. Test före leverans kan nämligen ofta utföras i laboratoriemiljö, medan ett 
funktionstest på befintlig vägutrustning kräver fältmätningar och/eller observa-
tioner. 

Ytterligare ett problem med kontroll av befintlig utrustning är att man sällan, 
av tids- och ekonomiskäl, kan kontrollera all utrustning och att det till och med av 
praktiska skäl kan vara svårt att ta ett sampel av populationen. I en produktions-
cykel är det förhållandevis enkelt att från produktionskedjan plocka ut en viss 
andel för kontroll. Detta är svårare i fält – det kräver samplingsmetoder som både 
är statistiskt vederhäftiga och användarvänliga. Det första innebär att både 
producent och konsument (väghållare) ska ha full kontroll på risken för felbeslut 
vid användandet av den statistiska metoden. Den ska dessutom vara så enkel och 
användarvänlig att den faktiskt kommer att användas. 

Denna studie syftar till att undersöka i vilken utsträckning det finns fysikaliska 
och statistiska mät- och samplingsmetoder utvecklade. Kan man i litteraturen 
finna metoder som kan appliceras på vägutrustning i drift? Metoderna ska vara 
sådana att de inte innebär oöverstigliga instrument- eller personalkostnader – 
endast billiga och praktiska metoder är användbara vid tillståndsbeskrivningar.  

Det bör observeras att studien inte avser metoder för inventering av väg-
utrustning. Det förutsätts att den vägutrustning som enligt väghållarens regelverk 
ska finnas på vägen också finns där (och tvärtom). 

En betydande del av denna rapport redovisar således en litteraturstudie. 
Befintliga fysikaliska mätmetoder beskrivs och mätningar eller tillståndsbeskriv-
ningar som har utförts redovisas. Vidare finns resultat av intervjuer som har gjorts 
med personal som är ansvariga för drift- och underhållsfrågor på Vägverkets 
regioner.  
 
 
 



 

14 VTI rapport 471 

1.2 Avsikten med och krav på tillståndsbeskrivningar 
Det kan finnas flera skäl att göra en tillståndsbeskrivning (eng. state description) 
av vägutrustning, men några kan framhållas: 
 
• Väghållaren har vissa mål med verksamheten och som ett led i att uppnå dessa 

mål förses vägarna med vägutrustning. Uppfyller vägutrustningen de krav som 
ställs enligt regelverket? Med andra ord, fungerar vägutrustningen på ett 
sådant sätt att den bidrar till att uppfylla väghållarens mål? 

 
• Fördelning av medel: Resultaten av en tillståndsbeskrivning kan användas för 

kommande fördelning av DoU-medel mellan t.ex. Vägverkets regioner. Den 
kan även användas för att prioritera vilken typ av vägutrustning kommande 
medel ska fokusera på. 

 
• Ytterligare ett skäl att utföra en tillståndsbeskrivning kan vara att man vill 

anpassa regelverket till verkligheten. Helst vill man anpassa regelverket till 
trafikanternas behov. Detta är emellertid inte alltid möjligt och då kan man 
tvingas nöja sig med den nivå som i praktiken är möjlig att uppnå. Man kan då 
använda en tillståndsbeskrivning för att finna en sådan ”rimlig” nivå på funk-
tionskravet. 

 
• Man kan slutligen tänka sig att man använder en tillståndsbeskrivning för att 

jämföra samma typ av vägutrustning, tillverkad av olika producenter. En 
sådan tillståndsbeskrivning skulle kunna ligga till grund för en kommande 
upphandling.  

 
Tillståndsbeskrivningen innebär alltid att man gör ett antal observationer av väg-
utrustningens funktion. Dessa observationer kan utföras med fysikalisk mätning 
eller med okulärbesiktning. Oavsett metod så är det viktigt att man i möjligaste 
mån minimerar de systematiska och slumpmässiga fel som metoden är behäftad 
med.  

Speciellt viktigt är det att minimera eller helst eliminera systematiska fel. 
Sådana fel är nämligen svåra eller omöjliga att korrigera i efterhand. För att de 
systematiska felen ska vara små krävs en god kalibreringsprocedur – endera ska 
det fysikaliska mätinstrumentet vara korrekt kalibrerat eller också ska observa-
tören ha sådana instruktioner att denne gör en korrekt observation. 

De slumpmässiga felen är avhängiga av mätsystemet och kan oftast inte elimi-
neras helt. Man har kanske ojämnheter i vägbanan som påverkar mätningen eller 
bedömningen. Dessa fel är dock inte fullt så allvarliga som de systematiska, 
eftersom man kan få god kontroll på dem med statistiska metoder och kompensera 
för dem genom att göra många observationer. 

Som nämnts tidigare är det inte alltid man kan göra observationer på all den 
vägutrustning man vill kontrollera – man kan inte mäta populationen. Man tvingas 
då att ta ett stickprov ur populationen och skatta populationens funktion med hjälp 
av detta stickprov. Vid stickprovstagning är det viktigt att urvalet är absolut 
slumpmässigt. Metoden för tillståndsbeskrivning ska därför innehålla sådana 
instruktioner och verktyg att den underlättar att ta ett randomiserat sampel. 
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1.3 Informationssökningen 
Informationssökningen i denna State of the Art (SOTA) omfattar egentligen tre 
delar: en litteratursökning i fyra databaser, en sökning efter regelverk på 
Vägverkets och SMS (Svensk Material- och Mekanstandard) hemsidor samt en 
intervjuundersökning i Vägverkets sju regioner. 

Litteratursökningen har gjorts i följande databaser: 
 

TRAX Detta är VTI’s bibliotekskatalog. VTI producerar denna kata-
log över svensk och internationell litteratur om vägar och 
transporter. 

 
TRIS Transportation Research Information Service är den databas 

som amerikanska Transport Research Bord (TRB) ansvarar 
för. 

 
ITRD International Transport Research Documentation Transport är 

en databas som är sammanställd inom ramen för OECD’s 
Road Transport Research Programme. 

 
Transport CD är en sammanslagning av ITRD och TRIS, men denna databas 

innehåller även referenser till pågående forskningsprojekt. 
 
Sökorden har varit vägutrustning: safety fence, crash barrier, guard rail, guide 
rail, safety barrier, barricade, noise barrier, noise screen, glare screen, 
carriageway marking, road marking, reflecting road stud, cat’s eye, 
retroreflecting road stud, traffic sign, warning sign, pole, signalization, marker 
post, bollard, delineator, milestone, traffic light, lighting, illumination, lamp post, 
lantern, luminaries. 

Dessa har kombinerats med tillstånd: ageing, aging, durability, age, 
performance, damage, detoriation, error, wear, fault, failure, effectiveness, 
efficiency och med utförande av kontroll: condition, inspection, test, testing, 
metrics, investigation, examination, measurement, evaluation, assessment, 
surveillance, survey.  
 
Litteraturstudien har begränsats till studier rapporterade tidigast 1975. Med den 
tekniska utveckling som har varit kan instrument och mätmetoder som är äldre än 
så anses vara ointressanta. Även de flesta metoderna inom den statistiska 
acceptanskontrollen enligt attributmetoden (ska vi acceptera tillståndet eller ej?) 
kom att användas först under 80-talet och beskrevs först av Hill 1981.  

Sökningen i ovan nämnda databaser på sökorden bedöms täcka vad som finns i 
litteraturen om fysikaliska och statistiska mätmetoder för kontroll av vägut-
rustning. 

Redovisning av standarder för vägutrustning avser endast Vägverkets regelverk 
samt idag (oktober 2002) befintliga EN-standarder. Dessa har sökts på Vägverkets 
hemsida, www.vv.se, och SIS hemsida, www.sms-standard.se.  

Intervjuundersökningen har inneburit att författaren har besökt sex av 
Vägverkets sju regioner och på plats intervjuat de som är DoU-ansvariga för väg-
utrustning. Dessa har samlats på regionkontoret eller ett lokalkontor och gemen-
samt besvarat ett antal frågor och diskuterat problemen runt funktionskontroll av 

http://www.vv.se/
http://www.sms-standard.se/
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vägutrustning. Region Norr besöktes dock ej, utan här gjordes av kostnadsskäl 
endast telefonintervju.  

Intervjuerna har inte varit särskilt strukturerade, men några frågor har alltid 
funnits med: Gör man kontroller? Hur ofta? Hur? Vad mäter man? Om man inte 
mäter, varför? Hur lång tid går det mellan felindikering och åtgärd? Slutligen har 
de som varit med fått enas om en prioritering: Vilka vägutrustningar känns mest 
angeläget att fortsättningsvis studera inom projektet?  

Tolkningen av dessa prioriteringar har varit svår eftersom det omedvetet kan 
bli så att man prioriterar den vägutrustning som man arbetar med. Dessutom har 
vid ett par tillfällen inte representanter för alla typer av vägutrustning varit 
närvarande. När intervjuaren har gjort bedömningen att prioriteringen kan ha varit 
tveksam beroende på ovan nämnda skäl, har en egen prioritering gjorts från de 
diskussioner som har förts samt från kompletterande telefonsamtal. 

Tabell 1 visar i vilken omfattning personal som arbetar med respektive vägut-
rustning har varit närvarande vid intervjuerna.  
 
Tabell 1  Redovisning av deltagande i intervjuerna. Ett ”×” innebär att personal 
som är ansvarig för vägutrustningen i fråga, har intervjuats. 
Region Vägbelys-

ning 
Stängsel och 

barriärer 
Vertikala 
märken 

Horisisontella
märken 

Trafiksig-
naler 

Skåne  × × ×  

Sydöst × × × × × 

Väst × × × × × 

Mälardalen × × ×  × 

Stockholm × × ×  × 

Mitt × × × × × 

Norr1 × × × × × 
1 Endast telefonintervju har gjorts. 
 
Här ska också riktas ett TACK till alla som ställde upp på dessa intervjuer och i 
vissa fall även gjorde långa resor! 
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2 Vägutrustning 
2.1 Definitioner 
Vägutrustning kan indelas i fem huvudgrupper innehållande undergrupper enligt 
tabell 2. 
 
Tabell 2  Klassificering av vägutrustning i 5 huvudgrupper 
och 16 undergrupper. 

Vägutrustning – huvudgrupp Undergrupp 
 

Vägbelysning 

Vägbelysning 

Kommersiell belysning 

Ledjus 

 

 

Stängsel och barriärer 

 

Vägräcken 

Barriärer 

Viltstängsel 

Krockskydd 

Bullerskydd 

Bländskydd 

 

Vertikala märken 

Vägmärken 

Vägkantstolpar 

Pollare 

Horisontella märken 
Vägmarkeringar 

Vägbanereflektorer 

Trafiksignaler 
Trafikljus 

Varningsljus 
 
Några förklaringar och exemplifieringar: 
 
• Med vägbelysning avses inte endast den vanliga gatubelysningen, utan även 

speciella belysningsanläggningar såsom ljus för gång- och cykelvägar, över-
gångsställen och tunnelbelysning. 

 
• Kommersiell belysning är sådan som vanligen inte har satts upp av väg-

hållaren, men kan i vissa fall ändå uppfattas som en typ av vägvisning. Från 
belysningssynpunkt kan den dock vara bländande och påverka synbarheten av 
vägrummet negativt. 

 
• Ledljus används endast sparsamt i Sverige. Ett exempel är infarten till 

Helsingborg, där vägkantstolparna är utformade med belysning. Ett annat 
exempel är hamnområdet i staden, där ljus i vägbanan visar hur man ska köra 
för att komma till rätt färja. 

 
• Vägräcken. Här avses räcken till höger, vid vägkanten. Dessa används främst 

för att förhindra avkörning vid bergsskärningar och djupa diken. 
 
• De allt vanligare trefältsvägarna förses oftast med en barriär. Populärt be-

nämns dessa ofta mitträcken, och de används för att förhindra mötesolyckor. 
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• Efter vägar med mycket vilt sätter man ofta upp viltstängsel. Dessa har som 
enda uppgift att förhindra viltet att passera vägen. I städer används även 
stängsel för att förhindra fotgängare att passera gatan eller vägen – folk-
stängsel (?). 

 
• Krockskydd ser man framförallt vid brofundament. Det är ett material som ska 

ta upp energi vid en eventuell påkörning av fundamentet. 
 
• Då bostäder ligger nära stora trafikleder kan bullerdämpning i själva bygg-

naderna kompletteras med bullerskydd. Detta görs ofta med ett plank, jordvall, 
eller dylikt. 

 
• Bländskydd kan kombineras med barriären på motorväg. Detta används 

framförallt om risken för bländning är stor pga. kurvor med små radier. Bländ-
skydd förekommer även mellan järnväg och väg. 

 
• Vägmärken används för att styra och leda trafiken samt för att ge information. 

De kan vara mark- eller portalplacerade. Den sistnämnda gruppen avser 
sådana som är placerade på portaler ovanför körbanan. 

 
• Med vägkantstolpar avses de svart/vita, reflexförsedda stolpar som är uppsatta 

efter större vägar. Deras främsta uppgift är att förbättra den visuella ledningen 
på långa avstånd i mörkertrafik. 

 
• Pollare börjar bli vanliga i tätorter. De används vanligen för att förbättra syn-

barheten av refuger och är nästan alltid försedda med ett reflexmaterial. 
 
• Med vägmarkeringar avses de (oftast) vita linjer eller symboler som finns i 

vägbanan. Kant- och mittlinjer används för att förbättra den visuella ledningen 
på korta avstånd, medan t.ex. körfältspilar används för att styra trafiken i kors-
ningar. 

 
• Vägbanereflektorer används endast sparsamt i Sverige. De kan ses som ett 

komplement till kant- och mittlinjerna på landsbygdsväg och har i nytillstånd 
bättre synbarhet i mörker än vägmarkeringarna. Ofta fräser man ner dem i 
vägbanan för att skydda dem mot plogskador. 

 
• Trafikljus används vanligen för att styra trafiken i korsningar. De förekommer 

även vid övergångsställen och t.ex. vid smala broar där trafiken endast kan 
köra i en riktning i taget. Vid utfarter för utryckningsfordon förekommer ofta 
trafikljus som visar rött då de aktiveras (annars släckta). 

 
• Ett blinkande gult ljus, fast monterat efter en gata eller väg, benämns 

varningsljus. Dessa förekommer exempelvis på låga viadukter. 
 
Man kan naturligtvis göra andra indelningar av vägutrustning, men tabell 2 kan 
sägas vara en kompromiss av Vägverkets indelning i Vägutformning 94 
(Vägverket, 1994) och den indelning som CEN använder (CEN, 2000).  
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Utan att namnge ytterligare grupper kan man konstatera att vägbelysning och 
trafiksignaler innehåller ljuskällor, vilket ställer krav på framförallt driftsåt-
gärderna. Vidare utsätts horisontella märken för slitage från trafiken, vilket ställer 
höga krav på underhållsåtgärderna. Vertikala märken innehåller nästan alltid 
reflekterande material (pollare kan dock vara innerbelysta). Reflexmaterial åldras 
av bl.a. UV-ljus från solen, vilket också ställer krav på underhållsåtgärderna. 

Fortsättningsvis kommer de fem huvudgrupperna vägutrustning, enligt tabell 2 
att behandlas översiktligt, och var för sig i avsnitten 3.1–3.5. Varje sådant avsnitt 
innehåller inledningsvis något om syftet med och effekterna av vägutrustningen. 
Därefter redovisas relevanta parametrar med förklaringar, mätmetoder som 
beskrivs i litteraturen samt eventuellt funna tillståndsbeskrivningar som har gjorts 
på aktuell vägutrustning. Därpå följer en redovisning av EN- och svenska stan-
darder som finns (oktober 2002) samt slutligen en redovisning av vad som har 
framkommit i intervjuer med DoU-ansvariga på Vägverkets regionkontor. 
 
2.2 Regelverk avseende vägutrustning 
Regelverken anger målen för väghållarens verksamhet. Här anges dels över-
gripande mål, dels vilka funktionskrav som ställs på vägutrustningen för att målen 
ska kunna uppfyllas. I metodbeskrivningen anges dessutom hur funktionen ska 
kontrolleras. 

För att kunna avgöra om målen för verksamheten uppfylls är det nödvändigt att 
dessa är definierade. Exempelvis måste begrepp som transportkvalitet och till-
gänglighet definieras för att det ska vara möjligt att kvantifiera dem. Jämför med 
målet (kravet) som finns på vägmarkeringens retroreflexion. Begreppet retro-
reflexion finns exakt definierat i regelverket och väghållaren har därför möjlighet 
att utföra en funktionskontroll av denna storhet. 

I stort kan Vägverkets styrande och reglerande dokument indelas i: 
 

Övergripande dokument direktiv från regering och riksdag, anger VV’s mål 
Författningar lagar och föreskrifter 
Tvingande dokument interna föreskrifter och inriktningsdokument 
Stödjande dokument allmänna tekniska beskrivningar, metodbeskriv-

ningar, upphandlingsdokument, övriga dokument 
 
Övergripande dokument och författningar är inte relevanta för tillståndsbeskriv-
ning av vägutrustning.  

Vad gäller tvingande dokument, så finns det en intern föreskrift och ett inrikt-
ningsdokument avseende vägutrustning. Den interna föreskriften behandlar väg-
markeringar: Regler för underhåll av vägmarkering (Vägverket, 2001). Dessa 
regler föreskriver vilka funktionskrav som ställs på vägmarkeringar under drifts-
tiden. Även inriktningsdokumentet avser vägmarkeringar och beskriver en hand-
lingsplan för hur man ska utveckla och förbättra dessa under kommande år (Elg, 
1999). 

För annan vägutrustning än vägmarkering finns endast stödjande dokument. 
Det mest omfattande (och använda) av dessa är Funktions- och Standardbeskriv-
ningen (FSB) (Vägverket, 2001). Detta upphandlingsdokument finns utgivet av 
Vägverkets Huvudkontor, som en rikslikare. Denna rikslikare kan sedan anpassas 
av varje vägmyndighet ute i landet till de lokala förhållandena. FSB omfattar all 
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vägutrustning och är ett hjälpmedel vid upphandling av entreprenader, t.ex. drift- 
och underhåll av vägmärken. 

Ett annat stödjande dokument som behandlar vägutrustning är den Allmänna 
Tekniska Beskrivningen, ATB VÄG (Vägverket, 2000). Detta dokument är ett 
stöd vid upphandling av vägbyggnader, också innefattande vägutrustning. 

Det finns två viktiga metodbeskrivningar som är relevanta för tillståndsbe-
skrivning av vägutrustning: Metodbeskrivning 501:2001, Funktionskontroll av 
vägmarkeringar (Vägverket, 2001) samt Metodbeskrivning för statistisk accept-
anskontroll 908 (Vägverket, 1994). Det finns dessutom ett antal äldre, delvis 
inaktuella metodbeskrivningar som beskriver hur man mäter de funktions-
parametrar som är aktuella vid kontroll av vägmarkeringar. För övrig vägutrust-
ning finns inga metodbeskrivningar utarbetade. 

Till övriga stödjande dokument kan räknas Regler för stationär belysning 
(Vägverket och Kommunförbundet, 1991). Detta dokument kan användas både 
vid upphandling av belysningsanläggningar och vid funktionskontroll av dessa. 

Internationellt utarbetar European Committee for Standardization (CEN) 
standarder för vägutrustning. Hittills är det främst inom vägmarkeringsområdet 
som det finns färdiga standarder. 

I föreliggande arbete har inte gjorts någon genomgång av nationella standarder 
utanför Sverige. De flesta europeiska länder finns dock representerade i CEN och 
deltar aktivt i regelarbetet, varför det här med all sannolikhet finns standarder 
motsvarande de svenska.  

I Norden törs man påstå att Danmark är ledande vad gäller regelarbetet. Man 
har t.ex. tvingande regeldokument, inte endast för vägmarkeringar, utan även för 
vägbelysning, räcken, trafiksignaler och vägmärken. 
 
2.3 Vägverkets organisation 
Vägverket har indelat Sverige i sju administrativa enheter för väghållningen, s.k. 
regioner. För dessa används vanligen de vedertagna förkortningarna enligt tabell 
3. 
 
Tabell 3  Vägverkets sju regioner med regionkontorets placering, 
ingående län samt regionens förkortning. 

Region Län Regionkontor Förkortas 

Skåne L,M Kristianstad VSK 
Sydöst E,F,G,H,K Jönköping VSÖ 
Väst N,O,P,R,S Göteborg VVÄ 
Mälardalen C,D,T,U Eskilstuna VMN 
Stockholm AB,I Stockholm VST 
Mitt W,X,Y,Z Härnösand VM 
Norr AC,BD Luleå VN 

 
Varje region i tabell 3 är underställd Vägverkets Huvudkontor i Borlänge. Huvud-
kontoret är styrande och ska tillse att regionerna följer de direktiv som finns i de 
dokument som behandlas i föregående avsnitt. 

Var och en av de sju regionerna har ett regionkontor med placering enligt tabell 
3. Alla regioner utom VMN och VST har dessutom lokalkontor i en eller flera 
städer. Region- och lokalkontor behandlar investeringar och upphandling av drift- 
och underhåll i respektive region. Man ska därvid tillse att regelverket följs. 
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För drift- och underhåll anlitar region- eller lokalkontoret någon entreprenör. 
Vid upphandlandet av denne, har man t.ex. FSB som stöd. Vanligen åläggs härvid 
entreprenören att utföra egna funktionskontroller av den vägutrustning som 
entreprenaden omfattar, dvs. entreprenören ska verifiera att kraven i FSB är 
uppfyllda. Sedan åligger det Vägverket att med hjälp av stickprovskontroller 
kontrollera att så verkligen är fallet. 
 
2.4 Förväntade effekter av vägutrustning 
Syftet med att utrusta en väg med någon typ av vägutrustning är vanligen en 
önskan om att förbättra trafiksäkerheten och/eller framkomligheten och/eller kom-
forten och/eller miljön. 

Trafiksäkerhetseffekterna av vägutrustning kan vara svåra att värdera. De allra 
flesta undersökningarna av sambandet mellan vägutrustning och trafiksäkerhet har 
inneburit försök att skatta hur introduktionen av någon vägutrustning påverkar 
trafiksäkerheten. Man sätter upp vägbelysning längs en väg och ser hur olycks-
talen förändras, man sätter upp trafikljus i en korsning, etc. Här finns emellertid 
ett problem: 

I ett vetenskapligt försök är det oerhört viktigt att sträckorna eller korsningarna 
där man vidtar åtgärd är slumpmässigt valda. Samtidigt är det svårt att välja dessa 
slumpmässigt. Vilken väghållare vill sätta upp trafikljus i en korsning där inga 
olyckor inträffar – även om det gäller ett kontrollerat försök? 

Det ligger således nära till hands att man i slutänden tvingas eller åtminstone 
lockas att välja platserna för åtgärd systematiskt. Påtryckningar från väghållare, 
polis, allmänhet, etc. gör att åtgärderna introduceras på sträckor eller i korsningar 
som man upplever som olycksdrabbade och då är det nödvändigt att kompensera 
för regressionseffekter: Om man tar exemplet med en korsning, så kommer antalet 
olyckor i en och samma korsningar att variera slumpmässigt år från år. Och under 
några år kanske det, också slumpmässigt, råkar inträffa många olyckor i kors-
ningen. Det är då väghållare och politiker tycker att det är dags att handla. Man 
sätter upp trafiksignaler och lyckas påvisa en positiv trafiksäkerhetseffekt. Men 
vad hade effekten blivit om man inte hade vidtagit någon åtgärd? Oavsett det, så 
förstår man att risken är stor att trafiksäkerhetseffekten av en åtgärd överskattas. 
Detta är viktigt att ha i åtanke när man värderar vikten av att använda vägut-
rustning och sedan underhålla denna. 

Den enda typen av vägutrustning för vilken man entydigt har lyckats påvisa 
trafiksäkerhetseffekter är vägbelysning. Detta måste tolkas så att när man har satt 
upp vägbelysning har de visuella förhållandena förbättrats så mycket att 
trafikanternas eventuella kompensatoriska beteende (t.ex. i form av höjd 
hastighet), inte har reducerat den möjliga effekten till noll. 

För trafiksignaler är också de positiva trafiksäkerhetseffekterna ganska säkra: 
Om man introducerar trafiksignaler i en korsning minskar olyckorna – endast i T-
korsningar är detta osäkert. 

Vad gäller annan vägutrustning är sambanden mellan införandet av utrust-
ningen och trafiksäkerheten mer oklara. Delvis beror detta på att de förväntade 
effekterna är små och därför svåra att påvisa (med statistisk säkerhet). Det kan 
också bero på interaktioner mellan effekt och vägmiljö. Exempelvis har Kallberg 
(1993) visat att införandet av vägkantstolpar i Finland innebar ökade olycksrisker 
på vägar med dålig linjeföring, medan de inte hade någon effekt på andra vägar. 
En vägutrustning som ger önskade effekter på en typ av vägar eller i en typ av 
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korsningar, kan således ge en sämre effekt på andra platser. Vägutrustning som 
förväntas reducera singelolyckor, t.ex. räcken, är också svår att utvärdera med 
avseende på trafiksäkerhet. Anledningen är att mörkertalet är stort vad gäller 
singelolyckor. 

Effekterna på framkomlighet och komfort kan anses vara positiva för all 
vägutrustning utom stängsel och barriärer – åtminstone under vissa förhållanden. 
Alla som kört bil en mörk, regnig höstkväll vet hur skönt det är att se vägkant-
stolparna. De höjer under svåra siktförhållanden både den visuella komforten och 
framkomligheten.  

Effekter av vägutrustning sammanfattas väl i TØI’s Trafikksikkerhetshandbok 
(Elvik et al., 1997). 
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3 De fem typerna av vägutrustning 
3.1 Vägbelysning 
3.1.1 Inledning 
Huvudgruppen vägbelysning kan enligt tabell 2 indelas i tre undergrupper: 
vägbelysning, kommersiell belysning samt ledljus. 

Vägbelysning tillhör en av få typer av vägutrustningar som man faktiskt har 
lyckats påvisa signifikant starka positiva trafiksäkerhetseffekter av. Således anger 
(Elvik et al., 1997) att införande av vägbelysning reducerar personskadeolyckorna 
i mörker med 25–32 % (95 % konfidensintervall). Vidare säger man att en 
fördubbling av belysningsnivån sannolikt reducerar personskadeolyckorna med 
8 %, men att denna förändring inte är signifikant. Andra undersökningar, t.ex. 
(Friss et al., 1976) har visat på att effekterna är störst för fotgängare och då väg-
banorna är våta.  

Det primära syftet med att utrusta en gata eller väg med belysning är därför 
ofta att man önskar förbättra trafiksäkerheten i mörker. Införandet av belysning 
kan emellertid också förväntas höja komforten för alla trafikantkategorier och 
tryggheten för fotgängare och cyklister. Därför har man ofta belysning på GC-
vägar som är separerade från trafikleder. 

De ljuskällor som används i dag är nästan uteslutande kvicksilverlampor (ljus 
med dragning åt det blåa hållet) och högtrycksnatriumljus (urladdningslampa som 
avger gult ljus). Den sistnämnda har bättre ljusutbyte än kvicksilverljuset, dvs. 
man får högre ljusstyrka per tillförd effekt. Färgåtergivningen är emellertid dålig, 
varför det kan vara svårt att i mörker känna igen exempelvis sin bil endast på 
färgen. I miljöer där man vill ha korrekta färger även i mörker, används därför 
ibland kvicksilverljus av estetiska skäl. I speciella områden, t.ex. gamla kultur-
stadsdelar, använder man av samma skäl även den traditionella glödlampan. 
Under 2002 har dessutom introducerats en helt ny ljuskälla: metallhalogenlampan. 
Denna har samma goda ljusutbyte som högtrycksnatriumlampan och lika bra 
färgåtergivning som glödlampan. 

En förändring i användandet av vägbelysning under senare år har inneburit att 
man allt mer ser till estetiken. Man försöker få belysningen att harmonisera med 
miljön, utan att tumma på de tekniska kraven. Man använder även belysning 
också endast av estetiska skäl, t.ex. för att lysa upp broar och viadukter. 

Kommersiell belysning är oftast negativ för trafikanterna i den meningen att 
den kan vara bländande. Man har här ett motsatsförhållande: någon vill få fram ett 
kommersiellt budskap till trafikanterna och vill därför göra skylten så iögon-
fallande som möjligt. Detta innebär emellertid ofta att den kan vara bländande 
eller på annat sätt störande. 

Till den kommersiella belysningens försvar kan anföras att den faktiskt även 
kan ha en vägvisande funktion genom att vara ett ”landmärke”. 

Ledljus används endast i mycket begränsad omfattning i Sverige. Syftet med 
dessa ljus är vanligen att förbättra den visuella ledningen. Försök med att för-
stärka den visuella ledningen genom att förse mitträcket på motorväg med ledljus 
pågår 2002 på E4 norr om Sundsvall. Vid E4, norra infarten till Helsingborg, har 
ledljus satts upp av estetiska skäl. 
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3.1.2 Begreppsförklaringar och parametrar av intresse 
Nedan förklaras de begrepp som förekommer i samband med vägbelysning. Dels 
beskrivs de i texten, dels sammanfattas de i tabell 4. 
 
belysningsstyrka ljusflödet som infaller i normalens riktning mot en yta, divi-

derat med ytans area [lumen/m2 = lux]. Infallande ljus som 
avviker från normalens riktning anges med den 
cosinuskorrigerade belysningsstyrkan 

 

  αcos⋅Φ=
A

E , (1) 

 
 där E [lux] är belysningsstyrkan, Φ  [lumen] är ljusflödet, A 

[m2] är arean och α [grader] är vinkeln mellan ytans normal 
och infallande ljus. 

 
 Belysningsstyrkan kan även beräknas med den s.k. 

inverterade kvadratlagen: 
 

  αcos2 ⋅=
a
IE , (2) 

 
 där E [lux] är belysningsstyrkan, I [cd] är ljusstyrkan, a 

[meter] är avståndet från ljuskällan till den belysta ytan och 
α [grader] är vinkeln mellan ytans normal och infallande 
ljus. 

 
ljusstyrka ljusflödet som utstrålar från en ljuskälla eller yta, dividerat 

med den rymdvinkel inom vilken utstrålningen sker 
[lumen/srad = candela] 

 

  
ω
Φ=I , (3) 

 
 där I [cd] är ljusstyrkan, Φ  [lumen] är ljusflödet och ω 

[srad] är rymdvinkeln. 
 
luminans ljusflödet som utstrålar från en ljuskälla eller yta, dividerat 

med ytans area 
 

  
A
IL = , (4) 

 
 där L [cd/m2] är luminansen, I [cd] är ljusstyrkan och A [m2] 

arean 
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luminanskoefficient anger hur ljus en yta är i diffus belysning, Den kan sägas 
i diffus belysning  beskriva ytans ljushet i dagsljus en mulen dag eller i 

vägbelysning. 
 

   
diffE
LQd = , (5) 

 
 där Qd [cd/m2/lux] är luminanskoefficienten, L [cd/m2] är 

ytans luminans och Ediff [lux] är den diffusa belysnings-
styrkan. 

  
ströljusluminans anger den synnedsättande bländning som en ljuskälla ger 
(bländning) upphov till 

    nS
EKL

Θ
⋅= , (6) 

  
 där LS [cd/m2] är ströljusluminansen, E [lux] är 

belysningsstyrkan och Θ [grader] är vinkeln mellan obser-
vationsriktningen och det infallande ljusets riktning. K och 
n är två konstanter som från empiriska resultat har åsatts 
värdena 9,2 respektive 2. 

 
Man noterar att de tre förstnämnda parametrarna avser direktstrålat ljus, medan de 
tre sistnämnda avser reflekterat ljus. I det sistnämnda fallet avses det ljus som 
reflekteras i retina i ögat och där ger upphov till en synnedsättande bländning. 

Trafikantens möjlighet att upptäcka ett objekt på vägen, t.ex. en fotgängare, 
avgörs av objektets kontrast mot bakgrunden. I vägbelysning ses objektet vanligen 
i negativ kontrast, dvs. bakgrunden är ljusare än hindret. Det är således en fördel 
om vägbeläggningen är så ljus som möjligt. Kontrasten, C, definieras som 
 

kontrast  
SB

Bo
LL
LL

C
+
−

= , (7) 

 
där LO [cd/m2] är objektets luminans (sett i förarens geometri), LB [cd/m2] är 
bakgrundens luminans och LS [cd/m2] är den synnedsättande ströljusluminansen. 
 
Man konstaterar att C i (7) kommer att anta ett värde i intervallet [-1, ∞]. Med 
negativ kontrast innebär detta optimal synbarhet för C = -1. Detta betyder att LS 
ska vara så liten som möjligt och LB så stor som möjligt.  
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Tabell 4  Sammanfattning av de storheter som används för att beskriva vägbelys-
ningens funktion. 

Storhet Beteckning Enhet Beräknas som 
belysningsstyrka E lux αcos⋅Φ= AE  

αcos2 ⋅=
a

IE  

ljusstyrka I cd ω
Φ=I  

luminans L cd/m2 L= A
I  

luminanskoefficient Qd mcd/m2/lux E
LQd =  

ströljusluminans 

(bländning) 

Ls cd/m2 ns EKL
Θ

⋅=  

kontrast C – 
)(

)(
sb

bo
LL

LLC +
−=  

 
Från trafikantens synpunkt är det från belysningsarmaturen utstrålade ljuset av 
mindre intresse. Först när ljuset träffar en yta och reflekteras blir ytan synlig och 
ger trafikanten möjlighet att upptäcka t.ex. en fotgängare. Eftersom vägbanan 
bildar bakgrund till objektet som ska upptäckas, vill man av den anledningen ha 
krav på vägbaneluminansen i vägbelysning. Emellertid är luminansmätningar 
förhållandevis svåra att utföra och därför vill man undvika dessa. En möjlighet är 
då att mäta belysningsstyrkan (med en luxmeter) och vägbanans luminanskoeffi-
cient i diffus belysning (praktiska instrument för detta finns på marknaden). Från 
dessa två storheter kan man därefter beräkna luminansen med hjälp av sambandet 
(5), ovan. 

Slutligen bör armaturens ljusfördelning nämnas. Denna beskriver hur mycket 
ljus som utstrålar i olika riktningar från armaturen. Vanligen beskrivs detta i ett 
s.k. isocandeladiagram. Varje kurva i detta diagram sammanbinder ljusriktningar 
med samma ljusstyrka. 

Andra – icke optiska – parametrar som definierar en belysningsanläggning är 
ljuspunktsavstånd och ljuspunktshöjd. Dessa är emellertid av mindre intresse från 
drifts- och underhållssynpunkt. Vidare kan stolpens lutning påverka anlägg-
ningens funktion: om stolpen lutar alltför mycket får man sannolikt inte den 
önskvärda ljusfördelningen på vägbanan. 

Slutligen kan man nämna att vid en tillståndsbeskrivning av en vägbelys-
ningsanläggning är det av intresse från trafiksäkerhetssynpunkt att notera avstånd 
mellan stolpe och körfält samt även stolptyp (eftergivlig eller ej). 
 
3.1.3 Litteraturgenomgång 
Som antytts ovan är vägbaneluminansen den parameter som beskriver en belys-
ningsanläggnings funktion bäst och som därför är mest relevant för trafikanten. 
Emellertid är denna storhet relativt svår att mäta – åtminstone med den tradi-
tionella fotometern. Någon studie som redovisar mätningar med ett sådant instru-
ment har inte heller påträffats i litteraturen. En metod som innebär luminans-
mätning med CCD-kamera beskrivs emellertid i Todd (1990). I princip innebär 
detta att man från en videobild kan bestämma luminansen i varje enskilt pixel. 
Man monterar således CCD-kameran i ögonhöjd i en personbil och mäter från 
stillastående fordon. Från detta är det sedan möjligt att bestämma t.ex. vägbanans 



 

VTI rapport 471 27 

medelluminans eller luminansjämnhet. Referensen berör dock inte anpassningen 
till ögats känslighetskurva, vilken kräver dyra, precisa filter – ett för fotopiskt 
(dagsljus) och ett för skotopiskt (mörker) seende. CCD-kameran kan inte heller 
anses vara lämpad för tillståndsbeskrivningar – den är dyr och relativt komplice-
rad att använda. 

Om man känner vägbanans luminanskoefficient och belysningsstyrkan mot 
vägytan, kan man beräkna vägyteluminansen enligt (5), ovan. Luminanskoef-
ficienten kan mätas med ett portabelt instrument. Principen för dessa mätningar 
beskrivs i Øbro (1978). Belysningsstyrkan mäts, ganska enkelt, med en luxmeter 
som är cosinuskorrigerad. 

Sambandet (5) utnyttjas i de nya, reviderade danska reglerna för vägbelysning 
(Vejdirektoratet, 1999). Här har man antagit att vägytan har givna reflexions-
egenskaper och kontrollerar luminanskravet endast med mätning av belysnings-
styrkan från den stationära belysningsanläggningen. På så sätt blir kravet relativt 
enkelt att kontrollera, eftersom man kan nöja sig med att använda en luxmeter.  

Vanligen mäter man belysningsstyrkan stationärt, dvs. man placerar fotocellen 
på vägytan i ett antal punkter som får representera hela vägytan. Det är emellertid 
även möjligt att göra denna mätning mobilt, vilket beskrivs i Zimmer (1988). Här 
har man placerat fotocellen på taket på ett fordon. Man tar in signalen från foto-
cellen tillsammans med en signal från en pulsgivare på ett hjul och samplar med 
intervallet 5 meter. På så sätt får man belysningsstyrkan var 5:e meter längs ett 
spår i vägen. För att översätta belysningsstyrkan på fordonets tak till belysnings-
styrkan på vägytan, använder man den inverterade kvadratlagen (2). 

Några tillståndsbeskrivningar som behandlar den belysningstekniska funk-
tionen hos befintliga anläggningar finns inte beskrivna i litteraturen. Luminans-
mätningar är, som tidigare nämnts, komplicerade och därmed dyra att utföra. 
Luxmetermätningar är enklare att göra, men för att undvika störningar på och från 
trafiken (fordonsljus), så måste man i praktiken göra sådana mätningar nattetid. 
Detta innebär i sin tur att mätningarna blir dyra. I Wilken et al., 2001, konstaterar 
man ”…it became evident that the Europeans have not achieved an effective 
means of maintaining the photometric performance of the lighting systems. Once 
a system is designed and built, no systematic lighting measurements are made … 
This causes a rapidly deteriorating performance of the system.” En amerikansk 
grupp belysningstekniker gjorde denna iakttagelse under en studieresa i 
Centraleuropa och Finland. Sannolikt gäller detta konstaterande även Sverige: När 
väl en belysningsanläggning är projekterad och uppsatt, utförs inga vidare 
kontroller av den belysningstekniska funktionen. 

De kontroller av belysningsanläggningar som utförs, avser nästan uteslutande 
stolparnas kondition. Således beskriver flera amerikanska studier hur man kan 
inspektera belysningsmaster automatiskt. Lozev et al. (1997) beskriver ett robot-
system, som innebär att en kameraförsedd robot klättrat uppför belysningsmasten. 
Personal kan på så sätt inspektera både mast och armatur från marken. 

En annan studie (Howard, 1998) beskriver olika metoder att detektera rost-
angrepp på belysningsmaster: Okulärbesiktning, audiell inspektion, ultraljudstest, 
potentialmätning, statiskt belastningstest och ultraljudsscreening. Ofta duger inte 
endast en okulärbesiktning eftersom stolpen kan vara angripen under markytan. 
Sådana skador kan med fördel upptäckas t.ex. med potentialmätning. Detta 
innebär att från mätning av spänningen mellan stolpen och markytan kan avgöra 
om det finns rostangrepp.  
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En viktig fråga vid underhåll av vägutrustning är vilken strategi man ska ha för 
att välja tidpunkt för åtgärd, t.ex. utbyte av lampor eller tvätt. En engelsk under-
sökning (Webster, 1987) visar att inspektionsintervallet måste vara så kort att 
högst 2,5 % av alla lampor har slocknat. Har fler slocknat klagar allmänheten och 
man måste göra insatser utöver de ordinarie, vilket alltid kostar extra. Man fann 
även att tvättningen blir mer kostnadseffektiv om den utförs separat från inspek-
tionen. Om inspektion, eventuellt lampbyte och tvätt utförs samtidigt, tenderar 
tvättningen att bli en andrahandsuppgift som utförs mindre noggrant. 

Den enda tillståndbedömningen av vägbelysning som har gått att finna är 
utförd i Sverige på uppdrag av Vägverket. Egentligen består denna tillståndsbe-
dömning av tre delar: en metodstudie, en pilotstudie i Region Mälardalen och ett 
huvudförsök i samtliga Vägverkets regioner, utom VMN. 

I metodstudien (Trafikdata Produkter AB, 1999) undersökte man möjligheten 
att göra en bedömning av belysningsmastens kondition och placering mobilt. Man 
bedömde tre parametrar: avstånd mellan oeftergivlig stolpe och vägbanekant, 
stolptyp samt armaturtyp. 

Man fann att det var svårt att avgöra avståndet mellan stolpe och vägbana 
mobilt. Däremot hade man inga problem att registrera om stolpen var eftergivlig 
eller oeftergivlig eller av trä. Inte heller hade man svårt att avgöra om armaturen 
var öppen eller sluten. Av 120 bedömda stolpar underkändes 33 %. 

Erfarenheterna från metodstudien tog man med sig till kommande pilotprojekt 
(Trafikdata Produkter AB, 2001). I denna studie bedömde man vägbelysningens 
tillstånd på 13 sträckor och i 14 tätorter i VMN.  

Eftersom det i metodstudien visade sig vara svårt att bedöma avstånd mobilt, 
testades nu en mätning med laser. Med hjälp av lasermätning avgjordes om oefter-
givliga belysningsmaster stod tillräcklig långt från vägbanekanten för att uppfylla 
kraven enligt FSB. Konkret innebär detta att avståndet ska vara minst 2, 3 eller  
4 meter på väg med hastighetsbegränsningen 50–70, 90 respektive 110 km/tim. 
Man bedömde dessutom belysningens funktionalitet. I praktiken betydde detta att 
man avgjorde om stolpen stod tillräckligt rakt (lodrät) för att ge korrekt belysning 
på vägbanan. Figur 1 visar exempel på belysningsanläggningar som sannolikt 
skulle ha underkänts vid en sådan tillståndsbeskrivning. 
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Figur 1  Belysningsanläggningen till vänster har trästolpar som lutar betänkligt. 
Till höger ser man en armatur som är vriden 180°. Båda anläggningarna skulle 
ha underkänts vid en tillståndsbeskrivning. 
 
Resultaten visar att på landsbygd underkändes 34 % av 20 000 kontrollerade 
stolpar, medan 38 % av 36 000 stolpar underkändes i tätorterna. Vanligen låg 
stolpens placering som grund för underkännandet. 

I denna studie gjordes även upprepad mätning för att se på repeterbarheten och 
om bedömarna hade gjort bedömningar med god validitet. Således gjordes två 
oberoende bedömningar av två personer och dessutom objektiva, fysikaliska mät-
ningar. Repeterbarhet och validitet visade sig vara goda, varför metoden bedöm-
des kunna användas i ett kommande huvudförsök. 

I huvudförsöket (Svedlund, 2001) användes exakt samma metod som i pilot-
studien (Trafikdata Produkter AB, 2001), men nu applicerad på hela landet utom 
VMN. Man gjorde bedömningar av sammanlagt 210 000 belysningsstolpar och 
underkände 32 % av dessa. Variationen mellan regionerna var emellertid stor: 
Exempelvis underkändes i VN endast 6 %, medan i VSK 55 % blev underkända. 

Man noterar att i ovan redovisade tillståndsbeskrivningar har inga ljustekniska 
mätningar eller bedömningar utförts, vilket måste anses vara en brist. Vidare 
noteras att den statistiska sampelmetoden och analysen är väl genomtänkt och 
mycket vederhäftig. Exempelvis har man full kontroll på osäkerheten i skatt-
ningen av aktuella parametrar. Metoden är dessutom så generell att den kan 
appliceras på annan vägutrustning än vägbelysning. 

Bländning från kommersiell belysning har studerats mycket sparsamt. Endast 
en studie har gått att finna, och den är nordisk. I serien ”Mörkertrafik” (Nordiska 
samarbetet inom mörkertrafikforskning, 1977) har man uppmärksammat bländan-
de sidoanläggningar och konstaterar att detta är ett faktiskt problem. Man har från 
foton skattat bländningsvinkel från bensinstationer och från en bil mätt belys-
ningsstyrkan vid förarens ögon. Studien utmynnar i ett förslag till krav på högsta 
tillåtna bländning, eller på den s.k. ströljusluminansen. Man anger detta krav till 
0,05 cd/m2 på väg utan stationär belysning och till 0,12 cd/m2 på väg med belys-
ning. 
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3.1.4 Regelverk avseende vägbelysning 
Några färdiga, accepterade EN-regelverk för vägbelysning finns inte (oktober 
2002).  

I Sverige använder man ett regelverk som förkortas och vanligen benämns 
REBEL 91 (Regler för stationär gatubelysning, 1991), (Vägverket och Kommun-
förbundet, 1991). Detta regelverk är snarlikt det danska regelverket från 80-talet 
och baseras till stor del på lägsta luminansnivåer. Av skäl som nämnts ovan har 
det därför inte kommit att användas i någon större utsträckning.  

För drift- och underhåll anger FSB (Funktions- och Standardbeskrivning) 
(Vägverket, 2001) de krav som ställs på en anläggning i drift. Detta regelverk 
innehåller emellertid inga ljustekniska parametrar, utan fokuserar på armaturernas 
och masternas kondition samt om lamporna fungerar eller ej. Man finner dess-
utom stöd för dimensionering av belysningsstolpar i Vägutrustning 94 (Vägverket, 
1994). 

Det kan vara värt att åter nämna det danska regelverket från 1999 
(Vejdirektoratet, 1999). Detta är det enda hittills antagna regelverket som innebär 
att belysningsnivåerna mäts. Dessa ligger sedan till grund för en skattning av 
luminansnivåerna. Belysningsstyrka kan mätas relativt enkelt, varför det finns 
goda förutsättningar för att detta regelverk kommer att användas. Man kan nog 
även förvänta sig att åtminstone de nordiska länderna kommer att snegla på detta 
dokument vid framtida översyn av det nationella bestämmelserna. 
 
3.1.5 Vägverkets syn på vägbelysning 
Intervjuer med DoU-ansvariga på Vägverkets regionkontor har visat på stora 
skillnader i hur man utför drifts- och underhållsåtgärder på vägbelysning. 
Exempelvis utför en region okulärbesiktning av samtliga anläggningar 2 ggr/år, då 
man byter ut enstaka lampor som har slocknat och avgör behov av tvättning av 
armaturerna. Under varje 4-årsperiod utförs dessutom s.k. seriebyte, vilket innebär 
att man inom ett driftsområde byter samtliga lampor och utför noggrann inspek-
tion av stolpar och armaturer. En annan region utför inga inspektioner alls. Medel 
för detta saknas helt och man litar på att allmänheten säger till när alltför många 
lampor har slocknat. 

Gemensamt för samtliga regioner är att några fysikaliska mätningar inte utförs. 
Inte heller görs bedömning av bländning från armaturer eller från omgivande ljus-
källor. 

Prioriteringen av vägbelysning varierar mycket mellan regionerna. Flera 
regioner anser att det är mycket viktigt att i framtiden kunna mäta vägbelys-
ningens funktion objektivt, medan någon region absolut inte kände något sådant 
behov. 
 
3.1.6 Sammanfattning av vägbelysning 
Som man konstaterar i den amerikanska studien (Wilken et al., 2001) förhåller det 
sig så, att efter det att en vägbelysningsanläggning har satts upp, så lämnas den 
(något tillspetsat) åt sitt öde. Man kontrollerar visserligen mekaniska skador och 
huruvida lampor lyser eller inte. Funktionsmätningar utförs emellertid aldrig, eller 
i bästa fall sällan. 

Anledningen till att funktionsmätningar inte utförs är att det saknas bra och 
enkla mätmetoder. Samtidigt ska man veta att ljusförhållandena på en väg med 
vägbelysning är komplicerade; luminansnivån varierar längs och tvärs vägen och 
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man har också en variation som beror på vägytans reflexionsegenskaper. Detta gör 
att mätningarna måste bli ganska omfattande. 

Det är känt från många olycksstudier att vägbelysning har en, oftast kraftigt 
trafiksäkerhetshöjande effekt. Har man investerat i vägbelysning finns det därför 
all anledning att kontrollera att dess funktion upprätthålls. Det känns därför 
mycket angeläget att utveckla fysikaliska, praktiska mätmetoder som kan 
användas vid tillståndsbeskrivning av vägbelysningars funktion. 

Samtalen med drift- och underhållsansvariga på Vägverkets regionkontor visar 
att flera prioriterar vägbelysning högt. Det anses att kunskap och erfarenhet 
saknas och resurser för vederhäftiga inspektioner saknas. Ett par regioner visade 
dock mindre intresse för vägbelysning – man ansåg att om inspektion över-
huvudtaget behövs, så duger okulärbesiktning gott. En region tyckte att man kan 
förlita sig på allmänhetens klagomål då lampor har slocknat. 
 
3.2 Stängsel och barriärer 
3.2.1 Inledning 
Stängsel och barriärer omfattar flera olika typer av vägutrustning med ganska 
olika funktion. Gemensamt för samtliga är dock att de aldrig innehåller några 
aktiva komponenter som åldras eller slutar att fungera. En tillståndsbeskrivning av 
stängsel och barriärer innebär därför att man observerar eller mäter om utrust-
ningen är intakt och står på rätt plats med korrekt lutning och höjd.  

Undergrupper till stängsel och barriärer är: 
Vägräcken. Här avses räcken vid vägkanten som ska förhindra fordon att köra 

av vägbanan. Det är viktigt att dessa räcken har korrekt lutning och höjd samt att 
räckesändarna är intakta och påkörningsvänliga. 

Viltstängsel. Dessa stängsel finns några meter från vägkanten och ska för-
hindra vilda djur att komma upp på vägen. Vid mindre skogsvägar och liknande 
har man försett stängslet med en grind. Det är viktigt att dessa grindar hålls 
stängda eftersom ett djur som kommer upp på vägen har svårt att komma därifrån. 

Barriärer. För att förhindra mötesolyckor förses motorvägar och trefältsvägar 
ofta med en mittbarriär. Speciellt på smala motorvägar och trefältsvägar före-
kommer påkörningar som kräver reparationsåtgärder.  

Krockskydd. Exempel på krockskydd är påkörningsskydd vid brofundament. 
Dessa ska finnas på plats och vara intakta. 

Bullerskydd. Bullerskydden kan anses ha avsedd dämpning så länge de är 
intakta. En inspektion innebär därför endast en okulärbesiktning av eventuella 
skador. 

Bländskydd. För bländskydd gäller, liksom för bullerskydd, att så länge de är 
hela och intakta kan de anses ha avsedd effekt.  
 
Även om en tillståndsbeskrivning inte innebär fysikaliska mätningar av 
funktionen, är det naturligtvis viktigt att den utförs korrekt. Detta kräver utbildad 
personal och att intervallen mellan inspektionerna inte är alltför långa. 

I Sverige har man på senare år alltmer börjat utföra de konventionella 13-
metersvägarna som s.k. ”mötesfria landsvägar” (trefältsvägar, 2+1-vägar). Detta 
innebär att man har omväxlande två och ett körfält i de båda körriktningarna och 
att mötande trafik åtskiljs med en mittbarriär, oftast av typ vajerräcke, som i figur 
2. 
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Figur 2  En vanlig syn på trefältsvägar med mittbarriär. 
Här på E4 norr om Gävle. 
 
Mittbarriärerna på trefältsvägarna har inneburit ökade underhållsåtgärder pga. på-
körning. Det faktum att barriären är placerad nära trafiken ställer krav på kort tid 
mellan påkörning och åtgärd, dvs. kort tid mellan inspektionerna. 
 
3.2.2 Begreppsförklaringar och parametrar av intresse 
Några speciella termer eller begrepp som behöver förklaras förekommer inte i 
samband med stängsel och barriärer. 
 
3.2.3 Litteraturgenomgång 
De studier som har gjorts på vägräcken beskriver nästan uteslutande hur fordonet 
uppför sig vid påkörning av räcket. Detta har gjorts endera i fullskala eller genom 
datorsimulering. Exempelvis har van der Drift, Rien & Verweij (1996) beskrivit 
hur räcken krocktestas och Bateman et al. hur man kan simulera fordonets (1998) 
uppförande vid kollision med räcket. 

Endast en utländsk studie som beskriver tillståndsbeskrivningar av stängsel och 
barriärer har gått att finna och den avser bullerskydd. I Sverige har Trafikdata 
Produkter AB på uppdrag av Vägverket gjort tillståndsbeskrivning av vägräcken i 
tre studier (Trafikdata Produkter AB, 1999; Trafikdata Produkter AB, 2001; 
Svedlund, 2001). Dessa inventeringar har gjorts i samband med att man studerade 
vägbelysning och vägmärken. 

I förstudien (Trafikdata Produkter AB, 1999) ville man se om det är möjligt att 
mäta och bedöma vägräckets tillstånd mobilt i ca 30 km/tim. Man mätte räckets 
längd samtidigt som man gjorde bedömning av: 
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• Höjd. Räckets höjd ska vara 450–650 mm 
• Lutning. Räcket får inte luta in mot vägen och högst 150 mm från vägen 
• Balktyp. Träbalk underkänns 
• Stolptyp. Stolpe med fysiska skador underkänns 
• Räckesändtyp. Oklart vad som krävdes för godkännande. 

 
Endast räcken som godkändes på samtliga ovan nämnda fem punkter var god-
kända. I rapporten kommenteras inte hur metoden fungerade, dvs. om det var 
möjligt att göra bedömningarna. Emellertid justerade man bedömningarna något i 
följande pilotstudie, varför man kan anta att det fanns vissa problem. Det primära 
med förstudien var att testa metoden, men det kan ändå nämnas att av 6 790 km 
räcken underkändes 4,5 %. 

I pilotstudien (Trafikdata Produkter AB, 2001) hade man ändrat metoden något 
och gjorde nu endast bedömning av tre parametrar: 

• Bedömning av höjden gjordes. Var man tveksam om den låg inom 
intervallet för godkänt, 450–650 mm, gjordes mätning manuellt 

• Lutning bedömdes utan eventuell kontrollmätning 
• Bedömning av trafikskada gjordes. Detta innebar att om hela eller del av 

räcket var skadat så att dess skyddande funktion hade upphört, så 
underkändes det. 

 
Liksom tidigare underkändes räcket så snart det inte var godkänt på samtliga tre 
punkter. Parallellt med bedömningarna gjordes även mätning av räckets längd. 

Studien genomfördes 2000 i Region Mälardalen. Resultaten visade att av 
1 000 km besiktigade räcken underkändes 3 %. 

I huvudförsöket (Svedlund, 2001) användes exakt samma bedömningsför-
farande som i pilotstudien. Nu inventerades hela landet, utom VMN. För urvalet 
användes Vägverkets basram och ur denna samplades 7 940 km vägräcken. Av 
dessa underkändes 7 %. Variationerna mellan regionerna var stor: i VSK under-
kändes endast 0,2 %, medan andelen underkänd räckeslängd i VM var 20 %. 

Cottrell (1988) har i en studie validerat FHWA’s modell för tid mellan upp-
täckt av felaktigt räcke och åtgärd. Denna modell säger att tiden mellan upptäckt 
och åtgärd ska vara kortare än den förväntade tiden mellan påkörningar. Om t.ex. 
tiden mellan påkörningarna är Poissonfördelad med 2 påkörningar/år, ska räcket 
åtgärdas inom 9,4 dygn om man vill vara 95 % säker på att inte ha någon olycka 
före åtgärden. Räcket ska även inspekteras med samma intervall. 

Modellen validerades i en fältstudie och man fann validiteten vara god. Enda 
problemet var att modellen överskattar risken för olycka där räcket redan är 
påkört. Man föreslår att man korrigerar för detta med en faktor. 

Bullerskydd har studerats av Kay et al. (1987). När denna studie genomfördes 
var bullerskydd en relativt ny företeelse i USA (de hade funnits i ca 30 år) och 
man hade tidigare inte gjort några tillståndsbeskrivningar av deras funktion. Man 
konstaterar att ”hittills har man fokuserat på design och utförande av bullerskydd 
som reducerar trafikbullret med 10–15 dB, men man har inte studerat funktionen 
över tid”. 

Man säger vidare att trots att bullerskyddets primära funktion ska vara att 
reducera ljudnivån, är det inte realistiskt att göra tillståndsmätningar av buller. 
Istället koncentrerade man sig på att okulärt besiktiga ett stort tal bullerskydd av 
olika typ. Undersökningen omfattade 36 bullerskydd i Illinois (84 % av samtliga). 
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Dessa var av flera typer, utförda av jord, trä, betong, stål, aluminium, glasfiber 
och även några konstruktioner innehållande både metall och betong. 

Resultaten visade att endast två av de inspekterade bullerskydden hade förstörts 
av vägmiljön så mycket att de borde bytas ut. Den ena av dessa var utförd av trä 
och den andra av stål. 

Slutsatsen var att från uppsättningen och 20 år framåt kan alla typer av buller-
skydd anses vara underhållsfria (om de inte blir påkörda), men livslängden kan 
knappast anses vara längre än 25 år. 

Bländskydd har studerats av Jaquett & Gudum (1993). De studerade tre typer 
av bländskydd, varvid man mätte upp belysningsstyrkan vid förarens öga med och 
utan skydd. Resultaten visar att utan bländskydd har man belysningsstyrkan 
1–2 lux vid ögat. Det effektivaste bländskyddet reducerade belysningsstyrkan till i 
det närmaste 0 lux. 

Några studier som beskriver tillståndsbeskrivning av viltstängsel, barriärer, 
krockskydd eller bländskydd har inte gått att finna. Vad gäller tillståndsbeskriv-
ning av barriärer, har detta ett visst intresse för Sverige, med tanke på att många 
trefältsvägar och motorvägar förses med mitträcke. Här handlar det emellertid om 
okulärbesiktning med vissa intervall och samplingsmetoden som beskrivs i 
Svedlund (2001) borde då vara applicerbar om den modifieras. För att uppskatta 
tid mellan inspektioner kan resultaten i Cottrell (1988) användas. 
 
3.2.4 Regelverk avseende stängsel och barriärer 
Vid investering i stängsel och barriärer gäller i Sverige ATB VÄG (Vägverket, 
2000). I FSB (Vägverket, 2001) återfinns de parametrar som ska bedömas med 
avseende på drifts- och underhållsåtgärder. 

Internationellt finns färdiga EN-standarder för hur nya buller- och bländskydd 
kan testas före uppsättning, EN 1793-1 (European Committee for Standardization, 
2000) och EN 12676-2 (European Committee for Standardization, 1997). Dessa är 
emellertid inte relevanta för tillståndsbeskrivningar. 
 
3.2.5 Vägverkets syn på stängsel och barriärer 
Några regioner besiktigar kant- och mitträcken en gång per vecka på huvud-
vägnätet och varannan vecka på det lågtrafikerade vägnätet. Andra regioner litar 
på att driftsområdena upptäcker eventuella brister. Oftast handlar det om på-
körning av kant- eller mitträcken och detta upptäcker man lätt. Viltstängsel 
inspekterar man normalt efter vintern, men kontroll av att grindar är stängda 
utförs i samband med räckeskontrollerna. Några andra regelbundna kontroller 
förekommer knappast. 

Vägverket prioriterar inspektion av räcken och barriärer högt. På de flesta 
regioner säger man emellertid att det inte finns något behov av nya metoder för att 
utföra dessa inspektioner. Därför anser man sig inte se något behov av utveckling 
av fysikaliska eller statistiska metoder för tillståndbeskrivning. Möjligen skulle 
man vilja ha någon instruktion, så att inspektioner och mätningar utförs lika över 
hela landet. 
 
3.2.6 Sammanfattning av stängsel och barriärer 
Det råder inget tvivel om att framförallt mitträcken på trefältsvägar måste inspek-
teras regelbundet. En påkörd barriär kan innebära en direkt trafiksäkerhetsrisk och 
måste åtgärdas snarast. På vissa trefältsvägar har man en hög frekvens av påkör-
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ningar och metoden som beskrivs av Cottrell (1988) kan och bör appliceras här. 
Vid inspektion av stängsel och barriärer gör man normalt denna på populationen, 
dvs. man använder ingen samplingsmetod och detta är sannolikt relevant. 

Problemen med att inspektera stängsel och barriärer verkar vara få. Man ska 
endast se till att inspektera med korrekta intervaller och försäkra sig om att be-
dömarna gör korrekta observationer. 

Samtalen med personal på Vägverket gav vid handen att man visserligen tycker 
att framförallt kanträcken och mittbarriärer på trefältsväg är viktig vägutrustning, 
som måste åtgärdas kort tid efter upptäckt av defekt. Man upplever emellertid inte 
detta som något problem eftersom man gör okulärbesiktning av populationen och 
inte har behov av att sampla. 
 
3.3 Vertikala märken 
3.3.1 Inledning 
Vertikala märken indelas i vägmärken, vägkantstolpar och pollare. 

Vägmärken förekommer frekvent i både stads- och landsbygdsmiljö och är 
viktiga så till vida att de ofta har en juridisk funktion; följer man inte vägmärkets 
anvisning riskerar man att bli bötfälld. Det är därför viktigt att de uppfyller alla 
formella krav och har god synbarhet, läsbarhet och iögonfallandehet.  

Vägmärken indelas i fem grupper: 
Varningsmärken är vanligen triangulära och gula med en röd bård. Några har 

en juridisk innebörd, t.ex. ”väjningsplikt”, som innebär att man har skyldighet att 
lämna fordon på den korsande vägen företräde. Andra avser endast att varna, t.ex. 
”stenskott”, som talar om att det finns risk för stenar på vägbanan. 

Förbudsmärken är oftast runda och gula med en röd bård. Dessa har alltid ett 
budskap som är juridiskt bindande. Exempelvis anger ”begränsad hastighet” att 
det är förbjudet att överskrida den på vägmärket angivna hastigheten. 

Även påbudsmärken har, som namnet antyder, ett budskap som måste följas. 
Dessa vägmärken är runda och blå med en vit symbol. Ett exempel på påbuds-
märke är ”påbjuden körriktning, rakt fram”, vilken anger att man endast får fort-
sätta rakt fram. 

Upplysningsmärken finns av flera slag. Ett viktigt sådant är ”motorväg”, vilket 
anger att motorväg börjar och att speciella trafikregler gäller. Även det man i 
dagligt tal benämner ”vägvisningsmärken” tillhör gruppen upplysningsmärken. 

Den femte gruppen vägmärken är tilläggstavlor. Exempel på en sådan är 
tillägget till hastighetsbegränsning som talar om mellan vilka tidpunkter förbuds-
märket gäller.  

Beträffande vägmärkets synbarhet, dvs. det avstånd som det syns på, så utgör 
denna sällan något problem i vare sig dagsljus eller mörker. I dagsljus är det i 
princip vägmärkets storlek som avgör synbarheten och vanligen har man möj-
lighet att se vägmärket på mycket stora avstånd. I mörker måste vägmärkets folie 
vara reflekterande eller belyst för att vägmärkets synbarhet ska vara tillräcklig. 
Numera använder man i Sverige nästan uteslutande reflekterande folier och med 
den teknik som finns, är det inget problem att få tillräcklig reflexion på ett 
vertikalt märke – så länge det är helt och rent. 

Läsbarheten för ett vägmärke är primärt avhängig av symbolstorleken. Många 
studier har dessutom kunnat påvisa ett samband mellan märkets luminans och läs-
barheten i mörker. Man har funnit att alltför hög eller låg luminans försämrar läs-
barheten. Således ska man investera i en reflexfolie som med tanke på vägmärkets 
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placering ger en tillräcklig, men inte för hög, luminans. Därefter ska man med 
driftsåtgärder (tvättning) se till att ett visst kritiskt lägsta tillåtet värde inte under-
skrids (mer om detta nedan). I dagsljus har man egentligen inga problem med läs-
barheten, så länge folien är hel och ren. 

Speciellt i tätortsmiljö kan det vara svårt att upptäcka vägmärken om de inte är 
iögonfallande. Konkurrensen om uppmärksamheten är stor och det är viktigt att 
både märkets placering och utformning är sådant att det lätt upptäcks. Engelskan 
har ordet conspicuity. Tyvärr saknas någon bra motsvarighet i svenska språket, 
men iögonfallandehet skulle kunna användas. För att förbättra vägmärkens iögon-
fallandehet har på senare tid fluorescerande folier börjat användas. Figur 3 visar 
sådana vägmärken. 
 

 
Figur 3  Genom att använda fluorescerande folier till 30- 
skyltarna har man gjort dessa iögonfallande. Jämför med 
vägmärket ”lekande barn” till höger. 
 
Figur 4 visar två exempel på vägmärken med dålig synbarhet, läsbarhet och 
iögonfallandehet. På den vänstra bilden finns även ett vägmärke som är mycket 
iögonfallande trots avståndet mellan observatör och vägmärke. 
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Figur 4  Två exempel på vägmärken med dålig läsbarhet: I mitten av den vänstra 
bilden finns märket ”Allmän fara” med tillägget ”Vägarbetsområde”. På den 
högra bilden talar det blå vägmärket om att man färdas på riksväg 36. (Foto: 
3M). 
 
Vägarbetsmärket i figur 4 är så nedsmutsad att den knappt kan upptäckas och 
absolut inte läsas, medan skylten med vägnummer har skador på folien (separation 
av folieskikten) som gör den näst intill oläslig. Observera vägmärket i bakgrunden 
på den vänstra bilden. Denna är fluorescerande och är mycket iögonfallande trots 
det stora avståndet.  

En mycket vanlig förändring hos reflexfolier är att den röda färgen bleknar. 
Detta har inte studerats systematiskt, men är ett känt faktum och beror på UV-
strålningen. Med en färgmätare är det möjligt att på de flesta typer av folier mäta 
färgen och de röda fälten förväntas då uppfylla regelverkets krav på färg. Figur 5 
visar vägmärket ”förbud att stanna”, vänt mot söder. Märket har genom åren 
utsatts för UV-strålning och bården har från att ha varit röd, blivit nästan vit. 
 

 
Figur 5  På VTI’s bakgård är det förbjudet att stanna. 
Bården på ett förbudsmärke ska ha den färg som visas 
till höger (från Vägverkets webbsida). 
 
För att förbättra vägens visuella ledning på långa avstånd i mörkertrafik sätter 
man på huvudvägnätet upp vägkantstolpar. Dessa svart/vita stolpar är försedda 
med en vit eller gul reflex. Eftersom reflexen är orienterad vertikalt mot 
trafikanten, har den mycket god synbarhet i fordonsbelysning. Trafiksäkerhets-
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effekten av vägkantstolpar är omtvistad, men högst sannolikt är de komforthö-
jande i mörkertrafik – speciellt i vått väglag. Så länge reflexen inte är alltför ned-
smutsad eller trasig, så kan vägkantstolparna anses ha tillräcklig synbarhet. De har 
i smutsigt väglag dock ett utsatt läge, varför de måste tvättas ganska ofta under 
vinterhalvåret. 

Pollare har hittills inte varit så vanligt förekommande i Sverige. Emellertid 
börjar de alltmer användas för att markera avsmalningar och refuger. Pollarna är 
vanligen försedda med reflexmaterial och några större problem med synbarheten 
finns knappast. Det är dock viktigt att de syns, eftersom de markerar områden där 
det kan vara direkt olämpligt att framföra fordonet. 

Figur 6 visar ett användningsområde för pollare. Här har sådana använts för att 
tydliggöra remsan mellan vägen och cykelbanan. 
 

 
Figur 6  Pollare som tydliggör den icke körbara 
remsan mellan väg och cykelbana vid södra in- 
farten mot Skänninge. 
 
3.3.2 Begreppsförklaringar och parametrar av intresse 
Funktionen i mörkertrafik för ett vägmärke med given symbolstorlek beskrivs av 
symbolens, bakgrundens och den eventuella bårdens retroreflexion och färg 
enligt: 
 
retroreflexion anger hur stor andel av det egna fordonsljuset som reflekteras 

tillbaks mot föraren inom en given rymdvinkel. 
 

     
E
LRL = , (8) 

 
 där RL [cd/m2/lux] är retroreflexionen, L [cd/m2], luminansen 

sett från fordonet och E [lux], belysningsstyrkan vid vägmärket 
från fordonsljuset. Man observerar att enheten för 
retroreflexion enklare kan skrivas som [1/srad], men man 
använder för tydlighetens skull oftast den först nämnda 
enheten, som faktiskt beskriver att det handlar om kvoten 
mellan en luminans och belysningsstyrka. 
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trikromatiska De trikromatiska koordinaterna x, y och z har definierats så att 
färgkoordinater x + y + z = 1. x och y beskriver hur det mänskliga ögat upp-

fattar färgen på utstrålat eller reflekterat ljus. För exakt 
definition hänvisas till Kaufman (1984). Figur 7 visar ett för-
slag till tillåtna färgkoordinater för reflexfolier. 
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Figur 7  Förslag till färgkoordinater för reflexfolier. 
 
För att ett vägmärke ska kunna ses och läsas i både dagsljus och mörker ska det 
således uppfylla ett retroreflexionskrav och dessutom krav på de i märket in-
gående färgerna. I Sverige förekommer rött, gult och blått ofta och dessa färgers 
koordinater ska återfinnas inom de i figur 7 markerade områdena. 

Vägkantstolparnas synbarhet i fordonsbelysning skulle kunna anges med 
reflektorns retroreflexion enligt (8), ovan. Emellertid använder man för små 
reflexer ofta storheten CIL-värde istället. Denna har definierats som: 
 
  ARCIL L ⋅= , (9) 
 
där CIL är CIL-värdet [mcd/lux], RL retroreflexionen [mcd/m2/lux] och A 
reflektorns area [m2]. Förenklat kan man säga att CIL-värdet talar om hur stor 
andel av det infallande ljuset mot reflektorn som återkastas mot föraren. 

Tabell 5 sammanfattar de storheter som är aktuella för vertikala märken. 
 
Tabell 5  Sammanfattning av de storheter som används för att beskriva vertikala 
märkens funktion. 

Storhet Beteckning Enhet Beräknas som 
retroreflexion RL cd/m2/lux E

LRL =  

CIL-värde CIL cd/lux ARE
ALCIL L ⋅=⋅=  

trikromatiska 

färgkoordinater 

x, y, z – * 

* Se Kaufman, 1984. 
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3.3.3 Litteraturgenomgång 
Vad gäller vägmärken, finner man att flera tillståndsbeskrivningar av foliernas 
funktion har utförts. Man har studerat nya och åldrade folier med syftet att under-
söka om, och i så fall hur, foliens retroreflexion förändras över tiden. Sådana 
studier har genomförts i Sverige, Tyskland, USA och Australien. I tre svenska 
studier, utförd av Trafikdata Produkter, gjordes endast okulärbedömningar; istället 
fokuserade man på den statistiska samplingsmodellen. 

Som nämnts i inledningen är vägmärkets läsbarhet viktig och denna har under-
sökts i flera studier. Vilken retroreflexion behöver trafikanten för att kunna läsa 
vägmärket? Lyckligtvis sammanfaller resultaten från studierna ganska väl. 
 
Läs- och synbarhetsstudier 
Helmers et al. (1999) varierade vägmärkets luminans (uppifrån och nerifrån) och 
lät försökspersoner avgöra när vägmärket, i en mötessituation, blev precis läsbart. 
Resultaten visade att den lägsta godtagbara luminansen bör sättas till 1 cd/m2. För 
att uppnå denna luminans i halvljus ska kravet på symbolens retroreflexion sättas 
till 20 cd/m2/lux för markplacerade och till 30 cd/m2/lux för portalplacerade väg-
märken. Studien visade även att optimal luminans med avseende på läsbarhet 
återfanns i intervallet 10–85 cd/m2. 

Jenkins & Gennaoui (1993) gjorde en liknande studie, fast med Landoltringar. 
En Landoltring är en symbol som används för att mäta läsbarhet. Man gör en liten 
öppning i en ring och låter försökspersoner avgöra öppningens position (t.ex. 
uppåt, höger, etc.). Det avstånd på vilket öppningen kan ses låter man vara ett 
mått på läsbarheten. 

Jenkins & Gannaoui (1993) lät försökspersoner se Landoltringar med konstant 
symbolstorlek, men med olika symbolluminans under en bestämd tid. Uppgiften 
var att bestämma positionen för Landoltringens öppning. Man fann att antalet 
korrekta bedömningar ökade markant upp till ca 1 cd/m2 för vit folie. Vid 3 cd/m2 
nådde man en platå, vilket tolkades som att luminanser över detta värde inte inne-
bär förbättrad läsbarhet. Slutsatsen av försöket blev att kravet på luminans bör 
sättas till 3,2 cd/m2 för vita symboler och till 9,7 cd/m2 för andra färger än vitt. 
Detta motsvarar för ett markplacerat vägmärke retroreflexionen 100 cd/m2/lux.  

I Tyskland gjorde Frank & Ewalds (1995) ett försök som innebar att man 
studerade vilken luminans som krävdes för att kunna läsa ett vägmärke på av-
ståndet 70 meter. Man fann i denna studie att vid halvljusmöte krävdes 1,1 cd/m2 
och vid helljusmöte 2,1 cd/m2. För halvljusmötet innebär detta att symbolens 
retroreflexion ska vara ca. 25 cd/m2/lux. Intervallet för optimal läsbarhet anges till 
25–150 cd/m2; luminanser över detta intervall ger överstrålning och därmed 
försämrad läsbarhet. 

Wagner (1989) gjorde i USA en studie som fokuserade på vägmärken vid 
vägarbeten. I USA har dessa orange bakgrund (med svart text) och Wagner fann 
att den lägsta retroreflexionen för godtagbar läsbarhet var 45 cd/m2/lux. 

Olsen (1988) gjorde en inventering av de kassationskrav för reflexfolier som 
används runt om i världen. Från dessa data beräknade han vilka retroreflexions-
krav man bör ställa på ett vägmärke beroende på typ av märke, hastighets-
begränsning och omgivningens komplexitet (störande ljus). Resultaten kan vara 
svåra att generalisera till svenska förhållanden eftersom man har andra färger i 
USA än i Sverige. Amerikanska och svenska stoppmärken (”STOP”) är emellertid 
identiska och föreslagna krav för dessa visas i tabell 6 nedan. 
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Tabell 6  Retroreflexionskrav (cd/m2/lux) för ett STOP-märke (vita texten) 
med symbolstorleken 20 tum (508 mm) för fyra hastighetsbegränsningar 
och tre nivåer på omgivningens komplexitet. 

Omgivningens komplexitet 
Hastighetsbegränsning Hög Medium Låg 

 50 km/tim  16  5  3 

 70 km/tim  70  25  8 

 90 km/tim  –  155  30 

 110 km/tim  –  –  150 

 
”Omgivningens komplexitet” har definierats ungefär som följande: 

Låg komplexitet innebär väg utan stationär belysning eller omgivande, störande 
ljuskällor. 

Medium komplexitet innebär väg med stationär belysning och någon enstaka 
ljuskälla i omgivningen. 

Hög komplexitet innebär väg med stationär belysning och många störande ljus-
källor (t.ex. reklamskyltar) nära vägen. 

 
Studien visar att vägens komplexitet och hastighetsbegränsning är viktiga faktorer 
vid fastställande av krav på vägmärkens synbarhet och bör beaktas vid en till-
ståndsbeskrivning. 

Resultaten från ovan nämnda studier har använts för att med hjälp av tillstånds-
mätningar avgöra om vägmärken kunde anses vara godkända eller ej. 
 
Tillståndsbeskrivningar 
De tillståndsbeskrivningar av vägutrustning som Trafikdata Produkter genom-
förde 1999–2001 omfattade inte endast vägbelysning, stängsel och barriärer, utan 
även vägmärken. År 1999 gjorde man en metodstudie (Trafikdata Produkter AB), 
vilket innebar bedömningar av: 
 
• Funktionalitet. Bedömning av vägmärkets folie. Folie som var krackelerad, 

urblekt, avskavd eller nedklottrad underkändes 
• Fysiska skador. Vägmärken med skottskador samt bockade stolpar har 

noterats och underkänts 
• Typ. Man har noterat om vägmärket är av korrekt typ enligt regelverket 
• Andra omständigheter som kan försämra märkets funktion, t.ex. felaktig pla-

cering. 
 
Man konstaterade i detta förförsök att dessa bedömningar i dagsljus i huvudsak 
kunde göras mobilt. Endast vid smutsiga märken var man tvungen att stanna 
mätbilen och gå ur för en närmare inspektion. Av 1 200 bedömda vägmärken 
underkändes 11 %. Orsaken var nästan alltid skadad reflexfolie, vilket ansågs bero 
på dess ålder – underkända folier var nästan alltid äldre än 15 år. 

Året efter metodstudien, 2000, gjordes i en pilotstudie bedömning av 90 000 
vägmärken i Region Mälardalen (Trafikdata Produkter AB, 2001). Man gjorde i 
princip samma bedömningar som i förförsöket och fann att 19 % av vägmärkena 
var underkända. Liksom året före var folieskada den vanligaste orsaken till under-
kännande. 
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I huvudförsöket, 2001 (Svedlund), kontrollerades sammanlagt 650 000 
vägmärken med avseende på parametrarna ovan. Man har härvid använt 
Vägverkets basurval – se Magnusson (1996) – för att ta ett sampel från popu-
lationen av vägmärken. Denna gång underkändes 30 % av de kontrollerade väg-
märkena. Störst andel underkända märken fann man i VST, 42 %, medan andelen 
underkända i VMN endast var 19 % (i pilotstudien 2000). 

I dessa svenska tillståndsbeskrivningar har inte någon fysikalisk mätmetod 
använts, trots att det finns handhållna instrument både för mätning av foliernas 
retroreflexion och för mätning av färg. Då det är känt att röda folier kan ha dålig 
färgbeständighet, kan detta kritiseras. Det skall dock nämnas att man har redovisat 
samplingsmetoden på ett föredömligt sätt.  

En tillståndsinventering av vägmärken i VVÄ och VSÖ gjordes av Helmers et 
al. (1999). Syftet med denna inventering var att söka ett samband mellan foliernas 
ålder och retroreflexion. Huvudresultatet var att vita folier som har suttit uppe vid 
en väg kortare tid än 15 år, nästan alltid har en retroreflexion högre än 
30 cd/m2/lux. Endast EG-folier som är äldre än 15 år samt folier som har utsatts 
för mekanisk skada riskerar att ha lägre retroreflexionsvärde. Nya, högreflekter-
ande, vita folier hade i medeltal retroreflexionen 192 cd/m2/lux, medan 10 år 
gamla folier av samma typ hade 190 cd/m2/lux. 

En liknande studie gjordes av Jenkins & Gennaoui (1993), i vilken man under-
sökte sammanlagt 2 600 vägmärken. Här mätte man upp nya högreflekterande 
foliers retroreflexion till 294 cd/m2/lux, medan 10 år gamla folier hade 
254 cd/m2/lux. 

I Tyskland gjorde Frank, Helmut & Ewald (1995) en tillståndsbeskrivning av 
högreflekterande folier och fann att nya, vita folier hade retroreflexionen 
250 cd/m2/lux, medan 10 år gamla folier hade medelvärdet 170 cd/m2/lux. 

En amerikansk studie av Wagner (1989) gav emellertid ett något annat resultat 
än de ovan nämnda. På ett inte angivet antal vägmärken mättes retroreflexionen 
och noterades vägmärkets ålder. Wagner fann att 15 år gamla folier sällan upp-
fyllde kraven på retroreflexion, pga. krackelering. Han anger dock inte vad kravet 
är. 

Black et al. (1991) gjorde i USA ett försök att finna statistiska samband mellan 
å ena sidan reflexfoliers retroreflexion och å andra sidan deras ålder och lokalise-
ring. Man fann ett svagt, men statistiskt säkerställt, samband mellan ålder och 
funktion. För ett vitt högreflekterande material sjönk retroreflexionen på 5 år till 
92 % av nyvärdet och på 12 år till 85 %. Motsvarande för normalreflekterande 
folier var 80 % respektive 51 %. Man drog slutsatsen att det är möjligt att predi-
cera foliens retroreflexion med kännedom om dess ålder och placering, men man 
anger inte prediktionernas noggrannhet eller precision. 
 
Mätmetoder 
De metoder som står till buds för att mäta vägmärkens retroreflexion och därmed 
indirekt läsbarheten är egentligen inte praktiska för tillståndsbeskrivning. De 
instrument som finns på marknaden är handhållna, vilket innebär att man måste nå 
upp till vägmärket för att hålla instrumentet mot folien. Flera studier har därför 
undersökt alternativa metoder för registrering av vägmärkens funktion. 

Ett försök med mobil mätning gjordes av Lumia (1989). Mätsystemet basera-
des på videoteknik med ett blixtljus som ljuskälla. Någon kompensation för om-
givande ljus gjordes inte, utan man konstaterade att detta är försumbart vid sol-
vinklar över 20º. Detta gör systemet mindre intressant för svenska förhållanden. 
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Ett liknande system testades av Young (1990), som konstaterar att man van-
ligen utför okulärbesiktning eller gör fysikalisk mätning med handhållet instru-
ment vid tillståndsbeskrivningar av vägmärkens funktion. Båda metoderna är 
emellertid dyra: den förstnämnda innebär höga personalkostnader eftersom man 
måste göra observationer nattetid medan den andra innebar investering i dyra 
instrument. Därför testade Young användningen en kommersiellt tillgänglig spot-
light med ljusintensiteten 200 000 cd. Om man riktade denna spotlight mot väg-
märket kunde man bedöma vägmärkets funktion mobilt. Metoden validerades mot 
fysikalisk mätning och befanns fungera tillfredsställande, men några resultat redo-
visas inte.  

I några studier har man undersökt om man med okulärbesiktning, mobilt i 
fordonsljus, kan avgöra om vägmärken uppfyller givna krav på läsbarhet. 
Lagergren (1990) lät tränade försökspersoner bedöma 130 vägmärken med av-
seende på utbyteskriteriet och fann att för 78 % av folierna överensstämde för-
sökspersonernas bedömningar med resultatet (kassation eller ej) från fysikaliska 
mätningar. Lagergren konstaterar vidare att vid avvikande resultat, kunde försöks-
personernas bedömningar vara mer korrekta, eftersom dessa tog hänsyn, inte 
endast till retroreflexionen, utan även till skador på folien. 

En liknande studie med liknande resultat redovisar Mace (1986). Han lät åtta 
försökspersoner, två vana och sex tränade, bedöma vägmärkens läsbarhet i halv-
ljus och mätte därefter foliens retroreflexion. Det bör noteras att folieskador inte 
studerades i denna studie. Resultaten visar på mycket god överensstämmelse 
mellan bedömningar och fysikaliska mätningar. För varningsmärken fattade man 
samma beslut (om utbyte av folie eller ej) i 26 fall av 27 och försökspersonerna 
var samstämmiga. Resultatet för förbudsmärken var något sämre. Den viktiga 
slutsatsen som Mace drar är, att i brist på mätinstrument, kan man göra okulär-
besiktning i halvljus.  

Studier som beskriver mätmetoder för eller tillståndsbeskrivning av vägkant-
stolpar eller pollare finns inte. Endast en studie, utförd av Lundkvist (1986), be-
skriver ett kontrollerat försök att mäta vägkantstolpars funktion. De mät- och be-
dömningsmetoder som beskrivs kan dock inte anses vara användbara vid en till-
ståndsbeskrivning, men det konstateras att subjektiva relativa bedömningar av 
vägkantstolparnas retroreflexion är möjliga att göra. 
 
3.3.4 Regelverk avseende vertikala märken 
Det europeiska arbetet inom CEN med att ta fram standarder för vägmärken har 
för tillfället gått i stå och något regelverk kommer knappast att finnas färdigt på 
flera år. I Sverige har Vägverket tagit fram riktlinjer för reflexmaterial till perma-
nenta vägmärken (Wikström, 1999). Dessa riktlinjer har baserats på det arbete 
som redovisas av Helmers (1999) och innebär kassationsgränser enligt tabell 7. 
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Tabell 7  Vägverkets kassationsgränser för reflexfolier på väg- 
märken. Gräns angiven som foliens retroreflexion uttryckt i 
cd/m2/lux. 
Färg Markplacerat vägmärke Portalplacerat vägmärke 
vit 20,0 30,0 

gul 14,0 21,0 

röd 4,0 6,0 

grön 2,8 4,2 

blå 1,2 1,8 
 
Några regler för symbolstorlek på vägmärke finns inte i Sverige. Emellertid finns 
sådana i vårt grannland, Danmark. 

FSB (Vägverket, 2001) använder som ett av två alternativ värdena i tabell 7 
som kassationsvärden. Man ger dock möjlighet att istället för mätning göra 
observationer, varvid följande ska gälla: 

Markplacerad skylt ska i halvljus kunna uppmärksammas (sannolikt liktydigt 
med ”läsas”, förf. anm.) på avståndet: 
 

•   70 meter vid hastighetsbegränsningen 50 km/tim 
• 120 meter vid hastighetsbegränsningen 70 km/tim 
• 180 meter vid hastighetsbegränsningen 90 km/tim eller högre 

 
Beträffande vägkantstolpar finns ingen europeisk standard. Enda svenska regel-
verket som behandlar vägkantstolpars driftsvärde är FSB (Vägverket, 2001). Här 
anger man, förutom krav på lutning, även krav på retroreflexion och synbarhet. I 
halvljus ska man kunna se stolpens reflex åtminstone på 180 meters avstånd. Den 
ska dessutom ha en retroreflexion på lägst 40 mcd/m2/lux på minst 90 % av ytan. 
Man anger även lämpligt mätinstrument för att utföra denna mätning (det angivna 
instrumentet mäter dock inte korrekt på små reflektorer, förf. anm.). 
 
3.3.5 Vägverkets syn på vertikala märken 
Intervjuerna med dem som ansvarar för DoU på regionerna visade att man i de 
flesta fall prioriterar drift och underhåll av vägmärken högt. En viktig orsak till 
detta är att vägmärken ofta är juridiskt styrande och bindande, varför det måste 
anses vara av yttersta vikt att de kan ses och läsas under alla ljusförhållanden.  

Om man studerar litteraturgenomgången ovan (3.3.3), ser man att just vad 
gäller vägmärken finns relativt många studier gjorda. Effektiva metoder för att 
scanna av ett stort antal märken för en tillståndsbeskrivning saknas dock. På flera 
regioner påpekades att utvecklingen av mobila mätmetoder för vägmärken borde 
prioriteras, medan andra regioner ansåg att okulärbesiktning är tillräcklig. Det var 
en vanlig erfarenhetsmässig uppfattning att så länge folien inte har synliga skador, 
så fungerar den (vilket sannolikt är korrekt enligt flera studier ovan, förf. anm.). 

Beträffande vägkantstolpar anser man att DoU-åtgärder av dessa inte utgör 
något problem. Vid inspektion av räcken och barriärer, kontrollerar man även 
kantstolparna och undersöker smutsighetsgraden på reflektorerna. Mätningar 
anses i regel vara överflödiga, även om någon region utför synbarhetsbedömning 
enligt FSB. 

Pollare är än så länge ovanliga och något behov av att studera dessa närmare 
finns för närvarande inga önskemål om. 
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3.3.6 Sammanfattning av vertikala märken 
Med den litteratursökning som presenteras i denna artikel kan det fastslås att väg-
märken är den vägutrustning som har studerats mest ingående vad gäller mät-
ningar och tillståndsbeskrivningar. Fysikaliska mätmetoder, validerade bedöm-
ningsmetoder och redan utförda tillståndsbeskrivningar avseende vägmärken finns 
i litteraturen.  

Samtidigt är det rimligt att påstå att vägmärken tillhör en av de viktigaste 
kategorierna av vägutrustning. Vissa typer av vägmärken kan antas ha trafiksäker-
hetseffekter (stoppmärken, varningsmärken), medan andra är komfort- och fram-
komlighetshöjande (vägvisare). Slutligen finns, som tidigare nämnts, de viktiga 
vägmärkena som har en juridisk innebörd (påbudsmärken, förbudsmärken) och 
som absolut måste ha tillräcklig funktion. 

Viktig kunskap, som flera studier har givit, är att folier som finns på mark-
naden har en retroreflexion som vida överskrider de krav man bör ställa. Detta 
innebär att mätning av retroreflexion kan vara överflödig, åtminstone på folier 
som är yngre än ca 15 år. Som helt korrekt påpekades vid någon region är det till-
räckligt att kontrollera skador (krackeleringar o.d.). Finns inga sådana, är folien 
godkänd med avseende på retroreflexion. 

Det som saknas för vägmärken, är en validerad metod för färgmätning. Instru-
ment finns, men kunskapen om hur dessa fungerar på folier, framförallt på 
prismatiska folier, är liten. Det är känt att den röda färgen kan blekna, men denna 
förändring har inte studerats systematiskt. Å andra sidan är denna färgförändring 
inte viktigare eller allvarligare än att en okulärbesiktning kan vara tillräcklig. I 
detta sammanhang kan också nämnas att människan är utrustad med två bra mät-
instrument; ögonen. 

Vägkantstolpar och pollare bedöms vara relativt ointressanta för en tillstånds-
beskrivning. Okulärbesiktning i samband med inspektion av annan vägutrustning 
borde vara tillräcklig. 

Baserat på vad som sagts ovan känns inte studier av utformning av metoder för 
tillståndsbeskrivning av vägmärken speciellt angeläget. Samplingsmetoder har 
redan tagits fram och anses okulärbesiktning vara otillräcklig så finns fysikaliska 
metoder för mätning av retroreflexion och färg. Det skulle emellertid vara önsk-
värt med utveckling av ett objektivt, mobilt instrument för mätning av läsbar-
heten, både i dagsljus och i mörker. 
 
3.4 Horisontella märken 
3.4.1 Inledning 
Horisontella märken indelas i vägmarkeringar och vägbanereflektorer. 

Vägmarkeringar används för att styra och reglera trafiken samt för att förbättra 
den visuella ledningen i mörkertrafik på vägar utan stationär belysning. Väg-
markeringar kan och brukar indelas i längsgående (t.ex. kantlinjer), tvärgående 
(t.ex. stopplinje, övergångsställe) samt övriga vägmarkeringar (t.ex. körfältspilar, 
symboler).  

Att längsgående vägmarkeringar höjer den visuella komforten råder inget 
tvivel om. Däremot har deras effekt på trafiksäkerheten diskuterats. Många för-
fattare har visat på möjligheten av positiva trafiksäkerhetseffekter. Exempelvis 
anger Brundell-Freij (1999) att en positiv effekt tycks finnas, men att den sanno-
likt är under 10 %. Det är dock viktigt att observera att detta i huvudsak baseras 
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på studier av längsgående vägmarkeringar, där man har jämfört helt omålade 
vägar med målade. Om man däremot förbättrar en redan befintlig vägmarkering är 
det mer tveksamt vad beträffar eventuella trafiksäkerhetseffekter. Undantaget är 
om man förbättrar markeringen på så sätt att man ersätter en plan, konventionell 
linje med en s.k. våtsynbar (t.ex. profilerad) linje. I mörker och väta har man då 
förändrat vägmarkeringen så att den före åtgärden knappast syntes alls, medan den 
efter utförandet som våtsynbar kan ge trafikanten en viss vägledning även under 
dessa svåra synbetingelser. Denna åtgärd kan sannolikt jämställas med andra 
studier: en väg som inte hade några synbara vägmarkeringar har försetts med 
sådana och därmed har sannolikt trafiksäkerheten ökat. 

Effekten av tvärgående och övriga vägmarkeringar är knappast undersökt. Att 
dessa är komforthöjande råder väl knappast något tvivel om. Sannolikt påverkar 
också vissa av dem trafiksäkerheten positivt. Ett övergångsställe som tydliggörs 
med de vita, breda fälten blir t.ex. betydligt mer iögonfallande än om endast väg-
märket fanns på plats. Alla har väl någon gång närmat sig en korsning och 
upptäckt väjningslinjen tidigare än vägmärket ”lämna företräde”? Detta är en 
indikation, så god som någon, på att den tvärgående vägmarkeringen hade en tra-
fiksäkerhetseffekt. 

Vägmarkeringarna (och i viss mån vägbanereflektorerna) skiljer sig på en 
väsentlig punkt från all annan vägutrustning: Det är den enda vägutrustning som 
trafikanten får och t.o.m. förväntas köra på, vilket innebär att de utsätts för slitage 
från trafiken. Dessutom utsätts de vintertid för nötning av plogskären, som i 
Sverige oftast är gjorda av stål. Dessa slitagebetingelser innebär att man måste 
ställa höga krav på drift- och underhållsåtgärder. Efter en vinter kan väg-
markeringarna typiskt se ut som figur 8 visar. 
 

 
Figur 8  Kantlinjer på 13-metersvägar är speciellt hårt utsatta för slitage från 
trafiken (vänster). Till höger kan man förmoda att spärrfältet har utsatts för 
mekanisk åverkan av plogskär. 
 
Vägmarkeringarna skiljer sig också från de flesta andra typerna av vägutrustning i 
ett väsentligt avseende: Vägmärken, vägkantstolpar, trafiksignaler, etc. har ytor 
som är i det närmaste vertikala, dvs. ytornas normal är riktad mot trafikanterna. 
Detta innebär att så stora krav på ytans retroreflekterande förmåga inte behöver 
ställas. Även en handmålad skylt, som inte är utförd med retroreflekterande folie, 
kan ses i fordonsljus vid dessa betingelser. Detta gäller inte för vägmarkeringar. 

Vägmarkeringarna har en yta som är i det närmaste horisontell. Mot denna yta 
faller fordonsljuset in i en mycket liten vinkel, beroende på avståndet mellan 
fordon och vägmarkering. (ca 0,5–2,0°). Ljus som infaller i så små vinklar mot en 
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relativt slät och plan yta tenderar att speglas bort från egna fordonet, vilket 
innebär att vägmarkeringens synbarhet blir dålig. Speciellt gäller detta för en våt 
markering, vilken kan fungera nästan som en ideal spegel, dvs. allt ljus reflekteras 
mot mötande trafik. Detta försöker man lösa med relativt stora retroreflekterande 
pärlor samt med profiler, som innebär att vägmarkeringarna kommer att ha små 
ytor som är nästan vertikala. 

Vägbanereflektorer används sparsamt i Sverige. Några få kortare vägsträckor 
har på försök utrustats med reflektorer och erfarenheterna hittills sägs vara goda. 
Det bör i detta sammanhang emellertid påpekas att tidigare svenska studier 
(Magnusson & Andersson, 1981) visat på stora problem med plogskador och 
skador från dubbdäck. En ännu ej publicerad finländsk studie har givit liknande 
resultat. 
 
3.4.2 Begreppsförklaringar och parametrar av intresse 
De storheter som beskriver vägmarkeringens funktion är retroreflexionen, RL, 
(ekv. 8), luminanskoefficienten, Qd, (ekv. 5), färgen (fig. 7) samt friktionen. Frik-
tionen ska enligt gällande EN-1436 uttryckas i SRT-enheter och mätas med en för 
ändamålet lämpad friktionspendel.  

Som nämnts tidigare har man speciella förhållanden vad gäller reflexionen av 
fordonsljuset på vägmarkeringarnas yta. När det gäller torra vägmarkeringars 
retroreflexion har man en situation vad gäller belysning och observatör som visas 
i figur 9. 
 

α = 2,29°

ε = 1,24°

fordons-
   ljus

förare

vägmarkering  
Figur 9  Belysnings- och observationsförhållanden vid retroreflexion på torr väg-
markering. Fordonsljus infaller i vinkeln 1,24°. En stor del av detta ljus 
reflekteras mot förarens ögon, i vinkeln 2,29°. En mindre del reflekteras bort från 
föraren. 
 
Figur 9 visar hur en relativt sett stor andel av fordonsljuset reflekteras tillbaks mot 
föraren och därmed ger vägmarkeringen god synbarhet. Om vägmarkeringen 
däremot är våt får man en situation som mer liknar den som figur 10 visar. 
 

α = 2,29°

ε = 1,24°

fordons-
   ljus

förare

vägmarkering  
Figur 10  Belysnings- och observationsförhållanden vid retroreflexion på våt väg-
markering. Fordonsljus infaller i vinkeln 1,24°. En liten del av detta ljus 
reflekteras mot förarens ögon, i vinkeln 2,29°. En större del reflekteras bort från 
föraren. 
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Den tredje belysnings- och observationssituationen har man i dagsljus eller på väg 
med stationär belysning. Detta beskrivs schematiskt i figur 11. 
 

α = 2,29°

förare

vägmarkering

Ljus från vägbelysning
     eller himlavalvet

 
Figur 11  Belysnings- och observationsförhållanden vid diffus reflexion på torr 
vägmarkering i dagsljus eller i mörker på väg med vägbelysning. Ungefär lika 
stor del av det infallande ljuset reflekteras mot föraren som bort från föraren. 
 
Retroreflexionen kvantifierar således hur stor andel av det egna fordonsljuset som 
reflekteras tillbaks mot föraren, som i figurerna 9 och 10 och beskriver därför 
situationen i mörkertrafik på en väg utan stationär belysning. 

Luminanskoefficienten avser däremot en situation då det infallande ljuset mot 
vägmarkeringarna kommer från alla riktningar uppifrån, dvs. från en halvsfär som 
simulerar himlavalvet. Denna storhet, Qd [mcd/m2/lux], beskriver därför synbar-
heten i dagsljus eller under belysningsförhållanden på en väg med fast belysning. 
 

 
diffE
LQd = , (10) 

 
där L [mcd/m2] är vägmarkeringens luminans vid den diffusa belysningsstyrkan 
Ediff [lux]. 
 
Från vägmarkeringarnas retroreflexion, luminanskoefficient samt area kan man 
bestämma synbarheten med hjälp av ett inom COST framtaget synbarhetsprogram 
(COST 331, 1999). Mätningarna tillsammans med detta pc-program är således ett 
bra verktyg för att avgöra om vägmarkeringarna uppfyller givna synbarhetskrav. 

Vanligen anger man synbarheten direkt i meter. Ett alternativ som används i 
COST 331 är att ange synbarheten i tid, vilket man benämner pre-view-time [sek]. 
Detta synbarhetsmått är således relaterat dels till synbarheten i meter, dels till 
fordonets hastighet, enlig ekv. 11. Exempelvis kommer en vägmarkering som har 
synbarheten 50 meter att ha pre-view-time, pvt = 2 sek. om fordonet framförs med 
90 km/tim (25 m/s). 
 

 
v
Spvt = , (11) 

 
där S [m] är vägmarkeringens synbarhet (upptäcktsavstånd) och v [m/sek] är 
fordonets hastighet. 

 
De storheter som används för att beskriva vägmarkeringars funktion sammanfattas 
i tabell 8. 
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Tabell 8  Sammanfattning av de storheter som används för att beskriva vägmarke-
ringars funktion. 

Storhet Beteckning Enhet Beräknas som 
retroreflexion RL mcd/m2/lux E

LRL =  

luminanskoefficient Qd mcd/m2/lux 
diffE

LQd =  

trikromatiska 

färgkoordinater 

x, y, z – * 

friktion µ SRT ** 

pre-view-time pvt sek. v
Spvt =  

* Se European Committe for Standardization, 1999. 
** mäts med friktionspendel. 
 
För temporära vägmarkeringar – vid vägarbetsplatser – använder man i Sverige 
orange markering och denna ska återfinnas inom fyrhörningen som är orange i 
figur 7. För permanenta vägmarkeringar används dock endast den vita färgen i 
Sverige, varför andra färger inte behandlas i det följande. 
 
3.4.3 Litteraturgenomgång 
Som nämnts ovan utsätts de flesta vägmarkeringarna för en kontinuerlig förslit-
ning genom att trafiken kör på dem. Man har därför ett uttalat behov av att 
objektivt kunna mäta vägmarkeringarnas funktion, för att kunna avgöra när under-
hållsåtgärder måste sättas in. Detta kanske är den främsta anledningen till att det 
på marknaden finns instrument för mätning av både retroreflexionen, luminans-
koefficienten och friktionen. Eftersom den viktigaste parametern måste anses vara 
synbarheten i fordonsbelysning har de kommersiella tillverkarna fokuserat på att 
ta fram instrument som mäter retroreflexionen. 

Bernstein (2000) beskriver ett test av sex olika reflektometrar – fyra bärbara 
och två mobila. Av speciellt intresse för tillståndsbeskrivningar av vägmarke-
ringar är förstås de mobila instrumenten, med vilka man kan scanna av längre 
sträckor förhållandevis snabbt och utan att störa övrig trafik. Bernstein fann att för 
fyra av sju sampel hade det mobila instrumentet Ecodyn ett mätfel som var 
mindre än 10 %. Men mätfelet var större än 25 % för två andra sampel. Det andra 
testade mobila instrumentet, Laserlux, hade mätfelet mindre än 10 % på tre av sju 
sampel, men större än 25 % för ett av de sju samplen. Felet mellan två mätningar 
var alltid mindre än 5 % för Ecodyn, medan den för Laserlux hade större fel än 
10 % för fem av sju sampel. Ecodyn verkade således ha bättre repeterbarhet än 
Laserlux. Man ska dock observera att även med dessa mobila instrument gjordes 
mätningarna statiskt. 

Ytterligare test av Ecodyn har gjorts i Finland av Halttunen & Unhola (1995). 
Här gjorde man mobila mätningar på torra vägmarkeringar och fann att skillnaden 
i resultat mellan två mätomgångar var 1–3 %. Man konstaterade även att mät-
ningarna var operatörs- och hastighetsoberoende.  

Ecodyn har under senare åren på 90-talet anpassats till EN-geometrin. Detta 
instrument benämns Ecodyn 30 (=30 meters simulerat mätavstånd) och utvärdera-
des av Lundkvist (1999). I denna studie testades två bärbara LTL-2000 mot två 
exemplar av Ecodyn 30, se figur 12. Från mätningar på 49 vägsträckor fann man 
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att Ecodyn 30 inte mäter lika som LTL-2000, framförallt inte på intermittenta 
kantlinjer. Däremot var det möjligt att finna en regressionsmodell som översätter 
Ecodyn-värden till ”sanna” LTL-2000-värden. Resultaten från denna innebar att 
tillverkaren modifierade instrumentets programvara, så att de två instrument-
typerna skulle ge samma mätresultat, även på intermittenta linjer.  
 

 
Figur 12  Den mobila reflektometern Ecodyn 30, monterad på en Chevrolet 
(vänster) samt det bärbara instrumentet LTL-2000 (höger). 
 
Trots att det finns instrument som kan mäta vägmarkeringars funktion objektivt, 
så finner man knappt några tillståndsbeskrivningar i litteraturen. De hittills enda 
utförda tillståndsbeskrivningarna av vägmarkeringar har gjorts i Norden – främst 
Sverige – på initiativ av Vägverket och VTI. Då de mobila instrument av typ 
Ecodyn 30 som fanns i Sverige hade testats och modifierats, gjorde man år 2000 
en första landsomfattande tillståndsinventering av längsgående vägmarkeringars 
funktion på det högtrafikerade vägnätet (Lundkvist, 2001 (VTI meddelande 901)). 
Från samtliga vägar med ÅDT >4000 fordon/dygn samplades ett antal sträckor i 
varje län för mätning. Syftet var att undersöka i vilken utsträckning 
vägmarkeringarna på dessa vägar uppfyllde regelverket, RUV (Vägverket, 2001) 
och även att studera regionala skillnader i vägmarkeringarnas kvalitet. Man fann 
att en majoritet av vägmarkeringarna inte uppfyllde kravet på retroreflexion för 
torr markering enligt RUV. Vidare fann man att vägmarkeringarna i Region Skåne 
hade bättre kvalitet än i övriga regioner samt att vägmarkeringarna i Region Norr, 
Region Mitt och Region Stockholm uppvisade lägre kvalitet än i övriga regioner. 

Året därpå, 2001, gjordes en upprepning av det just beskrivna projektet 
(Lundkvist, 2001 (VTI notat 54-2001)). Resultatet detta år visade på en generell 
förbättring, framförallt i Region Norr och Region Sydöst. I två regioner gjordes 
även mätningar på vägnätet med ÅDT <4000 fordon/dygn (Lundkvist, 2001 (VTI 
notat 56-2001)). En jämförelse med de högtrafikerade vägarna visade att dessa var 
godkända i mindre utsträckning än de med litet trafik. Man borde således satsa 
relativt sett mer på underhåll av vägmarkeringarna på de högtrafikerade vägarna.  

Ytterligare en tillståndsbeskrivning gjordes 2001 med syfte att undersöka om 
och hur en förändrad upphandlingsrutin skulle påverka vägmarkeringarnas 
kvalitet (Lundkvist, 2001 (VTI notat 66-2001)). År 2001 gjordes ”nollmätningen”, 
varpå effekten av den nya rutinen studerades 2002. De preliminära resultaten visar 
att den s.k. funktionsupphandlingen har inneburit att vägmarkeringarna i försöks-
området (Västmanlands län) har en bättre synbarhet 2002 än 2001 (Koucheki, 
2002). 
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Det finns även en nordisk tillståndsbeskrivning publicerad (Lundkvist, 2001 
(VTI notat 65-2001). Denna ska ses som ett förförsök inför framtida nordiska 
studier, i vilka man vill jämföra vägmarkeringsstandarden i de nordiska länderna 
och sätta denna i relation till underhållskostnaderna. Fokus ligger i denna studie 
på vägmarkeringarnas synbarhet och pre-view-time. Från COST-projektet 
(Jenkins & Gennaoui, 1993) är det känt att en absolut lägsta pre-view-time för att 
det ska vara möjligt att med full kontroll hålla fordonet kvar i körfältet är 1,8 sek. 
I vilken utsträckning uppfyller nordiska vägmarkeringar detta? 

För mätning av vägbanereflektorers retroreflexion finns ett bärbart instrument 
beskrivet av Ullman & Rhodes (1995). De har utvärderat ett instrument av typ 
ART (Advanced Retro Technology) 1200C. Mätningar har gjorts dels med detta 
instrument, dels i laboratoriet och en korrelationskoefficient mellan de två mät-
metoderna på 0,938 har påvisats. Variationen i korrelationskoefficient beroende 
på typen av vägbanereflektor har dock varit stor – för en typ var den så låg som 
0,756. En svaghet med studien är att man har testat endast ett handhållet instru-
ment. Man har således inte kunnat studera reproducerbarheten. Man drar ändå 
slutsatsen att ART 1200C är väl lämpat för mätning av vägbanereflektorers retro-
reflexion. 

Det ovan beskrivna instrumentet har använts för tillståndsbeskrivning av 
vägbanereflektorers funktion i Texas. Ullman (1993) redovisar resultat från 
mätningar på nya reflektorer och på två år gamla sådana. Resultaten kan inte 
generaliseras till svenska förhållanden, men studien är ändå av ett visst intresse, 
eftersom det är den enda tillståndsbeskrivningen av vägbanreflektorer som har 
gått att finna. 
 
3.4.4 Regelverk avseende horisontella märken 
Inom vägutrustningsområdet horisontella märken finns såväl flera färdiga EN-
standarder som svenska standarder och metodbeskrivningar. En mer grund-
läggande EN-standard är EN-1436 (European Committee for Standardization, 
1999), vilken beskriver de funktionskrav som kan ställas på vägmarkeringar samt 
vilka krav som ställs på instrumenten som används för kontroll av denna funktion. 
ENV 13459-3 (European Committee for Standardization, 1998) beskriver en 
samplingsmetod för vägmarkeringar vid en funktionskontroll. En annan standard, 
ENV 13459-3 (European Committee for Standardization, 1999), beskriver hur ett 
fältförsök med vägmarkeringar ska utformas. Det finns dessutom flera färdiga 
standarder för laboratorietest, test av drop-on-pärlor, m.m. Dessa är emellertid inte 
aktuellt att använda vid tillståndsbeskrivningar. 

Även färdiga EN-standarder för fältprov av vägbanereflektorer finns: EN 1463-
1 (European Committee for Standardization, 1997) och EN 1463-2 (European 
Committee for Standardization, 2000). Dessa används dock knappast i Sverige 
eftersom vägbanereflektorer i stort sett inte används i Sverige.  

I Sverige har Vägverket givit ut referens (Vägverket, 2001), populärt be-
nämnda Regler för Underhåll av Vägmarkering. Denna är en tvingande intern 
föreskrift som beskriver de krav som Vägverket ställer på vägmarkeringarnas 
driftsvärden vad gäller retroreflexion, luminanskoefficient och friktion. ATB 
VÄG kapitel H (Vägverket, 2000) är det dokument som är styrande vid upphand-
ling av vägmarkeringar. Innehållet är i detta dokument mycket likt innehållet i 
RUV (Vägverket, 2001). FSB (Vägverket, 2001) ger stöd åt entreprenören vad 
gäller drift- och underhåll av vägmarkeringarna. Hur man genomför mätningar 
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och samplar mätplatser beskrivs i Vägverkets Metodbeskrivning 501:2001 
(European Committee for Standardization, 1999). Denna hänvisar till gällande 
EN-standarder och beskriver utförligt hur man samplar mätplatser för längs-
gående, tvärgående och övriga vägmarkeringar. 
 
3.4.5 Vägverkets syn på horisontella märken 
Instrument för mätning av vägmarkeringarnas funktion finns inte i samtliga 
Vägverkets regioner. Där man har sådana, används de dels för att efter vintern 
avgöra vilka vägars vägmarkeringar som ska underhållas, dels att efter detta 
underhåll är utfört, kontrollera entreprenörens arbete. Dessa kontroller omfattar i 
praktiken endast retroreflexionen för torra vägmarkeringar. Metoden att mäta våt-
funktionen anses vara otillförlitlig och instrumentet för mätning av luminans-
koefficient finns endast i ett exemplar inom hela Vägverket. Någon region 
påpekade emellertid att behovet av att kunna mäta luminanskoefficient har ökat i 
och med introduktionen av profilerade vägmarkeringar eftersom sådana har sämre 
dagsynbarhet än konventionella, plana markeringar. Några regioner anlitar en 
konsult, vilken mäter samtliga funktionsparametrar enligt EN-1436 (European 
Committee for Standardization, 1999). 

Eftersom användningen av vägbanereflektorer är starkt begränsad i Sverige, 
finns för närvarande inte något behov av att kunna mäta sådana. 

Då vägmarkeringar utsätts för kontinuerligt slitage från trafiken och därför 
förändras snabbt är behovet av funktionskontroller stort. Omfattande regelverk 
och krav på funktion i väta bidrar också till ökat behov av funktionskontroller. På 
de flesta av Vägverkets regioner prioriterar man därför en utveckling av mät-
metoder inom detta område. 
 
3.4.6 Sammanfattning av horisontella märken 
Kunskapsläget beträffande vägmarkeringar är förhållandevis gott. Både bärbara 
och mobila mätinstrument finns utvecklade och används, åtminstone i Sverige. 
Vad som saknas idag, är en enkel och reliabel metod för mätning av våta väg-
markeringars retroreflexion. Sveriges klimat och geografiska läge innebär att en 
relativt stor andel av trafikarbetet utförs i mörker på våta vägbanor. De mobila 
instrument som används är knappast användbara på våta vägbanor, eftersom man 
får problem med stänk på linser. I stället skulle det vara önskvärt att kunna mäta 
torrvärdet samt en eller fler andra parametrar på torra markeringar och från dessa 
parametrar predicera våtfunktionen. 

Det finns även ett behov av att kunna mäta luminanskoefficienten enkelt och 
snabbt. I dag finns endast bärbara (ej mobila) instrument för mätning av denna 
parameter. Framförallt vid kombinationen betongyta och profilerad vägmarkering 
är behovet av att kunna kontrollera vägmarkeringarnas synbarhet även i dags-
ljusförhållanden stort. 

Vad gäller vägbanereflektorer har inga önskemål om att kunna utföra objektiva 
funktionsmätningar framförts. 
 
3.5 Trafiksignaler 
3.5.1 Inledning 
Trafiksignaler kan indelas i trafikljus och signalljus. 

Trafikljus reglerar trafiken i korsningar och på övergångsställen. I TØI:s 
Trafikksikkerhetshåndbok (Elvik et al., 1997) skattas reduktionen av personskade-
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olyckor till 15 % vid installation av trafikljus i en korsning. Det finns dock all an-
ledning att ha den tidigare nämnda regressionseffekten i åtanke: När trafiksignaler 
sätts upp i en korsning, är anledning oftast att det har skett många olyckor där 
under senare tid. Antalet olyckor varierar emellertid slumpmässigt och det är stor 
sannolikhet att antalet olyckor skulle ha sjunkit även om trafiksignaler inte skulle 
ha blivit uppsatta. På så sätt är risken stor att trafiksäkerhetseffekten av åtgärden 
kommer att överskattas – man har en regressionseffekt. 

Trafikljus kräver DoU-åtgärder främst vad gäller lampor och detektorer. 
Åtminstone moderna anläggningar har emellertid en automatik som ger en signal 
till en central så snart en lampa eller detektor slutar att fungera. Kontroll av lamp- 
och detektorfunktion på platsen kommer därför inte att vara nödvändig i fram-
tiden. 

Förutom att detektorer och lampor ska fungera, måste trafikljuset vara korrekt 
riktat samt helt och rent och ha en korrekt färg. Detta kan inte kontrolleras auto-
matiskt utan kräver en mätning eller bedömning på plats. 

Signalljus är inte så vanligt förekommande, men finns t.ex. vid låga vägportar. 
Det är naturligtvis viktigt att sådana ljus fungerar, men detta kräver endast en 
okulär besiktning. 
 
3.5.2 Begreppsförklaringar och parametrar av intresse 
De ljustekniska parametrar som används i samband med trafiksignaler är ljus-
styrka (3) och färg (figur 7). För att möjliggöra upptäckt av signalen måste ljus-
styrkan i riktningar mot trafikanterna vara tillräckligt hög. Dessutom ska detta ljus 
ha korrekt färg för att inte kunna misstolkas. I samband med trafiksignaler 
definierar man även falskt ljus, också benämnd fantomsignal, som 
 

 
S

PH
I

IPH = , (12) 

 
där det falska ljuset, PH, är kvoten mellan ljusstyrkan vid släckt signal, IPH, och 
tänd signal, IS.  
 
Fantomsignalen beskriver således hur stor andel av t.ex. solljuset mot signalen 
som får reflekteras tillbaks mot trafikanterna.  

Tabell 9 sammanfattar parametrarna som används för trafiksignaler. 
 
Tabell 9  Sammanfattning av parametrar som används för att beskriva trafik-
signalers funktion. 

Storhet Beteckning Enhet Beräknas som 
ljusstyrka I cd ω

Φ=I  

trikromatiska 

färgkoordinater 

x, y, z – * 

falskt ljus PH – 
S

PH
I

IPH =  

* Se European Committee for Standardization (2000). 
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3.5.3 Litteraturgenomgång 
Några tillståndsbeskrivningar av trafiksignaler i drift har inte påträffats i littera-
turen. Detta beror sannolikt på att tidigare funktionsbeskrivningar gjordes okulärt 
och att behovet av kontroller på plats har minskat vartefter automatisk övervak-
ning introducerats.  

Ett automatiskt övervakningssystem klarar däremot inte av kontroll av ljus-
styrka och ljusets riktning. För detta krävs besiktning på plats – helst objektiv med 
fysikaliska mätinstrument.  

En rapport som beskriver fältmätning med fysikaliska instrument har påträffats 
(Helmers & Werner, 1993): I denna rapport beskrivs uppföljning av 30 signal-
anläggningars funktion under 5 år. Dels gjordes nymätningar av ljusintensitet och 
färg i laboratoriet, dels relativa ljusintensitetsmätningar i fält. Vid de sistnämnda 
mätningarna försågs en luminansmätare med ett på insidan speglande rör. Detta 
rör pressades mot trafiksignalens ljus, så att ströljus kom att utestängas. Dessa 
relativa ljusmätningar gjordes för ny signal och efter 5 år. Resultaten visade att ett 
av de tre undersökta fabrikaten hade försämrats så mycket att signalen inte längre 
uppfyllde kravet på ljusstyrka efter 5 års exponering i trafikmiljö. 

Kronborg (1998) konstaterade i en studie att många väghållare har upphört 
med förebyggande underhåll av trafiksignaler och utför DoU-åtgärder först när fel 
uppstår. Detta anser författaren påverkar trafiksäkerheten negativt. Det konstatera-
des att det vanligaste felet är detektorfel och att dessa, framförallt vintertid, kan 
vara svåra att åtgärda. Kronborg förespråkar automatisk övervakning, som ger en 
omedelbar felindikering. 

I en uppföljande studie fokuserar Kronborg på trafiksignaler i Stockholm 
(Kronborg, 1999). För denna studie togs en mycket omfattande checklista för 
inventering och besiktning av trafiksignaler fram. Författaren understryker vikten 
av att göra både teknisk (kontroll av lampor och detektorer) och trafikteknisk 
(optimering med avseende på trafikströmmarna) besiktning. Checklistan har an-
vänts för inventering av fem signalreglerade korsningar i Stockholm. Resultaten 
visade på brister i samtliga fall. Den tekniska besiktningen visade främst att 
detektorproblem och dålig synbarhet av signalljusen är vanliga fel. Den trafik-
tekniska besiktningen visade att alla fem korsningarna skulle ha framkomlighets-
problem i rusningstrafik, dvs. signalanläggningarna var inte optimerade med av-
seende på trafikströmmarna. Undersökningen visade också att cyklisterna åsido-
sattes i samtliga korsningarna: långa väntetider, avsaknad av cykelöverfarter och 
detektorer som inte reagerar för cyklar noterades. 
 
3.5.4 Regelverk avseende trafiksignaler 
Två EN-standarder avseende trafiksignaler finns utarbetade. Båda anger krav på 
nya trafikljus respektive varningssignaler. EN-12368 (European Committee for 
Standardization, 2000) beskriver ljustekniska krav på nya trafikljus. Man anger 
för de tre färgerna ljusstyrkan i olika riktningar, färger och tillåtet falskt ljus. För 
varningsljus finns motsvarande standard, EN-12352 (European Committee for 
Standardization, 2000). Även denna anger minimikrav på ljusintensitet samt färg. 
För övrigt regleras DoU-åtgärder av FSB (Vägverket, 2001). Denna anger av-
ståndet för trafiksignalers läsbarhet till 70 meter om hastighetsbegränsningen är 
50 km/tim och till 120 meter om hastigheten är 70 km/tim. 
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3.5.5 Vägverkets syn på trafiksignaler 
Vägverkets regioner besiktigar signalanläggningarna enligt FSB (Vägverket, 
2001), endera i egen regi eller med konsulthjälp. Någon region påpekar att dessa 
besiktningar är relativt sett dyra; man har få anläggningar och avståndet mellan 
dessa är stort. Målet är därför att ersätta trafiksignaler med cirkulationsplatser. 

Förutom regelbunden översyn och utbyte/reparation av lampor och detektorer 
är vanligaste orsaken till underhållsåtgärder påkörning eller skadegörelse. Några 
fysikaliska mätningar utförs inte, vilket kan förklaras av att instrument saknas. 

Flera regioner anser att trafiksignaler bör prioriteras högt, men att det är till-
räckligt med okulärbesiktning. Behovet av att utarbeta objektiva mätmetoder för 
tillståndsmätningar känns därför inte stort. 
 
3.5.6 Sammanfattning trafiksignaler 
Studier som beskriver mätning av trafiksignalers funktion i drift är sällsynta. 
Parallellen med vägbelysning är tydlig: när man väl har projekterat signalanlägg-
ningen och vet att denna uppfyller kraven enligt EN-normen, görs endast okulär-
besiktningar. Orsaken är dels att fysikaliska mätinstrument saknas, dels att be-
hovet av mätningar anses vara litet.  

Drift- och underhåll av trafiksignaler uppfattas inte som något problem (undan-
taget kostnaden) och de rutiner enligt FSB som idag används bedöms vara till-
fylles. 
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4 Statistiska metoder för tillståndsbeskrivning 
Om tillståndsbeskrivning av vägutrustning avser en objektiv beskrivning av någon 
vägutrustnings funktion, finns ytterst få sådana beskrivningar att finna i littera-
turen. Flera tillståndsmätningar på exempelvis vägmärken har gjorts. Dessa har 
emellertid nästan alltid haft ett specifikt syfte, vilket har inneburit att ett syste-
matiskt urval av mätobjekt har gjorts. Helmers et al (1999) försökte t.ex. finna 
samband mellan exponering i trafikmiljö och retroreflexion, vilket innebar en be-
gränsning av studien till vägvisare. Alla märken är nämligen märkta med tillverk-
ningsdatum och just vägvisare beställs, tillverkas och sätts upp en kort tid efter 
märkning. För andra typer av vägmärken kunde man inte avgöra hur länge de 
hade suttit uppe efter vägen eftersom t.ex. ett ”STOP-märke” är lagervara; ett 
sådant märke kan ha funnits i lager flera år innan det sattes upp. 

De tillståndsbeskrivningar som finns inom vägsektorn avser nästan uteslutande 
vägyteegenskaper. Exempelvis beskriver Guralnick, Suen & Zoruba (1996) ett 
amerikanskt system för mätning av vägyteegenskaper, medan Sjögren (1989) be-
skriver det svenska RST-systemet för mätning av vägyteojämnheter. Det faktum 
att det finns mobila instrument utvecklade och tillgängliga, har också inneburit att 
tillståndsmätningar på vägytor har gjorts i stor utsträckning. För övrigt börjar man 
se samma effekt vad gäller vägmarkeringar. Utvecklingen av det franska instru-
mentet Ecodyn har inneburit att detta har utnyttjats för tillståndsmätningar i de 
nordiska länderna. 

De få studier som beskriver tillståndsbeskrivningar med en statistisk samp-
lingsmetod är utförda i Sverige. Främst ska nämnas Svedlunds studie (2001), 
vilken innehåller en bilaga av Forsman (2001), som mycket utförligt beskriver hur 
man kan ta ett sampel och från detta sampel skatta populationens tillstånd eller 
funktion. Detta dokument är generellt, såtillvida att det kan appliceras på de flesta 
typer av vägutrustning. Lundkvist (1998) beskriver en metod, speciellt avsedd för 
tillståndsbeskrivning av vägmarkeringars funktion. Denna ligger till grund för 
Vägverkets Metodbeskrivning VVMB 501:2001 (2001). 

Data från tillståndsbeskrivningar är inte alltid normalfördelade och låter sig då 
inte analyseras med statistiska variabelmetoder, t.ex. t-test. Exempelvis har väg-
markeringars funktion ofta en bimodal fördelning pga. ett slitagemönster i höger-
kurvor och ett annat på raksträckor och i vänsterkurvor. Vad gäller vägräcken, 
sker datainsamlingen vanligen binomialnivå, dvs. man gör en bedömning om 
räckets lutning är godkänd eller ej. Då data inte är normalfördelade kan man 
använda acceptanskontroll vid analysen av tillståndsbeskrivningen. Metoder för 
acceptanskontroll beskrivs av t.ex. Bergman & Klefsjö (1986), vilken ligger till 
grund för Vägverkets Metodbeskrivning för statistisk acceptanskontroll (1994). 

Internationellt finns en standard som beskriver sampling (European Committee 
for Standardization, 1999). Denna EN-standard anger tre metoder som kan 
appliceras på tillståndsbeskrivning av vägmarkeringar, nämligen: 

• Periodisk systematisk sampling 
• Andra samplingsmetoder 
• Attributmetoden 
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De två förstnämnda metoderna liknar Vägverkets metodbeskrivning 501 (2001): 
Den första beskriver hur man kan indela vägmarkeringarna i skilda grupper och 
undergrupper för att sedan sampla ur dessa, medan den andra anger sampel-
storleken, n: 
 
 Nkn ⋅= , (13) 

 
där N är populationens storlek (antal mätplatser i en grupp eller undergrupp av 
vägmarkeringar) samt k är en konstant som väljs beroende på hur viktig marke-
ringens funktion kan anses vara. 
 
Attributmetoden beskriver, liksom Vägverkets metodbeskrivning 908 (1994), den 
statistiska acceptanskontrollen. 
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5 Sammanfattning av Vägverkets prioriteringar 
Den fortsatta metodutvecklingen för tillståndsbeskrivning av olika typer av väg-
utrustningars funktion, bestäms naturligtvis i hög grad av Vägverkets önskemål. 
Tabell 10 kan sägas vara en kompromiss baserade på den prioritering som gjordes 
av regionerna och vad som framkom under intervjuerna. 

För varje region anges i tabell 10 de två typer av vägutrustning som har priori-
terats högst. I de fall prioriteringen inte var helt klar har författaren (intervjuaren) 
gjort en subjektiv bedömning direkt efter samtalen. De två högst prioriterade väg-
utrustningarna i varje region har markerats med ett ”×”. 
 
Tabell 10  De två typer av vägutrustning som har prioriterats högst vid 
respektive region. 
Typ av vägutrustning VSK VSÖ VVÄ VMN VST VM VN 
vägbelysning   × × × × × 

räcken och barriärer       × 

vertikala märken × ×   ×   

horisontella märken × × × ×  ×  

trafiksignaler        
 
Från tabell 10 ser man att gruppen vägbelysning har prioriterats av fem regioner. 
Här avses då den konventionella, stationära belysningen. Anledningen till att man 
har prioriterat denna vägutrustning är att man upplever sig sakna kunskap och 
mätmetoder inom området. 

Vidare framgår av tabell 10 att även horisontella märken har prioriterats av 
fem regioner. Man avser då undergruppen vägmarkering. Det finns två anled-
ningar till detta:  

• Vägmarkeringarna utsätts för kraftigt slitage från trafiken och kräver 
därför mycket underhåll (ofta varje år) 

• Vägverket har varit mycket aktivt på regelverkssidan och bland annat 
infört krav på våtsynbara vägmarkeringar på det högtrafikerade vägnätet. 
På regionerna känner man därför ett stort behov av att kunna kontrollera 
just våtsynbarheten. 

 
Den tredje gruppen vägutrustning som har prioriterats av flera regioner är 
vertikala märken och då avses undergruppen vägmärken. Tillståndsmätning av 
vägmärken anses ha hög prioritet eftersom dessa har en viktig, ofta juridisk funk-
tion och att de dessutom drar stora kostnader.  

Räcken och barriärer har prioriterats av Region Norr. Skälet är att man har 
långa sträckor viltstängsel utförda av trä och man upplever drift- och underhålls-
behovet på dessa som stort.  

Trafiksignaler har inte prioriterats av någon region. 
Intervjuerna med DoU-ansvariga på regionerna har således visat att man priori-

terar vägbelysning och vägmarkeringar högt – och i viss mån även vägmärken. 
Även litteraturstudien visar att det finns kunskapsluckor beträffande de två först-
nämnda typerna vägutrustning. Därför behandlas de – tillsammans med statistiska 
metoder – utförligare i nästa avsnitt. 
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6 Behov av ytterligare kunskap 
6.1 Räcken och barriärer, vertikala märken och trafik-

signaler 
Inom vägutrustningsområdet räcken och barriärer har man ett förhållandevis litet 
behov av att utveckla fysikaliska mätmetoder eller statistiska samplingsmetoder. 
Okulärbedömningar görs och dessa utförs regelbundet på populationen, dvs. på 
alla räcken och barriärer. Dock saknas en beskrivning på hur bedömningarna ska 
kunna göras systematiskt och objektivt. Det borde således utarbetas en mall för 
hur olika räcken och barriärer ska okulärbesiktigas för att inte skillnader inom 
landet erhålls på grund av skillnad i bedömningsgrunder. 

Kunskapen om fysikalisk mätning av vägmärkens och vägkantstolpars funktion 
är stor. I litteraturen finns många studier som beskriver hur vertikala, reflekter-
ande ytor fungerar och hur denna funktion kan mätas. Däremot finns ingen bra 
mobil mätmetod. Av praktiska skäl och arbetsmiljöskäl är det inte lämpligt att gå 
ut eller stanna på vägen vid mätning, så en önskan är att kunna mäta mobilt. 
Några metoder beskrivs i litteraturen, men ett mobilt instrument som är utprovat 
och validerat saknas ännu på marknaden. 

Övervakningen av trafiksignaler automatiseras alltmer. Att automatiskt 
kontrollera nedsmutsning eller felaktigheter som att signalen är felriktad är 
emellertid svårt. I dag görs detta okulärt, men med ett för ändamålet utvecklat 
instrument skulle en objektiv tillståndsbeskrivning av signalernas synbarhet kunna 
göras.  
 
6.2 Vägbelysning 
Tillståndsbeskrivningar av vägbelysning har gjorts och dokumenterats i Sverige 
(Trafikdata Produkter AB, 1999; Trafikdata Produkter AB, 2001; Svedlund, 
2001). Dessa har fokuserat på mastens placering och kondition samt armaturens 
tillstånd och utförts genom okulärbesiktning och en enklare mätning av avstånd 
mellan belysningsstolpe och vägkant. Dessa parametrar är viktiga och krav på 
dem finns i FSB (Vägverket, 2001). Minst lika viktiga är emellertid de ljustek-
niska parametrarna. Belysningsanläggningen är naturligtvis uppsatt för att den ska 
lysa upp vägbanan och den närmaste omgivningen och ytterst är det dessa förbätt-
rade synbetingelser som trafikanten upplever. Att de ljustekniska parametrarna 
inte har kontrollerats vid ovan nämnda tillståndsbeskrivningar beror, som tidigare 
nämnts, sannolikt på att praktiska och enkla mätmetoder saknas. Detta avsnitt 
behandlar förutsättningar att finna sådana metoder. 

Man sätter upp vägbelysning av flera skäl: 
• förbättrad synbarhet av hinder på körbanan 
• förbättrad visuell ledning 
• förhöjd komfort 
• ökad framkomlighet 
• ökad trygghet 

 
Dessa faktorer förväntas tillsammans ge en förbättrad säkerhet i mörker för alla 
trafikantkategorier. 

Trafiksäkerheten i mörker förbättras vid uppsättandet av vägbelysning. Detta 
visar t.ex. en sammanfattning av 62 olycksstudier som redovisas i CIE rapport 93 
(1992). Det är därför viktigt, att inte enbart dimensionera vägbelysningen korrekt, 
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utan också se till att funktionen upprätthålls under driftstiden. Funktionen 
kontrolleras lämpligen med hjälp av en tillståndsbeskrivning, som innebär perio-
diskt sampling av ett visst antal belysningsanläggningar för funktionsmätning. På 
så sätt bildar väghållaren sig en uppfattning om huruvida DoU-rutinerna är till-
fredsställande. 

Den absolut viktigaste parametern för beskrivning av en vägbelysnings-
anläggnings funktion är vägytans luminans. Om man känner luminansen i många 
punkter på vägbanan, kan man beräkna de parametrar som normalt ställs krav på i 
regelverken, nämligen medelluminansen samt luminansjämnheten längs och tvärs 
vägen. 

I mörkertrafik är den belysningsmässiga situationen på en väg med vägbelys-
ning ganska komplex. Vid färd längs vägen kommer luminansmönstret framför 
fordonet hela tiden att förändras. Geometrin vid gatubelysningssituationen visas i 
figur 13. 
 

β

γ

α

I

h

P

observatör

q

 
Figur 13  De geometriska förhållandena som definierar situationen på väg med 
stationär belysning. 
 
I figur 13 visas de parametrar som definierar ljusförhållandena vid vägbelysning. 
Givet är att en ljuskälla är monterad på höjden h [m] över vägbanan. Denna ljus-
källa utsänder ljusstyrkan I [cd] mot punkten P på vägbanan. En fordonsförare 
(observatör) har blicken riktad mot punkten P. Vägytan har luminanskoefficienten 
q [cd/m2/lux] i denna geometri (jfr. ekvation (5) som avser diffus belysning).  

När fordonsföraren kör längs den belysta vägen kommer de tre vinklarna som 
definierar belysningsgeometrin att variera enligt följande: 
 
 α (observationsvinkeln) är avhängig av hur långt framför fordonet föra-

ren fäster blicken. Den varierar ganska lite – typiskt mellan 0,1–2 grader. 
 
 γ (infallsvinkeln) beror på fordonets sidolägesplacering och position 

längs vägen. Denna vinkel varierar från 0 till nästan 90 grader.  
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 β (vinkeln mellan det vertikala planen för infalls- och observations-

vinklarna) varierar från 0 till 180 grader då fordonet förflyttar sig längs 
vägen. 

 
Om man i ekvation (5) ersätter luminanskoefficienten vid diffus belysning med 
den luminanskoefficient som gäller vid en specifik geometri, q(α,β,γ) får man 
 
 EqL ⋅= ),,( γβα , (14) 

 
där L [cd/m2] är vägyteluminansen i aktuell geometri och E [lux] är 
belysningsstyrkan som belysningsskällan ger upphov till i punkten P.  
 
Belysningsstyrkan erhålls genom att använda den inverterade kvadratlagen (2): 
 

 γcos2 ⋅=
a
IE , (15) 

 
där a är avståndet från ljuskällan till betraktningspunkten, P. Detta avstånd kan 
beräknas som 
 

 
γcos

ha = , (16) 

 
Ekvationerna (15) och (16) ger tillsammans 
 

 2

3cos
h

IE γ⋅= , (17) 

 
vilket tillsammans med (14) ger luminansen 
 

 2

3cos),,(
h

IqL γγβα ⋅⋅= , (18) 

 
Man kan nu införa begreppet reducerad luminanskoefficient, r, och definiera 
denna som 
 
 γγβαγβα 3cos),,(),,( ⋅= qr , (19) 

 
Ekvation (18) kan då skrivas något enklare: 
 

 2),,(
h
IrL ⋅= γβα , (20) 

 
Den reducerade luminanskoefficienten, r, finns tabellerad för olika standardbe-
läggningar. I dessa tabeller förutsätts att observationsvinkeln, α = 1°. Vidare har 
man istället för γ angivit tan γ. Detta gör att ekvation (20) bör skrivas 
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 2)tan,(
h
IrL ⋅= γβ , (21) 

 
Så snart man känner beläggningstypen, armaturens monteringshöjd, h, ljusstyrkan 
mot betraktningspunkten P samt vinklarna β och γ kan således luminansen i 
punkten P beräknas med ekvation (21). 

Ekvation (21) är framförallt användbar vid dimensionering av belysnings-
anläggningar. I denna ekvation avser I ljusstyrkan för en ny, ren armatur, vilken 
erhålls från produktblad (isocandeladiagram). Vill man däremot kontrollera drifts-
funktionen för en belysningsanläggning måste man komma åt ljusstyrkan genom 
fysikalisk mätning. Genom att kombinera ekvationerna (14) och (19) eller (17) 
och (21) erhålls 
 

 ErL ⋅=
γ3cos

, (22) 

 
där således r är den reducerade luminanskoefficienten för aktuella värden på β 
och tan γ, och för α = 1° och E kan mätas direkt med en luxmeter.  
 
Tabell 11 visar en s.k. r-tabell för en typiskt medelljus svensk vägbeläggning i 
torrt tillstånd. 
 
Tabell 11  r-tabell för asfaltbeläggning tillhörande klass N2. Värdena avser 
r ⋅ 104, dvs. r = angivet värde dividerat med 10 000. 

ββββ
tan γγγγ 0 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 75 90 105 120 135 150 165 180
0,00 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474
0,25 472 471 471 470 470 468 466 464 463 459 456 450 443 439 435 434 434 435 436 436
0,50 427 426 426 422 418 413 408 399 390 382 375 359 347 343 341 344 348 352 353 356
0,75 374 372 370 361 349 336 321 309 297 285 275 255 245 244 245 253 256 262 265 268
1,00 326 323 319 303 284 263 243 227 213 202 193 177 170 170 174 180 186 192 196 199
1,25 284 281 275 251 224 198 176 161 149 139 132 121 117 119 123 129 135 141 145 147
1,50 249 246 235 203 172 146 127 113 104 97 92 84 83 85 89 94 99 105 108 110
1,75 219 215 201 162 129 105 91 81 73 68 64 60 59 62 65 70 74 79 84 84
2,00 194 190 171 128 97 78 65 57 53 49 46 44 44 46 49 53 57 61 64 65
2,50 157 150 124 82 57 44 37 32 30 28 27 26 26 28 30 33 37 40 42 43
3,00 130 120 90 52 35 25 22 19 18 17 17 16 17 18 20 22 24 27 28 29
3,50 110 98 65 34 22 16 14 13 12 11 11 11 11 12 14 16 18 19 21 21
4,00 94 80 48 23 15 11 9 9 8 8 8 8 8 9 10 12 13 15 16 16
4,50 80 65 36 17 10 8 7 6 6 6 6 6 6 7 8 9 10 11 12 13
5,00 70 55 28 12 8 6 5 5 4 4 4 4 5 5 6 7 8 9 10 10
5,50 61 46 22 9 6 4 4 3 3 3
6,00 54 39 18 7 5 4 3 3 3
6,50 48 34 14 6 4 3 2 2
7,00 43 30 12 5 3 2 2 2
7,50 39 27 10 4 2 2 2
8,00 36 23 9 3 2 2 1
8,50 33 21 7 3 2 1 1
9,00 30 18 6 2 1 1
9,50 28 17 5 2 1 1

10,00 26 16 5 2 1 1
10,50 25 14 4 1 1
11,00 23 13 4 1 1
11,50 22 12 3 1 1
12,00 21 12 3 1 1
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Exempel: Armaturerna i figur 14 är monterade rakt ovanför vägkanten på höjden 
tolv meter, längs en gata med körbanebredden nio meter. En fordonsförare är 
placerad 1 meter till höger om vägmitten och fäster blicken 70 meter rakt framför 
fordonet på en punkt just nedanför en armatur. Detta ger de geometriska för-
hållandena: α = 1°, β = 90° och γ = 24,6° (tan γ = 0,46). Från tabell 11 erhålls 
med linjär interpolation r = 0,036. Med en luxmeter mäts belysningsstyrkan i 
punkten P till 20 lux. Luminansen i denna punkt kan då beräknas med hjälp av 
ekvation (22) till 
 

96,020
75,0
036,020

6,24cos
)46,0,90(

3 =⋅=⋅=   rL [cd/m2] 

 

 
Figur 14  Luminansfördelning på en ganska typisk svensk 
asfaltbeläggning i torrt tillstånd. 
 
För samma beläggningstyp finns motsvarande r-tabell för våt beläggning, W2. 
Med exakt samma metod som beskrivs ovan kan man med hjälp av denna tabell 
beräkna vägyteluminanserna i väta. 

Grunderna för beräkningarna av luminansen finns mycket väl beskrivna av 
Sørensen & Nielsen (1974). CEN har ingen färdig standard, men en preliminär 
standard finns, (European Committee for Standardization, 2001). 

Med ekvation (22) och med kännedom om de geometriska förhållandena kan 
således vägyteluminansen skattas genom mätning av enbart belysningsstyrkan, E. 
Detta är sannolikt en av få framkomliga vägar att finna en enkel metod för till-
ståndsmätning av belysningsanläggningar i drift. Det ska emellertid framhållas att 
belysningsstyrkemätning, eller populärt luxmätning, visserligen är enkel att 
utföra, men den är känslig för störningar från omgivande ljus. Detta innebär 
exempelvis att mätningar bör ske under tid med lite eller helst ingen trafik. 

En intressant metod för luxmetermätning är den som beskrivs av Zimmer 
(1988). Med ett antal fotoceller monterade på taket på ett fordon skulle det i 
princip vara möjligt att mäta belysningsstyrkan i samtliga vinklar enligt tabell 11. 
På detta sätt skulle underlag för beräkning av, inte endast vägytans medel-
luminans, utan även luminansjämnheten både längs och tvärs vägen erhållas. 

Det skulle naturligtvis vara värdefullt att slippa göra mätningar i mörker, efter-
som dessa mätningar är relativt sett dyra att utföra och även om de är mobila är 
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riskerna större än i dagsljus. Dessutom är det svårt att samtidigt utföra annan 
inspektion av anläggningen i mörker. 

En möjlighet att undvika att behöva mäta i mörker skulle kunna vara att för-
söka finna samband mellan armaturernas ålder och ljusutbytet. Med kännedom 
om den nya armaturens ljusstyrka I0 när den är ny, borde man undersöka om det är 
möjligt att finna en ekvation av typ 
 
 )(0 tfIIt −= , (23) 

 
där It är ljusstyrkan vid tidpunkten t och f(t) är en (ännu) okänd funktion. I0 erhålls 
ur produktblad från armaturtillverkaren. Funktionen f(t) är sannolikt lamp- och 
armaturberoende och förmodligen även beroende av klimatet. Det är således inte 
uteslutet att denna funktion måste bestämmas för olika armaturer i olika klimat-
zoner. Den måste dessutom bestämmas för både torra och våta vägytor. 
 
Det synes således finnas vissa möjligheter att utveckla fysikaliska mätmetoder 
som skulle kunna vara användbara vid tillståndsbeskrivningar av vägbelysning. 
Metoden att mäta belysningsstyrkan är behäftad med slumpmässiga fel, vilka 
fortplantar sig till skattningen av vägbaneluminansen. En regressionsekvation, 
som ekv. (23), kommer också att vara behäftad med en viss osäkerhet. Osäkerhet i 
prediktionen kommer sannolikt att vara beroende av de yttre förhållandena 
(förhärskande vind, infallande UV-ljus, etc.). Vilken av metoderna som ger störst 
osäkerhet i skattningen är svårt att säga.  

Ytterligare en framkomlig väg skulle kunna vara att kombinera de ovan två 
nämnda metoderna. Om man finner en prediktionsekvation enligt ekv. (23) 
kommer denna att ha ett visst prediktionsintervall. När nedre gränsen för detta 
intervall når kravgränsen är belysningsanläggningen underkänd med en viss 
sannolikhet. I så fall utförs luxmätning med syfte att avgöra prediktionens 
tillförlitlighet. Genom att kombinera mätning och regressionsanalys på detta sätt, 
är det sannolikt möjligt att göra en säkrare bedömning av om belysningsanlägg-
ningar ska godkännas eller ej, än om man endast hade mätt eller endast hade gjort 
en prediktion. I FSB (Vägverket, 2001) anges krav på flera icke ljustekniska para-
metrar. De flesta av dessa bör kontrolleras i dagsljus och kan därför inte utföras 
samtidigt med belysningsmätningar. Detta är ett skäl till varför man egentligen 
helst skulle vilja avstå från mätningar i mörker. 

Beträffande sampling vid tillståndsbeskrivning av vägbelysningsanläggningar 
hänvisas till avsnitt 6.4. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att tillståndsbeskrivningar av vägbelys-
ningars funktion under driftstiden inte har gått att finna. Kunskapsläget är otill-
fredsställande och bra fysikaliska mätmetoder saknas, samtidigt som behovet att 
kunna mäta bedöms bli stort. Ett nytt svenskt regelverk finns sannolikt inom fem 
år och då vill man kunna kontrollera att kraven i detta är uppfyllda. 
 
6.3 Vägmarkeringar 
Utvecklingen inom vägmarkeringsområdet har varit positiv vad gäller objektiv 
mätning av funktionskrav. Det finns utvecklade mätmetoder för de parametrar 
som är av intresse. Av dessa är det emellertid möjligt att mäta endast en mobilt, 
nämligen retroreflexionen för torra vägmarkeringar. För övriga parametrar är man 
hänvisad till mätning med bärbart instrument: 
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• retroreflexion för våta vägmarkeringar 
• luminanskoefficient för torra vägmarkeringar 
• friktion för våta vägmarkeringar 
 
För att utföra en tillståndsbeskrivning av vägmarkeringar på ett tillfredsställande 
sätt är man i praktiken hänvisad till någon mobil mätmetod. Att mäta kantlinjer 
med ett bärbart instrument på en högtrafikerad väg är inte lämpligt från risk-
synpunkt och mätning av mittlinjer med ett sådant instrument är på de flesta vägar 
direkt olämpligt. Ska man arbeta säkert med mittlinjer, måste man i praktiken 
stänga av vägen i bägge körriktningarna eller mäta mobilt. 

I dag finns två typer av instrument för mobil mätning av vägmarkeringars 
retroreflexion. Det ena, Laserlux, är amerikanskt och det andra, Ecodyn, är 
franskt. I Norden finns fyra instrument av typen Ecodyn, varav tre är anpassade 
till den av CEN standardiserade geometrin. Denna CEN-anpassade typ av Ecodyn 
benämns Ecodyn 30 (simulerar observations- och belysningsavstånden 30 meter). 
Två av dessa finns i Sverige och ägs av LG RoadTech AB, medan det tredje finns 
i Finland och ägs av VTT. 
 
Våta vägmarkeringars retroreflexion 
De geometriska förhållandena vid mätning av retroreflexion på torr eller våt väg-
markering är lika; endast graden av retroreflexion och speglande reflexion är 
olika. Är det möjligt att mäta mobilt under de förhållanden som råder för torr yta, 
borde det också vara möjligt att mäta på våt yta. Anledningen till att så inte är 
fallet, är problem med stänk på linserna vid mätning i regn eller till och med på 
våt vägbana omedelbart efter ett regn. Man är därför hänvisad till att mäta para-
metrar endast på torra vägmarkeringar och från dessa predicera funktionen i väta. 

Att det finns ett signifikant samband mellan retroreflexionen för torr och våt 
profilerad markering har först Koronna-Vilhelmsson et al. (1999) och senare 
Lundkvist visat (2000). Sambandet är emellertid så svagt att prediktionerna blir 
behäftade med stora slumpmässiga fel. Om, förutom RL för torr markering, också 
profilens höjd mäts, blir sambandet betydligt starkare 
 
 TRR tv ⋅+⋅+−= 1530,027 , (24) 
 
med korrelationskoefficienten r = 0,93. I ekvation (24) avser Rv, Rt och T retro-
reflexionen för våt markering, retroreflexionen för torr markering respektive 
profilernas höjd i mm. 

Fortfarande är emellertid sambandet alltför svagt för att möjliggöra säkra 
prediktioner. Om exempelvis den våta vägmarkeringens retroreflexion prediceras 
till 100 mcd/m2/lux, ligger det sanna värdet med 95 % sannolikhet inom 
prediktionsintervallet 70–130 mcd/m2/lux. 

Även om ekvation (24) inte ger särskilt säkra prediktioner av våtvärdet, är det 
ändå visat att det tycks finnas en möjlighet att från någon parameter, förutom 
retroreflexionens torrvärde, predicera den våta vägmarkeringens retroreflexion. 
Det bör i detta sammanhang observeras att tjockleken i ekvation (24) är ett 
mycket enkelt mått. Skulle detta ha ersatts eller kompletterats med någon annan 
parameter, t.ex. markeringsytans textur, är det möjligt att prediktionen hade blivit 
betydligt säkrare. 
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Möjlighet till mobil mätning av våta vägmarkeringars retroreflexion har hög 
prioritet, eftersom Vägverket numera ställer krav på att RL ska vara lägst 
35 mcd/m2/lux på vägar med ÅDT >4000 fordon/dygn. Ställer man ett krav, är det 
av största vikt att detta går att kontrollera. 
 
Luminanskoefficient 
En parameter som hittills har tillskrivits ganska liten betydelse är luminans-
koefficienten, Qd. Denna storhet beskriver vägmarkeringarnas synbarhet i dags-
ljus eller i mörker på en väg med stationär belysning. Hittills har emellertid syn-
barheten under dessa belysningsförhållanden inte upplevts som något problem.  

Vägverkets nyinförda krav på våtsynbarhet i fordonsbelysning har emellertid 
inneburit en allt större användning av profilerade vägmarkeringar. Dessa har en 
förhållandevis god retroreflexionsförmåga i väta, men sämre reflexionsegenskaper 
i dagsljus – framförallt i motljus. Detta, tillsammans med ökad användning av 
ljusa betongbeläggningar, har ökat behovet av kontroll av luminanskoefficienten. 

Bärbara instrument för mätning av luminanskoefficient har funnits sedan 
mitten av 1990-talet. Innan dess var det möjligt att hjälpligt mäta markeringsytans 
så kallade vithet eller reflektans (Y-värdet på CIE’s färgskala, se t.ex. COST 331 
(1999)) med andra metoder. Av ovan nämnda skäl har emellertid kontroll av 
luminanskoefficient hittills gjorts endast sporadiskt. Behovet har emellertid ökat, 
och det är därför angeläget att kunna mäta luminanskoefficienten mobilt. 

Något mobilt instrument för mätning av luminanskoefficienten finns inte idag. 
Det tidigare nämnda instrumentet, Ecodyn 30, kan visserligen mäta något som 
kallas för ”dagsljussynbarheten”, men vad detta egentligen står för är inte utrett. 
Andra mobila instrument som eventuellt skulle kunna utnyttjas är de mobila väg-
ytemätare som finns på marknaden. Dessa använder ofta ljusstyrkan från väg-
banan mot en sensor för att avgöra avståndet mellan vägyta och sensor (för att 
mäta exempelvis spårdjup). Denna metod borde kunna appliceras även på väg-
markeringar. 
 
Friktion på våta vägmarkeringar 
Liksom luminanskoefficient, har vägmarkeringars friktion endast mätts sporadiskt 
hittills. Problem med vägmarkeringars friktion och därmed behov av mätning, 
finns dock. Alla som har cyklat har säkert vid något tillfälle känt hur förrädiskt 
halt det kan bli på ett övergångsställe när det regnar. Man strävar efter att ha 
samma friktion på vägbana och vägmarkering, men det är inte alltid detta lyckas. 

Skälet till avsaknad av mätningar av friktion på vägmarkeringar är det 
klassiska: avsaknad av lämpligt instrument. Det instrument som rekommenderas i 
EN-1436 (European Committee for Standardization, 1999) och också i den 
svenska metodbeskrivningen (Vägverket, 2001) är den s.k. friktionspendeln. 
Denna pendel är egentligen ett laboratorieinstrument, som svårligen låter sig an-
vändas på vägen. På VTI är ett något mer praktiskt handdraget instrument under 
utveckling, den s.k. ”Portable Friction Tester”, men naturligtvis är strävan, även 
vad gäller friktion, att kunna mäta denna mobilt. 

Mobila instrument för mätning av vägytors friktion har funnits sedan länge, 
t.ex. den skotska Grip Tester, den danska Stradografen och svenska BV14. 
Gemensamt för dessa är att de mäter en friktion som är relevant för bilar, dvs. 
relevant för hastigheter över ca 50 km/tim. Beträffande vägmarkeringar är det 
snarare fotgängares och cyklisters friktion som är av intresse och därför borde 
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möjligheten att använda något av de ovan nämnda instrumenten för mätning av 
friktion på vägmarkering undersökas. 
 
Sampling vid kontroll av vägmarkeringar 
Den samplingsmetod som beskrivs i Vägverkets Metodbeskrivning 501:2001 
(Vägverket, 2001), upplevs som svår att använda. Metoden används därför 
knappast alls av Vägverket, utan endast av konsulter som har specialiserat sig på 
funktionskontroller. I avsaknad av en enkel objektiv samplingsmetod väljs därför i 
stället mätplatserna systematiskt, vilket inte är acceptabelt med hänsyn tagen till 
konsument- och producentrisker och inte heller med tanke på möjligheten att 
generalisera resultaten. 

Sampling vid kontroll av vägmarkeringar är inte helt lätt; flera olika typer av 
vägmarkeringar finns och inte endast mätplatser ska väljas, utan även mätpunkter 
på dessa mätplatser. Det är t.ex. inte självklart var på en körfältspil eller på ett 
övergångsställe mätning ska göras.  

Sammanfattningsvis kan följande sägas om tillståndsbeskrivning av vägmarke-
ringar: Tillståndsmätningar av retroreflexion för torra markeringar har gjorts och 
mobila, valida mätmetoder finns. Detta gäller dock inte för våta vägmarkeringar. 
Inte heller är det i dag möjligt att mäta luminanskoefficienten eller friktionen 
mobilt. Behovet av tillståndsmätningar är mycket stort, eftersom vägmarkeringar 
utsätts för slitage från trafiken och deras funktion därför förändras snabbt över 
tiden. 
 
6.4 Statistiska samplings- och analysmetoder 
Behovet av en statistisk samplings- och analysmetod som kan appliceras på all 
vägutrustning är stort. En sådan generell metod är emellertid inte möjlig att 
specificera, eftersom data har en fördelning som är beroende av den variabel som 
beskriver vägutrustningens funktion. För de olika typerna av vägutrustning 
bedöms gälla: 
 
Vägbelysning Belysningsstyrkor och luminanser är normalfördelade, 

medan krav på lutning, rostangrepp, etc. är binomialför-
delade (godkänt/ej godkänt). 

 
Stängsel och barriärer Data är oftast binomialfördelade (godkänd eller ej god-

känd lutning, utstick vid räckesände, etc.). Det är också 
möjligt att göra exempelvis bedömning av rostangrepp på 
en ordinalskala (inget, något, mycket), och data kan då 
oftast anses vara normalfördelade. 

 
Vertikala märken Luminansdata bör vara normalfördelade. Färgdata måste 

dock beskrivas med binomialfördelningen (inom eller 
utom aktuell färgkvadrant). Vägkantstolpars retroreflexion 
är normalfördelad, medan andra bedömda parametrar 
såsom lutning och vridning är binomialfördelade. 

 
Horisontella märken Vägmarkeringars retroreflexion längs en väg är sällan 

normalfördelad, utan snarare bimodalfördelad. Statistiska 
variabelmetoder kan därför inte användas inom ett objekt, 
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utan man är hänvisad till att använda attributmetoder. Data 
på objektnivå (medelvärden av ett helt objekt) kan 
däremot anses vara normalfördelade. 

 
Trafikljus Ljusstyrkan från trafiksignaler är normalfördelad, men 

färgdata kommer att vara binomialfördelade (inom eller 
utom kvadranten). Detta gäller även detektorernas 
funktion (fungerar, fungerar ej). 

 
Vad gäller sampling, kan sådan inte anses vara aktuell för stängsel och barriärer, 
eftersom funktionen kan beskrivas med bedömningar eller mycket enkla mät-
ningar. Det då är möjligt att kontrollera populationen. 

Beträffande trafiksignaler, finns ett antal väl definierade anläggningar inom det 
område som skall kontrolleras. Om det anses vara för dyrt eller tidsödande att 
kontrollera populationen, kan samplingen därför göras ganska enkel: Mätning 
utförs helt enkelt på ett antal slumpmässigt valda anläggningar. Samplets storlek 
bestäms av den säkerhet man vill ha i testet.  

Vägmärken och vägkantstolpar är vanligen så många inom det område som 
skall tillståndsbeskrivas att sampling är nödvändig. En metod kan då vara att bryta 
ned vägnätet inom aktuellt område i delsträckor, sampla bland dessa delsträckor 
och mäta en viss andel vägmärken eller vägkantstolpar på de samplade del-
sträckorna. Beträffande vägmärken är det lämpligt att dela upp dem i olika typer, 
t.ex. upplysningsmärken, förbudsmärken, etc. 

Den kanske mest komplicerade situationen föreligger med vägbelysning och 
vägmarkeringar. Här är det nästan alltid nödvändigt att sampla. Beroende på syftet 
med tillståndsbeskrivningen kan indelning av vägnätet i olika strata (delmängder 
av populationen) bli nödvändig. Inom varje stratum är det därefter möjligt att göra 
en ytterligare indelning i delstrata (av t.ex. olika vägmarkeringstyper). 

För vägbelysning har man i det svenska regelverket (och sannolikt i de flesta 
länders regelverk) olika krav på olika typer av vägar och gator. Hur kravet sätts 
beror bland annat på vägens karaktär, hastighetsbegränsning och komplexitet. 
Detta innebär att det ofta är önskvärt att göra ett stratifierat urval, så att garanterat 
ett visst antal sträckor från varje typ av väg/gata kommer att samplas.  

Varje sådant stratum kommer sannolikt att innehålla flera typer av väg-
belysning, t.ex. länkar, korsningar eller separatbelysta övergångsställen. Dessa 
kan indelas i understrata, vilket garanterar att åtminstone ett understratum inom 
varje stratum kommer att kontrolleras. 

Sampling av vägmarkeringar liknar sampling för vägbelysning. På länkar finns 
vissa typer av markeringar, medan andra typer finns i korsningar, t.ex. körfälts-
pilar och körfältsmarkeringar. Även när det gäller vägmarkeringar är det därför 
lämpligt att först indela vägnätet i strata beroende på vägtyp. Varje sådant stratum 
innehåller ett antal understrata, dvs. olika typer av vägmarkeringar. Med ett strati-
fierat urval är det sedan möjligt att sampla så att garanterat ett understratum inom 
varje stratum kontrolleras, dvs. minst en typ av vägmarkering på varje vägtyp 
mäts. 

Den typ av analys som görs beror på vilken fördelning data har och vilket 
syftet med tillståndsmätningarna är. Om data är normalfördelade är det möjligt att 
använda någon variabelmetod, t.ex. variansanalys eller t-test. Har data någon 
annan fördelning måste något annat statistiskt test användas. 
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Oavsett vilken statistisk analys man använder i analysen är det viktigt att också 
göra en s.k. ”power-analys”, vilken innebär skattning av minsta tillåtna sampel-
storlek för att risknivåerna ska kunna accepteras. De risknivåer som kan accep-
teras är i sin tur beroende av konsekvenserna av ett felaktigt beslut. Om 
exempelvis ett felaktigt godkännande av en vägutrustning kan få allvarliga 
trafiksäkerhetskonsekvenser, kan endast en liten sannolikhet för felaktigt beslut 
accepteras. Mätningarna måste då vara så omfattande att testet får en stark 
”power”. 
 
6.5 Regelverkets anpassning till väghållarens mål 
Ett centralt mål för väghållaren är att vägarna har god trafiksäkerhet. Det är därför 
speciellt viktigt att kontrollera sådan vägutrustning som förväntas ha en positiv 
inverkan på trafiksäkerheten. Som nämnts tidigare tillhör vägbelysning denna 
kategori. 

För utvärdering av vägbelysning saknas enkla reliabla fysikaliska mätmetoder. 
Sådana kan dock sannolikt utvecklas, varför det i en framtid borde vara möjligt att 
göra tillståndsbeskrivningar av vägbelysningars funktion. Det är emellertid viktigt 
att relevanta parametrar mäts och här saknas i dag kunskap. Vilka fysikaliska 
parametrar är relevanta för trafikanten och därmed trafiksäkerheten? Vilka nivåer 
är lämpliga på dessa parametrar? 

Låt oss fortsätta med exemplet vägbelysning: Dagens svenska krav på vägbe-
lysning anger lägsta medelluminansnivå på vägytan, luminansjämnheter, om-
givande ljus samt tillåten synnedsättande bländning. Hur relevant är exempelvis 
medelluminansen för trafiksäkerheten och vilka nivåer är önskvärda? Sannolikt 
finns ett samband mellan medelluminans och trafiksäkerhet liknande det som 
visas i figur 15. 
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Figur 15  Möjligt samband mellan medelluminans på väg med gatu- 
belysning och trafiksäkerhet. 
 
Om sambandet i figur 15 är ungefär korrekt, så är det av största vikt att finna 
kurvans optimum. Det är också viktigt att förstå att över en viss luminansnivå ger 
ökad belysningsstyrka försämrad trafiksäkerhet. Regelverket ska därför i detta fall 
ange optimas läge, gärna som ett intervall inom vilket medelluminansen ska ligga.  
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Ett samband som det i figur 15 finns sannolikt mellan flera andra variabler och 
trafiksäkerhet, framförallt för variabler som avser läs- och synbarhet. Exempelvis 
har Frank & Ewalds (1995) visat att vägmärkens läsbarhet är bäst inom ett visst 
luminansintervall. Sannolikt ger också vägmärket bäst trafiksäkerhet om 
luminansen ligger i detta intervall. 

Det är således meningsfullt att utföra en tillståndsbeskrivning endast om man 
känner: 

• relevanta variabler som ska ingå i tillståndsmätningarna 
• nivåer på dessa variabler som gör att de bidrar till att uppfylla väghållarens 

mål 
 
Vad gäller vägbelysning är det inte självklart vilken eller vilka variabler som är 
relevanta för trafiksäkerheten eller vilka nivåer som ska accepteras. Det är därför 
helt nödvändigt att genom empiriska beteendestudier skaffa denna kunskap. 
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7 Slutsatser och diskussion 
Resultatet av den litteratur- och intervjustudie som redovisas i denna rapport kan 
sammanfattas: 

Ytterst få tillståndsbeskrivningar av vägutrustning finns beskrivna i litteraturen. 
Ett skäl till detta förhållande är avsaknaden av fysikaliska mätmetoder. Ett annat 
skäl är att det rent praktiskt kan vara svårt att utföra tillståndsmätningar. 

Behovet av att utveckla metoder – fysikaliska och statistiska – för tillstånds-
beskrivningar är stort. Detta gäller för all vägutrustning. Det är mycket troligt att 
förekomsten av funktionskontroller i slutänden innebär att kunden (trafikanten) 
får en produkt (vägutrustning) med bättre funktion jämfört med om inga 
kontroller skulle utföras. 

I många fall är det emellertid tillräckligt med okulärbesiktning. Detta gäller 
exempelvis skattning av räckes och stolpars lutning och trafiksignalers funktion 
(lyser/lyser ej). 

Vad gäller vägbelysning, vägmärken och vägmarkeringar, bedöms det ange-
läget att utveckla mobila fysikaliska mätmetoder. För vägbelysning saknas nästan 
helt praktiska mätmetoder för kontroll av regelverket. Vidare krävs det inom detta 
område studier av trafikantbeteendet för att få kunskap om vilka variabler som är 
relevanta och som ska ingå i regelverket. För vägmärken finns handhållna 
instrument för mätning av retroreflexion och färg, men mobila instrument saknas. 
Torra vägmarkeringars retroreflexion kan mätas mobilt, men övriga parametrar av 
intresse kan endast mätas med bärbara instrument. 

Intervjuer med personal från Vägverket gav vid handen att fokusering i första 
hand bör ske på vägbelysning och vägmarkering. Vad gäller vägbelysning är 
kunskapsbristen generellt mycket stor. Beträffande vägmarkering finns så mycket 
kunskap att man inser att kunskap saknas. Ett tungt argument för fokusering på 
vägmarkering är att deras funktion förändras snabbt eftersom de utsätts för slitage 
från trafiken. 

Några regioner vill även utveckla en mobil metod för mätning av vägmärken. 
Skälet är att denna vägutrustning anses vara extra viktig eftersom den har en 
juridisk innebörd. Samtidigt måste nämnas att kunskapen inom området är stor 
redan idag. Utförd forskning visar att ett vägmärke som inte är synbart skadat och 
är yngre än 10–15 år oftast uppfyller kraven på syn- och läsbarhet (om kraven 
uppfylldes i nytillstånd).  

Räcken och barriärer samt trafiksignaler ansågs vara mindre viktigt i detta 
projekt. De är visserligen mycket viktiga vägutrustningar, men de kan i huvudsak 
kontrolleras okulärt.  

Sammanfattningsvis kan fastslås att detta projekt som en väsentlig del bör 
innehålla utveckling av fysikaliska metoder för mätning av vägbelysning och väg-
markeringar. Dessutom bör samplingsmetoder, som kan appliceras på all relevant 
vägutrustning specificeras och testas. 
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