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Vägmarkeringarnas funktion beroende på placering i körfältet

av Peter Wretling

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning
Idag vet man ganska lite om hur vägmarkeringarnas funktion förändras under

vinterhalvåret. Att dubbdäck och fukt påverkar retroreflexionen negativt, vet man,

men det är okänt i vilken grad nedsmutsningen försämrar synbarheten. Kontroll-

mätningar av vägmarkeringarnas funktion ska enligt föreslagen EN-standard ske

under sommarhalvåret. Egentligen är det under den mörka, fuktiga vintern som de

behövs bäst.

I denna förstudie har vägmarkeringarnas funktion, uttryckt som retroreflexion

och Qd-värde, under vinterperioden studerats. Dessutom har ljusreflexionen som

funktion av vägens tvärsektion undersökts.

Retroreflexionsmätningarna visade att, oavsett typ av väg och sektion, vid

fuktig eller våt vägbana, var retroreflexionen låg och uppfyllde under vintern det

formulerade kravet i VÄG 94 på RL >25, i relativt liten utsträckning. Undantaget

var sektionen K7.5 V2.75 på 13-metersvägarna där drygt 80 % uppfyllde kravet.

Variansanalyserna visade att uppmätta skillnader i retroreflexion och Qd-värde

till största delen förklarades av "plats", tid och interaktionen mellan dessa. Den

sistnämnda effekten innebär att man har en skillnad i mätvärde beroende på när

man mäter ( tid ), men att denna skillnad varierar med mätplats ( plats ). Upp-

mätta skillnader i Qd-värde på 13-metersvägen förklarades nästan uteslutande av

plats .
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1 Bakgrund

När vägmarkeringarna smutsas ned inverkar detta negativt på motorfordonsföra-

rens möjligheter att planera sin körning i och med att vägens visuella ledning för-

sämras.

Man vet ganska lite om hur vägmarkeringarnas funktion förändras under vin-

terhalvåret. Att dubbdäck och fukt påverkar retroreflexionen negativt, vet man,

men det är okänt i vilken grad nedsmutsningen försämrar synbarheten.

Kontrollmätningar av vägmarkeringarnas funktion ska enligt föreslagen EN-

standard ske under sommarhalvåret. Egentligen är det under den mörka, fuktiga

(åtminstone i södra delen av landet) vintern som de behövs bäst. Kombinationen

dubbdäck och salt ger en ganska kraftig nedsmutsning och vägmarkeringar tvättas

inte annat än av eventuellt regn och åverkan från bildäck.

Under den senare tiden har det blivit allt vanligare att utföra vägar - framförallt

de med bredden 13 meter - med breda körfält och heldragen kantlinje. Kantlinjen

kommer då att ligga nära vägkanten och trafiken på densamma blir liten. Det

känns angeläget att jämföra denna sektion med breda körfält med den traditionella

sektionen. Har man någon skillnad i vägmarkeringarnas synbarhet under en vin-

ter?

Väder, trafik, dubbdäcksandel mm. är faktorer som påverkar nedsmutsningen

och slitaget av vägmarkeringarna.
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2 Syfte

Syftet med denna förstudie är att undersöka hur kantmarkeringarnas funktion

påverkas under vinterperioden och vilken betydelse placeringen av markeringen i

körfältet på 9- respektive l3-metersvägar har för funktionen utifrån krav fast-

ställda i VÄG 94 (1).
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3 Metod

Under perioden december 1994 till maj 1995, genomfördes på 5 mätplatser mät-

ning av vägmarkeringamas retroreflexion med reflektometer av typ LTL-800/50

och Qd-värdet, reflektansen, med Qd30 Reflectometer. Den förra beskriver väg-

markeringarnas synbarhet i mörker ochfordonsbelysning, medan den sistnämnda

avser dagsljussituationen. Med 50 respektive 30 avses att observationsav-

ståndet är 50 respektive 30 meter.

Mätplatserna på 9-metersvägen låg på rv 34 söder om Linköping och på 13-

metersvägen på E22 norr och söder om Västervik. I studien ingick följande sek-

tioner och markeringstyper:

9-metersväg: K7.0 V1.0, intermittent 0.10 m

K7.5 VO.75, intermittent 0.10 m

K8.0 VO.5, heldragen 0.20 m

13-metersväg: K7.5 V2.75, intermittent 0.10 m

K11.0 V1.0 heldragen 0.30 m

På 13-metersvägen, sektionen K11.0 V1.0, var kantlinjen av typ kamflex .

Denna linje har en plan och en proñlerad del, vilka redovisas var för sig.

För att inte styra i vilken vädersituation mätningarna genomfördes, bestämdes

mätdagarna i förväg. Mättidpunkt bestämdes till förmiddagen på onsdagar. Det

bestämdes att mätningarna på 9-metersvägen skulle genomföras varannan vecka

och på 13-metersvägen en gång per månad.

Det har inte funnits någon kontroll på markeringarnas ålder. Därför kan det

vara vanskligt att jämföra linjerna på de olika mätplatserna med varandra. Det är

däremot relevant att se hur funktionen förändras under mätperioden för respektive

sektion.
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4 Resultat

Resultaten av mätningarna redovisas för 9-metersvägen under avsnitt 4.1 och för

13-metersvägen under avsnitt 4.2.

Variansanalysen redovisas för respektive vägtyp under avsnitten 4.1.1 respek-

tive 4.2.1.

4.1 9-metersväg

Under perioden december 1994 till maj 1995 genomfördes mätning på 9-

metersvägens tre sektioner vid tolv tillfällen. Vid varje tillfälle mättes retroreñex-

ionen och Qd-värdet för tio vägmarkeringar i vardera riktning. Det totala antalet

mätvärden uppgick till 240 på vardera mätplats. I oktober 1994 genomfördes en

föremätning.

I och med att kraven enligt VÄG 94 för retroreflexionen på torra markeringar

endast gäller under perioden 1 juni till 31 oktober genomfördes den 7 juni en kon-

trollmätnin g.
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Tabell 1 Retroreflexion, RL. Medelvärde och (standardavvikelse) Över 10

mätvärden. Enhet: (mcd/mz)/lux.

Datum Väglag K7.0 V1.0 K7.5 V0.75 K8.0 V0.5

Mättillfálle intermittent 0.1 m intermittent 0.1 m heldragen 0.2 m

Söder Norr Söder Norr Söder Norr

941014 Torr 169 13 8 246 225 184 v 203

före vägbana (14,2) (13,1) (12,1) (52,5) (16,1) (11,0)

941214 Fuktig 11 27 10 5 24 41

1 vägbana (2,4) (2,6) (1,0) (1 , 1) (5,9) (9,2)

950104 Torr/fuktig 19 26 10 24 ej synlig 18

2 vägbana (3,4) (5,2) (1,4) (5,4) (5,3)

950118 Fuktig 8 24 12 2 15 71

3 vägbana (2,8) (3,1) (4,0) (1,3) (3,7) (4,7)

950201 Våt ej synlig 4 3 ej synlig ej synlig ej synlig

4 vägbana (1,7) (1 »4)

950215 Fuktig 15 14 20 8 50 80

5 vägbana (3,1) ( 1,9) (2,4) (1,3) (18,0) (27,8)

950301 Våt 4 4 7 5 19 27

6 vägbana (0,5) (0,7) (0,9) (1,2) (2,9) (2,3)

950315 Fuktig 117 114 95 74 179 198

7 vägbana (11,2) (5,1) (10,4) (8,5) (11,1) (14,7)

950329 Fuktig 32 28 23 44 44 25

8 vägbana (2,2) (3,4) (5,5) (6,2) (12,0) (11,5)

950412 Torr 134 103 89 73 190 137

9 vägbana (7,6) ( 12,6) (11,6) (5,8) (11,8) ( 12,4)

950426 Torr 137 104 97 71 206 200

10 vägbana (9,4) ( 14,3) (11,1) (7,0) ( 16,0) (20,2)

950510 Torr 135 133 114 102 196 202

11 vägbana (7,4) (12,3) (12,9) (12,2) (13,9) (14,3)

950524 Torr 126 1 18 107 94 166 154

12 vägbana (11,8) (6,9) (14,6) (4,6) (15,9) (18,5)

950607 Torr 111 110 94 98 171 168

efter vägbana (20,1) (10,0) (8,2) (6,1) (17,1) (15,7)

        

Vid de tillfällen som det ej gick att mäta var markeringarna täckta av snömodd.

Enligt Vägverkets allmänna tekniska beskrivning VÄG 94 skall vägmarke-

ringar med krav på synbarhet i vått väglag, klass H, uppfylla kravet för normal

synbarhet, klass N, och dessutom uppfylla kravet RLZ 25. Man måste komma ihåg

att vägmarkeringarna på 9-metersvägen ej är upphandlade med krav på synbarhet i

väta. Ändå är det av intresse att se om de uppfyllde kravet 25 (med/m2)/lux.

Under perioden med fuktig eller våt vägbana, 1994-12-14 -- 1995-03-29, var

retroreflexionen låg för alla tre sektionerna vid flertalet av mättillfällena. (Det kan

mycket Väl under denna period förekommit tillfällen då vägbanan var torr, dock

aldrig vid ett mättillfälle.) Undantaget är mättillfälle 7, 1995-03-15, då retroreflex-
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ionen genomgående var klart över kravnivån (enligt klass H). Det anmärknings-

värda är att mätningarna före och efter gav klart lägre värden.

En tänkbar förklaring skulle kunna vara nederbörd innan mätningen som ren-

gjorde markeringarna. Denna förklaring förkastades dock när man studerade

SMHIs (2) statistik över nederbörden från stationen i Malmslätt som visade att

nederbörden den 1 mars, med låg retroreflexion, var 8.0 mm och den 15 mars,

med hög retroreflexion, var 0.8 mm.

I tabell 2 redovisas hur stor andel av vägmarkeringarna, av samtliga 240 mät-

värden, som uppfyllde krav enligt klass H, RLZ 25, respektive klass N, RL.>_ 100.

    

Tabell 2 Andel vägmarkering som uppfyllde krav avseende retroreflexion.

K7.0 V1.0 K7.5 V0.75 K8.0 V0.5

intermittent 0.1 m intermittent 0.1 m heldragen 0.2 m

941214 - 950329 38 % 26 % 52 %

krav enligt klass H

950412 - 950424 95 % 32 % 100 %

krav enligt klass N

    

Ur tabell 2 kan man utläsa att en liten andel markeringar, oavsett sektion, upp-

fyllde kravet enligt klass H. Den högsta andelen hade sektionen med heldragen

kantlinje, K8.0 V0.5, där ungefär hälften av markeringarna uppfyllde kravet.

Alltså, en svag indikation på att funktionen under perioden är något bättre för den

kantmarkering som är placerad närmast vägkanten.

För de markeringar där retroreflexionen mättes på torra markeringar före den 1

juni föreligger alltså inget krav enligt VÄG 94. Dock var skillnaden mellan kon-

trollmätningen och mätningarna före den 1 juni på torra markeringar små.

Noterbart i tabell 2 är den mycket låga andelen markeringar på sektionen K7.5
V0.75 som uppfyllde kravet enligt klass N.
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Kravet på Qd-värdet i VÄG 94 gäller vägmarkeringar i klass N under bar-
marksförhållanden och skall uppgå till minst 100 (med/m2)/lux.

                        

Tabell 3 Qd-vá'rdet. Medelvärde och (standardavvikelse) Över 10 mät-
värden. Enhet: (med/m2)/lux.

Datum K7.0 Vl.0 K7.5 V0.75 K8.0 VO.5

Mättillfálle intermittent 0.1 m intermittent 0.1 m heldragen 0.2 m

Söder Norr Söder Norr Söder Norr

941014 Torr 145 143 212 212 137 129

före vägbana (3,8) (4,6) (4,6) (13,2) (5,3) (5,0)

941214 Fuktig 129 162 153 96 120 103

1 vägbana (4,0) (6,0) (10,3) (3,5) (7,5) (3,1)

950104 Torr/fuktig 102 103 68 112 ej synlig 71

2 vägbana (5,4) (4,4) (5,0) ( 12,4) (9,0)

950118 Fuktig 129 189 160 112 113 118

3 vägbana (20,2) (3,2) ( 13,1) (10,1) (10,7) (3,1)

950201 Våt ej synlig 227 1 1 1 ej synlig ej synlig ej synlig

4 vägbana (4,4) (27,6)

950215 Fuktig 192 211 217 213 166 154

5 vägbana (6,5) (6,2) (4,9) (6,3) (11,4) ( 19,2)

950301 Våt 250 259 253 260 218 192

6 vägbana (9,3) (9,0) (4,1) (3,8) (6,7) (4,3)

950315 Fuktig 156 169 185 184 164 159

7 vägbana (2,5) (2,7) (2,6) (3,9) (3,8) (4,3)

950329 Fuktig 181 191 105 157 101 112

8 vägbana (7,6) (6,1) (9,1) (5,5) (13,1) (22,6)

950412 Torr 181 199 207 195 170 150

9 vägbana (2,1) (3,3) ( 1,9) (2,4) (4,2) (7,4)

950426 Torr 195 213 201 194 174 170

10 vägbana (2,7) (2,2) (2,8) (2,6) (3,6) (4,0)

950510 Torr 192 204 207 206 166 166

1 1 vägbana (2,5) (2,1) (2,1) (3,0) (2,8) (5,7)

950524 Torr 173 198 198 204 166 163

12 vägbana (9,9) (4,9) (13,1) (2,0) (5 ,4) (4,3)

950607 Torr 166 186 186 195 162 160

efter vägbana (18,4) (2,1) (7,8) (4,9) (5,1) (1,9)

 

Det var barrnarksförhållanden vid i stort sett varje mättillfa'lle och utifrån det

formulerade kravet i VÄG 94 uppfyllde 80-90 % av markeringarna kravet på Qd-

värde under vinterperioden.

I de två följande ñgurerna redovisas medelvärdet av retroreflexionen och Qd-

värdet för varje mättillfâlle. Medelvärdet är beräknat Över tjugo mätvärden.

När vägmarkeringen ej var synlig sattes retroreflexionen och reflektansen till

noll. Alternativt skulle man kunnat betrakta mättillfället som en missing value .
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4.1.1 Variansanalys avseende 9-metersväg

De oberoende variabler som har analyserats med variansanalys är riktning, plats

och mättillfälle. Beroende variabel var retroreflexion respektive Qd-värde.

(02 är ett effektmått som skattar hur stor del av variansen som kan förklaras av

aktuell variabel och kan enligt Keppel (3) anses vara liten om 032=0.01, måttlig om

(02:0.06 och stark om (0:20.15.

Tabell4 F-kvot, signifikansgräns (5 %) och 002. Beroende variabel retro-
reflexion.

F-kvot .05

Plats 1518 0 ° 0 10

Riktnin 4 ' 0 00

Tid 2151 8 ' 0,78

Plats ' ' 22 1 ' 0 00

Plats*tid 108 7 ' 0 08

° ° 'd 32 0 ° 0,01

Plats ° ' ' 13 1 ° 0 01

 

TabellS F-kvot, sigmfikansgräns (5 %) och (02. Beroende variabel Qd-
värde.

F-kvot .05

Plats 1400 8

' ' 192

Tid 2442 6

Plats ' ' 4589

Plats*tid 89

' ' 'd 67 4

P1ats*riktnin ' 242 1

 

Ur tabellerna 4 och 5 kan man utläsa att uppmätta varianser i både retroreflex-

ion och Qd-värde till största delen förklaras av plats , tid och interaktionen

mellan dessa. Den sistnämnda effekten är intressant: man har en skillnad i mät-

värde beroende på när man mäter ( tid ), men denna skillnad varierar med mät-

platsen ("plats ). Detta framgår i figur 1 och 2, där skillnaderna i mätvärden mel-

lan mättillfälle är större för vägen med breda körfält än för de två andra.

4.2 13-metersväg

På 13-metersvägen avbröts mätningarna efter tre mättillfällen. Vid varje tillfälle

mättes retroreflexionen och Qd-värdet för tio vägmarkeringar i vardera riktning.

På den heldragna kantlinjen, sektionen K11.0 V1.0, mättes både den plana och

den proñlerade ytan. Det totala antalet mätvärden uppgick till 60 på vardera mät-

plats. I november 1994 genomfördes en föremätning.
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Tabell 6 Retroreflexion, RL. Medelvärde och (standardavvikelse) över 10

mätvärden. Enhet: (mcd/mZ)/lux

Datum K7.5 V2.75 K11.0 V1.0

Mättillfälle intermittent 0.1 m heldragen 0.3 m

Söder Norr Söder, Norr, Söder, Norr,

plan plan prof prof .
941130 Torr 180 195 114 122 160 128

före vägbana (7,5) (9,7) (12,1) (7,2) (24,8) (14,0)

941221 Fuktig 58 53 21 24 21 28

1 vägbana (10,6) (19,9) (3,4) (3,1) (2,1) (3,1)

950125 Fuktig 19 33 13 8 27 8

2 vägbana (4,6) (7,9) (4,6) (3,2) (5,7) (5,3)

950222 Fuktig 56 52 24 76 ^ 45 74
efter vägbana (7,7) (1 1,4) (3,1) (7,5) (3,5) (5,7)

        

Utifrån kraven för våta vägmarkeringar avseende retroreflexionen enligt klass

H, RL _>_ 25, uppfyllde, sett över samtliga mätvärden, för sektionen K7.5 V2.75

83 % av vägmarkeringarna kravet, för sektionen K11.0 V10 med plan linje, 33 %

och för sektionen K11.0 V10 med proñlerad linje, 60 %.

Slutsatsen, utifrån det här begränsade materialet, blir att för sektionen med hel-

dragen kantlinje, vilken är placerad närmare vägkanten, en lägre andel uppfyllde

kravet, men också att det inom denna sektion var stor skillnad mellan om kantlin-

jen var plan eller proñlerad - en högre andel av mätvärdena på denproñlerade

markeringen uppfyllde kravet. Detta är logiskt då ett av den proñlerade marke-

ringens syften är att synas bättre i vått tillstånd. För 9-meters-vägen blev resultatet

det omvända.

       

Tabell 7 Qd-värde. Medelvärde och (standardavvikelse) Över 1 0 mätvärden.

Enhet: (mcd/mZ)/lux

Datum K7.5 V2.75 K11.0 V1.0

Mättillfälle intermittent 0.1 m heldragen 0.3 m

Söder Norr Söder, Norr, Söder, Norr,

plan plan prof Jmf

941130 Torr 164 151 166 167 107 109

före vägbana (2,6) (2,1) (1,2) (1,3) (7,3) (10,4)

941221 Fuktig 206 199 195 206 129 141

1 vägbana (3,0) (6,2) (3,0) (2,3) (3,9) (5,7)

950125 Fuktig 208 202 192 186 128 1 16

2 vägbana (2,1) (4,6) (6,0) (10,4) (5,1) (16,5)

950222 Fuktig 214 204 172 185 1 16 105

efter vägbana (2,0) (6,7) (3,7) (2,8) (12,1) (1 1,3)

 

 

 

 

  

  

I tabell 7 kan man utläsa att i stort sett samtliga mätvärden uppfyllde kravet

enligt klass N, Qd 2 100, under barmarksförhållanden och att Qd-värdet för den
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profilerade markering genomgående, oavsett riktning, var lägre jämfört med de

andra två. Detta var fallet även vid föremätningen.

4.2.1 Variansanalys avseende 13-metersväg

De oberoende variabler som har analyserats med variansanalys är riktning, plats

och mättillfälle. Beroende variabel var retroreflexion respektive Qd-värde.

F-kvot i fet stil anger signiñkans på 5%-nivån.

Tabell 8 F-kvot, signifikansgräns (5 %) och (02. Beroende variabel retro-

reflexion.

F-kvot .05

Plats 81 7 ' 0 10

' ' 53,2 ' 0 03

Tid 352 8 ' 0 46

Plats*riktnin 15 1 ' 0 02

Plats*tid 32 1 ' 0 08

' ° tid 63 8 ' 0 08

Plats*riktnin tid 41 6 ' 0 11

 

Tabell 9 F-kvot, signifikansgräns (5 %) och (02. Beroende variabel de
värde.

F-kvot .05

Plats 2303 9 'a 0 91

Riktnin 2 4 ' 0 00

Tid 54 7 ' 0 02

Plats ' ' 15 ' 0 01

Plats*tid 28 8 ' 0 02

*tid 12 7 ° 0 01

Plats*riktnin ' 8 ' 0 04

 

Även för 13-metersvägen förklaras uppmätta varianser i retroreflexionen till

störst del av plats , tid och interaktionen mellan dessa.

Uppmätta varianser i Qd-värde förklaras nästan uteslutande av plats .
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5 Slutsatser

Antalet mätplatser och mätpunkter är för få för att man skall kunna dra några

generella slutsatser hur vägmarkeringarnas funktion, uttryckt som retroreflexion

och Qd-värde, påverkas under vinterperioden och betydelsen av markeringens

placering i körfältet.

Retroreflexionsmätningarna visade att, oavsett typ av väg och sektion, vid

fuktig eller våt vägbana, var retroreflexionen låg och uppfyllde det formulerade

kravet i VÄG 94 på RL >25, i relativt liten utsträckning. Undantaget var sektionen

K7.5 V2.75 på 13-metersvägarna där drygt 80 % uppfyllde kravet.

Variansanalysema visade att uppmätta skillnader i retroreflexion och Qd-värde

till största delen förklarades av plats , tid och interaktionen mellan dessa. Den

sistnämnda effekten innebär att man har' en skillnad i mätvärde beroende på när

man mäter ("tid"), men att denna skillnad varierar med mätplats ( plats ). Denna

skillnad har främst bestått i att sektionen K8.0 V1.0 har haft högre retroreflexions-

och lägre Qd-värden för torra vägmarkeringar. Uppmätta skillnader i Qd-värde på

13-metersvägen förklarades nästan uteslutande av plats .

Huruvida detta kan generaliseras och utifrån vilka kriterier kravet i VÄG 94 är

formulerat och om kravnivån för våta vägmarkeringar är rimlig bör studeras i en

mer omfattande studie.

Kravet på Qd-värdet, Qd 2 100, uppfylldes på 9-metersvägen för 80-90 % av

markeringarna och på 13-metersvägen i stort sett för samtliga markeringar.
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