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Mobil funktionskontroll av vägmarkeringar 

av Sven-Olof Lundkvist, Trond Cato Johansen∗ och Berne Nielsen∗∗ 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Den kanske viktigaste funktionen hos en vägmarkering är synbarheten i mörker på väg 
utan stationär belysning. Detta gäller speciellt i väta, då det kan vara dåliga siktförhåll-
anden med nedsatt visuell ledning. Därför är det viktigt att kunna kontrollera vägmarke-
ringarnas retroreflexion både på torra och våta ytor och en sådan funktionskontroll ska 
helst kunna utföras mobilt. Denna rapport beskriver en studie som har syftat till att 
utveckla metoderna för mobil mätning av vägmarkeringar, med fokus på mätning av 
retroreflexionen för våta ytor. 

Mobila instrument för mätning av vägmarkeringars retroreflexion finns kommersiellt 
tillgängliga. Problemet är att dessa i praktiken inte är användbara på våta vägbanor på 
grund av stänk på mät- och belysningslinserna. Det är därför nödvändigt att göra mät-
ningar på torra ytor och från dessa mätningar predicera den så kallade våtfunktionen, det 
vill säga retroreflexionen i väta.  

Den dominerande tekniken för att förbättra vägmarkeringars våtsynbarhet är att utföra 
dem profilerade. Det är därför en rimlig hypotes att profilens höjd, det vill säga väg-
markeringens makrotextur påverkar våtsynbarheten. Vidare har retroreflexionen på torr 
yta ett samband med antalet fungerande, retroreflekterande glaspärlor och antalet 
fungerande pärlor borde också ha ett samband med våtfunktionen. Således är en hypotes 
att det finns en korrelation mellan retroreflexionen för torr och våt vägmarkering. Slut-
ligen skulle luminanskoefficienten – dagsljussynbarheten – kunna påverka våtfunk-
tionen. Luminanskoefficienten är till viss grad beroende av hur speglande ytan är och en 
yta med hög speglande reflexion borde ha låg retroreflexion. En tredje hypotes är 
således att det finns ett motsatsförhållande mellan dagsljussynbarheten och våtfunk-
tionen. 

Även om vägmarkeringens retroreflexion kanske är den viktigaste parametern, omfattar 
Vägverkets regelverk också krav på friktion, luminanskoefficient, tjocklek och geometri 
(markeringen får inte vara så sliten att dess innebörd har gått förlorad). En mobil funk-
tionskontroll bör därför även omfatta dessa parametrar. Möjligheten att utföra indirekta 
mätningar, prediktioner, av andra funktionsparametrar än retroreflexionen för torra väg-
markeringar, har undersökts med fysikaliska fältmätningar. 

Resultaten från fältmätningarna visar att vägmarkeringens våtfunktion kan prediceras 
från retroreflexionen för torr markering och dess makrotextur. Prediktionernas precision 
är naturligtvis något sämre än vid handhållen mätning, men de bedöms ändå vara till-
räckligt bra för att resultaten i de flesta fall ska vara användbara. Vidare visar mätning-
arna att friktionen kan prediceras från retroreflexionen för torr markering. Med andra 
ord: vid funktionskontroll av vägmarkeringarnas retroreflexion erhålls friktionsvärdet 
”på köpet”. Även andra relevanta parametrar bedöms kunna mätas mobilt. 

                                                 
∗ LG Road Tech AB 
∗∗ Ramböll 



 

6 VTI rapport 611 

Studien har således visat att det sannolikt finns en möjlighet att med ett och samma 
mätfordon, vid en enskild mätning, kunna utföra funktionskontroll på alla de parametrar 
som regelverket anger. Förslaget är att utrusta en sådan mätbil och validera denna. 
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Mobile measurement of road marking performance 

by Sven-Olof Lundkvist, Trond Cato Johansen∗ and Berne Nielsen∗∗ 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
One of the most significant parameters regarding road markings is probably the 
visibility in night-time traffic on roads without stationary lighting. Especially during 
wet weather conditions, when visibility conditions are poor, this parameter may be 
important. Consequently, it is desirable to have the ability to measure the retroreflec-
tivity of road markings both in dry and wet conditions, and these measurements should 
preferably be performed using a mobile method. This report describes a study which 
aimed to develop and evaluate mobile methods for measurement of road markings, 
focusing on the retroreflectivity of wet markings. 

Mobile instruments, aimed for measurement of road marking retroreflectivity, are 
commercially available. One problem is that, in practice, due to splash and spray on the 
lenses, these instruments are not suitable for measurement on wet surfaces. Therefore, 
the wet weather performance must be predicted from other parameters, measured on dry 
surfaces. 

The predominant technique for increasing road marking performance in wet weather is 
to make the surface of the marking profiled. Consequently, a reasonable hypothesis is 
that there is a relationship between wet weather performance and the height of that 
profile, i.e. there should be a correlation between the wet weather retroreflectivity and 
the macro-texture of the surface. Furthermore, the retroreflectivity of a dry road 
marking is dependent on the number of glass beads on the surface. Probably, this 
number of beads also has an influence on the retroreflectivity of a wet surface. Finally, 
the daylight luminance coefficient might have relationship with the wet weather 
performance, as this parameter is dependent on the specular reflection of the surface. A 
high degree of specular reflection should imply low retroreflectivity, especially on a wet 
surface. 

Even if the retroreflectivity of the road marking may be the most important parameter, 
the road keeper also puts demands on the daylight luminance coefficient, the skid resi-
stance, the thickness and the appearance of the road marking. Therefore, a mobile check 
of the performance should include also these parameters. Using physical in situ 
measurements, the possibility to carry out mobile measurements of all relevant road 
marking parameters has been investigated.  

The results show that the wet weather retroreflectivity of profiled road markings can be 
predicted (estimated) from the dry road marking retroreflectivity and macro-texture. Of 
course, the precision of the prediction is somewhat worse than the precision of a 
measurement, but the predictions are anyway judged to be useful. Furthermore, also the 
skid resistance of the road marking surface was found to be correlated with the 
retroreflectivity and macro-texture. Consequently, when predicting the wet road 

                                                 
∗ LG Road Tech AB 
∗∗ Ramböll 
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marking retroreflectivity, in addition, the skid resistance can be predicted. Finally, the 
results indicate that all other relevant parameters can be measured mobile. 

This study has shown that probably all road marking parameters of interest can be 
measured using mobile equipment. This means, that one single measuring vehicle can, 
in one and the same measurement, register all parameters in the regulations. It is 
proposed that such a measuring vehicle should be equipped and validated. 
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1 Bakgrund 
Med ökad trafik ställs ökade krav på att mätningar på väg utförs på ett sådant sätt att 
riskerna för både trafikanter och vägarbetare minimeras utan att det för den skull ges 
avkall på rimlig framkomlighet och komfort. Så sent som i september 2007 gick 
Vägverket ut med ett pressmeddelande i vilket man sade sig inte vara helt nöjd med hur 
just framkomlighetsaspekten hanteras; man är beredd att vidta åtgärder för att minska 
störningarna vid vägarbeten, t.ex. genom att i större utsträckning förlägga dem till låg-
trafiktid (helger och nätter) eller att på annat sätt minska påverkan på trafiken. Ett 
sådant annat sätt kan vara att om möjligt utföra kontrollmätningar mobilt, i samma 
hastighet som övrig trafik (Lundkvist, 1998). 

Vägmarkeringar skiljer sig från annan vägutrustning såtillvida att de i betydligt större 
utsträckning utsätts för slitage än t.ex. vägmärken och trafiksignaler. De flesta väg-
markeringarna påverkas av direkt slitage från däck och plogar, vilket ställer höga krav 
på underhållet. När och var underhållsåtgärder bör utföras måste baseras på fysikaliska 
mätningar; det är i praktiken omöjligt att visuellt avgöra om markeringen har acceptabel 
funktion eller ej. 

Hittills har fysikaliska funktionskontroller av vägmarkeringar i stor utsträckning utförts 
med handhållna instrument. Sådana instrument har funnits kommersiellt tillgängliga 
sedan slutet av 1970-talet och mätningen innebär att personal går på vägen och placerar 
instrumentet på den vägmarkering som ska kontrolleras. Denna typ av mätningar kan 
utgöra en stor fara för mätpersonalen, framförallt vid kontroll av mittlinjer, och den 
kräver med Vägverkets nuvarande regler tungt skydd på de flesta statliga vägar. 

Under 80-talet utvecklade LCPC i Strasbourg ett mobilt instrument för mätning av 
vägmarkeringars retroreflexion, Ecodyn, vilket har utvärderats i en svensk studie 
(Lundkvist, 1999). Med detta kunde vägmarkeringarna mätas i samma hastighet som 
övrig trafik och påverkan på andra trafikanter var minimal. Detta var ett mycket stort 
steg framåt, mot säkra mätningar av vägmarkeringar. Emellertid kunde endast torra 
vägmarkeringars retroreflexion mätas. Våta vägmarkeringar kunde möjligen mätas i 
mycket låg hastighet – i högre hastigheter fick man problem med stänk på linser. Andra 
parametrar såsom vägmarkeringarnas friktion, luminanskoefficient (dagsljussynbarhet), 
geometriska utformning och tjocklek kunde inte alls registreras.  

Att inte kunna mäta våta vägmarkeringars retroreflexion mobilt var en betydande nack-
del, framförallt som en utveckling av s.k. våtsynbara vägmarkeringar kom igång under 
1980-talet. Alla som har kört bil i mörker och regn vet hur svårt det kan vara att se 
vägens sträckning framöver och i Sverige satsade Vägverket tidigt på dessa våtsynbara, 
oftast profilerade vägmarkeringar. Man föreskrev (Vägverket, 2001) att kantlinjerna på 
alla vägar med mer än 4 000 fordon/dygn skulle ha våtsynbarhet och i och med detta 
fanns även ett behov av att kunna kontrollera att kraven i regelverket uppfylldes. En 
uppenbar fördel vore om denna kontroll kunde utföras mobilt, samtidigt som de torra 
vägmarkeringarna mättes. 
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2 Syfte, mål och nytta med projektet 
Det primära syftet med föreliggande studie har varit att utveckla en mobil metod för 
indirekt mätning (prediktion) av våta vägmarkeringars retroreflexion. Detta innebär att 
vägmarkeringens så kallade våtsynbarhet beräknas från en eller flera variabler som har 
mätts på torra markeringar. Ytterligare syften har varit att undersöka i vilken utsträck-
ning det kan vara möjligt att mäta/registrera även andra funktionsparametrar, såsom 
luminanskoefficient, friktion, geometrisk utformning, tjocklek och vägmarkeringstyp 
mobilt. Avsikten var även att mäta och kompensera för avståndet mellan vägyta och 
fotodetektor vid mobil mätning, för att på så sätt reducera mätfelen. 

Målet har varit att utveckla en prototyp av ett mobilt instrument som mäter så många 
som möjligt av ovan nämnda parametrar. Visionen är att slutligen bygga en mätbil som 
vid en och samma mätning kan registrera samtliga parametrar i Vägverkets regelverk. 

En mätbil som mobilt kan registrera samtliga parametrar av intresse vid en och samma 
mätning skulle innebära flera fördelar jämfört med den traditionella handhållna mät-
ningen: 

• Ökad säkerhet för personal, eftersom den inte behöver vistas på vägen. 

• Ökad säkerhet och framkomlighet för trafikanterna, eftersom varnings- och 
skyddsfordon inte behöver användas. 

• Snabbare mätningar och därmed lägre kostnad för mätningarna. 

 

Om vägmarkeringarnas funktion följs upp kontinuerligt över landet, ger detta goda möj-
ligheter till styrning och planering av vägmarkeringsverksamheten: 

• Centralt får väghållaren en totalbild av vägmarkeringarnas funktion, vilken kan 
användas för framtida fördelning av medel för underhållsåtgärder i Sverige. 

• Regionalt får väghållaren en bild av vägmarkeringarnas funktion i den egna 
regionen, vilken kan användas för framtida fördelning av medel för underhålls-
åtgärder där. 

• Entreprenören får kännedom om exakt var underhållsåtgärder måste utföras, 
vilket reducerar kostnaderna för underhållet. 

• Trafikanten får en högre vägmarkeringsstandard, vilket bör gagna trafiksäker-
heten, komforten och framkomligheten. 
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3 Begrepp och instrument 
I kommande kapitel används några statistiska begrepp som kan behöva en närmare 
förklaring. Vidare redogörs här för vad de olika instrumenten mäter. 

En regressionsanalys syftar till att anpassa data till en (oftast) linjär ekvation. Denna 
regressionsekvation innehåller till höger om likhetstecknet en konstant, följd av en eller 
flera förklarande (oberoende) variabler. För att likhetstecknet verkligen ska gälla måste 
man dessutom korrigera ekvationen med en felterm, vanligen betecknad ε. Till vänster 
om likhetstecknet finns responsvariabeln (beroende), vilket i vårt fall är den variabel 
man vill predicera.  

Regressionsekvationen används i denna studie för att predicera en variabel som är svår 
eller omöjlig att mäta mobilt. Med predicera avses således att man från regressionsmo-
dellen beräknar (skattar) värdet på responsvariabeln (t.ex. friktionen).  

Rent matematiskt innebär regressionsanalysen att man lägger en rät linje så att summan 
av det kvadratiska avståndet mellan linjen och alla mätvärden minimeras. I denna studie 
har stegvis regressionsanalys använts, vilket kan sägas innebära att man för varje 
variabel undersöker om den tillför något till prediktionens precision. En variabel som 
inte förbättrar precisionen (har låg korrelation med responsvariabeln) utesluts ur den 
vidare analysen. 

De instrument som har använts i studien presenteras kortfattat i tabell 1. 

 
Tabell 1  Instrument som har använts i studien. 

Instrument Mäter storhet [enhet] Enligt standard 

Ecodyn 30 retroreflexion [mcd/m2/lx] EN 1436 

LTL-2000 retroreflexion [mcd/m2/lx] EN 1436 

Qd30 luminanskoefficient [mcd/m2/lx] EN 1436 

Minolta CR10 luminansfaktor [-] EN 1436 

Optokator makrotextur [mm] ISO 13473-1 

PFT friktion [-] EN 1436* 
* Kommer att accepteras först då korrelation mot SRT-pendeln har påvisats officiellt. 

 

Förutom instrumenten i tabell 1 har även digital kamerautrustning använts. 
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4 Funktionsparametrar av intresse 
Vägverkets regelverk (Vägverket, 2001) föreskriver lägsta (gällande RL(torr), RL(våt), 
Qd, β och µ) eller högsta (gällande t) tillåtna värden på de parametrar som återfinns i 
tabell 2. Regelverket är baserat på europeiska standarden EN 1436 (CEN, 1999). 

 
Tabell 2  Parametrar avseende vägmarkeringars funktion som återfinns i det svenska 
regelverket för vägmarkering. 

Parameter Beteckning Beskriver 

Retroreflexion, torrt RL(torr) Synbarhet i fordonsbelysning för torr 
vägmarkering 

Retroreflexion, vått RL(våt) Synbarhet i fordonsbelysning för våt 
vägmarkering 

Luminanskoefficient Qd Synbarhet i dagsljus eller vägbelysning för torr 
vägm. 

Luminansfaktor β Synbarhet i dagsljus eller vägbelysning för torr 
vägm. 

Friktion μ Friktionskoefficient för våt vägmarkering 

Tjocklek (höjd) t Tjocklek 

Geometri – Längd, bredd, intermittens 

Buller (ljudnivå) B Internt buller från profilerad markering. 

 

För parametrarna i tabell 2 anger regelverket ett lägsta värde för att garantera funktionen 
under skilda förhållanden. Exempelvis ska RL(våt) vara lägst 35 mcd/m2/lx för att syn-
barheten i mörker och väta, på väg utan vägbelysning ska uppfyllas. Förutom para-
metrarna i tabell 1, anger det svenska regelverket att vägmarkeringens tjocklek får vara 
högst 4 mm (Wienkonventionen (United Nations, 1968) säger 6 mm) och även att den 
inte får vara så sliten att den förlorar sin innebörd.  

Av funktionsparametrarna i tabell 2 kan retroreflexionen anses vara den mest kritiska 
parametern, åtminstone beträffande längsgående vägmarkeringar (kant-, mitt och 
körfältslinjer). Dessa vägmarkeringar ska förbättra den visuella ledningen i mörker på 
vägar utan vägbelysning, då ofta siktförhållandena är dåliga.  

Både luminanskoefficienten och luminansfaktorn representerar dagsljussynbarheten, 
men med något olika geometri. Vid mätning av luminanskoefficienten är det infallande 
ljuset mot markeringen diffus och observationsvinkeln liten; man kan säga att förarens 
situation i dagsljus, en mulen dag efterliknas. Luminansfaktorn, däremot, är definierad 
så att ljuset infaller 45° mot normalen till markeringens yta och mäts i normalens rikt-
ning. Detta mått simulerar ungefär hur en fotgängare uppfattar markeringen i mörker på 
en gata med vägbelysning. Luminanskoefficienten är att föredra framför luminans-
faktorn eftersom den förstnämnda representerar synbarheten från en personbil. 

Friktionen ska enligt EN 1436 mätas med SRT-pendel, vilket knappast är möjligt på de 
flesta typer av profilerade vägmarkeringar. EN 1436 har därför reviderats så att andra 
mätmetoder kan tillåtas om god korrelation (för plana markeringar) mot pendeln kan 
påvisas.  



 

VTI rapport 611 13 

Regelverket anger att en ny vägmarkering inte får vara högre än 4 mm. En högre kant 
mellan beläggning och markering skulle kunna vara farlig för tvåhjuliga fordon och 
dessutom innebära ökad risk för plogskador. Vägmarkeringens höjd/tjocklek bör 
dessutom kontrolleras med tanke på underhållsåtgärder: Är tjockleken tillräcklig för att 
markeringen ska fungera ytterligare en säsong? 

Beträffande bullret i kupén i fordonet, anger regelverket inte den lägsta nivåhöjning som 
krävs, dvs. man har inte definierat vad ”buller” är i detta sammanhang. 

Idealt borde en mätbil för funktionskontroll av vägmarkeringar kunna registrera följande 
parametrar mobilt: 

• retroreflexionen för torra ytor 

• retroreflexionen för våta ytor 

• luminanskoefficienten (alternativt luminansfaktorn) för torra ytor 

• friktionen för våta ytor 

• tjockleken 

• internt buller 

• geometrin (för att exempelvis avgöra slitage från däck och plogar) 

• typen av markering (heldragen/intermittent, profilerad) 

• position (plats för mätning). 
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5 Hypoteser 
5.1 Retroreflexionen för våta vägmarkeringar 
Som nämnts ovan, är det primära målet med projektet att undersöka möjligheterna att 
indirekt mäta våta vägmarkeringars retroreflexion mobilt, utan att för den skull mäta 
på våta vägmarkeringsytor. Således vill man från en eller flera relevanta parametrar, 
som kan mätas mobilt, predicera (skatta, beräkna) retroreflexionen för våt, profilerad 
vägmarkering. Fortsättningsvis benämns denna parameter vanligen ”våtfunktionen”.  

En central frågeställning är vilken eller vilka parametrar som kan tänkas ha ett samband 
med vägmarkeringens våtfunktion. Dagens förhärskande teknik för att få en vägmarke-
ring våtsynbar är att utföra den med en profil. Tanken är att vid vått väglag ska profilen 
förhindra uppkomst av vattenspegel, dvs. den ska sticka upp ur vattenytan, så att åtmin-
stone delar av vägmarkeringens yta görs synlig för trafikanten. En rimlig hypotes är 
således att profilens höjd – vägmarkeringens makrotextur – påverkar våtsynbarheten. 
Makrotexturen kan mätas mobilt med lasergivare (optokator). 

För en torr vägmarkering är retroreflexionen avhängig av antalet fungerande retro-
reflekterande glaspärlor som finns på eller i vägmarkeringens yta. Detta bör gälla även 
för en våt yta, dvs. de profiler som sticker upp ur vattenytan bör ge en retroreflexion 
som är avhängig av antalet glaspärlor på densamma. En andra rimlig hypotes är därför 
att det finns ett samband mellan retroreflexionen för våt och torr vägmarkering. 

Luminanskoefficienten, eller dagsljussynbarheten, Qd, är en storhet som primärt är 
avhängig av ytans ljushet, men i viss utsträckning också av ytans speglande reflexion. 
Ett högt Qd-värde på torra ytor, kan innebära hög grad av speglande reflexion. Eftersom 
retroreflexion och speglande reflexion är varandras motsatser, bör således ett högt Qd-
värde innebära ett lågt värde på retroreflexion på torr yta, och då även på våt yta. Så-
ledes är en rimlig hypotes att det finns ett negativt samband mellan å ena sidan lumi-
nanskoefficienten för torr vägmarkering och å andra sidan retroreflexionen för våt 
markering. Tyvärr kan vi i dagsläget inte mäta luminanskoefficienten mobilt. 

Sammanfattningsvis är hypotesen att vägmarkeringens våtfunktion är beroende av 

• makrotexturen 

• retroreflexionen för torr markering 

• luminanskoefficienten för torr markering. 

 

Dessa hypoteser testades tidigare och rapporterades i VTI notat (Lundkvist, 2006). I 
föreliggande studie har den modell som där togs fram validerats. För att göra denna 
rapport komplett redovisas dock samtliga resultat, även de från de tidigare mätningarna.  

 
5.2 Övriga parametrar 
Av parametrarna i tabell 2 borde det finnas möjlighet att skatta även friktionen från 
mobila mätningar av makrotexturen och retroreflexionen för torr markering. En yta med 
grov textur bör ha högre friktion än en jämn yta. En yta med hög retroreflexion har 
sannolikt många pärlor på eller i ytan. Dessa pärlor är sannolikt friktionsnedsättande 
eftersom glas har lägre friktion än vägmarkeringsmaterialet. 
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Vägmarkeringens luminanskoefficient, Qd, och luminansfaktor, β, låter sig knappast 
prediceras från andra parametrar. Däremot borde det med digital fototeknik vara möjligt 
att bestämma markeringsytans ljushet, vilken i sin tur borde vara nära relaterade till Qd 
och β. Vidare är det möjligt att från en lasergivare få det reflekterade ljusets signal-
styrka. Denna signalstyrka kan vara relaterad till ytans ljushet, dvs. till Qd och/eller β. 

Tjockleken kan med största sannolikhet beräknas ur mätning av makrotexturen. För att 
avgöra den geometriska utformningen bör foton kunna användas. 
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6 Avgränsningar 
6.1 Retroreflexionen för våta vägmarkeringar 
En så kallad våtsynbar vägmarkering är vanligen en termoplastmassa som har utförts 
med profilering. Den del av studien som avser våtsynbarhet har därför avgränsats till 
denna typ av vägmarkering. Däremot ingår många olika typer av profilerade marke-
ringar i många slitagetillstånd. Resultaten kan därför utan risk generaliseras att gälla alla 
termoplastiska profilerade vägmarkeringar. 

 
6.2 Övriga parametrar 
Beträffande friktionen har både plana och profilerade vägmarkeringar studerats. Tyvärr 
blev datamaterialet för nyare vägmarkeringars friktion något för litet, vilket är beklag-
ligt eftersom just dessa kan ha låg friktion. 

Övriga parametrar har, med några få undantag, mätts på profilerade termoplastmarke-
ringar. Undantaget är buller, vilket ännu inte är utrett. 
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7 Analys 
Inledningsvis kunde konstateras att sambandet mellan beroende och oberoende variabler 
alltid beskrivs bäst av linjära ekvationer av typen: 

ε+⋅η+⋅γ+⋅β+α= 321 xxxy    (1) 

där i fallet med våtsynbarhet, y svarar mot RL(våt), x1, x2 och x3 är de förklarande 
variablerna, RL(torr), MPD (Mean Profile Depth) respektive Qd, samt ε feltermen. Data 
analyserades med stegvis regressionsanalys, i vilken en enskild förklarande variabel 
utesluts om sannolikheten för att regressionskoefficienten är lika med 0 är större än 
10 %. Korrelationskoefficienten betecknas nedan med r.  

Vid användandet av regressionsmodeller är det viktigt att redovisa prediktionernas 
precision. Korrelationskoefficienten, r, är ett sådant mått, men den är svårtolkad och 
beroende på variansen i data. Ett alternativ är att ange ett prediktionsintervall, vilket 
anger inom vilka gränser det sanna värdet återfinns med en given sannolikhet. Exem-
pelvis innebär ett 90 % prediktionsintervall, 35±10, att skattningen ger 35 som det mest 
sannolika värdet, men att det sanna värdet med 90 % sannolikhet återfinns inom inter-
vallet 25–45. En tredje möjlighet att ange precisionen i prediktionerna är att beräkna det 
s.k. PRESS-värdet, vilket har beskrivits av bland annat (Draper & Smith, 1981). Detta 
är en typ av korsvalidering som anger medelvärdet för skillnaden mellan observerade 
och predicerade värden. 

Beträffande makrotexturen skulle det vara möjligt att använda RMS- (Root Mean 
Square) värde i modellen. Emellertid är detta ett kvadratiskt värde, dvs. en spricka med 
ett visst djup kommer att få samma positiva värde som en profil med samma höjd. Men 
en spricka påverkar knappast vare sig våtsynbarhet eller friktion, varför RMS-värdet 
knappast är lämpligt att använda här. Istället används MPD, vilket enligt ISO 13473-1 
(ISO, 1997) beräknas som 

AVEPVPVMPD −
+

=
2

21    (2) 

med beteckningar enligt figur 1, nedan. 

 

Figur 1  Beräkning av MPD hämtat ur ISO 13473-1. 
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AVEAVE
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8 Fysikaliska mätningar 
8.1 Något om förutsättningarna för skapande av modeller 
Prediktion av en parameter innebär att man från en eller flera förklarande variabler 
försöker finna ett matematiskt samband som beskriver värdet på responsvariabeln. Med 
andra ord vill man jämföra uppmätta värden på de förklarande variablerna med det 
”sanna” värdet på responsvariabeln (t.ex. våtfunktionen). Problemet kan vara att be-
stämma detta ”sanna” värde. 

Beträffande våta vägmarkeringars retroreflexion är problemet att finna det ”sanna” 
värdet ganska stort. Detta beror på att även med handhållen, statisk mätning, är de 
slumpmässiga felen stora, vilket i sin tur sannolikt förklaras av att bevattningsproce-
duren har dålig repeterbarhet. I två separata mätserier på våta vägmarkeringar i provfält 
gjordes upprepad handhållen mätning med två exemplar av LTL-2000 betjänade av två 
operatörer. Sambandet mellan dessa två mätserier representerar således reproducerbar-
heten för våtfunktionsmätning enligt EN 1436. Resultaten presenteras i figur 2. 

 
Figur 2  Sambandet mellan uppmätt retroreflexion [mcd/m2/lx] för våta vägmarke-
ringar i provfält. Avser upprepad mätning med två instrument betjänade av två operatö-
rer. Den räta linjen visar mätomgång 1 = mätomgång 2. 
 

En regressionsanalys på data i figur 2 visar att korrelationskoefficienten mellan två 
mätomgångar är 0,96. Med residualens standardavvikelse 4,5 mcd/m2/lx kommer ett 
90 % prediktionsintervall för enskilda observationer att få storleken ±8 mcd/m2/lx, 
vilket är ett mått på våtfunktionsmätningarnas reproducerbarhet. Detta innebär att då 
data uppmätta med denna metod används för att skapa prediktionsmodeller, kommer det 
teoretiskt sett minsta prediktionsintervallet vid användandet av dessa modeller att vara 
±8 mcd/m2/lx. 
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8.2 Retroreflexion, textur och luminanskoefficient 
Eftersom hypotesen är att våtfunktionen, RL(våt) har ett samband med retroreflexionen 
för torr vägmarkering, RL(torr), makrotexturen, MPD, och luminanskoefficienten, Qd, 
har dessa fyra parametrar mätts upp i fält vid samtidig mätning. Dessa mätningar utför-
des av LG RoadTech AB och VTI. För att finna så säkra samband som möjligt gjordes 
mätningarna av retroreflexion och luminanskoefficient med handhållna instrument av 
typ LTL-2000 respektive Qd30, vilka båda uppfyller kraven i EN 1436. Texturen mättes 
mobilt, i mycket låg hastighet, med en optokator Modell 810883 typ 2207-64/180- P. 
Vid mätningarna med LTL-2000 och Qd30 gjordes tre avläsningar på varje markering 
och medelvärdet av dessa var indata till modellen. För att våtgöra vägmarkeringarna 
användes den i EN 1436 föreskriva ”spannmetoden”. Beträffande texturen var indata ett 
medelvärde av fem enskilda mätningar. 

Texturmätningar utfördes även av Greenwood a/s. Greenwood gjorde emellertid mät-
ningar endast på det danska provfältet varför datamängden blev begränsad. Analysen 
avser därför endast mätningarna utförda av VTI. 

I en inledande mätomgång gjordes även mätning av mikrotextur, vilken endast kan 
mätas stationärt. Emellertid kunde ingen signifikant korrelation mellan denna parameter 
och våtfunktionen påvisas varför den fortsättningsvis inte mättes. 

Från ett set indata är det nästan alltid möjligt att skapa någon modell. Att denna modell 
ger korrekta skattningar, måste bekräftas genom en validering. Mätningar för denna 
validering gjordes med ett mobilt instrument av typen Ecodyn 30, vilken hade komp-
letterats med två optokatorer, se figur 3.  

 
Figur 3  Ecodyn 30 utrustad med optokator för samtidig mätning av retroreflexion och 
makrotextur. 
 

För mätningarna användes vägmarkeringar i tre provfält, ett på lv 118 mellan 
Kristianstad och Åhus, ett på rv 25 mellan Storfors och Filipstad och ett på rute 213 
strax norr om Helsingør på Sjælland. Figur 4 visar det sistnämnda provfältet. 

 



 

20 VTI rapport 611 

 
Figur 4  Provfältet på rute 213, Helsingør, Danmark. 
 

Motivet att använda vägmarkeringar i provfält är resultatens generaliserbarhet. I de tre 
provfälten fanns de typer av profilerade vägmarkeringar som används i Norden. I 
provfältet återfinns varje typ av vägmarkering exakt en gång i varje position tvärs 
vägen, vilket också innebär att olika slitagetillstånd var representerade. Mätningarna på 
provfält, som skulle ligga till grund för modellen, utfördes under 2003–2005, medan 
valideringsmätningarna gjordes på kantlinjer 2006–2007. 

 
8.3 Övriga parametrar 
Vägverkets regelverk (RUV, 2001) föreskriver att vägmarkeringars friktion ska mätas 
med SRT-pendeln. Denna metod fungerar emellertid dåligt eller inte alls på profilerade 
markeringar. Därför användes istället den på VTI utvecklade Portable Friction Tester 
(PFT) för mätning av responsvariabeln. Denna friktionsmätare är testad mot pendeln på 
plana markeringar, varvid korrelationen mellan data från de två mätmetoderna var god 
(Wälivaara, 2007). Detta innebär att PFT kan godkännas enligt EN 1436.  

Luminanskoefficienten, Qd, var en av de förklarande variablerna vid skattning av våt-
synbarheten, där den mättes med ett handhållet instrument av typ Qd30. Målet var även 
att kunna mäta eller skatta Qd mobilt. För dessa mobila mätvärden användes dels den 
reflekterade signalstyrkan från optokatorn, dels digitala foton.  

Vägmarkeringarnas tjocklek mättes med optokatorn. Som referens användes dels mät-
ningar utförda med en på VTI utvecklad mätare, ”Road Marking Thickness”, dels en 
tjockleksmätare från VTT. Figur 5 visar det förstnämnda instrumentet.  
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Figur 5  Tjockleksmätare: “Road Marking Thickness”. 
 

För att beskriva och mäta vägmarkeringarnas geometri och typ användes foton från den 
ovan nämnda digitala kameran. 
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9 Resultat 
9.1 Retroreflexionen för våta vägmarkeringar 
9.1.1 Modell 
Inledningsvis utfördes anpassningar av data till andra typer av ekvationer än linjära 
(logaritmiska, kvadratiska, etc.). Detta visade att för alla förklaringsvariabler hade den 
linjära ekvationen den bästa korrelationen. Således utfördes fortsättningsvis endast 
linjära regressionsanalyser enligt modellen som beskrivs av ekvation (1). 

Figur 6–8 visar sambanden mellan å ena sidan retroreflexionen för våta vägmarkeringar 
och å andra sidan retroreflexionen för torra markeringar, luminanskoefficienten för torra 
markeringar respektive makrotexturen.  

 
Figur 6  Sambandet mellan retroreflexionen för 133 torra och våta vägmarkeringar, 
RL(torr)[mcd/m2/lx] och RL(våt) [mcd/m2/lx]. Korrelationskoefficienten, r = 0,66. 
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Figur 7  Sambandet mellan makrotexturen, MPD [mm], och retroreflexionen för 
133 våta vägmarkeringar, RL(våt) [mcd/m2/lx]. Korrelationskoefficienten, r = 0,79. 

 

 
Figur 8  Sambandet mellan luminanskoefficienten för torra vägmarkeringar,Qd 
[mcd/m2/lx], och retroreflexionen för 89 våta vägmarkeringar, RL(våt) [mcd/m2/lx]. 
Korrelationskoefficienten, r = -0,22. 
 

Figur 6 och 7 visar på positiva, signifikanta (p<.05) samband, dvs. våtfunktionen ökar 
med ökad retroreflexion för torr yta och även med ökad makrotextur. Båda dessa para-
metrar ska därför ingå i en multipel regressionsmodell. 
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Beträffande luminanskoefficienten, figur 8, är denna visserligen signifikant korrelerad 
med våtfunktionen, men den stegvisa regressionsanalysen visar att den knappast tillför 
något till prediktionernas precision och därför kan uteslutas. Sambandet är svagt 
negativt, dvs. det finns en tendens till att högt värde på Qd innebär dålig våtfunktion, 
vilket är logiskt: Qd avser till viss del spegling, och hög spegling ska innebära låg 
retroreflexion. I den fortsatta analysen gällande våtfunktion utesluts emellertid lumi-
nanskoefficienten. 

Resultaten som redovisas i figurerna 6–8 medför att data ska anpassas till ekvationen 

 

ε+⋅γ+⋅β+α= MPD)torr(R)våt(R LL    (3) 

 

Den linjära, multipla regressionsanalysen ger värdet på konstanten, α = -8 och på 
regressionskoefficienterna,  β = 0,14 och γ = 18. Utan feltermen kommer således 
prediktionsekvationen att vara 

 

MPD)torr(R,)våt(R LL ⋅+⋅+−= 181408    (4) 

 

Figur 9 visar sambandet mellan uppmätta och predicerade värden för våtfunktionen med 
användandet av ekvationen ovan. 

 
Figur 9  Sambandet mellan predicerad och uppmätt retroreflexion för våta vägmarke-
ringar, RL(våt) [mcd/m2/lx]. Linjen avser regressionslinjen då ekvation (4) används för 
prediktion av våtfunktionen. 
 

Korrelation mellan predicerade och uppmätta värden i figur 7 är r = 0,87 och residua-
lens standardavvikelse, sε = 9,1 mcd/m2/lx. Ett 90 % prediktionsintervall, vilket visas i 
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figur 10, har storleken ±16 mcd/m2/lx och PRESS-värdet är 9 mcd/m2/lx. Detta innebär 
således att avvikelsen mellan predicerade och uppmätta värden i medeltal kommer att 
vara 9 mcd/m2/lx samt att avvikelsen med 90 % sannolikhet ligger inom intervallet 
±16 mcd/m2/lx. 

 
Figur 10  Sambandet mellan predicerad och uppmätt retroreflexion för våta väg-
markeringar med tillhörande 90 % prediktionsintervall. 
 
9.1.2 Validering av modellen 
Vid valideringen av modellen för våtfunktionen mättes retroreflexionen och makro-
texturen för torra vägmarkeringar på 29 vägsträckor med profilerade kantlinjer i 
Danmark och Sverige. Varje sträcka var ca 200 m lång och på denna gjordes två mät-
ningar av vardera parametern. Medelvärdet av dessa två mätningar användes som indata 
i ekvation (4) för att predicera våtfunktionen. För att erhålla det ”sanna” värdet gjordes 
på varje sträcka också drygt 20 mätningar av våtfunktionen enligt EN 1436 med LTL-
2000. Residualens standardavvikelse är sε = 12,1 mcd/m2/lx, vilket innebär att ett 90 % 
prediktionsintervall får storleken ±20 mcd/m2/lx. Figur 11 visar samband mellan pre-
dicerad våtfunktion från mobil mätning på torra markeringar och uppmätt våtfunktion. 
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Figur 11  Samband mellan våtfunktionen, predicerad från mobila mätningar på 
kantlinjer med Ecodyn 30, och uppmätt med LTL-2000. 
 

Som visats i avsnitt 8.1 är reproducerbarheten vid mätning av våtfunktionen enligt 
EN 1436 ganska dålig. Användandet av en prediktionsmodell innebär en introduktion 
av ytterligare slumpfel, vilket kommer att resultera i en ännu sämre precision än vid 
direkt handhållen mätning. Mobil mätning innebär att ett ytterligare slumpfel adderas 
och ger således ännu sämre precision. Detta är orsaken till att prediktionsintervallet blir 
förhållandevis stort vid mobil mätning. Om Ecodyn 30 hade mätt med samma precision 
som LTL-2000 hade intervallet haft storleken ±16 mcd/m2/lx, och med en ideal predik-
tionsmodell skulle det teoretiskt kunna komma ner till ±8 mcd/m2/lx. Osäkerheterna vid 
mätning av prediktion av våta vägmarkeringars retroreflexion sammanfattas i tabell 3. 

 
Tabell 3  Precisionen angiven som ett 90 % prediktionsintervall vid mätning eller 
prediktion av vägmarkeringars våtfunktion. 

Metod Precision 

Handhållen mätning enligt EN 1436       ±8 mcd/m2/lx 

Prediktion från handhållen mätning av retroreflexionen 
på torr markering och MPD     ±16 mcd/m2/lx 

Prediktion från mobil mätning med Ecodyn 30 av retro-
reflexionen på torr markering och MPD     ±20 mcd/m2/lx 

 

Det bör noteras att prediktionsintervallet ± 20 mcd/m2/lx i tabell 3 avser prediktion från 
mätning med Ecodyn 30. En annan mobil reflektometer skulle kunna ge större eller 
mindre intervall beroende på med vilken precision denna mäter. 
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Osäkerheten i prediktioner från mobil mätning kan tyckas stora och måste användas 
med förnuft. Mer om detta i kapitel 10. 

 
9.2 Övriga parametrar 
9.2.1 Friktion 
Beträffande vägmarkeringars friktion finns det goda skäl att anta att en och samma 
modell inte kan gälla för både profilerade och plana vägmarkeringar. Det är även 
osäkert om det krävs en speciell modell för nya vägmarkeringar, sådana som vid 
mättillfället fortfarande har drop-on-pärlor, eftersom erfarenheten säger att dessa ofta 
har låg friktion. 

Liksom för våtfunktionen kunde inledningsvis konstateras att linjära modeller passade 
data bäst och att inte luminanskoefficienten tillförde något. Vidare framkom att det 
krävdes en modell för plana och en för profilerade markeringar, varför data kom att 
anpassas till två modeller: 

 

ε+⋅γ+⋅β+α=μ MPD)torr(RLplan 111    (5) 

 

och 

 

ε+⋅γ+⋅β+α=μ MPD)torr(RLprof 222    (6) 

 

De två ekvationerna kommer att få följande konstanter och regressionskoefficienter: 

 

MPD,)torr(R,, Lplan ⋅+⋅−=μ 16000110910    (7)   med r = 0,83 

 

respektive 

 

MPD,)torr(R,, Lprof ⋅−⋅−=μ 0730000310900    (8)   med r = 0,74 

 

Prediktionsekvationerna är baserade på mätningar av 80 och 34 enskilda vägmarke-
ringar för plana respektive profilerade markeringar och samtliga bedömdes vara 
applicerade åtminstone tre månader före mätningen, dvs. de var inte helt nya. 

Mätningarna på de profilerade vägmarkeringarna visade att samtliga hade ett frik-
tionsvärde i intervallet 0,63–0,91, således med marginal alltid över Vägverkets frik-
tionskrav, som är μ = 0,45 för längsgående vägmarkering. Eftersom profilerade väg-
markeringar i princip endast förekommer som längsgående, blir förslaget att inte mäta 
eller predicera friktionen för sådana, utan anse att dessa alltid uppfyller kravet i regel-
verket. 
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Beträffande plana, inte helt nya, vägmarkeringar hade 5 % av dessa ett värde lägre än 
0,60, dvs. ett värde ganska nära eller under kravet 0,55 (för tvärgående markering). Det 
finns således anledning att kontrollera plana vägmarkeringar med avseende på friktion. I 
ekvation (7) tillför inte MPD mycket, men dock något, till prediktionens precision. 
Eftersom man mäter MPD på längsgående markering bör den ändå ingå i modellen. 
Däremot mäter man knappast MPD på tvärgående markering, varför man för dessa kan 
nöja sig med att basera prediktionen på retroreflexionen för torr markering. Denna 
ekvation blir 

 

)torr(R,, Lplan ⋅−=μ 000990920    (9)    med r = 0,81. 

 

Prediktionernas precision, angiven som ett 90 % prediktionsintervall, kommer med 
användandet av både RL(torr) och MPD (ekv. (8) att vara 0,087 och med användande av 
endast RL(torr) 0,090. Således förlorar man 0,003 i precision genom att inte låta MPD 
ingå i ekvationen, men i båda fallen kan precisionen avrundas till 0,09. PRESS-värdet – 
medelvärdet av skillnaderna mellan observerade och ”sanna” friktionsvärden är i båda 
fallen 0,05. 

För nya, plana vägmarkeringar kommer prediktionsekvationen att vara: 

 

MPD,,ny,plan ⋅+=μ 260390    (10)   med r = 0,86 

 

Precisionen (90 % intervall) vid användandet av ekvation (10) blir ±0,08. 

I tabell 4 sammanfattas de modeller som kan användas för prediktion av 
vägmarkeringars friktion. 

 
Tabell 4  Sammanfattning av de regressionsmodeller som kan användas för prediktion 
av friktion. 

Vägmarkeringstyp Modell Precision 

1. plan, äldre, 
längsgående 

MPD,)torr(R,, Lplan ⋅+⋅−=μ 16000110910  ±0,09 

2. plan, äldre, tvärgående* )torr(R,, Lplan ⋅−=μ 000990920  ±0,09 

3. plan, nyare, alla MPD,,ny,plan ⋅+=μ 260390  ±0,08 

4. profilerad, alla alltid godkänd, ingen modell används – 

* Denna modell kan även användas för längsgående markering, men har något sämre precision än den 
som även innehåller MPD. 

 

Tabell 4 visar att förhållandet mellan å ena sidan friktionen och å andra sidan RL(torr) 
och MPD för vägmarkeringar är komplicerat: För en äldre vägmarkering är friktionen i 
huvudsak beroende på retroreflexionen, medan den för en nyare är beroende av i första 
hand texturen. Detta innebär i praktiken att man skulle vara tvungen att avgöra om den 
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markering som mäts tillhör vägmarkeringstyp 1, 2 eller 3 enligt tabell 4, vilket kan vara 
svårt. Därför tvingas man använda en mer generell modell som gäller för alla plana väg-
markeringar. Denna modell kommer visserligen att ha sämre precision är modellerna i 
tabell 4, men den har fördelen att gälla för både äldre och nyare längsgående och tvär-
gående markeringar.  

De modeller som föreslås användas återfinns i tabell 5 och samband mellan predicerade 
och uppmätta värden för plana markeringar visas i figur 12.  

 
Tabell 5  Sammanfattning av de regressionsmodeller som föreslås används för 
prediktion av friktion. 

Vägmarkeringstyp Modell Precision 

1. plan MPD,)torr(R,, Lplan ⋅+⋅−=μ 11000120900  ±0,15 

2. profilerad profμ alltid godkänd, ingen modell används – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 12  Samband mellan predicerad och uppmätt friktion för plana vägmarkeringar 
med användandet av ekvation 1, tabell 5. 
 
Figur 12 visar tydligt hur en svärm av nyare vägmarkeringar ”förstör” prediktionernas 
precision. Dessa värden ses som en svärm som alla har uppmätt friktion mellan 0,40 och 
0,50, men högre predicerad friktion. Vidare visar figur 12 att predicerade eller uppmätta 
värden sällan är långt under kravet 0,45 (eller 0,55 för tvärgående). I praktiken innebär 
detta att modellen sällan kommer att underkänna friktionen. Däremot kommer alla 
markeringar med predicerad friktion 0,60 (eller 0,70 för tvärgående markering) eller 
högre att med 95 % sannolikhet vara godkända. Bland markeringarna som ingår i ovan 
redovisade data skulle detta innebära 83 % ”säkert godkända” (eller 62 % med kravet 
0,55) vägmarkeringar. För 17 % av längsgående objekt skulle man således behöva göra 
handhållen PFT-mätning för att kunna avgöra om objektet är godkänt eller ej.  
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9.2.2 Luminanskoefficient 
Försök att avgöra värdet på luminanskoefficienten, Qd, från de digitala bilderna miss-
lyckades. Inget signifikant samband kunde påvisas och ytterligare utvärderingar av 
digitala foton med avseende på denna parameter görs inte. 

Vid texturmätning med optokatorn varierar laserns signalstyrka med ljusheten på 
mätobjektet. För att göra en korrekt texturmätning på en mörk yta, måste signalen vara 
stark, medan signalstyrkan är svagare vid mätning på en ljus yta. På en mycket vit väg-
markering är således signalen svagare än på en mer gråaktig. Denna signal fås inte 
standardmässigt vid texturmätningen, men är ändå möjlig att komma åt. Figur 13 visar 
sambandet mellan denna signalstyrka och Qd för ett fåtal vägmarkeringar. 

 
Figur 13  Samband mellan optokatorns signalstyrka och uppmätt luminanskoefficient, 
Qd [mcd/m2/lx]. 
 

Som framgår av figur 13 är antalet uppmätta sträckor litet, 9 stycken. Detta medför att, 
trots en hög korrelationskoefficient, r = 0,95, ett 90 % prediktionsintervall blir av stor-
leken ±17 mcd/m2/lx. Fler mätningar skulle med stor sannolikhet innebära att Qd kunde 
prediceras med avsevärt bättre precision. 

I samband med Qd-mätningarna mättes även luminansfaktorn, β, vilket skulle kunna 
vara ett alternativ till luminanskoefficienten. Korrelationen mellan β och laserns signal-
styrka var emellertid sämre (r = 0,70) än mellan Qd och signalstyrkan (r = 0,95), varför 
β övergavs. 

 
9.2.3 Tjocklek 
Som nämndes i avsnitt 8.3 gjordes referensmätningar av vägmarkeringarnas tjocklek 
med två instrument, ett från VTI och ett från VTT i Finland. Korrelationen mellan mät-
värden från dessa var r = 0.98. Tjockleken uppmätt mobilt med lasern hade korrela-
tionen r = 0,92 med båda referensinstrumenten. Figur 14 visar sambandet mellan värden 
uppmätta med VTI:s referensinstrument, RMT, och optokatorn. 
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Figur 14  Vägmarkeringars tjocklek [mm] uppmätt med RMT och optokator 
(lasergivare). 
 

I ett färdigt mätsystem används lämpligen en linjelaser för registrering av tjockleken, 
dvs. man registrerar skillnaden mellan vägytans och vägmarkeringens nivå. 

 
9.2.4 Internt buller 
En rimlig hypotes är att det finns ett samband mellan det buller som en profilerad väg-
markering avger i fordonets kupé och markeringens textur. För att avgöra om en väg-
markering har bullereffekt eller ej, borde en modell för buller i ett ”standardfordon” 
utvecklas. 

 
9.2.5 Geometri, typ av vägmarkering och position 
För att avgöra vägmarkeringarnas geometriska utformning fotograferades dessa mobilt 
med en digital utrustning utvecklad av Ramböll. Figur 15 visar exempel på tre 
vägmarkeringar. 
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Figur 15  Digitala foton på tre vägmarkeringar, fotograferade mobilt i ca 70 km/h. 
 

Från de digitala fotona kan även typen av vägmarkering avgöras, dvs. om den är profi-
lerad och i så fall typ av profil. 

För att avgöra vägmarkeringarnas geografiska läge används en kommersiellt tillgänglig 
GPS. 
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10 Sammanfattning av resultaten 
Denna studie har visat att det är möjligt att bygga ett mätfordon som vid en och samma 
mätning registrerar de parametrar som angivits i kapitel 4: 

• För retroreflexionen för torr vägmarkering finns flera mobila instrument ut-
vecklade, vilka sannolikt alla är användbara och kan kompletteras med textur-
mätare. 

• Retroreflexionen för våt vägmarkering kan prediceras från retroreflexionen för 
torr markering och makrotexturen. Den sistnämnda parametern mäts med en 
optokator. 

• Luminanskoefficienten prediceras från optokatorns signalstyrka, vilken varierar 
med mätytans ljushet. 

• Friktionen för plana vägmarkeringar kan prediceras från retroreflexionen för 
torra markeringar och makrotexturen.  

• Friktionen för profilerade vägmarkeringar kontrolleras inte eftersom den kan 
anses alltid ha ett värde över kravet. 

• Tjockleken registreras med hjälp av en optokator. 

• Geometrin, dvs. registrering av mått (längd, bredd) slitage och skador, registre-
ras med digitala foton. 

• Vägmarkeringstypen registreras från samma foton som geometrin. 

• Position registreras med en GPS-navigator. 

 

Förutom dessa parametrar skulle sannolikt även bullret från en profilerad vägmarkering 
kunna skattas från makrotexturen. 

Ett komplett mätfordon skulle behöva vara utrustat med följande instrument: 

• reflektometer avsedd för mobil mätning 

• optokator avsedd för makrotexturmätning 

• digitalkamera anpassad för mobil mätning 

• GPS-navigator. 

 

Figur 16 klargör sambandet mellan instrument och parametrar som kan mätas, predice-
ras eller bedöms kunna prediceras. 
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Figur 16  Mobil registrering av nio parametrar med hjälp av en reflektometer, optoka-
tor, digitalkamera och GPS-navigator. Streckad linje innebär att sambandet inte är 
undersökt, men bedöms möjligt att finna. Gul rektangel avser parameter som bör doku-
menteras av mätsystemet, dvs. ”output”. 
 

Om man avstår från att registrera vägmarkeringarnas geometri, typ och position 
kommer mätsystemet att bestå av endast reflektometern och optokatorn. Dessa två 
instrument ger alla i regelverket förekommande funktionsparametrar: retroreflexionen 
för torr och våt markering, luminanskoefficienten, friktionen och tjockleken. 

 

 
ReflektometerInstrument Optokator Digitalkamera GPS

Registrerar Retroreflexion för
torr markering
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11 Användning av resultaten 
Jämförd med handhållen mätning har den mobila mätningen större mätfel, vilket är helt 
naturligt. Vid mobil mätning är det därför speciellt viktigt att osäkerheten i mätningarna 
redovisas korrekt, så att felaktiga slutsatser inte dras. Figur 17 illustrerar mätfelen vid 
mätning eller predicering av våtfunktionen. 

 

Figur 17  Sannolikheten för korrekt god- eller underkännande vid mätning av våt-
funktionen enligt EN 1436, vid prediktion från handhållen mätning och texturmätning 
samt vid prediktion från mobil mätning och texturmätning. Figuren är baserad på att 
gränsen för godkännande är 35 mcd/m2/lx. 
 

Exempel på användning av figur 17: 

Vid funktionskontroll av en nyproduktion mäter man, enligt EN 1436, 
R(våt) = 60 mcd/m2/lx. Figur 17 visar att sannolikheten att det sanna värdet uppfyller 
funktionskravet (R(våt) ≥ 35 mcd/m2/lx) är i det närmaste 100 %. Detta kan sägas gälla 
även då man hade predicerat detta värde från torrmätning med LTL-2000 och MPD. 
Hade däremot prediktionen baserats på torrvärden från Ecodyn 30 och MPD, skulle 
risken för felaktigt godkännande – dvs. risken att den vägmarkering som prediceras ha 
R(våt) = 60 mcd/m2/lx, i verkligheten har ett värde under 35  mcd/m2/lx – vara ca 2 %. 

På motsvarande vis: om R(våt) mäts enligt EN 1436 till 30 mcd/m2/lx ligger det nära till 
hands att underkänna dess funktion. Risken att detta underkännande är felaktigt kommer 
att vara ca 15 %. Motsvarande risk vid prediktion från LTL-2000 och Ecodyn 30 
kommer att vara ca 30 % respektive 35 %.  

Omvänt, antag att man har en tvist med entreprenör och därför kan tillåta sig endast en 
mycket liten risk för felaktigt god- eller underkännande – säg 1 %. Från figur 17 ser 
man då att för godkännande krävs med de tre metoderna ca 47, 58 respektive 
71 mcd/m2/lx. Motsvarande värden för underkännande blir 23 och 12 mcd/m2/lx samt 
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ett negativt värde. Med andra ord: vill man ha en så stor säkerhet som 99 % är inte 
mätning med Ecodyn lämplig och knappast heller prediktion från torrmätning med 
LTL-2000. Skulle man däremot endast vilja skaffa sig en uppfattning om vägmarke-
ringens funktion och ett felaktigt god- eller underkännande inte betyder så mycket, 
kanske man kan acceptera 25 % risk för fel beslut. Då skulle godkänt vara högre än ca 
39, 42 respektive 45 mcd/m2/lx med respektive metod och underkänt lägre än ca 31, 28 
respektive 25 mcd/m2/lx. I detta fall kan samtliga tre metoder anses vara användbara. 

En möjlighet till användning av figur 17 är att från prediktionen avgöra vilken av fem 
kvalitetsklasser med avseende på våtfunktion som vägmarkeringen tillhör: Om en väg-
markering skattas vara godkänd med sannolikheten ca 95 %, kan man verbalt beteckna 
den som ”säkert godkänd” och om den med ca 85 % sannolikhet är godkänd skulle detta 
kunna benämnas ”sannolikt godkänd”. På samma sätt kan man skapa två klasser för 
underkännande och mellan dessa klasser har man en dilemmazon, där man inte kan fälla 
något avgörande om god- eller underkännande. Man får då de fem kvalitetsklasser med 
avseende på våtfunktion som visas i tabell 6. 

 
Tabell 6  Indelning av vägmarkeringar i kvalitetsklasser med avseende på våtfunktion. 
Klassgränserna baseras på skattning från mätning med LTL-2000 och MPD. 

Klass Innebär Krav på R(våt) [mcd/m2/lx] 

V0 säkert underkänd    0 ≤ R(våt) < 20 

V1 sannolikt underkänd 20 ≤ R(våt) < 25 

V2 inget avgörande om G eller U 25 ≤ R(våt) < 45 

V3 sannolikt godkänd 45 ≤ R(våt) < 50 

V4 säkert godkänd 50 ≤ R(våt) <  ∞ 

 

Det ska observeras att klassindelningen i tabell 6 baseras på att R(torr) mäts handhållet 
eller mobilt med ett instrument som för alla typer av profilerade markeringar mäter utan 
systematiska fel. Vidare är gränserna i tabell 6 avrundade så att de faktiska sannolik-
heterna för att vägmarkeringarna är underkända är 94 % i klass V0 och samma för god-
kända i klass V4. 

Om klassgränserna i tabell 6 används och retroreflexionen är uppmätt med Ecodyn 30, 
kommer ”säkert underkänd” att innebära 86 % sannolikhet för att vägmarkeringarna 
verkligen är underkända och ”sannolikt underkänd” innebära att de med 76 % sanno-
likhet är underkända. Motsvarande gäller för ”säkert godkänd” och ”sannolikt 
godkänd”. 

Naturligtvis är andra klassindelningar möjliga att göra – klasserna i tabell 6 ska ses 
endast som ett exempel på hur våtfunktionen kan beskrivas verbalt. Liknande figurer 
och tabeller kan göras för friktionen och luminanskoefficienten. 
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12 Diskussion 
Med ökad trafik och fokusering på säkerhet för mätpersonal, måste handhållna mät-
ningar i möjligaste mån undvikas. Därför är det viktigt att mobila mätmetoder utvecklas 
för alla typer av funktionskontroller av vägar och vägutrustning. Denna studie har visat 
att det är möjligt att mobilt, i en och samma mätning, registrera alla relevanta para-
metrar för vägmarkeringar, om än med sämre precision än vid handhållen mätning.  

Alla mätningar innehåller mätfel och det är viktigt att kontrollera och redovisa dessa. 
Om en mätning av retroreflexionen för torr vägmarkering visar 100 mcd/m2/lx, innebär 
detta endast att detta är det mest sannolika värdet på retroreflexionen. Men sannolik-
heten att den korrekta retroreflexionen är 101 eller 99 mcd/m2/lx är nästan lika stor och 
sannolikheten att den är 110 eller 90 kanske heller inte är försumbar. Hur stor den är 
beror på mätmetod och instrument.  

Om det är nödvändigt eller önskvärt – som i fallet med vägmarkeringars våtfunktion – 
att göra indirekta mätningar och från dessa predicera det som egentligen skulle mätas, 
kan mätfelen bli stora. I dessa fall är det speciellt viktigt att hålla kontroll på mät- och 
prediktionsfelen för att på ett korrekt sätt avgöra om funktionen är godkänd eller ej. Om 
prediktionen visar på ett värde nära gränsvärdet kanske inte något avgörande om god-
kännande ska fattas, utan en handhållen mätning måste till för att minska risken för 
felbeslut. Detta gäller speciellt om ett felbeslut kan få allvarliga konsekvenser, som 
exempelvis vid en tvist. 

Även om denna studie kanske kan anses vara ett genombrott för mobil mätning av andra 
funktionsparametrar än retroreflexionen för torra markeringar, så återstår mycket arbete: 

• Modellen för våtfunktion kan sannolikt förbättras, dvs. fler mätningar skulle 
kunna ge säkrare värden på regressionskoefficienterna och konstanten i ekvation 
(4). 

• Modellen för våtfunktion avser profilerade vägmarkeringar. Motsvarande modell 
borde tas fram för andra typer av vägmarkeringar med våtsynbarhet. 

• Vid valideringen har använts det mobila instrumentet Ecodyn 30. Det vore 
värdefullt att undersöka om andra mobila reflektometrar är lika användbara eller 
kanske till och med kan ge bättre prediktioner än Ecodyn. 

• Datamaterialet som ligger till grund för friktionsmodellerna är i vissa avseenden 
något för litet. Detta gäller speciellt för nya vägmarkeringar, för vilka ofta frik-
tionen kan vara ett problem. 

• Datamaterialet avseende luminanskoefficienten är alldeles för litet för att kunna 
ligga till grund för en prediktionsmodell. 

• Instrumenten som beskrivs i figur 16 är ännu inte implementerade i en och 
samma mätbil, dvs. det återstår att utrusta ett komplett mätsystem. 

 

Avsikten var att inom ramen för projektet också kontinuerligt mäta avståndet mellan 
detektor och vägmarkering och kompensera för variationen i detta avstånd. Detta skulle 
innebära att mätfel, framförallt beroende på vägens bombering, skulle kunna reduceras. 
Tyvärr kunde inte detta göras inom budget- och tidsramen. 
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Således finns det all anledning att slutföra projektet för att kunna utrusta en komplett 
mätbil för att utföra produktionsmätningar. Denna mätbil bör valideras för samtliga 
funktionsparametrar enligt tabell 2. 

Denna studie behandlar endast vägmarkeringar. Det känns även angeläget att kunna 
kontrollera funktionen för andra typer av vägutrustning mobilt. Inledande studier för 
mobil mätning av vägbelysning och vägmärken har gjorts och dessa borde slutföras. 
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13 Slutsatser 
Studien har visat följande: 

• Retroreflexionen för våt vägmarkering kan prediceras från retroreflexionen för 
torr markering och makrotexturen. 

• Friktionen för plan vägmarkering kan prediceras från retroreflexionen för torr 
markering och makrotexturen. Friktionen för profilerad vägmarkering kan tills 
vidare anses alltid vara hög. Emellertid bör friktionen för nylagd vägmarkering – 
plan och profilerad – studeras ytterligare. 

• Luminanskoefficienten för torr vägmarkering kan med stor sannolikhet predice-
ras från optokatorns signalstyrka. 

• Vägmarkeringens tjocklek och geometri fås med optokator respektive digital 
fototeknik. 

• Samtliga parametrar i Vägverkets regelverk bedöms kunna mätas mobilt. 

 

Resultaten är så lovande att studien absolut bör fortsätta. En sådan fortsättning skulle 
syfta till att öka precisionen i modellerna och validera dessa. 
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Data som ligger till grund för prediktionsmodellen avseende våtfunktion. 

 
Tabell 1  De 133 enskilda mätvärden som ligger till grund för prediktionsmodellen, 
ekvation (4). 

RL(torr) RL(våt MPD RL(torr) RL(våt MPD RL(torr) RL(våt MPD 

258 73 2,24 163 56 2,23 115 14 0,26 

104 19 0,82 20 3 0,98 150 24 0,53 

68 10 0,46 243 67 2,23 150 56 1,43 

58 11 0,76 143 54 1,39 65 13 0,29 

61 11 0,60 99 32 1,07 88 24 0,70 

80 23 0,64 65 19 1,13 90 27 0,54 

57 13 0,74 62 19 1,41 83 26 0,77 

66 22 0,89 70 21 1,65 143 50 1,26 

54 11 0,88 206 57 2,20 159 40 1,34 

98 34 0,23 219 20 0,76 101 15 0,51 

74 13 0,65 125 22 1,67 102 5 0,26 

76 18 0,65 130 13 0,50 143 32 0,72 

63 7 0,57 157 31 1,92 141 25 0,46 

152 43 2,00 196 16 0,61 109 15 0,20 

175 76 2,19 177 38 1,89 111 3 0,16 

189 67 2,16 211 9 0,63 154 33 0,99 

154 41 1,88 128 18 1,68 154 26 0,58 

203 41 1,35 149 7 0,46 70 1 0,13 

201 31 0,85 212 42 1,29 94 11 0,28 

163 24 0,67 199 38 0,82 86 5 0,17 

177 33 0,79 245 65 2,15 83 2 0,13 

192 32 0,80 136 49 1,74 157 28 0,46 

 

Tabell 1 fortsätter på nästa sida. 
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Forts. tabell 1 

 
RL(torr) RL(våt MPD RL(torr) RL(våt MPD RL(torr) RL(våt MPD 

176 15 0,52 161 54 2,08 145 20 0,49 

205 64 0,67 139 44 1,79 50 1 0,13 

264 85 2,20 172 52 2,13 74 7 0,30 

156 60 2,11 138 33 1,99 73 10 0,40 

88 38 1,84 52 4 0,90 61 7 0,23 

60 22 1,37 206 45 2,27 146 29 0,63 

59 28 1,87 87 23 0,99 90 26 1,04 

54 35 2,16 105 36 1,31 30 1 0,14 

148 65 1,97 170 50 0,77 51 8 0,50 

12 2 0,84 152 1 0,21 50 6 0,20 

171 78 2,19 154 10 0,22 38 8 0,16 

71 36 1,13 171 51 1,26 123 38 1,13 

188 75 2,32 158 39 1,10 153 37 1,16 

94 39 1,47 119 12 0,36 125 25 0,64 

119 28 0,48 147 41 1,79 136 4 0,33 

127 1 0,16 165 43 1,53 176 36 1,89 

166 30 0,49 176 12 0,44 183 31 0,89 

249 59 1,98 32 3 0,77 179 40 0,48 

239 55 2,12 152 42 1,94 46 15 0,97 

240 20 0,47 160 38 1,59 122 26 1,58 

103 29 1,56 163 17 0,56 122 22 1,34 

146 44 1,51 48 13 1,02 145 16 0,39 

155 33 1,50       
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