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Abstract 

The thesis mission is to investigate whether the swiveling laser that Vectura (former 
Vägverket Konsult) has in use to measure the road areas and straddle measuring can be 
used to detect differences in the reflective road markings function. This is to increase use 
of the swiveling laser and get rid of the manual measurements performed today. 

Currently, the measurement of road markings reflective function is performed with both 
mobile and handheld measuring instruments. The purpose of this thesis is to develop 
better methods for determination of road markings’ reflective function, in order to 
facilitate the description and suggestions for improvements of the maintenance of road 
markings reflective function.  
The questions that the thesis has been to start with are: 

• Can the swiveling laser detect differences in longitudinal and transverse road 
markings reflective function? 

• The accuracy of measurement has been sweeping the laser over the reference 
instrument (LTL-2000) 

• Is it necessary with a conversion factor for swiveling laser data against the 
reference instrument data? 

To answer the question 2 and 3, there has been a field work in Värnamo where a road 
stretch with longitudinal road markings and zebra crossing (transverse road markings) 
has been investigated with a swiveling laser and LTL-2000. 

The formulas and calculations contained in the thesis are drawn from scientific reports 
that are produced by VTI in Linköping. The same formula that was used to calculate the 
optical measurement data was also used for the swiveling laser data. This can be 
explained by the measurement data derived by the swiveling laser data has been 
processed in a computer program (Matlab) that calculated gray tone image of road 
markings. This gray tone image was then analyzed in the image processing software 
ImageJ where every shade of gray represents a value of retroreflection. 

The results and analysis shows that the swiveling laser can detect differences in 
longitudinal and transverse road markings reflecting function, but the accuracy is not 
good and that there has emerged a need for a conversion factor for converting from the 
swiveling laser data to optical data. 
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Sammanfattning 

Examensarbetets uppgift är att undersöka om den sveplaser som Vectura (före detta 
Vägverket Konsult) använder för mätning av vägområden och frihöjdsmätning, kan 
användas för att detektera skillnader i vägmarkeringars reflekterande funktion. Detta för 
att öka användningsområdet för sveplasern och få bort de manuella mätningarna som 
utförs idag. 

Idag utförs mätning av vägmarkeringars reflekterande funktion med både mobila och 
handhållna mätinstrument. Syftet med rapporten har varit att ta fram bättre mätmetoder 
för fastställande av vägmarkeringars reflekterande funktion, för att underlätta 
beskrivningen och förslagen på förbättringar av underhållet på vägmarkeringars 
reflekterande funktion.  

Frågeställningarna som examensarbetet har haft att utgå från är: 

• Kan sveplasern detektera skillnader i längsgående och tvärgående 
vägmarkeringars reflekterande funktion?  

• Vilken mätnoggranhet har sveplasern gentemot referensinstrumentet (LTL-
2000)? 

• Vilken omräkningsfaktor gäller för sveplaserdata gentemot 
referensinstrumentsdata? 

För att besvara frågeställning 2 och 3 så har det gjorts en fältstudie i Värnamo där en 
vägsträcka med längsgående vägmarkeringar och ett övergångsställe (Tvärgående 
vägmarkeringar)har undersökts med sveplaser och LTL-2000.  

Formler och beräkningar är hämtade från vetenskapliga rapporter som är framtagna av 
VTI i Linköping och dessa formler har även använts vid beräkning av sveplaserdata. 
Detta kan förklaras genom att de mätdata som fåtts fram från sveplasern har behandlats i 
ett beräkningsprogram (Matlab) som räknat fram en gråtonsbild av vägmarkeringarna. 
Denna gråtonsbild har sedan analyserats i bildbehandlingsprogrammet ImageJ där varje 
gråton representerar ett värde på retroreflektionen. 

Resultat och analys visar att sveplasern kan detektera skillnader i längs- och tvärgående 
vägmarkeringars reflekterande funktion, men att mätnoggrannheten inte är bra och att 
det framkommit ett behov av en omräkningsfaktor för sveplaserdata till optiska mätdata.   

 

     

Nyckelord 
ImageJ, LTL-2000, Matlab, retroreflektion, sveplaser, vägmarkeringar 
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Förord 
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fram bättre mätmetoder för fastställande av vägmarkeringars reflekterande 
funktion, för att kunna föreslå förbättringar av underhållet på vägmarkeringar, och 
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Martinsson på JTH:s byggavdelning för all den hjälp vi har fått under våren 2012.  
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vägmarkeringar är uppbyggda och deras funktion för säker trafikföring. Det gav 
oss även inspiration av vad vi vill syssla med i framtiden och något att ta med oss 
till framtida arbetsplatser.  
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1 Inledning 
Rapporten bygger på studier inom Väg och Vattenbyggnadsprogrammet på Tekniska 
Högskolan i Jönköping. Där Vägbyggnadsteknik är huvudområdet för examensarbetet. 
Rapporten ska ge en förståelse för hur mätning av vägmarkeringars retroreflektion går till 
idag och hur ny utrustning kan förbättra denna mätningsprocess. Att mäta och förstå hur 
vägmarkeringar fungerar är ett intressant område inom vägbyggnadsteknik och kan 
utnyttjas vid reglering av dagens trafikflöde. 

 

1.1 Problembeskrivning 

1.1.1 Bakgrund 

Vectura som är före detta Vägverket Konsult utför idag mätning av vägmarkeringars 
reflekterande funktion s.k. retroreflektion med hjälp handhållna mätinstrument av typ 
LTL-2000. Examensarbetet bygger på att undersöka om mobil sveplaser kan mäta 
vägmarkeringars funktion lika exakt som handhållna instrument och därigenom avgöra 
vägmarkeringens reflekterande funktion. Samtidigt som andra parametrar tas fram, bl.a. 
vägytans tillstånd, vägren och sidoområdenas geografiska utseende.  

Sveplaser används idag till scanning av bergskärningar, vägområden och frihöjdsmätning 
av broar. Den frågan som ställs idag är om den även kan användas till att mäta 
vägmarkeringars reflekterande funktion. Vectura har endast gjort ett fåtal försök med 
sveplaser på vägmarkeringars reflekterande funktion och Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI) har inte gjort några studier på sveplaserns användbarhet 
gällande reflektionen på vägmarkeringar. Institutet har gjort ett antal försök med optisk 
mätning av vägmarkeringars reflekterande funktion Det finns både svenska och utländska 
rapporter på användandet av optiska mätinstrument för att mäta vägmarkeringars 
reflekterande funktion, men inget på sveplaser och hur den kan användas inom detta 
område.  

Problemet idag är att mobila optiska mätinstrument inte är en exakt metod att mäta 
vägmarkeringars reflekterande funktion på. Försök har gjorts med både fokuserande och 
defokuserande optiska mätinstrument, men i de försöken så har brister i noggrannheten 
påvisats hos de instrument som bygger mätningen på ett optiskt fokuserat mätsätt. Med 
noggrannare mätmetoder kan slitaget bokföras bättre och därigenom få ett bättre 
underhåll av vägmarkeringarna och dess reflekterande funktion.  Ett annat problem är att 
handhållen mätning är en riskfylld operation, genom att mätpersonal befinner sig inom 
vägområden där höga hastigheter förekommer. Genom att få till ett arbetssätt som 
bygger på mobil mätning hoppas Vectura att säkerheten ska bli bättre för personalen. 
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1.1.2 Referenser vetenskapliga rapporter 

Mobil funktionskontroll för mobil mätning 

Då många vägar är obelysta så är vägmarkeringars synlighet i mörker en viktig del av 
trafiksäkerheten, speciellt vid regn så blir synligheten viktigt då dålig sikt gör att 
trafikanter ser sämre åt vilket håll vägen leder.  Vad rapporten belyser är hur viktigt det är 
att kunna mäta både den våta som torra retroreflektionen, men också de problem som 
uppstår när reflektionen ska mätas i vått tillstånd.  

Syftet med denna vetenskapliga rapport har varit att utveckla metoder för mobilmätning 
av vägmarkeringar där det har lagts fokus på retroreflektion i vått tillstånd.  

Utveckling av vägmarkerings tester status RMT version 2 

I Rapporten behandlas den utveckling som skett inom området mobil mätning av 
vägmarkeringar och dess funktioner för en säker trafikföring. Utvecklingen har gått fort 
fram och de utvecklingsprojekt som startat inom området har inga egentliga avslut, då det 
hela tiden pågår forskning och utveckling av ny utrustning och deras funktioner.  

En annan anledning till att det inte blir några avslut är att Trafikverket hela tiden ställer 
nya krav på den utrustning som finns och utvecklar nya krav som utrustningen ska klara 
av.  Under 2010 har Ramböll i samarbete med VTI tagit fram en ny utrustning som 
bygger på linjelaserteknik och som mäter textur och tjocklek på vägmarkeringar, men de 
har inte försökt att mäta retroreflektionen med den.  

Utvärdering av LTL-M mobil mätning av vägmarkeringar 

Rapporten behandlar de säkerhetsrisker som är vid mätning av handhållna instrument 
och hur det är möjligt att använda mobila mätinstrument. I undersökningen så jämförs 
två optiska mätinstrument med varandra, ett fokuserat och ett defokuserat optiskt 
mätinstrument. Det instrument som ska jämföras med sveplaser är det fokuserade 
optiska mätinstrumentet, som idag används för mätning av retroreflektion av Vecturas 
personal.  

Instuderingen av rapporten ska ge en förståelse i olika mätinstruments funktion och som 
det belyses i slutsatsen av rapporten, att fältstudier behövs av andra på marknaden 
tillgängliga mätinstrument. Där detta examensarbete ska utröna om sveplaser är ett 
sådant användbart instrument. 

Rapport från första testomgången för mobila reflektometrar  

Mobila mätinstruments noggrannhet där bland annat Ecodyn-mätning ingår, är en del av 
denna rapport som behandlar varför det är så viktigt med instrumentens mätnoggranhet. 
Forskarlaget har testat två mätinstrument med varandra (Ecodyn 30 och LTL-M) på en 
provsträcka med 21 olika vägmarkeringar, som bl.a. innehöll kantlinjer och körfältslinjer. 
Linjerna har både varit heldragna och streckade. Det som har varit det huvudsakliga 
området för studien är mätinstrumentens noggrannhet vid mätning av vägmarkeringars 
retroreflexion.  

Som referens har använts ett handhållet instrumentet LTL-2000, där det har använts 32–
38 mätpunkter för att få en referens att jämföra med. Noggrannheten på 
mätinstrumenten är det område som studerats i denna rapport, vilket är något som det 
behöver tittas närmare på då det är en viktig del av examensarbetets utförande. 
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1.2 Syfte mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet är att få fram bättre mätmetoder för fastställande av vägmarkeringars reflekterande 
funktion, för att kunna beskriva och föreslå förbättringar av underhållet på 
vägmarkeringar, och därigenom öka säkerheten för trafikanter. 

1.2.2 Mål 

Målet är att se om sveplasern kan detektera skillnader mellan längs- och tvärgående 
vägmarkeringars reflekterande funktion, undersöka mätnoggrannheten mellan sveplasern 
och det manuella referensinstrumentet samt se om det behövs en omräkningsfaktor för 
sveplaserdata till referensinstrumentsdata.  

1.2.3 Frågeställningar 

Rapporten bygger på nedanstående frågeställningar, som ska ge svar på om det finns fler 
användningsområde för mobil sveplaser.  

1. Kan sveplasern detektera skillnader i längsgående och tvärgående vägmarkeringars 
reflekterande funktion?  
2. Vilken mätnoggranhet har sveplasern gentemot referensinstrumentet (LTL-2000)? 
3. Behövs det en omräkningsfaktor för att räkna om sveplaserdata till 
referensinstrumentsdata? 
 

1.3 Metod 

Nedanstående metodbeskrivning ska ge de verktyg som behövs för att ge svar på de 
frågeställningarna som rapporten berör.  

1.3.1 Kan sveplasern detektera skillnader i längs- och 
tvärgående vägmarkeringars reflekterande funktion? 

För att se om det finns skillnader mellan längsgående och tvärgående vägmarkeringars 
reflekterande funktion, hämtas mätdata in från Vectura. Dessa förs sedan in i 
beräkningsprogrammet Matlab1 som omvandlar mätdata till bilder. De bilder som fås 
fram analyseras därefter i bildbehandlingsprogrammet ImageJ2. Genom denna metod 
kommer det att kunnat fastställas om sveplasern kan detektera skillnader mellan 
längsgående och tvärgående vägmarkeringars reflekterande funktion.  

 
 
 

                                                 
1 Ett matematiskt beräkningsprogram för framtagning av resultat och bilder från avancerade 
matematiska formler. 
2 Bildbehandlingsprogram för att analysera intensiteten på framtagna bilder från Matlabberäkningarna.  
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1.3.2 Vilken mätnoggranhet har sveplasern gentemot 
referensinstrumentet (LTL-2000)?  

Frågan är av mer praktisk karaktär där analys av fältmätningar i Värnamo med sveplaser 
och det handhållna instrumentet (LTL-2000) görs. Från de mätdata som tas fram görs 
det beräkningar och framtagning av bilder i det Matlab-program som används i de 
matematiska studier som sker på Tekniska Högskolan i Jönköping. Därefter analyseras 
bilderna i bildbehandlingsprogrammet ImageJ och mätdata behandlas därefter i Excel.   

1.3.3 Behövs det en omräkningsfaktor för att räkna om 
sveplaserdata till referensinstrumentsdata? 

Frågeställningen är av en mer teoretisk karaktär där analys av mätresultat från 
frågeställning 2 jämförs med varandra, från de mätdata som tagits fram det görs det 
sedan beräkningar på omräkningsfaktorn med hjälp av Excel.  

 

1.4 Avgränsningar 

Rapportens berör inte: 

• vägmarkeringars funktion i vått tillstånd  

• lumnianskoefficienten  

• friktion  

• areor 

• vägmarkeringar i frästa räfflor  

• den orangea färgen på vägmarkeringar som används till vägomläggningar  

I rapporten är vägarna inte delade upp i olika vägtyper, utan här analyseras endast 
vägmarkeringar oavsett vägtyp.  
 

1.5 Disposition 

Examensrapporten har följande disposition: Inledning, bakgrund, genomförande och 
analys, resultat, diskussion och till sist slutsats.   

I inledning redovisas problembeskrivning, vetenskapliga referenser, syfte, mål, 
frågeställningar, metoder och avgränsningar. Därefter fortsätter rapporten med bakgrund, 
genomförande och analys, där de teoretiska delarna och analys presenteras. I 
efterkommande resultatdel presenteras resultatet av analysarbetet med frågeställningarna 
som underrubriker. Rapporten avslutas med kapitlen diskussion och slutsats, där 
resultatet och metoder diskuteras samt en slutsats över fortsatta arbeten mm.  
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2 Bakgrund  

2.1  Bakgrund 

När det kommer till trafiksäkerhet så är vägmarkeringars funktion en viktig del i dagens 
moderna trafikföring. Att kunna se vägens linjeföring vid dålig sikt, gör att reflektionen 
hos vägmarkeringar och skyltar är en viktig del av trafiksäkerheten. Då vägmarkeringar 
slits kontinuerligt av däck och plogbilar så är det viktigt att kontrollera deras funktion 
regelbundet, vilket i dag sköts med såväl mobil som handhållen mätning. 

Fysiska funktionskontroller av vägmarkeringar3 har utförts sedan i slutet av 1970-talet 
och då med handhållen mätutrustning. Problemet med denna mätmetod är att personal 
har fått ge sig ut i trafiken för att genomföra dessa mätningar och då utsatt sig för stor 
fara. LCPC i Strasbourg4 utvecklade i mitten av 1980-talet den mobila mätutrustningen 
Ecodyn 30, som skulle underlätta för mätoperatörer att göra dessa fysiska mätningar utan 
att behöva befinna sig oskyddad inom vägområdet. Sedan slutet av 1990-talet har det 
bedrivits kommersiell verksamhet vad gäller att förbättra och ta fram ny mätutrustning 
som kan ta fram fler mätvariabler, som bemöter de krav som Trafikverket har i sitt 
regelverk för vägmarkeringars funktion.  

Av de mobila mätinstrument utöver Ecodyn 30 som tagits fram hör bl.a. LTL-M från 
tillverkaren DELTA Light and Optics i Danmark och Zehntner ZDR 6020 som 
tillverkas av Zehntner GmbH i Schweiz. Det är för övrigt de tre tillverkarna som 
studerats i de vetenskapliga rapporter som detta examens arbete bygger på. De tester som 
gjorts har utförts i både Danmark och Sverige under perioden 2008 fram till 2011 och 
belyser de problem och fördelar som det innebär att utföra mobil mätning av 
vägmarkeringar jämfört med handhållen mätning. I alla de rapporter som studerats har 
ett handhållet mätinstrument (LTL-2000 från tillverkaren DELTA Light and Optics i 
Danmark) använts som mätreferens.5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 S-O Lundkvist, T-C Johansen, B Nielsen, Mobil funktionskontroll av vägmarkeringar, VTI Rapport 611 
Linköping 2008 s 9 < http://www.vti.se/sv/publikationer/pdf/mobil-funktionskontroll-av-
vagmarkeringar.pdf >  
4 S-O Lundkvist, T-C Johansen, B Nielsen 2008 s. 13 
5 L Goubert, S-O Lundkvist, Report of the first round robin test for mobile reflectometers, VTI Notat 30A-2011,  
Linköping 2011s.  9 
< http://www.vti.se/en/publications/pdf/report-of-the-first-round-robin-test-for-mobilereflectometers--
research-carried-out-in-the-frame-of-the-activities-of-centc-226wg2.pdf >  
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2.2 Skillnad mellan längs- och tvärgående 
vägmarkeringar 

På svenska vägar finns det två typer av vägmarkeringar, dessa är längsgående och 
tvärgående vägmarkeringar. Som längsgående vägmarkeringar räknas mittlinjer och 
kantlinjer, vilka kan vara heldragna eller som i fig. 1 nedan delade. Som tvärgående 
vägmarkeringar räknas stopplinjer, körriktningspilar, vägövergång mm.  

Skillnaden i retroreflektion mellan de olika vägmarkeringstyperna är att de längsgående 
vägmarkeringarna är maskinellt utförda, medan de tvärgående vägmarkeringarna är 
manuellt utförda. Då vägmarkeringarna utförs maskinellt så sprids de reflekterande 
glaspärlorna ut i en jämn ström på massan, medan det under manuell tillverkning strös ut 
för hand vilket kan bidra till att glaspärlorna inte störs jämt på massan. Att glaspärlorna 
inte strös ut jämnt medför att variansen på retroreflektionen blir större på de tvärgående 
markeringarna än på de länsgående. Det finns dock inget som säger att den maskinella 
läggningen ger bättre reflektion än den manuella läggningen, men reflektionen av ljuset 
från fordons strålkastare blir jämnare på maskinellt lagda vägmarkeringar jämfört med 
manuellt lagda.  

Figuren nedan visar ett antal vägmarkeringar som är godkända av Trafikverket och som 
presenteras i VGU VV publikation 2004:80 2004-05. Det alla vägmarkeringar har 
gemensamt är att de måste innehålla reflekterande material, såsom glaspärlor från bl.a. 
kasserat fönsterglas.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Tvärgående vägmarkeringar såsom från ovan stopplinje, 
vägövergång och körriktnings pil.  

Längsgående vägmarkeringar såsom mittlinje och kantlinje 

Figur 1 (T. Ljungberg) 
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2.3 Vad är retroreflektion? 

När det kommer till reflektion så finns det ett  Fig. 2: Olika typer av reflektioner 
antal typer av reflektioner bl.a. diffus, spegel,  
blandad och retroreflektion.  
Många gånger när en person tittar på  
en reflekterande yta, så kan den bild som  
skapas i ögat vara suddig pga.  
en diffust reflekterande yta.  
Eller så kan bilden vara skarp som när  
personen ifråga tittar i en spegel.6 

När det kommer till retroreflektion är det  
en typ av reflektion som ger föraren en bild  
av vägmarkeringen.  
Vid nattlig körning är retroreflexionen användbar  
då den ger en ljuseffekt när ljusstrålarna från  
strålkastarna träffar de reflekterande glaspärlorna 
som finns i vägmarkeringarna.  
Vägmarkeringar är anordnade genom applicering av  
material i flytande form (färg, termoplastiska material  
och kalla härdande material t.ex. glaspärlor),  
eller genom tillämpning av  
för-formade linjer och symboler.6 

Det som kan sägas om retroreflektionen är att:  

• den ökar ljusstyrkan och synligheten hos  
   vägmarkeringar 

• ljusstyrkan och läsbarheten förbättras avsevärt av retroreflekterande vägtecken6. 

Retroreflektionen RL kan beräknas genom formeln 

 R� =
�

�
   

 L= Luminansen hos ytan i belysning från en enda ljuskälla 

 E= Belysningsstyrkan på ytan som skapas av ljuskällan och mäts i ett vinkelrätt plan mot 
riktningen för belysning6.  

Kvoten RL används för att karakterisera retroreflektionen, i vilket värdet anges i 
mcd/m2/lx-1(milli candela per kvadratmeter lux)6.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Delta, Technical note·RS 101, 2004,  http://www.flinttrading.com/getdoc/0073daa5-3f11-4571-996c-
9bcbc2520da4/DELTA-Technical-note-101.aspx s. 2 (Hämtad 2012-03-12).  

Figure 1: Types of reflection 6 
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2.4 Hur mäts retroreflektion? 

Retroflektion mäts genom att en vägmarkering belyses med en halogenlampa eller 
laserstråle. Strålarna från halogenlampan eller lasern reflekteras av de glaspärlorna som 
finns i vägmarkeringen och studsar tillbaks till mätinstrumentet som registrerar strålarnas 
intensitet och därigenom tar fram ett luminansvärde som presenteras i mcd/m2/lx-1 7.  

 

Fig. 3 visar en skiss på LTL-2000 och hur halogenlampans strålar träffar vägmarkeringen som reflekterar 
tillbaka in i mätinstrumentet. Då strålen som träffar vägmarkeringens glaspärlor bryts i flera färgfraktioner 
gör det att strålen mister lite av sin intensitet, det är denna intensitet som mäts och registreras som 
vägmarkeringens luminans eller retroreflektion mcd/m2/lx-1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 visar sveplaser monterad bak på en VW buss med laserstrålen illustrerad med röd streckad linje. Lägg 
märke till rotationspilen vilket symboliserar att sveplasern har en roterande laserkanon som har ett 
svängningstal (rotering) på 140 Hz 

 

                                                 
7 Delta, Technical note · RS 100, 2004,  
http://www.madebydelta.com/imported/images/documents/Roadsensors/RS100.pdf  s 3 (Hämtad 2012-
03-12).    



Bakgrund   

15 
 

2.5 Förarens observationsavstånd till 
vägmarkeringar 

Observationsavståndet är det avstånd som fordonsföraren behöver för att se 
vägmarkeringar och vägskyltar. Många av de mätinstrument som finns på marknaden 
mäter i den reducerade skalan 1:5 så att aktuellt mätningsavstånd blir 6 m. Detta för att 
det ska stämma överens med det geometriska avståndet 30 m som är fastställd i enlighet 
med EN-14368 (Ett standardiserings dokument för mätning av vägmarkeringar)   

Nedanstående bild visar de olika vinklarna som angetts i International develops 
international standards for materials, products, systems and services used in construction, 
manufacturing and transportation (ASTM) och The European Committee for 
Standardization (CEN) som är fastställd utifrån ögats observationsvinkel när föraren 
sitter i eller på fordonet.9 Det som skiljer standarderna ifrån varandra är de olika syn på 
vinkeln som utgår från den fixpunkt som belysningen på fordonet och förarens ögon 
fixerar sig vid.  

De olika vinklarna är:10 

• Vinkel α = den vinkel som bildas mellan ögat och belysningen på fordonet och 
som utgår från samma fixpunkt (ASTM). 

• Vinkel β = den vinkel som är mellan den vertikala linjen som utgår från 
fixpunkten där belysningen träffar vägmarkeringen den s.k. luminansfaktorn 
(ASTM).  

• Vinkel a = den vinkel som kallas observationsvinkel och är den vinkel som är 
mellan förarens öga och fixpunkten varifrån ögat fixerar sig vid (CEN).  

• Vinkel e = den vinkel som är mellan marken och den fixpunkt som belysningen 
träffar (CEN).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 S-O Lundkvist, Evaluation of the LTL-M Mobile measurement of road marking, VTI Rapport 675A 
Linköping 2010 s. 14 <http://www.vti.se/sv/publikationer/pdf/utvardering-av-ltl-m--mobil-matning-av-
vagmarkeringar.pdf> 
9 Delta, Technical note·RS 101, 2004,  http://www.flinttrading.com/getdoc/0073daa5-3f11-4571-996c-
9bcbc2520da4/DELTA-Technical-note-101.aspx s. 3 (Hämtad 2012-03-12).  
10 Delta, Technical note·RS 101, 2004 s. 3-4 
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       Fig. 5 Vinkeldefinition i 30 m geometrin i ASTM och CEN standarden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5: Angles defining the '30 m geometry' in ASTM and CEN standards.10  
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2.6 Mätinstrument 

Examensarbetet har utförts med två typer av instrument där det ena instrumentet (LTL-
2000) är handhållet och det andra instrumenten (Sveplaser) är ett mobilt mätinstrument. 
Skillnaden mellan instrumenten är att LTL-2000 är ett optiskt defokuserat mätinstrument 
medan sveplasern är ett laser instrument. Målet är att få fram mätresultat som kan visa på 
att sveplasern är ett mätinstrument som kan detektera skillnader i vägmarkeringars 
reflekterande funktion lika bra som det handhållna referensinstrumentet.    

2.6.1 Beskrivning LTL-2000 

LTL-2000 är ett handhållet mätinstrument som mäter på ett defokuserat sätt och är 
kapabel att mäta retroreflektionen på ett exaktare sätt än många av dagens mobila 
mätinstrument. Andra bra egenskaper är att instrumentet kan mäta i vått tillstånd, 
profilerade och/eller texturerade ytor11. Instrumentet mäter retroreflektionen med hjälp 
av retro reflekterat luminans i mcd/m2/lx-1, vid ett simulerat avstånd om 30 m, vilket är 
ett tillräckligt stort avstånd för relevanta mätningar i mörker.11 Se även bilaga 1 
(specifikationer för LTL-2000) 

 
 

 
 

Fig. 6 LTL-2000 (Foto T. Ljungberg) 

 
 

                                                 
11 Mastrad, quality and test systems, 2012,  http://www.mastrad.com/ltl2000.htm (Hämtad 2012-03-12) 
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2.6.2 Beskrivning sveplaser   

Sveplasern är ett laserinstrument som är tillverkad av Viatech i Norge och används för 
mätning av vägområden, frihöjder och bergskärningar. Sveplasern bygger på 
laserscanningsteknik som gör det möjligt att mäta fler parametrar än vad som är fallet 
med befintliga mätsystem.12  På grund av Sveplaserns höga montering på fordonet kan ett 
mycket bredare vägområde scannas av vilket då även kan innefatta kant- och mittlinjer. 
Förnärvarande så kan sveplasern avslöja följande egenskaper av vägen.12 Se även bilaga 2 
(specifikationer för sveplaser) 

• Dåliga asfaltsfogar 

• Hål och sprickor 

• Höga vägrenar 

• Blödning på asfalt 

• Reparerad och lappad asfalt 

• Brunnslock 

• Asfaltkanter och delvis diken 

• Höjd och profiler på trottoarkanter 

• Dokumentation, klassificering och ibland kvaliteten på vägmarkeringar 

 
    Fig. 7 Sveplaser monterad bak på Van 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Via Tech AS, Product arc VIA PPS, 2012, http://www.viatech.no/ezpublish-
4.2.0/index.php/nor/Hjem/ViaPPS Produktark s.2 (Hämtad 2012-03-12) 

Prinsippskisse av ViaPPS 12  
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3 Genomförande 
I genomförandet skildras det arbete som utförts samt hur författarna har gått tillväga för 
att samla in de data som behövts. Här redovisas de fakta som tagits fram genom studier 
av vetenskapliga rapporter samt analyser av eget arbete som gjorts under våren 2012.  

3.1  Forskningsmetodik  

Arbetsgångens centrala del har varit att i nära samarbete med uppdragsgivaren och 
genom informationssökning ta fram de uppgifter som behövts, för att besvara de 
frågeställningar som presenteras i inledningen av rapporten.  

Underlaget som samlats in har skett både genom utdelning av material från 
uppdragsgivaren och genom fältarbete. Informationsmaterialet har därefter tolkats utifrån 
författarnas perspektiv. När det sedan kommer till forskningsdelen så har strategin varit 
att inte forma fältarbeten strikt efter bestämda mönster, då arbetet har varit beroende av 
rena vägmarkeringar och bra väder. De problem som har upptäkts under rapportens 
framtagande har förtydligats gradvis under skrivandets gång.  

När det kommer till vilken arbetsmetod som använts så har tillämpad forskning använts, 
vilket har inneburit att metodiskt och systematiskt söka efter nya kunskapsområden och 
idéer. Syftet med examensarbetet är att öka kunskapen inom detta område och att 
rapporten kan användas för att ta fram bättre mätmetoder för fastställande av 
vägmarkeringars funktion.   
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3.2 Litteraturstudie 

Då retroreflektion är en viktig del av vägmarkeringars funktion så finns det en del att 
skriva om på just denna fråga. De vetenskapliga rapporter som tagits fram behandlar alla 
retroreflektion och hur den kan mätas genom att använda mobil mätutrustning. De fakta 
som tagits fram presenteras i underrubriker med de vetenskapliga rapporternas rubriker.   

3.2.1 Mobil funktionskontroll av vägmarkeringar 

Syftet med denna vetenskapliga rapport har varit att utveckla en metod för att indirekt 
mäta våta vägmarkeringars retroreflektion13. De fakta som kommit fram är att det finns 
ett antal parametrar som en mobil enhet borde klara av att mäta, för att möta de 
regelkrav som Trafikverket ställt vilken följer EN-1436 (CEN, 1999).14 Parametrarna är 
enligt följande.15  

• Retroreflektion för torra ytor 

• Retroreflektion för våta ytor. 

• Luminanskoefficient för torra ytor 

• Friktionen för våta ytor 

• Tjockleken 

• Internt buller 

• Geometri 

• Typen av vägmarkeringar 

• Position 

 
När det sedan kommer till redovisning av resultaten så har den mobila mätningen större 
mätfel än den handhållna utrustningen vilket enligt rapporten är helt normalt. Det är 
därför av vikt att redovisa dessa mätfel på ett korrekt sätt, så att slutsatserna av 
mätningen inte blir felaktig.16 I diagrammet nedan redovisas sannolikheten för korrekt, 
god- eller underkännande vid mätning av våt-funktionen enligt EN-1436.17 För att få en 
bild på vägmarkeringens textur har det även använts en digital fotografering som är 
utvecklad av Ramböll. Denna digitala fotografering är nödvändig för att få en bild av 
vägmarkeringarna då de optiska mätinstrumenten inte kan framställa data för 
framtagning av bilder.18  

 

 

 
 

                                                 
13 S-O Lundkvist, T-C Johansen, B Nielsen 2008 s 14  
14 S-O Lundkvist, T-C Johansen, B Nielsen 2008 s. 16 
15 S-O Lundkvist, T-C Johansen, B Nielsen 2008 s. 17 
16 S-O Lundkvist, T-C Johansen, B Nielsen 2008 s. 39 1 st.  
17 S-O Lundkvist, T-C Johansen, B Nielsen 2008 s. 35  
18 S-O Lundkvist, T-C Johansen, B Nielsen 2008 s. 31 och 32 
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Fig. 8 Sannolikheten för korrekt god- eller underkännande vid mätning av våt- 
funktionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17 Sannolikheten för korrekt god- eller underkännande vid mätning av våtfunktionen 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.19  

 

Vad denna vetenskapliga rapportbelyser är hur viktigt det är att kunna mäta både den 
våta som torra retroreflektionen, men också de problem som uppstår när reflektionen ska 
mätas i vått tillstånd. Syftet med denna vetenskapliga rapport har varit att utveckla 
metoder för mobilmätning av vägmarkeringar där det har lagts fokus på retroreflektion i 
vått tillstånd. Då detta examensarbete inte behandlar våt utan endast torr retroreflektion 
så är det endast denna bit som studerats och som tagits med i genomförandet av 
rapporten. 

3.2.2 Utveckling av vägmarkerings tester status RMT version 
2 

Rapporten baseras på de resultat som kommit fram från ovanstående rapport och i denna 
rapport handlar arbetet om reliabilitet och validitet. Reliabilitet är hur bra 
mätinstrumentet är på att (vid upprepade mätningar på samma ställen) få samma resultat, 
medan validitet är hur noggrant mätinstrumentet är vid mätning s.k. små systematiska 
mätfel. 20 

Likt examensrapporten så handlar mätningarna om att ha ett mätinstrument som har så 
låg validitet som möjligt och i detta arbete har det använts LTL-2000 som 
referensinstrument, då den är känd för att mäta med så små mätfel som möjligt. Då detta 
handhållna instrument är känd för sin goda reliabilitet och validitet så används den på 
många ställen i Europa som referensinstrument vid fysikalisk mätning av 
vägmarkeringars retroreflektion.20 

 

                                                 
19 S-O Lundkvist, T-C Johansen, B Nielsen 2008 s. 39 tabelltext 
20 S-O Lundkvist, B Nielsen, Utveckling av Road Marking Tester, VTI notat 20-2009 Linköping 2009 
s. 14 < http://www.vti.se/sv/publikationer/pdf/utveckling-av-road-marking-tester--status-rmt-version-
2.pdf >  
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Då det mest handlar om våt retroreflektion i denna rapport så är den fakta som kommit 
fram liten. Men rapporten ger ändå en förståelse för vilka problem och lösningar som det 
kommits fram till vid mätning av retroreflektion. Det mesta i rapporten handlar om att 
verifiera och befästa arbetet i VTI rapport 611 (S-O Lundkvist, T-C Johansen, B Nielsen 
2008).20 

3.2.3 Evaluation of the LTL-M Mobile measurement of road 
marking 

De fakta som kommit fram i denna rapport är mer av den karaktär som examensarbetet 
bygger på. Här beskrivs det lite närmare på hur de olika mobila mätinstrumenten 
fungerar och vilken standard som används. Instrumenten som används i denna 
vetenskapliga rapport används 30 m:s geometrisk standard mätning i enlighet med EN-
1436 (CEN 2007).21 Då instrumenten inte kan mäta distansen 30 m är de tillverkade med 
en nedskalning på 1:5 så att de mäter med en distans på 6 m. Likt i ovanstående rapporter 
så används referensinstrumentet LTL-2000 och LTL-X, skillnaden mellan instrumenten 
är att LTL-X är utrustad med GPS. 

I rapporten så används de mobila mätinstrumenten LTL-M och Ecodyn 30. Skillnaden 
mellan instrumentens mätsystem är att LTL-M mäter på ett defokuserat sätt, vilket 
innebär att instrumentet elliminerar påverkan mellan olika reflekterande strålars 
infallsvinklar och därigenom mäta exaktare än andra på marknaden befintliga system. 
Ecodyn 30 använder ett fokuserat system som innebär att reflekterande strålar passerar 
genom 14 speglar innan de registreras i mätdata, vilket ger en mindre mätnoggrannhet 
pga. de ojämnheter som varje spegel kan inneha. Här kan de formler som presenteras i 
rapporten användas för uträkning av retroreflektion och därmed jämföras med det 
handhållna mätinstrumentet som används i fältarbetet. 

I rapportens resultat del presenteras de formler som kan komma till användning i 
examensarbetet. De formler som är intressanta är:22 

• Systematiska mätningsfel ε  
 

� =
∑ (�	
(��������	
(�������������/�	
(�������������

��

�
    

Där ���(�� !"#�och	���(()( − +�	är reflektionen av insamlad data i mätta 
med mobilt och handhållet mätinstrument och där n är antalet insamlade prover 
eller sektioner.  

• Repeterbarheten är differensen mellan två mätningsrundor och beräknas med 
samma formel som ovan men med skillnaden som nedan.  
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21 S-O Lundkvist, Evaluation of the LTL-M Mobile measurement of road marking, VTI rapport 675A 
Linköping 2010 s. 10 < http://www.vti.se/sv/publikationer/pdf/utvardering-av-ltl-m--mobil-matning-
av-vagmarkeringar.pdf > 
22 S-O Lundkvist 2010 s 20 
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3.2.4 Report of the first round robin test for mobile 
reflectometers.  Research carried out in the frame of the 
activities of CEN/TC 226/WG2 

I denna sista rapport behandlas liksom föregående rapport mätnoggrannheten och här 
har det använts ytterligare ett mätinstrument som finns på marknaden. Det nya 
mätinstrumentet som analyserats kommer från företaget Zehntner GmbH i Schweiz och 
instrumentet som de erbjuder heter Zehntner ZDR 6020, vilken är likvärdigt med LTL-
M. Likt andra tester som gjorts och som presenterats i denna rapport så används ett 
handhållet instrument som referensinstrument och även här är det representerat av LTL-
2000.  

I rapporten ges en mer detaljerad bild på hur instrumenten fungerar och vilka 
mätpremisser som man har att göra med. I denna rapport har det fokuserats på ett antal 
variabler som är intressanta att titta på gällande mätnoggrannhet, vilka är:23 

• ��(+�och	��(()( − 2000�:		Är genomsnittliga reflektionen av insamlad data 
mätta med mobilt och handhållet mätinstrument. 

•  ��3�,�: är genomsnittliga �� av de provplatser där de enskilda läsningarna av 
mobila instrumentet X är harmoniserad med ��(LTL − 2000�. 

• 6��: är genomsnittliga skillnaden mellan ��(+�och	��(()( − 2000� 

• ��77:	noggrannheten (systematiska fel)  

• �,�-:	reperterbarheten hos mätningarna  

Dessa fem variabler mynnar i fem formler som är:24 

• ��77(+� =
∑ (�	
(8���	
(����9:::��/�	
(����9:::�
�

��

�
    

• �,�-(+� =
∑ (�	
;(8���	
<(8��/�	
(8�
�

��

�
                        

• ���3�,�(+� = ���(+� − 6��(+� 

 

I förra vetenskapliga rapporten användes samma formler men med ett annat syfte än 
denna rapport, vilket bl.a. var att mäta systematiska mätfel och reperterbarhet. Med 
denna vetenskapliga rapport var syftet att fortsätta med forskningen på de mobila 
mätinstrumentens systematiska-, slumpmässiga fel och reperterbarhet jämfört med 
referensinstrumentet, för att befästa förra rapportens resultat.   

 
 
 
 
 
 

                                                 
23 L Goubert, S-O Lundkvist, Report of the first round robin test for mobile reflectometers, VTI notat 
30A-2011 Linköping 2011 s. 16 < http://www.vti.se/en/publications/pdf/report-of-the-first-round-
robin-test-for-mobile-reflectometers--research-carried-out-in-the-frame-of-the-activities-of-centc-
226wg2.pdf > 
24 L Goubert, S-O Lundkvist 2011 s. 17 
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3.3 Analys och beräkningsdata 

Under detta kapitel presenteras data som inhämtats från Vectura och har tillsammans 
med litteraturstudier hjälpt till att bearbeta och besvara de frågeställningar som 
presenterats i inledningen.  

3.3.1 Analys om sveplasern kan detektera skillnader i längs- 
och tvärgående vägmarkeringars reflekterande funktion 

För att få svar på om sveplasern klarar av att detektera skillnader i vägmarkeringars 
retroreflektion, har mätdata från mätning av en vägs asfaltsyta använts i denna 
frågeställning. Dessa mätdata har använts för framtagning av bilder i Matlab och därefter 
analyserats i bildbehandlingsprogrammet ImageJ. De värden som fåtts fram vid 
mätningen har samlats i en matris (I) som endast har kunnat öppnas och användas av ett 
Matlab program. Matrisen är utformad med rader och kolumner där varje rad 
representerar antal svep och kolumn sidoläget relativt till bilen (-2m till +2m). För att 
skapa en bild i Matlab används följande formel: 
 

!�=>#?@AB!C#D?@="#,FG�?_I(1: =KL="	?M#G�, N(1: =KL="	?M#G, : �O; @�"�Q�=G(′>Q=ST� 

I: Intensitetsvärdesmatris (reflektionen från lasern, där högre värde är lika med ljusare 
yta), värdet har ingen egentlig enhet utan 0 är svart och 250 är ljust.  
 
Fixedscale: Är en konstant vektor som anger sidoläget i meter för varje kolumn i matrisen 
I. 

Mpos_z: Anger längdmätningen (i meter) för varje lasersvep dvs. för varje rad i matrisen I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 9 Matlab uträkning med bild som visar en 400 sveps beräkning (T. 
Ljungberg) 
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Pga. mätfordonets hastighetsvariationer så är avståndet inte konstant mellan varje svep 
vilket beror på att lasern sveper med en bestämd tidsfrekvens (Hz). Den yta som varje 
svep utför kallas sveparea och härmed kan konstateras att hastigheten har betydelse för 
mätningens kvalitativa del, då en högre hastighet medför större sveparea som i sin tur ger 
sämre mätresultat. Se Fig. 9 och 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 och 10 visar längsgående vägmarkeringar som är tagna med ett mätfordon som har 
haft en hastighet på XX km/h och med ett svängningstal på mätutrustningen om 140 
Hz. Detta ger en sveparea på XX m2 och ett avstånd mellan varje svep på XX cm.  

När det gäller att detektera tvärgående vägmarkeringar så används samma 
tillvägagångssätt som under mätning av längsgående vägmarkeringar. Som nämnts i 
bakgrunden är skillnaden mellan längsgående och tvärgående vägmarkeringar att de 
längsgående vägmarkeringarna är maskingjorda där glaspärlorna strös ut jämt över 
markeringsbädden, medan de tvärgående är manuellt utförda och där glaspärlorna strös 
ut för hand. Detta medför att retroreflektionen kan skilja avsevärt mellan de längsgående 
vägmarkeringarna jämfört med de tvärgående vägmarkeringarna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10 Visar en vägmarkering som är beräknad med 300 svep och som därefter 
analyserats i ImageJ (T. Ljungberg).  

Fig. 11 Längsgående vägmarkering med gråskala diagram 
( T. Ljungberg) 

Fig. 12 Tvärgående vägmarkering med gråskala diagram 
(T. Ljungberg) 
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Av bild 5 och 6 kan retroreflektionen utläsas genom det diagram som är med varje bild, 
retroreflektionen kan även tas fram punktvis och då utan diagram. Diagrammen är inte 
jämförbara med varandra då de är framtagna med olika areor. Tittas det på varje 
vägmarkering för sig, så syns det att de längsgående vägmarkeringarna har bättre och 
jämnare gråton än de tvärgående vägmarkeringarna. Detta behöver inte betyda att 
vägmarkeringen har bättre retroreflektion, utan det säger bara att vägmarkeringens yta är 
jämnare.      

De faktorer som avgör jämnheten i vägmarkeringars retroreflektion efter vid läggning är: 

• Beläggningsmassans temperatur vid läggning 

• Tjockleken på ytan av utströdda glaspärlor 

• Hur fort massan hinner suga åt sig glaspärlorna innan den stelnar och trafik 
släpps på  

För manuell läggning tillkommer personen som strör ut glaspärlor som en faktor att 
tänka på.  

3.3.2 Analys av mätnoggrannheten mellan sveplasern 
gentemot referensinstrumentet. 

Vid beräkning av mätdata som tagits fram vid fältarbetet har ett antal formler använts för 
att få fram mätnoggrannheten mellan sveplaser och referensinstrumentet LTL-2000. De 
som har använts är från rapporten ”Rapport från första testomgången för mobila 
reflektometrar” och lyder som följer:  

  

• ��77:	noggrannheten (systematiska fel) 
 

��77(+� =
∑ (�	
(UV�-��W�,���	
(����9:::��/�	
(����9:::�
�

��

�
  

 

• �,�-:	reperterbarheten hos mätningarna 

 

�,�-(+� =
∑ (�	
�(UV�-��W�,���	
/(UV�-��W�,��/�	
/(UV�-��W�,�
�

��

�
  

  

• 6��: är genomsnittliga skillnaden mellan ��(XM#G"=?#Q�och	��(()( − 2000�   

 
 

Under bilagor presenteras de mätdata som tagits fram vid analys av de bilder som räknats 
fram genom Matlab-programmet. Genom dessa mätdata har nedanstående diagram, 
mätnoggrannhet och genomsnittliga skillnaden mellan sveplasern och LTL-2000 tagits 
fram.  

 
 
 



Genomförande  

27 
 

Diagram mätdata fältarbete 

Vid fältarbetet så har det gjorts fem mätningar på längs- och tvärgående markeringar, 
hastigheterna som använts har varit 20, 50 och 70 km/h med en gång för 20 och 70 
km/h och tre gånger för 50 km/h. Vid redovisning av repeterbarheten så har endast 50 
km/h använts.  

Nedanstående diagram redovisar de mätdata som tagits fram genom både manuell- (LTL-
2000) och mobilmätning (Sveplaser). I diagrammet så har medelvärdet för de båda 
mätningarna lagts in och dessa redovisas i nästkommande rubrik tabell som följer efter 
diagrammen. Då LTL-2000 är referensvärdet på mätningarna så blir dessa staplar samma 
i alla diagrammen som representerar kant-, mittlinjer och vägövergång.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

Retroreflektion

Mätt antal kantlinjer

Diagram kantlinje LTL-2000 och Sveplaser 20 km/h

LTL-2000

S-L 20 km/h

Diagram 2 visar mätdata för kantlinje LTL-2000 och Sveplaser vid mätning i 20 km/h. Den röda och 
blå linjen är genomsnittsvärde för Sveplaser respektive LTL-2000 (T. Ljungberg, A. Musoke)  
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Diagram Kantlinje LTL-2000 och Sveplaser 50 km/h

LTL-2000

S-L 50 km/h

Diagram 3 visar mätdata för kantlinje LTL-2000 och Sveplaser vid mätning i 50 km/h. Den röda och 
blå linjen är genomsnittsvärde för Sveplaser respektive LTL-2000 (T. Ljungberg, A. Musoke). 
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Diagram Kantlinje LTL-2000 och Sveplaser 70 km/h

LTL-2000

S-L 70 km/h

Diagram 4 visar mätdata för kantlinje LTL-2000 och Sveplaser vid mätning i 70 km/h. Den röda och 
blå linjen är genomsnittsvärde för Sveplaser respektive LTL-2000 (T. Ljungberg, A. Musoke). 



Genomförande  

29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Retroreflektion

Antal mätpunkter

Diagram Mittlinje LTL-2000 och Sveplaser 20 km/h

LTL-2000

S-L 20 km/h

Diagram 5 visar mätdata för mittlinje LTL-2000 och Sveplaser vid mätning i 20 km/h. Den röda och 
blå linjen är genomsnittsvärde för Sveplaser respektive LTL-2000 (T. Ljungberg, A. Musoke). 
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Diagram Mittlinje LTL-2000 och Sveplaser 50 km/h

LTL-2000

S-L 50 km/h

Diagram 6 visar mätdata för mittlinje LTL-2000 och Sveplaser vid mätning i 50 km/h. Den röda och 
blå linjen är genomsnittsvärde för Sveplaser respektive LTL-2000. För sveplasern så missades de två 
sista mittlinjerna (T. Ljungberg, A. Musoke).  
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Av diagrammen på föregående sida kan utläsas hur sveplaserdata förhåller sig till det 
handhållna mätinstrumentet LTL-2000. Medelvärdet för varje mätning är inlagda med 
röd linje för sveplaser och blå linje för LTL-2000 och här syns även mätnoggrannheten 
som är mellanskillnaden mellan linjerna och presenteras mer ingående i kapitlet tabell. 

Det finns många faktorer till varför sveplasern har sämre mätvärden än 
referensinstrumentet i diagrammet bl.a. beror det på hur vinkeln som det 
återreflekterande ljuset eller laserstrålen infaller i mäthuvudet.  
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Diagram Mittlinje LTL-2000 och Sveplaser 70 km/h

LTL-2000

S-L 70 km/h

Diagram 6 visar mätdata för mittlinje LTL-2000 och Sveplaser vid mätning i 70 km/h. Den röda och 
blå linjen är genomsnittsvärde för Sveplaser respektive LTL-2000 (T. Ljungberg, A. Musoke).  
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Diagram Vägövergång LTL-2000 och Sveplaser 20 respektive 

50 km/h

LTL-2000

S-L 20 km/h

S-L 50 km/h

Diagram 7 visar mätdata för vägövergång LTL-2000 och Sveplaser vid mätning i 20 respektive 50 
km/h. Den röda och blå linjen är genomsnittsvärde för Sveplaser respektive LTL-2000 (T. Ljungberg, 
A. Musoke).  
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På sveplasern så är den återreflekterande laserstrålen mellan 45º och 90º beroende på hur 
mätutrustningen sitter förankrad utanpå bilen (i vårt fall 90º), medan det 
återreflekterande ljuset i LTL-2000 är mellan 10º och 15º. Andra faktorer som påverkar 
är vilket bildbehandlingsprogram som använts vid analys av bilderna som togs fram i 
Matlab-programmet. Vad som menas med faktoren bildbehandlingsprogram är att det i 
detta examensarbete har använts ett gratis bildbehandlingsprogram som inte är lika exakt 
som ett licensierat bildbehandlingsprogram.  

 

Tabell mätdata fältarbete 

Nedanstående tabeller visar mätnoggrannheten mellan sveplaserdata och 
referensinstrumentet LTL-2000. Dessa data ligger till grund för de beräkningar som 
presenteras i analys av omräkningsfaktorn.  
I tabellerna kan utläsas: 

• Mätinstrument – De mätinstrument som varit aktuella för operationen 

• ��	!	�@D/�9/"C�Y – Det uppmätta värdet på retroreflektionen 

• Genomsnittliga skillnaden ∆�� – Skillnaden mellan referensinstrumentdata och 
sveplaserdata.  

• Mätnoggrannheten i procent ��77 – Noggrannheten mellan 
referensinstrumentdata och sveplaserdata i procent.  

 

Mätinstrument �� ∆�� ��77 

LTL-2000 249 - - 

Sveplaser 20 km/h 
kantlinje 

189 – 60 – 24,1 % 

Sveplaser 50 km/h 
kantlinje 

189 – 60 – 24,1 % 

Sveplaser 70 km/h 
kantlinje 

190 – 59 – 23,6 % 

Tabell 1 Mätnoggrannheten vid mätning av kantlinje (T. Ljungberg, A. Musoke). 
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Mätinstrument �� ∆�� ��77 

LTL-2000 226 - - 

Sveplaser 20 km/h 
mittlinje 

188 – 38 – 16,5 % 

Sveplaser 50 km/h 
mittlinje 

188 – 38 – 17,8 % 

Sveplaser 70 km/h 
mittlinje 

189 – 37 – 16,1 % 

Tabell 2 Mätnoggrannheten vid mätning av mittlinje (T. Ljungberg, A. Musoke). 

 

 
 

Mätinstrument �� ∆�� ��77 

LTL-2000 77 - - 

Sveplaser 20 km/h 
vägövergång 

170 93 20,8 % 

Sveplaser 50 km/h 
vägövergång 

170 93 20,8 % 

Tabell 3 Mätnoggrannheten vid mätning av vägövergång (T. Ljungberg, A. Musoke). 

 
Av tabellerna kan det utläsas vilken mätnoggrannhet som sveplasern har gentemot 
referensinstrumentet LTL-2000. Anledningen till de olika värdena beror på i vilken vinkel 
som mottagaren i respektive mätinstrument tar emot de reflekterande strålarna och på att 
LTL-2000 mäter punktvis med en area på 0,4×0,04 m, med inget ovidkommande ljus 
såsom bl.a. dagsljus som stör mottagaren. Medan sveplasern låter en laserstråle svepa 
över en större area och tar ett medelvärde på vägmarkeringens reflektion, detta gör att 
mätvärdena blir exaktare på referensinstrumentet då den mäter på en specifik punkt.  

Tittas det vidare på tabellerna så syns det även att skillnaden är stor hos 
referensinstrumentet mellan maskinell och manuell läggning. Tabell 1 och 2 är 
längsgående vägmarkeringar vilka är maskinellt lagda, medan tabell 3 har tvärgående 
vägmarkeringar vilka är manuellt lagda. I början av detta kapitel så nämndes det att 
glaspärlorna ströddes ut för hand på tvärgående markeringar, detta medförde att när det 
mättes på dessa markeringar så fanns det inte så mycket glaspärlor just vid de mätpunkter 
som togs ut.  

Sveplasern däremot gör en svepning över ett större område och detta gör att värdena blir 
jämnare då en större area mäts och då tar med alla glaspärlor som ligger i 
vägmarkeringsbädden. Det finns ändå en tydlig skillnad i sveplaserdata mellan 
längsgående- och tvärgående vägmarkeringars reflekterande funktion vilket kan utläsas i 
bilagorna 7 – 16.  
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Repeterbarhet 

När det gäller repeterbarheten så anger det hur bra mätutrustningen mäter samma 
område ett flertal gånger. Vid beräkning av repeterbarheten används samma formel som 
vid beräkning av noggrannheten, skillnaden är att här används bara det mobila 
mätinstrumentets värden. Nedanstående tabell visar på vilken repeterbarhet som 
sveplasern har vid körning i 50 km/h och vid respektive mätobjekt.  

 

Mätobjekt Genomsnitt 
mätning 1 

Genomsnitt 
mätning 2 

Genomsnitt 
mätning 3 

�,�- 

Kantlinje 189 188 190 – 0,5 % 

Mittlinje 188 189 187 0,5 – 1.0 % 

Vägövergång 170 170 - 0 % 

Tabell 4 Repeterbarhet vid 50 km/h (T. Ljungberg, A. Musoke). 

3.3.3 Analys över om det behövs en omräkningsfaktor för att 
räkna om sveplaserdata till referensinstrumentsdata? 

I detta avsnitt har tabellerna från föregående rubrik analyserats och här har det utlästs att 
det behövs en faktor för omräkning av sveplasermätvärdena. De tabeller som 
presenterats ligger till grund för de beräkningar av omräkningsfaktorn som är gjorda i 
Excel nedan. Vad som är intressant här är vilken faktor som ska gälla för att få så bra 
mätdata som möjligt och så nära referensinstrumentets värden som möjligt. 
Nedanstående tabell visar vilken omräkningsfaktor som bör gälla för sveplaserdata 
gentemot referensinstrumentet LTL-2000 och är räknad fram genom s.k. passning, där 
det prövats sig fram till en faktor som gör att sveplasermätvärdena ligger så nära som 
möjligt referensinstrumentsmätvärdena.   

I tabellerna nedan så presenteras de data som tagits fram och beräknats i Excel.  
I tabellen presenteras: 

• Mätinstrument – De mätinstrument som gäller för operationen 

• Genomsnittligt ��	innan omräkningsfaktorn – Det retroreflektionsvärdet som 
var innan omräkningen 

• Omräkningsfaktorn – Den faktor som beräknats fram i Excel med hjälp av 
mätdata från fältarbetet.   

• Genomsnittliga �� - Det retroreflektionsvärde som räknats fram genom 
omräkningsfaktorn och det ursprungliga retroreflektionsvärdet.  

• Skillnaden i procent mellan sveplaserdata och referensdata – Skillnaden i procent 
mellan referensvärdet och det nya omräknade värdet på retroreflektionen för 
sveplaser.   
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Omräkningsfaktorn för tvärgående vägmarkeringar är inte gjort då det är svårare att göra 
exakta beräkningar dels pga. att glaspärlorna strös ut för hand och ger en sämre 
reflektionsdata och dels för att det gjorts mindre antal mätningar på tvärgående 
vägmarkeringar med bägge instrumenten. Detta medför att endast de längsgående 
markeringarnas omräkningsfaktor beräknas. 

 

Mätinstrument Genomsnittligt 
�� innan 

omräkning 

Omräknings
faktor 

Genomsnittligt 
�� 

∆�� ��77 

LTL-2000 249 - 249 - - 

Sveplaser 20 km/h  188,9100 1,258 238 – 11 – 4,6 % 

Sveplaser 50 km/h 188,9700 1,258 238 – 11 – 4,5 % 

Sveplaser 70 km/h 190,1500 1,258 239 – 10 – 3,9 % 

Tabell 5 Skillnad i procent efter att sveplaserdata har räknats om med omräkningsfaktor och jämförts med 
LTL-2000 för kantlinjer (T. Ljungberg, A. Musoke). 

 
 
 
 
 

Mätinstrument Genomsnittligt 
�� innan 

omräkning 

Omräknings
faktor 

Genomsnittligt 
�� 

∆�� ��77 

LTL-2000 226 - 226 - - 

Sveplaser 20 km/h 188,3100 1,258 237 11 5,0 % 

Sveplaser 50 km/h 187,8478 1,258 236 10 3,4 % 

Sveplaser 70 km/h 189,2200 1,258 238 12 5,5 % 

 Tabell 6 Skillnad i procent efter att sveplaserdata har räknats om med omräkningsfaktor och jämförts med 
LTL-2000 för mittlinjer (T. Ljungberg, A. Musoke).  

 

Av tabellerna kan det avläsas hur omräkningsfaktorn påverkar sveplaserdata så att de 
passar mätvärdena för LTL-2000. Faktorn är grovt räknad i Excel med möjlig justering 
några tiondelars procent upp och ner. Vad som kan bli aktuellt för att få bättre 
omräkningsfaktor är att göra en tabell för omräkning av sveplaserdata till optiska 
mätdata.    
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4 Resultat och analys 
   

4.1 Kan sveplasern detektera skillnader i längs- och 
tvärgående vägmarkeringars reflekterande 
funktion? 

Med hjälp av befintliga mätdata från mätning av en vägyta så har bilder på längs- och 
tvärgående vägmarkeringar tagits fram i ett Matlab-program, därefter har dessa 
analyserats i bildbehandlingsprogrammet ImageJ. Bilderna som tagits fram är gjorda i en 
gråskala där varje pixel anger ett luminansvärde mcd/m2/lx-1. Gråskalan innehåller de tre 
grundfärgerna rött, grönt och blått och beroende på vilken färg som dominerar så fås det 
fram olika gråtoner.    

Det lägsta respektive högsta värde som gråskalan kan ange är mellan 0 och 250 där 0 i 
princip är svart och värden som överstiger 250 börjar övergå i vitt. Dessa gråtoner är 
teoretiskt sett samma som luminansen och har jämförts under frågeställning 2 med det 
handhållna referensinstrumentet.  

Vid analys av resultatet visar det att sveplasern kan detektera skillnader mellan längs- och 
tvärgående vägmarkeringar och den visar även skillnader i hur jämt respektive ojämnt 
glaspärlorna ligger i vägmarkeringsbädden. Bilderna som tagits fram och analyserats i 
bildbehandlingsprogrammet visar gråtonen på längs- och tvärgående vägmarkeringar och 
denna gråton anger retroreflektionen i mcd/m2/lx-1. När bilderna analyseras så kan det 
göras på två sätt, vilket är att ta fram diagram eller att föra muspekaren över den del som 
är aktuell och då få fram ett gråtonsvärde. På detta sätt visas att sveplasern klarar av att 
detektera skillnader i vägmarkeringars reflekterande funktion och även de skillnader som 
finns mellan längs- och tvärgående vägmarkeringar. 

 

4.2 Vilken mätnoggrannhet har sveplasern 
gentemot referensinstrumentet? 

Vid analys av de mätdata som erhölls vid fältarbetet i Värnamo så har det kommit fram 
en del intressanta uppgifter. Diagrammen visar medelvärdet på längs- och tvärgående 
markeringars retroreflektion vid varje vägmarkeringslinje. I diagrammen presenteras även 
medelvärdet på alla vägmarkeringslinjers retroreflektion för varje mätinstrument som en 
linjär funktion. Diagrammen ligger till grund för de tabeller som presenterar 
mätnoggrannheten mellan sveplasern och referensinstrumentet. 

På sveplasern så är den återreflekterande laserstrålen mellan 45º och 90º beroende på hur 
mätutrustningen sitter förankrad i bilen (i vårt fall 90º), medan det återreflekterande ljuset 
i LTL-2000 är mellan 10º och 15º. Andra faktorer som påverkar är vilket 
bildbehandlingsprogram som använts till analys av bilderna som togs fram i Matlab-
programmet.  

Av tabellerna kan det utläsas vilken mätnoggranhet som gäller mellan sveplasern och 
referensinstrumentet. Det kan förklaras med att referensinstrumentet mäter exaktare än 
sveplaser då den mäter på en specifik punkt med en area på 0,4×0,04 m, medan 
sveplasern låter en laserstråle svepa över ett större område.  
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Det finns även skillnader hos referensinstrumentet mellan längs- och tvärgående 
vägmarkeringars reflekterande funktion. Vilket kan förklaras med att de längsgående 
vägmarkeringarna är maskinellt lagda med en jämn utläggning av glaspärlor, medan de 
tvärgående vägmarkeringarna är manuellt lagda med manuell utläggning av glaspärlor. 
Detta påverkar inte sveplasern då denna låter laserstrålen svepa över ett större område 
och då tar med alla glaspärlor som finns i vägmarkeringsbädden.   

Repeterbarheten visar hur bra sveplasern är på att återge samma mätvärden på samma 
vägmarkering och i tabellen så syns vilken repeterbarhet som sveplasern har för varje 
undersökt vägmarkering. För att det ska vara en god reperterbarhet så ska den vara så låg 
som möjligt och här visar det att sveplasern har en mycket bra reperterbarhet.   

Differensen mellan sveplasern och det handhållna referensinstrumentet är högt mellan 16 
och 20 % vilket gör att mätnoggrannheten mellan instrumenten inte är så bra om det 
tittas ur aspekten noggrannhet. Det finns inget som säger att något av instrumenten 
mäter bättre än det andra. Förklaringen till detta är att mätinstrumenten mäter på olika 
sätt och att det bl.a. beror på hur vinkeln som det återreflekterande ljuset eller laserstrålen 
infaller i mäthuvudet.  

Tittas det på tabellerna så syns det att skillnaden är stor hos referensinstrumentet mellan 
maskinell och manuell läggning av markeringarna. Tabell 1 och 2 visar längsgående 
vägmarkeringar vilka är maskinellt lagda, medan tabell 3 visar tvärgående vägmarkeringar 
vilka är manuellt lagda. Att göra de tvärgående vägmarkeringarna med maskin är för 
komplicerat p.g.a. de olika former som de har t.ex. körriktningspilar, vägövergångar, 
cykelsymbol, gåendesymbol mm, vilket gör att dessa måste göras med manuell läggning. 
När det gäller just dessa vägmarkeringar så är det svårt att pricka in rätt med 
referensinstrumentet p.g.a. att  glaspärlorna är ojämnt fördelade i vägmarkeringsbädden 
vid mätning av reflektionen, vilket är lättare med sveplasern då laserstrålen träffar de 
glaspärlor som referensinstrumentet missar (se även tabell 3 i genomförandet).     

Tittas det sedan på tabell 4 för repeterbarheten för sveplasern dvs. hur bra 
mätutrustningen mäter samma område ett flertal gånger, så ligger värdet på mellan -0,5 – 
1 % vilket är en låg siffra. Detta innebär att sveplasern mäter nästan identiskt samma 
värden oberoende på hur många gånger som mätningen sker.  

 

4.3  Behövs det en omräkningsfaktor för att räkna 
om sveplaserdata till referensinstrumentsdata? 

Vilken faktor som ska gälla för att få så bra mätdata som möjligt och så nära 
referensinstrumentets värden som möjligt. Av tabellerna i genomförandet kan det läsas 
om vilken omräkningsfaktor som bör gälla för sveplaserdata gentemot 
referensinstrumentsdata. Varför det just blir omräkningsfaktorn 1,258 är att det har 
räknats fram genom s.k. passning, där det har prövats fram en faktor som gör att 
sveplasermätvärdena ligger så nära referensinstrumentvärdena som möjligt. Denna 
omräkningsfaktor som har räknats fram i Excel och ligger på mellan 3 och 5 % är grovt 
räknad med en justering upp eller ner på några tiondelars procent.  
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Omräkningsfaktorn för tvärgående vägmarkeringar är inte gjort då det är svårare 
att göra exakta beräkningar dels pga. att glaspärlorna strös ut för hand och ger en 
sämre reflektionsdata och dels för att det gjorts mindre antal mätningar på 
tvärgående vägmarkeringar med bägge instrumenten. Detta medför att endast de 
längsgående markeringarnas omräkningsfaktor beräknas. Det som kan bli aktuellt 
är att göra en omräkningstabell för sveplaserdata till optiska mätdata.  

När det kommer till att bestämma en omräkningsfaktor för sveplaserdata så är det viktigt 
att veta vilka värden som ska användas för att få sveplaserdata som är jämförbar med 
referensinstrumentet. För att omräkningsfaktorn ska bli användbar för alla 
vägmarkeringar så ska det förtydligas att det finns två typer av vägmarkeringar, längs- och 
tvärgående vägmarkeringar.  

Då de manuellt utförda vägmarkeringarna inte har samma jämnhet på utspridningen av 
glaspärlor som den maskinella läggningen så är reflektionsdata på referensinstrumentet 
ojämnare jämfört med sveplasern, vilket beror på att det är svårt att placera 
referensinstrumentet så optimalt som möjligt för att få bra mätvärden.  

Den omräkningsfaktor som räknats fram är beräknad genom passning och detta har gjort 
att det fåtts ett värde på sveplaserdata som varierar mellan 3 och 5 % (se tabell 5 och 6 i 
genomförandet), vilket är ett acceptabelt värde då det i vetenskapliga rapporternas 
mätvärden på de mobila mätinstrumenten ligger på samma nivå, gentemot 
referensinstrumentet som är samma som detta examensarbetets instrument.      
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5 Diskussion 
Syftet med rapporten har varit att få fram bättre mätmetoder för fastställande av 
vägmarkeringars funktion för att kunna beskriva och föreslå förbättringar av underhållet 
på vägmarkeringar, och därigenom öka säkerheten för trafikanter. Vidare så har målet 
varit att se om sveplasern kan detektera skillnader mellan längsgående och tvärgående 
vägmarkeringars reflekterande funktion, om den har samma mätnoggrannhet som det 
manuella referensinstrumentet och även ta reda på om en omräkningsfaktor för 
sveplaserdata behövs och i så fall vilken.   
 

5.1 Diskussion resultat 

Under nedanstående rubriker presenteras diskussionerna av resultatet. Då det inte finns 
något i de vetenskapliga rapporterna att dra paralleller med i diskussionen om resultat 
och metod så har detta uteslutits i diskussionen.    

5.1.1 Kan sveplasern detektera skillnader i längs- och 
tvärgående vägmarkeringars reflekterande funktion? 

Målet med diskussionen i denna frågeställning är att påvisa sveplaserns användbarhet i att 
detektera skillnader mellan längs- och tvärgående vägmarkeringars reflekterande 
funktion. Då det inte finns några vetenskapliga rapporter om sveplasern kan detektera 
skillnader i längs- och tvärgående vägmarkeringars reflekterande funktion, har vi fått helt 
förlita oss på de mätdata som tillhandahållits från Vectura. Detta påverkar dock inte 
resultatet då det finns tillförlitligt med analysmaterial, för att få fram om sveplasern kan 
detektera skillnader i längs- och tvärgående vägmarkeringars reflekterande funktion.     

Det finns många faktorer till varför sveplasern har sämre mätvärden än 
referensinstrumentet i de diagram och tabeller som presenteras i genomförandet, bl.a. 
beror det på hur vinkeln som det återreflekterande ljuset eller laserstrålen infaller i 
mäthuvudet.  

På sveplasern så är den återreflekterande laserstrålen mellan 45º och 90º beroende på hur 
mätutrustningen sitter förankrad utanpå bilen (i vårt fall 90º), medan det 
återreflekterande ljuset i LTL-2000 är mellan 10º och 15º. Andra faktorer som påverkar 
är vilket bildbehandlingsprogram som använts vid analys av bilderna som togs fram i 
Matlab-programmet. Vad vi menar med faktoren bildbehandlingsprogram är att det i 
detta examensarbete har använts ett gratis bildbehandlingsprogram som inte är lika exakt 
som ett licensierat bildbehandlingsprogram.  

Är detta tillräckligt för att påvisa om sveplasern kan detektera skillnader i 
vägmarkeringars reflekterande funktion? På denna fråga svarar vi ja och anledningen till 
det är att vi tycker bilderna talar sitt tydliga språk. I bilderna så representerar varje pixel 
en gråton och tittar man på bilderna så ser man skillnader mellan olika gråtoner. 
Analyserar man sedan bilderna i bildbehandlingsprogrammet ImageJ så syns skillnaderna 
ännu tydligare genom både diagram och via de värden som kommer fram när hålkorset 
förs över bilden. 
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5.1.2 Vilken mätnoggrannhet har sveplasern gentemot 
referensinstrumentet (LTL-2000)? 

Då vi beräknat alla de mätdata som fåtts fram vid fältarbetet i Värnamo märkte vi att det 
var något som inte stämde med det resultat som blev av arbetet. Differensen mellan 
sveplaserns mätvärden och referensinstrumentets mätvärden var stor på både längs- och 
tvärgående vägmarkeringar, vilka för längsgående vägmarkeringar låg på mellan -24 och  
-16 % och för tvärgående vägmarkeringar på +20 %. Till en början hade vi inget svar till 
varför det var som det var, men efter några undersökningar kom vi fram till att det 
berodde på vilket sätt ljuset reflekterades tillbaka till mäthuvudet och i vilken vinkel som 
detta ljus mottogs av mottagaren.  

Andra faktorer som påverkade mätresultatet var att det inte gick att få fram bilder på 
vägmarkeringarna med referensinstrumentet som det gick att göra med sveplasern. För 
att få fram mätvärden som var jämförbara med referensinstrumentet var det nödvändigt 
att räkna fram en omräkningsfaktor vilket presenteras i nedanstående diskussion om 
omräkningsfaktorn.  

Då det inte finns några vetenskapliga rapporter om mätnoggranhet mellan sveplaser och 
handhållna optiska instrument så lämnar vi denna fråga öppen till slutsats och 
rekommendationer.    

5.1.3 Behövs det en omräkningsfaktor för att räkna om 
sveplaserdata till referensinstrumentsdata? 

Målet med denna frågeställning har varit att få fram en omräkningsfaktor för sveplaserns 
mätvärden och som gör att dess resultat kan vara jämförbar med de mätvärden som 
referensinstrumentet har. Det resultat som togs fram ute i fält har legat till grund för 
uträkningen av faktorn i Excel, resultatet som ficks fram har beräknats genom passning 
dvs. att vi antog ett värde som vi fann realistiskt och därefter anpassat det till mätvärdena 
på sveplasern.  

När vi räknade på omräkningsfaktorn så räknade vi endast på längsgående 
vägmarkeringarna, anledningen till det är att vi mätte på fler punkter på de längsgående 
vägmarkeringarna (200 st.) än de tvärgående vägmarkeringarna (16 st.). Anledningen är 
att det är större trafikintensitet i stadstrafik än landsbygdstrafik och fler oskyddade 
trafikanter, vilket har inneburit att vi inte har kunnat garantera deras och vår säkerhet 
som mätpersonal vid dessa mätningar. Här kunde vi valt att ta ut fler vägövergångar på 
olika ställen så att vi hade fått fler resultat att jämföra med. I denna diskussion kan vi 
ändå påstå att vi nått det resultat som vi ville uppnå, med reservation att 
omräkningsfaktorn kanske bör justeras några tiondelar upp och ner.  

Vad som kanske kan behövas är att göra en omräkningstabell för sveplaserns mätdata till 
referensinstrumentets mätdata. Anledningen är att det ibland kan ge värden som det är 
större skillnad på än de värden som vi presenterat under genomförandet i tabell 5 och 6.   

I de vetenskapliga rapporterna finns inget skrivet om omräkningsfaktor då det endast har 
jämförts mellan optiska mobila och handhållna mätinstrument och där egenskaperna 
mellan instrumenten har varit likvärdiga.  
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Med denna diskussion kan det sägas att målet är uppfyllt att hitta en omräkningsfaktor 
för sveplaserns mätvärden och att detta gör sveplasern till ett bra alternativ gentemot 
optiska mobila och handhållna instrumentet (LTL-2000) som presenteras i de 
vetenskapliga rapporterna.  

5.2 Diskussion metod 

När vi började med examensarbetet så var frågan om vad vi skulle titta på samt vilka 
frågeställningar som skulle användas och frågan som kvarstår är om metodvalen för att få 
fram resultaten har varit de bästa metoderna.   

Det som vi tycker har varit bra är närheten till handledare på företaget, lärdomarna i 
ämnesområdet och de vetenskapliga rapporterna angående optiska mätinstrument. Det 
som har varit mindre bra är väderberoendet, vetenskapliga rapporter som behandlar 
ämnet sveplaser, programvaror på skolan för examensarbets genomförande, ensidig 
källhantering och att hitta ett bra bildbehandlingsprogram för bildbehandling.  

Tittar vi sedan på metodvalet utifrån syftet i början av detta diskussionskapitel så har det 
uppnåtts till viss del och vad vi menar med det är att vi inte har uppnått det till fullo 
gällande att få fram nya mätmetoder. Vi har kunnat påvisa detektering av skillnader 
mellan längs- och tvärgående vägmarkeringars reflekterande funktion och 
mätnoggrannheten mellan sveplasern och referensinstrumentet.  

Däremot när det kommer till omräkningsfaktorn finns det mer att göra för att få 
sveplasern till att bli ett alternativ till optiska mätinstrument. Det som saknas är att göra 
mer jämförande tester med andra mobila optiska mätinstrument ihop med det handhållna 
referensinstrumentet och kanske göra en omräkningstabell för sveplaserdata till optiska 
mätdata. Det som också kunde varit bra att göra är att mäta på fler tvärgående 
vägmarkeringar, för att få mer jämförande resultat och därigenom räkna ut en 
omräkningsfaktor för dessa markeringar.   

När det sedan kommer till det som har varit bra och mindre bra så kan det sägas att det 
som varit bra är samarbetet mellan oss som skriver uppsatsen och på det sätt som vi 
jobbat under examensarbetets genomförande. Vi har diskuterat och lyssnat på varandras 
synpunkter och idéer för att få fram så bra underlag som möjligt för rapportens 
genomförande. Det som varit mindre bra är att som vi nämnde ovan varit beroende av 
vädret som varit riktigt nyckfullt under mars, april månad, vilket har varit både regnig och 
kall i slutet av mars början på april. Detta har gjort vägmarkeringarna våta, smutsiga och 
omöjliga att utföra mätningar på.     

Slutligen så kan vi säga att när resultatet av de metoder som vi använt har studerats så vill 
vi påstå att validiteten och reabiliteten i examensarbetet är vunnen.  

 

 



Slutsatser och rekommendationer 

41 
 

6 Slutsatser och rekommendationer 

6.1 Slutsats 

Arbetet har gått upp på att kontrollera om sveplasern kan detektera skillnader mellan 
längs- och tvärgående vägmarkeringars reflekterande funktion, vilken mätnoggrannhet 
som sveplasern har gentemot referensinstrumentet samt undersöka om det behövs en 
omräkningsfaktor för sveplaserdata.   

Vid frågan om sveplasern kan detektera skillnader mellan längsgående- och tvärgående 
vägmarkeringars reflekterande funktion, så är vår slutsats att sveplasern är ett bättre 
alternativ än de optiska handhållna referensinstrumenten. Anledningen till det är att man 
får en bild på vägmarkeringen som sedan kan behandlas i ett bildbehandlingsprogram, 
vilket inte går att göra med de optiska mätinstrumenten. Vid mätning av vägmarkeringar 
med mobila och handhållna optiska mätinstrument behövs det en digital-kamera vilket 
inte behövs för sveplasern som via sin mätmetod tar fram bilder genom 
beräkningsprogrammet Matlab.  

När det kommer till mätnoggrannheten mellan sveplasern och 
referensinstrumentet så anser vi att det inte är så bra som det borde vara och 
anledningen till det är bl.a. den vinkeln som det återreflekterande ljuset mottas av 
mottagareneheten som skiljer sig mellan de bägge mätinstrumentet. Detta gör att 
det behövs en omräkningsfaktor som har presenterats i en frågeställning om 
omräkningsfaktorn.  

På grund av att mätnoggrannheten inte är så bra så anser vi att det behövs en 
omräkningsfaktor och kanske en tabell med omräkningsvärden för sveplaserdata. 
Detta för att kunna befästa sveplasern som ett alternativ till de optiska mobila och 
handhållna mätinstrumentet LTL-2000. Vi anser också att det behövs göras mer 
mätningar på tvärgående vägmarkeringars reflekterande funktion för att även där 
kunna göra en omräkningsfaktor alternativt tabell.   

 

6.2 Rekommendationer 

De rekommendationer som vi vill ge till uppdragsgivaren är att göra fler mätningar 
på tvärgående vägmarkeringars reflekterande funktion och att även utföra 
jämförande mätningar med mobila optiska instrument. Anledningen till den sista 
rekommendationen är att befästa sveplasern som ett alternativ till de optiska 
mätinstrumenten som finns på marknaden idag.  

Vidare så behövs det tas fram ett bättre bildbehandlingsprogram än ImageJ som använts i 
detta examensarbete, för att få bättre bildkvalité och för det ska bli lättare att läsa av de 
bilder som tas fram i Matlab.  
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Bilaga 1 

 

Specifikationer för LTL-2000 

Mätfältet: 

Bredd: 45 mm 
Minsta längd: 200 mm 
Infallsvinkel till vägen: 1,24º 
Observationsvinkel till vägen: 2,29º 
Observation vinkelspridningen: ± 0,17º 
Belysningens vinkelspridning horisontellt: 0,33º 
Belysningens vinkel vertikalt: 0,17º 
Ekvivalent observations avstånd: 30m 
Min. behandlingen (mcd/m2/lx): 0 
Max. behandlingen (mcd/m2/lx ): 2000 

Instrumentdimensioner: 

Max. längd: 720 mm 
Max. bredd: 210 mm 
Max. Höjd: 470 mm 
Vikt: 12 kg 
Bruttovikt: 22 kg 
Strömförsörjning: Internt 12V, 3.5Ah slutet blybatteri med extern laddare 
Minneskapacitet: min. 1000 mätningar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1 LTL-2000 
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Bilaga 2 

 

Specifikationer ViaPPS sveplaser 

 

Operatörsgränssnitt: 

ViaPPS mätsystem körs på en Windows XP-dator med pekskärm. Tonvikten ligger på ett 
enda användargränssnitt med mycket lite information så att trafiksäkerheten ska bli så bra 
som möjligt. Siffror och bokstäver är stora, tydliga och lättavlästa. 

Teknisk data: 

Lasern scanner har följande tekniska data: 

• Laser Scanner klass 3R 

• Ett tvärsnitt består av 600 poäng 

• Bredden på tvärsnittet styrs av monteringshöjden eftersom laserscanner har en 

öppningsvinkel på ca 83 grader 

• Montering som visas i figur 2 Skiss av ViaPPS betyder ca 4 meter. Tvärsnitt målade 
med 

140 Hz innebär ett tvärsnitt för varje 8 cm med en hastighet av 40 km/h 

• Den vertikal noggrannhet är + / -1,0 mm och den horisontella noggrannheten är + / -
2,0 mm. 
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Bilaga 3 

Mätdata LTL-2000 kantlinje 

 

Kantlinje nr Mätvärde 1 Mätvärde 2 Genomsnittsvärde 

1 246 225 236 

2 234 236 235 

3 290 236 263 

4 265 250 258 

5 237 201 219 

6 213 202 208 

7 262 230 246 

8 219 262 241 

9 249 257 253 

10 324 283 304 

11 294 270 282 

12 292 257 275 

13 270 276 273 

14 259 276 268 

15 248 252 250 

16 242 274 258 

17 256 255 256 

18 272 243 258 

19 296 259 278 

20 303 267 285 

21 258 239 249 

22 287 228 258 

23 263 255 259 

24 286 252 269 
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Bilaga 4 

Fortsättning mätdata LTL-2000 kantlinje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kantlinje nr Mätvärde 1 Mätvärde 2 Genomsnittsvärde 

25 297 256 277 

26 260 249 255 

27 283 226 255 

28 266 228 247 

29 263 212 238 

30 256 210 233 

31 247 243 245 

32 278 254 266 

33 256 227 242 

34 241 232 237 

35 218 230 224 

36 272 228 250 

37 223 222 223 

38 205 280 243 

39 256 284 270 

40 78 143 111 

41 291 258 275 

42 259 279 269 

43 286 292 289 

44 289 278 284 

45 279 237 258 

46 247 240 244 

47 199 213 206 

48 215 220 218 

49 206 221 214 

50 204 216 210 

  Summa/Genomsnitt 12451/249 
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Bilaga 5 

Mätdata LTL-2000 mittlinje 

 

Mittlinje nr  Mätvärde 1 Mätvärde 2 Mätvärde 3 Mätvärde 4 Genomsnittsvärde 

1 253 252 251 246 251 

2 285 271 263 268 272 

3 274 260 286 296 279 

4 269 275 275 263 271 

5 257 301 289 282 282 

6 225 241 236 249 238 

7 188 198 171 175 183 

8 224 296 205 201 232 

9 220 219 222 233 224 

10 226 252 239 233 238 

11 239 237 243 237 239 

12 222 226 229 232 227 

13 221 211 213 204 212 

14 208 213 217 227 216 

15 225 213 216 216 218 

16 215 202 206 203 207 

17 218 218 212 211 215 

18 211 217 206 230 216 

19 199 185 186 203 193 

20 214 209 220 205 212 

21 204 218 200 210 208 

22 211 211 209 223 214 

23 208 220 209 216 213 

24 207 212 210 203 208 

25 180 175 175 175 176 

    Summa/Genomsnitt 5641/226 
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Bilaga 6 

Mätdata LTL-2000 vägövergång 

 
 

Vägövergång nr Mätvärde 1 Mätvärde 2 Mätvärde 3 Mätvärde 4 Genomsnittsvärde 

1 80 78 78 78 79 

2 70 70 72 71 71 

3 79 81 104 103 92 

4 79 30 82 76 67 

5 69 69 94 76 77 

    Summa 385 

    Genomsnitt 77 
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Bilaga 7  

Mätdata sveplaser 20 km/h kantlinje 

 
Kantlinje nr  Mätvärde 1 Mätvärde 2 Genomsnittsvärde 

1 189 183 186 

2 193 192 193 

3 193 184 189 

4 189 195 192 

5 179 192 186 

6 185 183 184 

7 180 191 186 

8 184 204 194 

9 180 196 188 

10 196 198 197 

11 198 193 196 

12 188 195 192 

13 186 183 185 

14 198 188 193 

15 185 185 185 

16 184 186 185 

17 191 194 193 

18 189 193 191 

19 195 198 197 

20 194 188 191 

21 194 193 194 

22 197 189 193 

23 184 199 192 

24 191 188 190 

25 190 188 189 

26 187 189 188 
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Bilaga 8 

Fortsättning mätdata sveplaser 20 km/h kantlinje 

 
 

Kantlinje nr  Mätvärde 1 Mätvärde 2 Genomsnittsvärde 

27 188 189 189 

28 186 191 189 

29 184 182 183 

30 185 198 192 

31 180 181 181 

32 190 193 192 

33 193 191 192 

34 176 191 184 

35 192 194 193 

36 191 189 190 

37 188 187 188 

38 187 188 188 

39 187 190 189 

40 174 184 179 

41 185 187 186 

42 184 193 189 

43 183 185 184 

44 189 193 191 

45 194 191 193 

46 196 193 195 

47 191 183 187 

48 183 183 183 

49 180 192 186 

50 184 187 186 

  Summa/Genomsnitt 9446/189 
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Bilaga 9  

Mätdata sveplaser 50 km/h kantlinje 

 

Kantlinje nr  Genomsnitt 
försök 1 

Genomsnitt 
försök 2 

Genomsnitt 
försök 3  

1 184 185 190 

2 189 194 195 

3 187 184 191 

4 189 185 189 

5 180 189 184 

6 177 183 186 

7 191 183 194 

8 198 191 198 

9 194 192 187 

10 195 188 191 

11 193 189 192 

12 192 191 194 

13 191 191 189 

14 182 187 189 

15 188 186 188 

16 186 190 196 

17 190 194 191 

18 186 186 192 

19 191 192 190 

20 180 191 193 

21 188 192 192 

22 187 184 191 

23 192 190 189 

24 195 192 187 
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Bilaga 10 

Fortsättning mätdata sveplaser 50 km/h kantlinje 

Kantlinje nr Genomsnitt 
försök 1 

Genomsnitt 
försök 2 

Genomsnitt 
försök 3 

25 190 197 188 

26 187 190 197 

27 194 188 187 

28 193 190 186 

29 194 192 188 

30 183 189 188 

31 191 180 191 

32 190 195 192 

33 191 185 185 

34 188 190 187 

35 192 191 178 

36 189 187 190 

37 186 183 189 

38 190 180 182 

39 187 189 188 

40 182 181 186 

41 185 195 193 

42 191 193 188 

43 195 193 189 

44 193 190 198 

45 194 185 191 

46 187 184 195 

47 187 190 195 

48 191 184 188 

49 193 195 185 

50 199 184 190 

Summa/Genomsnitt 9455/189 9414/188 9477/190 
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Bilaga 11 

Mätdata sveplaser 70 km/h kantlinje 

 

Kantlinje nr  Mätvärde 1 Mätvärde 2 Genomsnittsvärde 

1 189 191 190 

2 197 185 191 

3 183 194 189 

4 196 190 193 

5 188 188 188 

6 181 184 183 

7 191 196 194 

8 192 197 195 

9 179 196 188 

10 197 186 192 

11 189 199 194 

12 199 193 196 

13 199 192 196 

14 191 189 190 

15 189 188 189 

16 196 188 192 

17 190 191 191 

18 190 191 191 

19 190 193 192 

20 193 192 193 

21 188 184 186 

22 184 195 190 

23 201 192 197 

24 193 189 191 
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Bilaga 12 

Fortsättning mätdata sveplaser 70 km/h kantlinje 

 

Kantlinje nr Mätvärde 1 Mätvärde 2 Genomsnitt 

25 191 187 189 

26 199 199 199 

27 187 190 189 

28 193 187 190 

29 180 188 184 

30 179 190 185 

31 181 187 184 

32 181 193 187 

33 193 185 189 

34 186 188 187 

35 179 185 182 

36 202 197 200 

37 189 193 191 

38 195 196 196 

39 191 185 188 

40 172 177 175 

41 180 193 187 

42 194 196 195 

43 195 191 193 

44 202 183 193 

45 187 195 191 

46 188 190 189 

47 192 199 196 

48 191 186 189 

49 190 187 189 

50 194 189 192 

  Summa/Genomsnitt 9508/190 
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Bilaga 13 

Mätdata sveplaser 20 km/h mittlinje 

 

Mittlinje nr  Mätvärde 1 Mätvärde 2 Mätvärde 3 Mätvärde 4 Genomsnittsvärd
e 

1 190 186 188 189 188 

2 188 189 187 186 188 

3 189 190 182 185 187 

4 186 189 187 189 188 

5 191 190 188 187 189 

6 193 186 184 189 188 

7 185 188 183 186 186 

8 182 187 190 187 187 

9 187 184 184 190 186 

10 188 184 186 187 186 

11 188 186 184 198 189 

12 188 187 189 190 189 

13 195 187 193 191 192 

14 193 193 190 188 191 

15 187 184 192 190 188 

16 190 189 188 192 190 

17 190 193 191 194 192 

18 185 182 191 192 188 

19 182 192 187 188 187 

20 189 187 192 191 190 

21 189 188 187 188 188 

22 182 193 191 187 188 

23 188 196 188 189 190 

24 176 185 192 188 185 

25 192 187 190 191 190 

    Summa/Genomsnitt 4708/188 
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Bilaga 14  

Mätdata sveplaser 50 km/h mittlinje 

 

Mittlinje nr Genomsnitt 
försök 1 

Genomsnitt 
försök 2 

Genomsnitt 
försök 3 

1 189 188 185 

2 184 189 188 

3 190 187 187 

4 186 188 183 

5 189 184 187 

6 189 187 182 

7 186 186 187 

8 184 191 185 

9 188 189 187 

10 186 185 185 

11 189 187 185 

12 188 191 182 

13 187 190 192 

14 190 188 188 

15 191 189 186 

16 189 190 189 

17 189 189 192 

18 188 193 187 

19 191 188 186 

20 192 190 187 

21 188 192 187 

22 186 191 191 

23 190 189 192 

Summa/Genomsnitt 4326/188 4337/189 4299/187 
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Bilaga 15 

Mätdata sveplaser 70 km/h mittlinje 

 

Mittlinje 
nr 

Mätvärde 1 Mätvärde 2 Mätvärde 3 Mätvärde 4 Genomsnittsvärd
e 

1 178 184 186 197 186 

2 186 188 192 183 187 

3 198 194 193 190 194 

4 190 191 190 191 191 

5 191 194 193 185 191 

6 181 192 188 184 186 

7 189 180 191 186 187 

8 184 187 183 186 185 

9 181 185 180 185 183 

10 184 185 192 197 190 

11 185 188 190 187 188 

12 187 190 192 187 189 

13 197 186 188 187 190 

14 190 185 195 192 191 

15 188 193 190 186 189 

16 196 198 190 185 192 

17 188 195 187 189 190 

18 196 183 182 181 186 

19 196 186 188 191 190 

20 196 185 182 190 188 

21 201 194 190 192 194 

22 189 193 191 199 193 

23 191 191 193 199 194 

24 197 185 190 193 191 

25 186 192 186 189 188 

    Summa/Genomsnitt 4731/189 
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Bilaga 16 

Mätdata sveplaser 20 och 50 km/h vägövergång 

 

Vägövergång nr Genomsnitt 20 km/h Genomsnitt 50 km/h 
försök 1 

Genomsnitt 50 km/h 
försök 2 

1 169 168 168 

2 172 172 171 

3 172 174 175 

4 166 162 167 

Summa 679 676 681 

Genomsnitt 170 169 170 

 


