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Förord
Detta notat redovisar de empiriska resultat som ligger till grund för den urvals-

metod vid funktionskontroll av vägmarkeringar som föreslås i VTI Meddelande

833.

Projektet har bekostats av Vägverket/VÄG, där Rolf Magnusson och Inger

Friborg har varit projektledare. Fältmätningarna har utförts av Göran Nilsson och

Lars-Eric Svensson, båda LG Road Tech samt Uno Ytterbom och 8-0 Lundkvist,

VTI. Mätningarna med Ecodyn har utförts av Göran Nilsson, LG Road Tech.

Denna mobila mätutrustning tillhör Cleanosol AB i Kristianstad. Gunilla Sjöberg

har redigerat notatet. .

Ett tack till Per-Ola Mattsson, VVÅuh, som letade upp bra testobjekt!
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1 Inledning
Detta notat redovisar den funktionskontroll som gjordes i september 1997 och

som ligger till grund för den urvalsmetod som presenteras i VTI Meddelande 833.

Dels redovisas mätresultaten, dels resultatet av en funktionskontroll enligt meto-
den i Meddelande 833.

Funktionskontrollen är gjord med portabla mätinstrument som mäter i en geo-

metri som överensstämmer med EN-normen. Mätningar gjordes dessutom med

den mobila retlektometern Ecodyn. Korrelationen mellan mätvärden från denna

och mätningar med LTL-2000/800 redovisas sist.

2 Bakgrund och syfte
I PM 1997-03-31: Nordisk Vägledning för Funktionskontroll av Vägmarke-

ringar beskrivs hur man väljer mätpunkter vid funktionskontroll och hur man be-

stämmer omfattningen av kontrollen. Den ger dessutom förslag på hur ett test-

objekt (tex. en väg) kan indelas i olika delobj ekt.

Metoden är tidigare delvis utvärderad för längsgående linjer, medan den

knappast alls är testad med avseende på tvärgående markeringar. Med avsikt att

testa metoden och vidareutveckla den, så att en användbar metodbeskrivning kan

skrivas, gjordes under en vecka i september funktionstester på utvalda objekt i

Region Väst.

3 Problem

Vid funktionstest av vägmarkeringar står man inför ett antal problem:

0 Hur kan man indela de olika markeringstyperna i olika delobj ekt?

0 Hur ska man mäta på olika typer av vägmarkeringar?

0 Hur många mätpunkter eller utvalda mätplatser ska man mäta på?

0 Hur ska dessa väljas, dvs. vilka markeringar ska väljas ut för kontroll?

Allt detta beskrivs väl i PM 1997-03-31: Nordisk Vägledning för Funktions-

kontroll av Vägmarkeringar . Denna PM ger förslag på indelning av ett totalobj ekt

i objekt samt hur man ska välja mätplatser och mätpunkter. Emellertid var vissa

delar av vägledningen i praktiken oprövade då PMzet författades, varför det var

angeläget att testa den kompletta funktionskontrollen i faltövningar.

Fälttestet gjordes under vecka 38 1997 (1997-09-15 -- 09-18) på utvalda objekt

i Region Väst. De hade valts så att skilda typer av vägmarkeringsobjekt skulle

komma att funktionstestas. Erfarenheterna från fälttestet skulle leda till att under-

lag finns för ett slutligt förslag till Urvalsmetod for Funktionskontroll av Väg-

markeringar.
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4 Fälttestet

4.1 Objekt och delobjekt

En avvikelse från tidigare nordiska Vägledningar som inledningsvis bör nämnas

är: Tidigare använde man benämningarna totalobjekt och objekt. För att harmoni-

sera med de engelska uttrycken används i fortsättningen i stället Objekt (set ofroad

marking) och delobjekt (subset ofroad marking).

Ett objekt är den totala mängden vägmarkeringar som ska funktionstestas. Detta

kan t.ex. vara en vägsträcka med korsningar, vilket kan innebära att både kant-

linjer, mittlinj er, körfältspilar osv. ska testas.

Ett delobjekt kan sägas vara en typ av markeringar inom objektet.

4.2 Objekt i fälttestet

Följande objekt valdes för funktionstest:

1. 870 genom Kungshamn. Kantlinjer, mittlinjer, väjningslinjer, övergångsställen.

Utfört 1997. 1,5 km.

2. 174 genom Bovallsstrand. Kantlinjer, mittlinjer, väjningslinjer, övergångs-

ställen, körfältspilar, spärrfält/skraffering, spärrfält/fylld spets. Utfört 1995-

1997. 1,1 km.

879 öster om Bovallsstrand. Kantlinjer. Utfört 1995. 3,2 km.

174 söder om Dingle. Kantlinjer och mittlinje. Utfört 1997. 1,6 km.

910 mellan Branneby och Ön. Kantlinjer. Utfört 1997. 4,8 km.

165 norr om Hällevadsholm. Kantlinj er och mittlinjer. Utfört 1997. 5,0 km..o
we

-.
w

Två mätlag, VTI och LG Road Tech, utförde funktionstesten. Objekten 1, 2, 3 och

6 testades av båda mätlagen, medan objekten 4 och 5 testades av endast det ena

mätlaget. Med mätlag avses nedan instrumentens tillhörighet; mätlag 1 mätte

alltid med instrument tillhörande LG Road Tech och mätlag 2 mätte med VTI°s

instrument. För att kunna utnyttja praktiska erfarenheter, som framför allt LG

Road Tech har från fältmätningar, arbetade ibland personal från LG Road Tech

tillsammans med personal från VTI.

Nedan redovisas endast retroreflexionen, även om luminanskoefficienten och

friktionen mättes i några objekt. Mätningarna skedde enligt tabell 1.

Under mätningarna rådde uppehållsväder och testet avser torra vägmarke-

ringars retroreflexion.

8 VTI NOTAT 20-1998



Tabell 1 Ma'tschema. VTI och LG avser att instrumenten (inte personalen)

tillhörde LG Road Tech (mätlag ]) respektive VTI (matlag 2). k anger

testets omfattning, där k=0,2 kan anses vara ett litet test, k=0,5 ett

stort test och k=1, 0 ett omfattande test.

       

Objekt nr. Mättes av LG k Mättes av VT| k

1 X 0,2 x 0,2

2 X 0,2 >< 1,0

3 X 0,5 >< 0,5

4 - - >< 1,0

5 1,0 - _

6 0,2 >< 0,2

       

För samtliga objekt gällde att både VTI och LG Road Tech mätte retroreflexionen

i den geometri som simulerar 30 m observations- och belysningsavstånd. LG Road

Tech använde instrument av typen LTL-2000, medan VTI använde föregångaren,

LTL-800.

4.3 Den statistiska metoden

Tidigare mätningar har visat att mätvärden i ett objekt ofta avviker från normal-

fördelningen. Detta innebär att det är vanskligt att använda en variabelmetod (tex.

t-test) - en sådan metod kan leda till felaktigt god- eller underkännande. I stället är

det föreslagna testet baserat på en så kallad attributmetod. Detta innebär att man

indelar data i godkända och underkända mätvärden. På så sätt har man skaffat sig

data som är binomialfördelade och kan använda ett attributtest. En sådan metod

innebär att man laborerar med fem parametrar:

Oc Producentrisken. Den risk man tar att felaktigt underkänna ett objekt. Här

har vi valt oc = 0,05.

[3 Konsumentrisken. Den risk man tar att felaktigt godkänna ett objekt. Här

har vi valt B=0,0S.

g Godkännandegra'ns. Den kvalitetsnivå som kan anses vara rimlig att kräva.

AQL Acceptable Quality Level. Den kvalitetsnivå som producenten bör sträva

efter att uppnå eller den nivå som konsumenten gärna vill ha.

LQ Limit Quality. Den kvalitetsnivå som konsumenten i värsta fall kan accep-

tera eller den nivå som producenten absolut inte får gå under.

Andra beteckningar som används i samband med kvalitetskontroll är:

Delobj ektets våglängd (vid längsgående markeringar).

Antalet mätplatser i delobj ektet.

Antalet mätplatser som ska kontrolleras.

Den första mätplatsen som ska kontrolleras.

Kontrollcykeln. Efter mätplatsf, kontrolleras var mze mätplats.

En konstant som anger testets omfattning.

Antalet underkända mätplatser som tillåts för godkännande av delobj ektet.

G/UK Godkänt respektive underkänt för mätplats eller delobj ekt.

Q
N
§
\
H
S
Z
N
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Vanligen bestämmer man de fem parametrarna före testet och beräknar hur många

mätningar man måste göra för att testa på önskad statistisk nivå och önskad kvali-

tetsnivå. I fallet med vägmarkeringar har det emellertid av flera skäl visat sig prak-

tiskt att endast definiera oc, B och g samt omfattningen av testet, dvs. antalet mät-

ningar som ska göras. Från detta kan man därefter beräknaAQL och LQ.

Ett exempel kan vara klargörande: Vi gör ett test med a=B=0,05. Antalet mät-

platser som ska kontrolleras har vi bestämt till 10 (n=10) och vi tillåter att högst

10% (g=0,10), dvs. en av dessa har underkänt mätvärde (0:1). Från tabell D1 får
vi AQL=0,04 och LQ=0,39.

Om mätningarna underkänner objektet (2 eller fler underkända mätplatser), så

kan vi med stor säkerhet säga att fler än 4% (A QL=0,04) av mätplatserna är under-

kända. Risken är dock 5% (oc=0,05) att underkännandet är felaktigt. Uppenbar-

ligen har producenten inte lyckats nå det eftersträvade kvalitetsmålet på högst 4%

underkända mätplatser.

Om mätningarna godkänner objektet (0 eller 1 underkända mätplatser), så kan

vi med stor säkerhet säga att färre än 39% (LQ=0,39) av mätplatserna i objektet är

underkända. Risken är dock 5% (B=0,05) att godkännandet är felaktigt. Uppen-

barligen har konsumenten fått en produkt som åtminstone uppfyller det lägsta

acceptabla kvalitetskravet, 39% underkända mätplatser.

Vid mätningarna i Bohuslän har sampelstorleken, n, bestämts enligt vad den

nordiska vägledningen säger:

n = k- ,./N
där N är antalet mätplatser i delobjektet, k är en konstant och 71 således antalet

mätplatser som ska kontrolleras. 11 ska dock alltid vara lägst 3 för längsgående

linjer och 2 för övriga linjer (enligt Nordisk Vägledning för Funktionskontroll av

Vägmarkeringar).

k har valts till 0,2, 0,5 eller 1,0, vilket kan sägas representera en litet test, ett

stort test respektive ett omfattande test. Tillåten andel underkända utvalda mät-

platser har alltid varit 10%, g=0,10. Detta innebär att om n var 2-4, tilläts ingen

underkänd utvald mätplats, om n var 5-14 tilläts en underkänd utvald mätplats,

osv. Tabell 2 anger k, N och H samt A QL och LQ för de sex objekten, uppdelat på

delobjekt.

Beträffande längsgående markeringar har N beräknats som sträckans längd di-

viderat med 12 (trunkerat). För tvärgående och övriga markeringar har inventering

gjorts, där varje väjningslinje, övergångsställe, körfältspil, spärrfält/skraffering

och spärrfalt/fylld spets har varit en mätplats.

C har beräknats som c=n -g (korrekt avrundat, här g=0,10). AQL och LQ hämtats

från statistiska tabeller.
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Tabell 2 Antalet mätplatser som varje delobjekt innehåller, N, och antalet ut-

valda mätplatser i delobjektet, n. k anger den ambitionsnivä som testet

har utförts på och med tillåtna 10% (g:0,10) underkända utvalda

mätplatser har detta givit AQL och LQ enligt tabellen. c anger antalet

mätplatser som tillåts vara underkända for att testet ändä ska god-
känna delobjektet.

Objekt nr. Delobjekt k N n o AQL LQ

Vä kant 0,2 127 3 0 0,02 0,63

hö kant 0,2 127 3 0 0,02 0,63

1 mitt 0,2 127 3 0 0,02 0,63

väjning 0,2 17 2 O - -

överg 0,2 12 2 O - -

Vä kant 0,2/1,0 90 3/9 0/1 0,02/0,04 0,63/0,43

hÖ kant 0,2/1,0 90 3/9 0/1 0,02/0,04 0,63/0,43

mitt 0,2/1,0 90 3/9 0/1 0,02/0,04 0,63/0,43

2 väjning 0,2/1,0 12 2/3 0/0 - -

överg 0,2/1,0 6 2/2 0/0 - -

pil 0,2/1,0 12 2/3 0/0 - -

spärrf/skraff 0,2/1,0 1 1/1 0/0 - -

spärrf/spets 0,2/1,0 2 2/2 0/0 - -

3 Vä kant 0,5 266 8 1 0,05 0,47

hÖ kant 0,5 266 8 1 0,05 0,47

Vä kant 1,0 133 12 1 0,03 0,34

4 hö kant 1,0 133 12 1 0,03 0,34

mitt 1,0 133 12 1 0,03 0,34

5 Vä kant 1,0 400 20 2 0,04 0,28

hö kant 1,0 400 20 2 0,04 0,28

Vä kant 0,2 291 3 0 0,02 0,63

6 hÖ kant 0,2 291 3 0 0,02 0,63

mitt 0,2 291 3 0 0,02 0,63

     

  

 

 

 

Man bör observera att objekt 2 har testats på två olika ambitionsnivåer, k=0,2 och

k=l,0. Detta har medfört att de två mätlagen har olika nivåer på AQL och LQ.

Konkret innebär detta exempelvis följ ande:

Båda mätlagen godkände delobjektet höger kantlinje i objekt 2. Detta innebar

att mätlag l (k=0,2) kunde fastslå att med 95% säkerhet är färre än 63% av mät-

platserna i delobjektet underkända. Resultatet av det test som mätlag 2 gjorde

(k=l,0) innebär emellertid att vi kan uttala oss säkrare: färre än 28% av mät-

platserna är underkända.

AQL och LQ anger alltid gränserna för ett konfidensintervall runt den andel

godkända man vill acceptera - här runt g=0,lO. Om man mäter på samtliga mät-

platser (dvs. om n=N) har man A QL:LQ=g.

Testet har för övrigt utförts i stort sett enligt det tidigare förslaget Nordisk

Vägledning för Funktionskontroll av vägmarkering , med en justering. För att inte

de två mätlagen skulle mäta på exakt samma mätplatser antogs att mätlag 2 gjorde

mätningarna en månad senare än mätlag 1. På så sätt erhölls två olika slumptal

som styr valet av utvalda mätplatser.
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5 Resultat

Det primära syftet med studien har inte varit att funktionstesta vägmarkeringar,

utan att testa ett funktionstest. Resultaten av själva mätningarna behandlas därför

endast kortfattat och endast med avseende på retroreflexionen.

För vägmarkeringars retroretlexion gäller att kravet inom två månader efter ut-

läggning är 200 (med/m2)/lux och därefter 100 (med/m2)/lux under resten av

garantitiden. I denna studie görs emellertid testet på båda nivåerna.

Tabell 3 visar hur de två mätlagen hade godkänt eller underkänt objekten och
delobj ekten.

Tabell 3 Resultat av kvalitetstestet för retroreflexionskraven 100 och 200

(mcd/mÖ/lux. Testet hade den omfattning som framgår av tabell 2.

G och UK avser godkänt respektive underkänt delobjekt. Fet stil

anger det krav som skulle ha ga'llt i ett riktigt fanktionstest dvs. [00

om markeringen var äldre än 2 månader, annars 200.

                         

Krav 100 Krav 200

objekt nr. delobjekt mätlag 1 mätlag 2 mätlag 1 Mätlag 2

vä kant G G UK UK

hö kant G G UK UK

1 mitt G G UK UK

väjning G UK UK UK

överg G G UK UK

vä kant UK G UK UK

hö kant G G UK UK

mitt G G UK UK

2 väjning G G UK UK

överg G G UK UK

pil G G UK UK

spärrf/skaff G G UK UK

spärrf/spets G G UK UK

3 vä kant UK UK UK UK

hö kant UK G UK UK

vä kant - G - G

4 hö kant - G - G

mitt - G - UK

5 vä kant G - G -

hö kant G - G -

vä kant G G G G

6 hö kant G G G G

mitt G G G G

  

 

 

    
I tabell 3 ser man att 18 delobjekt har testats av båda mätlagen. Om kravet hade

varit 100, hade i 3 fall av 18 testet gett samma utslag, oavsett vilket av mätlagen

som hade utfört det. Hade kravet varit 200 hade resultatet av testet blivit det-

samma för samtliga 18 delobj ekt som testades av båda mätlagen.
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Om detta hade varit ett riktigt funktionstest, skulle kravet 100 ha gällt för

objekten 2 och 3, medan kravet för objekten l, 4, 5 och 6 skulle ha varit 200. De

sistnämnda var nämligen utförda under sommaren 1997, medan de två första var
äldre.

6 Erfarenheter från testet

Det primära syftet var som sagts tidigare, att utvärdera funktionstestet. Redan

tidigare hade inledande försök med test av längsgående markeringar gjorts, medan

test av andra markeringar hade gjorts endast i liten omfattning.

I huvudsak gav mätningarna följande erfarenheter:

Langsgåena'e markeringar

Att använda faktorn k=l,0 är oftast alltför ambitiöst. Förslaget är att använda

k=0,2 för en liten kontroll och k=0,5 för en stor. Endast vid en tvist bör användas

k=l,0.

Vänster och höger kantlinje ska alltid betraktas som två skilda delobjekt. Mitt-

linjen tillsammans med eventuella körfältslinjer och begränsningslinjer i spärrfält

är alltid ett delobj ekt.

Vid garantikontroll och kontroll av enentreprenad kan man göra testet så att

endast kvarvarande markeringar kontrolleras (minst 80% av markeringens yta

intakt). Resultatet av funktionstestet gäller då endast dessa kvarvarande marke-

ringar. Alltför slitna markeringar ska alltid åtgärdas.

Vid en kontroll av behov av underhåll, dvs. när man vill veta funktionen hos ett

objekt, ska samtliga markeringar mätas, dvs. även icke kvarvarande. En markering

som är helt bortsliten kommer då att erhålla vägytans mätvärde.

Generellt kan man säga att den sistnämnda metoden är att föredra eftersom man

med den helt slipper den subj ektivitet som bedömningen av slitaget innebär.

Tva'rgåena'e markeringar

Varje typ av tvärgående markering är ett delobjekt: Om ett objekt innehåller väj-

ningslinjer, stopplinjer, cykelöverfarter och övergångsställen, så omfattar det fyra

delobj ekt.

Ett övergångsställe är alltid ett delobj ekt, även om det är avbrutet av en refug.

Övriga markeringar
För spärrfält gäller att skrafferingar och fyllda spetsar är två skilda delobjekt -

dessa utförs oftavid olika tillfällen. Begränsningslinjerna tillhör delobj ektet mitt-

linje (ska ses som en del av mittlinjen).

Vad gäller spärrfält, är varje spärrfält in mot en och samma korsning en mät-

plats. På varje sådan måste antalet mätpunkter begränsas av både arbetsmiljö- och

kostnadsskäl.

Generellt måste fastslås att kontrollen av tvärgående och övriga markeringar

måste begränsas kraftigt av arbetsmiljö- och kostnadsskäl. Eftersom man ofta

tvingas att göra mätningar mitt i en korsning, så måste avspärrningen vara tydlig

och effektiv och mätningarna kommer att bli förhållandevis kostsamma.
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För samtliga markeringstyper är det lämpligt att numrera mätplatserna i vägens

riktning (enligt Vägdatabanken). I t.ex. en korsning kommer ofta flera mätplatser

att ha samma position längs vägen. Dessa numreras då från höger till vänster (sett
i vägens riktning).

7 Slutsatser

Funktionstest har nu gjorts i sådan omfattning att grunden för en metodbeskriv-

ning kan skrivas. Denna metodbeskrivning ska beskriva hur objektet indelas i del-

objekt, mätplatser, utvalda mätplatser och mätpunkter. Vidare ska anges hur man

väljer antalet mätpunkter vid kontroll av retroreflexion, luminanskoefficient eller

friktion och hur man välj er de utvalda mätplatsernas och mätpunkternas läge.

Metodbeskrivningen bör innehålla följ ande delar:

0 Uppdelning av ett helt testobj ekt i relevanta delobj ekt.

0 Uppdelning av delobjekten i mätplatser.

0 Beräkning av antalet mätplatser som ska funktionskontrolleras, beroende på

testets ambitionsnivå. Dessa benämns utvalda mätplatser.

0 Metod för slumpmässigt val av mätplatser.

0 Redovisning av statistiken bakom testet med de risker som producent och väg-

hållare tar, dvs. riskerna för felaktigt god- eller underkännande av delobjektet

förutsatt given ambitionsnivå.

0 Beräkning av funktionen - godkänt eller underkänt?

Metodbeskrivningen är generell i den bemärkelsen att producenten och väghålla-

ren sj älva kan komma överens om lämplig ambitionsnivå för testet. En hög ambi-

tionsnivå innebär ett dyrare test med många mätningar, men också mindre risk för

felaktigt beslut.

Det är mycket viktigt att man har bestämt önskad och acceptabel kvalitetsnivå

före test, liksom naturligtvis testets ambitionsnivå.

8 Jämförelse av mätning med handhållen och
mobil reflektometer.

Under senare tid har alltmer mobila reflektometrar börjat användas. I Europa och

Norden använder man den franska Ecodyn, vilken simulerar belysnings- och

observationsavstånden 15 meter. Parallellt med de ordinarie mätningarna med

portabla instrument gjorde LG Road Tech även mätningar med denna fordons-

monterade utrustning. Denna mobila mätning kan sägas vara en totalmätning .

Man har således inte mätt på ett sampel, utan på samtliga markeringar i del-

objekten höger kantlinje, vänster kantlinje och mittlinje.

Resultaten av funktionstest med de tre mätmetoderna, LTL-2000, LTL-800 och

Ecodyn, redovisas i tabell 4.
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Tabell 4 Resultat av funktionstest utfört dels med LTL-2000 dels med Ecodyn.

G avser godkänt och UK underkänt delobjekt.

Krav 100 Krav 200

Objekt del- LTL LTL ECOdyn LTL LTL Ecodyn

nr. objekt 2000 800 2000 800

Vä kant G G G UK UK UK

1 hö kant G G G UK UK UK

mitt G G G UK UK UK

vä kant UK G UK UK UK UK

2 hö kant G G G UK UK UK

mitt G G G UK UK UK

3 Vä kant UK UK G UK UK UK

hö kant UK G G UK UK UK

vä kant - G G - G G

4 hö kant - G G - G G

mitt - G G - UK UK

5 vä kant G - G G - G

mitt G - G G - G

Vä kant G G G G G G

6 hö kant G G G G G G

mitt G G - G G -

     

  

 

  

Man ser i tabell 4 att funktionstestet vid kravet 100 för 10 av 12 delobjekt skulle

ha givit samma resultat oavsett om man mätte med LTL-2000 eller Ecodyn. Om

man jämför resultatet av mätningar med LTL-800 och Ecodyn finner man att 11

av 13 test hade givit samma resultat. Vid kravet 200 fick man alltid samma resul-

tat av funktionstestet med det portabla och mobila instrumentet.

Om man studerar mätningarna lite noggrannare, finner man funktionsvärden

enligt tabell 5. I tabell 5 jämförs mätningarna gjorda med LTL-2000 och LTL-800

med värden från ECOdyn-mätningarna.

    

 

 

  

 

   

 

      

Tabell 5 Medelvärden för alla delobjekt som består av längsgående marke-

ringar. Mätningar gjorda dels med LTL-2000 och LTL800, dels med

Ecodyn. - anger att delobjektet saknas eller att mätning inte gjor-

des pä delobjektet.

vänster kantlinje mittlinje höger kantlinje

objekt LTL LTL Ecodyn LTL LTL Ecodyn LTL LTL Ecodyn

nr. 2000 800 2000 800 2000 800

1 162 155 180 144 127 142 176 143 180
2 155 161 201 285 342 259 135 173 193
3 111 100 193 - - - 112 106 193
4 - 276 392 - 209 234 - 290 398
5 280 - 301 - - - 260 - 274
6 269 228 311 325 250 - 277 227 320
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Medelvärdet Över de delobj ekt där mätning har gjorts med samtliga tre mätinstru-

ment var 183, 176 och 217 (mcd/m2)/lux för LTL-2000, LTL-800 respektive Eco-

dyn. Man har således en nivåskillnad mellan de portabla instrumenten och Eco-
dyn.

Figurerna 1 och 2 visar regressionslinjerna mellan å ena sidan Ecodyn och å

andra sidan LTL-2000 respektive LTL-800. Här jämförs mätvärden från de mät-

platser som hade samplats enligt föreslagen urvalsmetod. Detta gäller även Eco-

dynmätningen; mätvärdena i figurerna 1 och 2 avser således endast mätplatserna

som hade samplats för mätning med handhållet instrument.

Korrelation Ecodyn - LTL-2000
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Figur] Regressionen för sambandet mellan mätvärden Fan LTL-2000 och

Ecodyn med tillhörande 95% konfzdensintervall för enskilda predik-

tioner. Regressionslinjen har ekvationen RLTL2000=22+Q 79-RECOdyn,
2_r *0,6381.
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Korrelation Ecodyn - LTL-800
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FigurZ Regressionen för sambandet mellan mätvärden från LTL-800 och

Ecodyn med tillhörande 95% konfzdensintervall för enskilda predik-

ti0ner. Regressionslinjen har ekvationen RLTL800=11+0,77-R500dyn,
2_r _0,4013.

Man ser t.ex. i figur 1 att om Ecodyn visar att en markering har retroreflexionen

200 (med/m2)/lux, så skulle man med LTL-2000 med 95% sannolikhet fått ett

mätvärde mellan 80 och 270. Bättre prediktion än så kan man inte göra, vilket

sannolikt kan tillskrivas slumpmässiga fel; de två instrumenten har inte mätt i

exakt samma mätpunkter och Ecodyns geometri kan ha varierat med fordonets

rörelser. Man har även ett systematiskt fel vilket visar sig i att regressionslinj ernas

lutning är signifikant skilda från 1. Detta beror sannolikt på den skillnad i mät-

geometri som föreligger.

Prediktionsintervallet är således stort, och att jämföra mätvärden mellan Eco-

dyn och de portabla instrumenten verkar vara vanskligt. Man ska nu inte dra allt-

för höga växlar av ovan mycket begränsade korrelationsstudie. Resultaten antyder

dock att innan man på allvar börjar använda Ecodyn för funktionskontroll bör man

dels bygga om den till korrekt geometri, dels validera den i en större studie.

Fördelen med Ecodyn är att man slipper att mäta på endast ett urval - man

mäter på populationen vilket ger ett noggrant resultat. Om man sätter gränsen för

tillåtna antalet underkända mätplatser till 10% (g=0,10), kommer detta alltid att

innebära att AQL :LQ=g=O,l 0.

Nackdelen är den felaktiga mätgeometrin (alltför stora vinklar), plus det faktum

att man i praktiken endast kan mäta på längsgående markeringar.
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9 Slutsatser

Denna studie har resulterat i ett förslag till urvalsmetod vid funktionskontroll av

vägmarkeringar. Detta förslag presenteras i VTI Meddelande 833.

Vad gäller mätningar med Ecodyn, står det klart att en större validering borde

göras. Efter kontakt med LCPC i Frankrike och VTT i Finland har det framkom-

mit att fransmännen avser att validera en ombyggd (till 30 m) Eoodyn samt att fin-

ländarna har gjort en liten validering som ej är rapporterad.
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