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1. ORIENTERING 

Enligt VV skrift BYA skall vägmarkeringars funktion kontrolleras med 
avseende på reflektans, specifik luminans och friktion. Denna metod är 
avsedd för slumpvis uttagning av de mätpunkter i vilka denna kontroll 
skall ske. Detaljer om uppmätningarnas omfattning och utförande framgår 
av respektive metodbeskrivning för bestämning av reflektans, specifik 
luminans och friktion, VV metod 80 - 82 

2. SAMMANFATTNING 

Totala längden av aktuellt markeringsobjekt bestäms. Med hjälp av 
slumptal erhållna i tabell väljs den sektion i vilken kontrollen skall 
påbörjas, och beträffande längsgående linjer, vilken typ av linje kontrollen 
skall avse. 

3. DEFINITION 

Med ett markeringsobjekt menas i denna metodbeskrivning ett 
markeringsarbete som hänför sig till endast ett vägnummer och utförs i 
ett sammanhang med endast ett slags material. 

4. UTRUSTNING 

1. Vägmätare med möjlighet att läsa av på 1 m när 
2. Slumptalstabell (bilaga) 
3. Markeringsfärg 
Bestämning av mätpunkter vid kontroll av vägmarkering 

5. UTFÖRANDE 

För aktuellt markeringsobjekt utväijs slumpmässigt tre punkter. 
 
Punkterna väljs ur sambandet 
 
1 = S . L /10000 där  
 

• 1 - avståndet från den punkt där markeringsobjektet börjar till den 
punkt där provet skall tas (figur 1). 
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• S = slumptal tagna ur tabell i bilaga, där tabellnummer väljs samma 
som provtagningsdatum. Slumptalen tas i ordningsföljd. Varje 
slumptal ger en punkt. 

• L = markeringsobjektets totala längd (figur 1). 

 
 
Figur 1 
Omfattar objektet både mitt och kantlinje ger slumptal som slutar på  
 

1, 2 eller 3, höger kantlinje  

5, 6 eller 7, mittlinje 

8, 9 eller 10, vänster kantiinje 
 
Omfattar objektet enbart kantlinjer ger 

udda slumptal   vänster kantlinje 

jämna slumptal   höger kantlinje 
 
Omfattar objektet enbart mittlinje ger slumptalet direkt den linje som 
avses. 
 
Om markering är skadad eller saknas i vald punkt, eller om provtagning är 
olämplig av annan anledning t. ex ur trafiksäkerhetssynpunkt, väljs 
närmast lämpliga punkt i vägens längdriktning. Innan mätning utföres 
sopas löst material bort från linjen. 
 
Valda punkter markeras med färg på lämpligt sätt. I dessa punkter skall 
kontrollen påbörjas. Antalet mätställen och närmare detaljer om 
kontrollens utförande framgår av VV metod .80 - 82 "Bestämning av 
reflektans, specifik luminans och friktion. 

6. BERÄKNING 

Medelvärdet för de tre slumpvis utvalda punkterna beräknas. 
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Understiger medelvärdet för de tre punkterna tillåtet värde enligt VV skrift 
BYA tas ytterligare tre punkter ut. Om medelvärdet av dessa sex 
mätvärden nu understiger tillåtet värde underkänns markeringen. I annat 
fall är markeri.ngen godkänd. 
 
Exempel: Mätning skall ske den 30 juni på ett 9100 m långt 
markeringsobjekt: som omfattar längsgående markering med bade kant 
och mitt. 
Slumptalstabell 30 ger 

S   9242   269   7322 
  
vilket ger linjen på högerkant vänsterkant högerkant 

på avståndet 1 = 8410 m 245 m 6663 m 
 

 
 
behöver ytterligare tre punkter utväljas fås 
 

S 1031 7257 9026 

linje på högerkant mitt mitt 

1 938 m 6604 m 8214 m 

    

7. RAPPORT 

Speciellt protokoll över denna beräkring av mätpunkter behöver inte 
föras. Anteckningar om datum, mätpunkter m m görs på de mätprotokoll 
som förs vid uppmätning av reflektans, specifik luminans och friktion. 
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Bilaga 

Slumptabell (0-9999). 
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