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Förord
Denna PM har tillkommit tack vare tillmötesgående beställare och utförare av till-

ståndsbeskrivning av vägmarkeringar i Norden 2001. Samtliga mätningar har så-

ledes gjorts inom helt olika projekt med olika beställare och utförare enligt följ-
ande:

Danmark Mätningar beställda av Vejdirektoratet och Viborg Amt. Utförda
av LG RoadTech AB.

Finland Mätningar beställda av Vägförvaltningen. Utförda av VTT.

Island Mätningar initierade av IceTec samt bekostade och utförda av

Vegageröin.

Sverige Mätningar beställda av Vägverket och utförda av LG RoadTech

AB.

Ett tack till Göran Nilsson, LG RoadTech AB, Timo Unhola, VTT, Pall Arnason,

lceTec, Finn Sennek, Vejdirektoratet samt Svend Johansen, Viborg Amt som har

bistått vid analysarbetet. Detta analysarbete samt utarbetandet av notat har finan-

sierats av VTI.

Analysen och detta exempel på resultatredovisning har gjorts av undertecknad.

Linköping i oktober 2001

Sven-Olof Lundkvist
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1 Bakgrund
Under sensommaren/hösten 2001 har oberoende av varandra gjorts ett antal funk-

tionskontroller av vägmarkeringar i Norden. Syftet med kontrollerna har inte alltid

varit detsamma, men i flera fall har syftet varit att beskriva vägmarkeringarnas

funktion i det tillstånd de befinner sig inför den mörka årstiden. Några sådana
mätningar har sammanställts i detta PM.

Det är Viktigt att ha i åtanke att någon samordnad planering av mätningarna

i de olika länderna inte har förekommit och att syftet med varje lands mät-

ning kan ha skilt något. Denna PM har därför inte skrivits för att man ska

tolka och jämföra resultat från de nordiska länderna, utan syftet är att Visa
hur en analys av tillståndsdata från Norden skulle kunna göras, hur resul-

tatet skulle kunna presenteras samt vilka intressanta slutsatser man even-

tuellt skulle kunna dra.

2 Metod

Mätningar av torra vägmarkeringars retroreflexion har gjorts med Ecodyn 30 i

Danmark (LG RoadTech), Finland (VTT) och Sverige (LG RoadTech). Dessutom

har man på Island gjort en tillståndsbeskrivning med LTL-2000 (Vegageröin).

Från de objekt som har mätts har, med viss styrning, slumpats 10 objekt från varje

land, vilka får anses beskriva vägmarkeringarnas funktion.

Om man hade mätt på objekt som var homogent fördelade inom varje land,

hade man kunnat ta ett sampel från dessa och låta detta sampel få representera

vägmarkeringarnas funktion i respektive land. Tyvärr är så inte fallet, varför man,

för jämförelsens skull, har tvingats ta ett stratifierat sampel så att man har fått

någotsånär jämförbara vägar. Detta har inneburit en styrning mot kustnära, hög-

trafikerade vägar.

Danmark På uppdrag av Vejdirektoratet och Viborg Amt har LG RoadTech

utfört en tillståndsbeskrivning av vägmarkeringarnas funktion på

E47 genom Danmark samt på slumpmässigt valda större amtsvägar

i Viborg. Från objekten .i Viborg Amt har slumpmässigt dragits sju

(7) tvåfältsvägar för tillståndsbeskrivningen. Dock har man valt att

låta de två objekt som är kustnära att ingå i tillståndsbeskrivningen,

så man har egentligen endast slumpat fem av de sju objekten. Från

motorvägen E47 har slumpmässigt valts tre (3) objekt för tillstånds-
beskrivningen. Mätningarna är utförda under perioden juni - juli
2001.
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Finland

Island

Norge

Sverige

VTT har på uppdrag av Vägförvaltningen gjort en tillståndsbe-

skrivning av vägmarkeringar i Finland. Mätningarna omfattar 26

objekt i södra och mellersta delen av landet. Från dessa objekt har

dragits 10 stycken som får representera vägmarkeringskvalitén i

Finland. Dock har strategin här varit att använda endast objekt i

södra Finland (upp till Kokkola) och i möjligaste mån nära kusten.

Sammanlagt har man samplat sju tvåfältsvägar och tre motorvägar.

Endast vita markeringar ingår.

På initiativ av IceTec, men i egen regi, har Vegageröin gjort mät-

ningar på 19 objekt, i huvudsak i södra delen av landet. Här har ur-

valet stratifierats så att de fyra objekt som har ÄDT > 5000 for-

don/dygn har valts. Bland de återstående 15 objekten har 6

slumpats, så att man har fått sammanlagt tio objekt. Samtliga kan

anses vara kustnära.

Skälet till att Norge inte är med, är att några jämförbara tillstånds-

mätningar inte har gjorts där. Man har gjort mätningar, men då med

syftet att kontrollera förbättringsåtgärder, och det vore direkt fel att

jämföra resultaten från dessa mätningar med resultaten från

slumpmässigt valda vägar.

I Sverige har på uppdrag av Vägverket, LG RoadTech gjort en

landsomfattande tillståndsbeskrivning av vägmarkeringarnas retro-

reflexion. Från det projektet slumpades sju (7) objekt tvåfältsväg

och tre (3) objekt motorväg/trefältsväg från E4 mellan Stockholm

och Luleå för mätning. Dessa tio objekt har fått representera väg-

markeringsstandarden i Sverige.

Således har man sju objekt tvåfältsväg och tre objekt motorväg/trefältsväg från

Danmark, Finland och Sverige samt tio objekt tvåfältsväg från Island, vilka kan

jämföras med avseende på de torra vägmarkeringarnas retroreflexion. I samtliga

länder gäller, med några undantag, att vägarna är kustnära och relativt sett (för
landet) högtrafikerade.
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3 Resultat

3.1 Generellt

Tabellerna i kommande avsnitt, 3.2 - 3.5, visar för varje delobjekt (typ av väg-

markering - höger kantlinje, vänster kantlinje, mittlinje, körfältslinje) följande
parametrar:

0 Retroreflexionens medelvärde, RL. Avser medelvärdet över samtliga mät-

platser som har mätts.

0 Kvalitetsklassen, K. Varje delobjekt har åsatts en kvalitetsklass, K, enligt:

K = 0 fler än 10% av mätplatserna hade R < 80 med/m2/lux

K = 1 fler än 10% av mätplatserna hade R < 100 med/mz/lux

K = 2 färre än 10% av mätplatserna hade R < 100 mcd/mz/lux

K = 3 färre än 10% av mätplatserna hade R < 120 mcd/mz/lux

Kvalitetsklasserna är grundade på svenska Regler för Underhåll av Vägmarke-

ringar (RUV), vars krav är att högst 10% av vägmarkeringarna på en väg med

ÃDT > 4000 fordon/dygn får ha retroreflexionen RL < 100 med/mZ/lux.

0 Synbarheten, S. Vägmarkeringarnas synbarhet har skattats med hjälp av det
inom COST 331 framtagna pC-programmet. Vid skattningen har använts den

medelsvåra halvljussituationen.

I tabellerna används vidare följande förkortningar för delobjekten:

kantf kantlinje i framriktningen på tvåfältsväg

kant b kantlinje i bakriktningen på tvåfältsväg

mitt mittlinje på tvåfältsväg

hö kantf höger kantlinje i framriktningen på motorväg

vä kantf vänster kantlinje i framriktningen på motorväg

hö kant b höger kantlinje i bakriktningen på motorväg

vä kant b vänster kantlinje i bakriktningen på motorväg

körff körfältslinje i framriktningen på motorväg

körf b körfältslinje i bakriktningen på motorväg
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3.2 Danmark

Tabell Dl och D2 Visar resultaten för tvåfältsvägar respektive motorvägar i
Danmark.

Tabell D1 Vägmorkeringamasfunktion på sju objekt tväfältsvägar i Viborg Ami i

         

Danmark.

objekt väg plats delobjekt K RL S

kant f 0 63 58

DK1 426 Thisted - Grense Amt kant b 0 66 57

mitt 0 78 36

kant f 0 84 62

DK2 427 Thisted - Grense Amt kant b 0 83 61

mitt 0 92 38

kant f 0 67 58

DK3 527 Skive - Kaergårdsholm kant b 0 83 61

mitt 0 84 37

kant f 0 74 60

DK4 502 Skive - korsning med 505 kant b 0 101 64

mitt 1 162 44

kant f 0 114 66

DK5 505 Viborg - Løgstør kant b 0 99 64

mitt 0 99 39

kant f 0 84 62

DK6 416 Randers - Viborg kant b 0 85 62

mitt 0 92 38

kant f 0 144 69

DK7 439 Viborg - Heming kant b 0 150 70

mitt 0 109 39

       

Tabell D2 Vägmarkeringamas funktion på tre objekt motorvägar på södra

     

Jylland i Danmark.

objekt väg plats delobjekt K RL S

hö kant f 0 97 64

kört f 0 82 39

DK8 M50 D gräns - Aabenraa vä kant f 3 141 54

hö kant b 0 95 63

kört b 0 78 38

vä kant b 1 116 52

hö kant i 0 101 64

körff 0 99 41

DK9 M50 Haderslev - Kolding vä kant f 2 147 55

hö kant b 0 86 62

körf b 0 72 37

vä kant b 0 115 52

hö kant f 0 91 63

körit 0 91 40

DK10 M70 Lisbjerg - Randers vä kant f 2 155 56

hö kant b 0 70 59

kört b 0 83 39

vä kant b 1 121 52

       

VTI notat 65-2001

  



3.3

Finland.

Finland
Tabell F 1 och F2 visar resultaten för tvåfältsvägar respektive motorvägar i

Tabell F1 Vägmarkeringarnasfunktion på sju objekt rvåfältsvägar i Finland.

                        

    

objekt väg plats delob K RL S

jekt

kantf - - -

FIN1 1/E18 Kitula - Salo kant b - - -

mitt 0 93 36

kant f 3 295 71

FIN2 8 Turku - Mynämäki kant b - -

mitt - -

kant i 0 142 62

FIN3 8 Laitila - korsning med 12 kant b - -

mitt - -

kantf 0 148 63

FIN4 12 Eura - Huittinen kant b - -

mitt - -

kant i 3 390 75

FIN5 3/E12 Tampere - Kilvakkala kant b - -

mitt - -

kant f 3 418 75

FIN6 3/E12 Kilvakkala - Parkano kant b - -

mitt - -

kantf 0 208 67

FIN7 3/E12 Keskikylä - Kurikka kant b - -

mitt - -

Tabell F2 Vägmarkeringarnas funktion på tre objekt motorvägar i södra
Finland.

objekt väg plats delobjekt K RL S

hö kant f 0 192 71

FIN8 1/E18 Helsinki - Nummela vä kant b - -

körif - -

hö kant f 1 130 66

FIN9 1/E18 start motorväg - Turku vä kant b - -

körff - -

kant i 3 427 82

F|N1O 4/E75 Mäntsälä - Lahti kant b - -

mitt - -
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3.4 Island

Tabell 1 Visar resultaten för tio objekt tvåfältsvägar på Island.

Tabell II Vägmarkeringarnas funktion på tio objekt tvåfältsvägar på södra

Island.

            

objekt väg plats delobjekt K RL S

kant f 3 234 68

IS1 42 Fjaröarbraut - Vatnsleysust. kant b 3 211 67

mitt 3 253 46

kant f 3 226 68

I82 42 Grindavikurv. - Njarövikurv. kant b 3 338 73

mitt 3 289 47

kant f 3 260 70

ISS 42 Vatnsleysust. - Grindavikurv. kant b 3 250 69

mitt 3 278 47

kant f 3 200 66

IS4 1 SYslumörk - Hafravatnsvegur kant b 3 244 69

mitt 3 282 47

kant f 3 310 66

ISS 417 Hringvegur - Bláfjallaleiö kant b 3 337 67

mitt 3 261 46

kant f 3 273 68

IS6 1 Dyrhölav. - syslumörk ° kant b 2 207 65

mitt 3 175 42

kantf - - -

IS7 35 Braeöratunguv. - Laugarvatnsv. kant b 0 60 48

mitt 0 63 32

kantf - - -

ISS 204 Fossar - Syöri Fljötar kant b 0 35 36

mitt 0 31 23

kantf - - -

ISQ 60 Gröf - Snaefellsnesvegur kant b 0 45 42

mitt 0 46 28

kantf - - -

IS10 60 Kjartanssteinn - Klofningsv. kant b 0 66 49

mitt 0 43 28
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3.5 Sverige

Tabell S1 och S2 visar resultaten för tvåfältsv'agar respektive motorvägar i

Sverige. '

Tabell SI Vägmarkeringamasfunktion på sju Objekt tvåfältsvägar på E4 norr om
Stockholm i Sverige.

         

objekt våg plats delobjekt K RL S

kant f 0 131 56

SE1 E4 Njutånger - Frölland kant b 1 154 58

mitt 2 139 43

kant f 0 94 51

SE2 E4 Frölland - Y-län kant b 0 106 53

mitt 1 1 33 42

kant f 0 132 56

SE3 E4 Timrå - Härnösand kant b 0 132 56

mitt 1 1 22 41

kant f 0 76 48

SE4 E4 Gallsåtter - Bjåsta kant b 0 71 47

mitt 1 122 41

kant f 0 172 59

SE5 E4 Umeå - Sävar kant b 0 169 59

mitt 3 210 47

kant f 0 103 52

SE6 E4 Antnäs - Råneå kant b 0 74 48

mitt 2 157 44

kant f - 1 211 75

SE7 E4 Råneå - Töre kant b 2 185 73

mitt 2 160 44

       

Tabell SZ Vägmarkeringamas funktion på tre Objekt motorvägar/trefältsvägar på
E4 norr om Stockholm i Sverige.

     

objekt våg plats delobjekt K R,_ S

hö kant f 0 158 71

SE8 E4 AB-lån - Uppsala kört f 1 111 40

vä kant f 1 112 51

hö kant f 1 157 71

SE9 E4 C-län - mv slut körl f 1 159 44

vå kant f 3 236 61

hö kant f 1 143 55

SE10 E4 Hörnefors - Umeå körlf 3 145 69

vä kant f 1 174 45
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3.6 Sammanställning av funktionen

Tabell 1 visar en sammanställning av funktionen för olika typer av vägmarke-

ringar i de fyra länderna. På grund av halvljusets asymmetrisektor kommer man

generellt att få något längre siktsträckor till vägmarkeringar som återfinns till

höger om fordonet. I tabell 1 har därför en uppdelning av vänster-/högerplacerade

markeringar gjorts.

Tabell 1 Sammanställning av vägmarkeringarnas funktion, baserad på retro-
reflexionen i torrt tillstånd. n avser antal uppmätta delobjekt av varje linjetyp. G,

RL och S avser antalet godkända objekt (K=2 eller K=3), retroreflexionen

(mcd/mZ/lux) respektive synbarheten i halvljus (meter).

     

land vägtyp vägmarkeringstyp n G RL S
tvåfältsväg kantlinje 14 0 93 62

mittlinje 7 0 102 39

motorväg höger kantlinje 6 0 90 63
Danmark körfältslinje 6 0 84 39

vänster kantlinje 6 3 133 54

samtliga höger 20 0 92 62
samtliga vänster 19 3 106 43

tvåfältsväg kantlinje 6 3 267 69
mittlinje 1 0 93 36

motorväg höger kantlinje 3 1 250 73
Finland körfältslinje - - - -

vänster kantlinje - - - -
samtliga höger 9 4 261 70
samtliga vänster 1 0 93 36

tvåfältsväg kantlinje 1 6 12 206 62
mittlinje 10 6 172 39

motorväg höger kantlinje - - - -
Island körfältslinje - - - -

vänster kantlinje - - - -

samtliga höger 16 12 206 62
samtliga vänster 10 6 172 39

tvåfältsväg kantlinje 14 1 129 57
mittlinje 7 4 149 43

motorväg höger kantlinje 3 0 153 70

Sverige körfältslinje 3 1 148 40
vänster kantlinje 3 1 164 54

samtliga höger 17 1 134 59
samtliga vänster 13 6 152 46

         

Om man gör en variansanalys med tillhörande post-hoc-test för samtliga

vägmarkeringars retroreflexion, finner man följ ande signifikanta skillnader:

0 Vägmarkeringarna i Finland har högre retroreflexion än de i Sverige och
Danmark.

0 Vägmarkeringarna på Island har högre retroreflexion än de i Danmark.

Gör man motsvarande för synbarheten av kantlinjer finner man inga signifikanta

skillnader. Detta förklaras delvis av att datamaterialet är litet. Man ser dock i

tabell 1 en tendens till att kantlinjerna i Finland har bättre synbarhet än de i övriga
länder.

Studerar man tabell 1 ytterligare, finner man att kantlinjerna i Danmark har

samma synbarhet som kantlinjerna på Island och bättre synbarhet än de i Sverige.

Detta trots att retroreflexionen är lägre i Danmark än i de två andra länderna.

Detta visas även i figur 1, nedan.
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4 Kommentarer

Man ska egentligen inte dra några som helst slutsatser från de data som har

presenterats ovan. Det är viktigt att minnas att förutsättningarna inför mätningarna

har varit olika i de fyra länderna - exempelvis är mätningarna i Sverige gjorda i

juli/augusti, medan de på Island och i Finland är gjorda i september. Hade man

mätt i september, även i Sverige, skulle det kunna vara så att något objekt

ytterligare hade hunnit kompletteras.

Denna lilla rapport ska således ses som ett exempel på hur man skulle kunna

redovisa en kommande nordisk tillståndsbeskrivning av vägmarkeringars

funktion. Framförallt pekar den på vikten av att redovisa inte endast ett

retroreflexionsmedelvärde, utan också synbarheten (som är en funktion av

retroreflexionen och arean). Vidare bör man i en analys skilja på höger- och

vänsterplacerade vägmarkeringar.

Slutligen skulle ett sådant arbete även redovisa underhållskostnaderna för

vägmarkeringar i de nordiska länderna. Hur mycket kostar synbarheten per

meter?

Om man ändå ska tolka resultaten på något sätt, så noterar man väl att funktionen

på vägmarkeringarna i Danmark är dålig och att detta gäller både i Viborg Amt

och på motorvägen E47 från Tyskland. Mätningarna är emellertid gjorda i

juli/augusti så de kan ha åtgärdats sedan dess.

Man ser vidare att retroreflexionsmedelvärdet på de finska kantlinjerna oftast

är högt. Ändå hittar man flera delobjekt som skulle ha underkänts enligt svenska

Vägverkets interna regler för underhåll (RUV). Detta förklaras av att funktionen

har varierat kraftigt längs mätsträckan och att man därför har haft mer än 10% av

mätplatserna med RL < 100 mcd/mZ/lux.

På Island har man haft stor variation mellan delobjektens funktion. På de större

vägarna, 1 och 42, var funktionen mycket bra. På resterande vägar var den dålig,

men då ska man ha i åtanke att dessa vägar har ÅDT i intervallet 30 (l) - 500

fordon/dygn.

De svenska delobjekten på motorväg har bättre standard än de på tvåfältsväg -

utan hänsyn tagen till linjebredd eller intermittens. Detta förklaras sannolikt av att

flertalet av tvåfältsvägarna är l3-metersvägar med breda vägrenar som har
intermittenta kantlinjer, vilka är tillåtet att köra på. Linjerna kan därför ha varit
slitna.
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