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Sammanfattning
För att avgöra underhåll av vägmarkeringar avser Vägverket att skriva en metod-

beskrivning hur okulärbesiktning av dessa ska utföras. Syftet är att man snabbt

och billigt, på dagtid ska kunna bedöma vägmarkeringsstandarden på långa

sträckor för att på så sätt avgöra om markeringarna uppfyller givna funktionskrav
eller om man måste åtgärda dem.

Okulärbesiktningen avser vägmarkeringarnas retroreflexion (nattsynbarhet),

luminanskoefficient (dagsynbarhet), slitagetillstånd och friktion. Bedömningarna

ska göras dynamiskt från ett fordon. Klarar man detta? Kan man överhuvud taget

bedöma retroreflexionen under dagsljusförhållanden?

Med syfte att undersöka förutsättningarna att göra korrekta bedömningar gjor-

des parallellt med sådana även fysikaliska mätningar, vilka representerade

sanningen . Tre försökspersoner gjorde okulärbesiktning av retroreflexionen,

luminanskoefficienten och slitagetillståndet (ej friktionen) på 18 vägsträckor. Man

bedömde om dessa tre funktionsparametrar uppfyllde ett givet krav (godkänt) eller

ej (underkänt). Resultatet av bedömningarna jämfördes därefter med resultatet av

en fysikalisk funktionstest.

Bedömningarna och de fysikaliska mätningarna visade att försökspersonerna

knappast kunde anses klara av bedömning av retroreflexion eller luminans-

koefflcient. Däremot gjorde man något bättre bedömningar av slitagetillståndet;

här gjordes 13-14 korrekta bedömningar av 18 möjliga.

Med dessa resultat som bakgrund föreslås att en okulärbesiktning endast ska

omfatta slitagetillståndet. Om man nöjer sig med att bedöma detta, kan man för-

modligen göra en mer korrekt bedömning än om man samtidigt ska bedöma också

andra parametrar. Retroreflexionen, luminanskoefñcienten (och sannolikt även

friktionen) måste mätas fysikaliskt.
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1 Bakgrund
För att enkelt och snabbt kunna avgöra om vägmarkeringar uppfyller givna funk-

tionskrav utför man okulärbesiktning av dem. Detta innebär att man i dagsljus be-

dömer huruvida vägmarkeringarna uppfyller kraven på retroreflexion, luminans-

koefficient, slitage och friktion. Besiktningen görs dynamiskt från ett fordon och
innebär att man ger markeringarna godkänt eller underkänt .

Frågan är om man kan göra meningsfulla bedömningar? I vilken omfattning

godkänner man vägmarkeringar som, om man hade gjort fysikaliska mätningar,

hade underkänts? Och finns risken att man underkänner markeringar som borde
ha godkänts?

För att besvara ovan nämnda frågor har parallellt med okulärbesiktning gjorts

fysikaliska mätningar av retroreflexion och luminanskoefficient samt noggranna

uppskattningar av slitaget på 18 vägobj ekt.

2 Metod

2.1 Okulärbesiktning

Tre försökspersoner fick utföra okulärbesiktning på ett sådant sätt som man nor-

malt gör dessa. Detta innebär att man gjorde bedömningar från en lätt lastbil av - i

detta fall - kantlinjernas funktion. Man noterade om man ansåg att kantlinjerna

uppfyllde fastställda funktionskrav eller ej. Två av bedömarna hade tidigare utfört

denna typ av okulärbesiktningar och kan anses vara vana bedömare. Den tredje

hade aldrig tidigare utfört en okulärbesiktning. Bedömarna var:

fp 1: Torgny Augustsson, VMnd - van bedömare

fp 2: Gunnar Wahlström, VSOtr - van bedömare

fp 3: Ulrika Skoog, VMnd - ovan bedömare

Bedömningarna avsåg endast vägmarkeringarnas retroreflexion, luminanskoef-

ficient och slitagetillstånd. Friktionen bedömdes således ej. Samtliga bedömningar

gjordes på torra vägbanor 1998-03-24, vilket var en solig dag. Bedömningarna

gjordes helt oberoende av varandra genom att försökspersonerna satt i tre skilda

fordon.

Före okulärbesiktningen gjordes en kalibrering enligt förslaget till metodbe-
skrivning. Detta innebär att i början av det första objektet gjordes fysikaliska mät-

ningar av retroreflexion och luminanskoefflcient för att försökspersonerna skulle

kunna relatera linjens fysikaliska funktionsvärden till dess utseende. Detta upp-

repades i början av sträcka 11 - då ungefär hälften av okulärbesiktningarna hade

gjorts.

Under okulärbesiktningen hade man även möjlighet att stanna, för att göra
ytterligare kalibreringar eller för att studera markeringarna närmare.

Beträffande retroreflexionen anger RUV (Regler för Underhåll av Vägmarke-

ringar) kravet 150 (mcd/m2)/lux för vägmarkeringsklass III (ÅDT>2000). Trots

detta fick försökspersonerna i uppgift att avgöra om vägmarkeringarna uppfyllde
kravet 100, vilket egentligen avser vägmarkeringsklasserna I och H. Anledningen

var att de vana bedömarna tidigare alltid har gjort bedömningar med kravet 100

och om det skulle vara möjligt att göra bedömningar av ett krav (100) för två väg-

markeringsklasser (I och H) och ett annat krav (150) för en tredje vägmarke-
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ringsklass (III) var osäkert. Således antogs i försöket att kravet 100 (mcd/mz)/lux

gällde för alla kantmarkeringar, oavsett vägmarkeringsklass.

Kravet på luminanskoefflcient är enligt RUV 130 (med/m2)/lux, oavsett väg-
markeringsklass, och detta värde har använts.

För slitaget anger RUV att 30%, 20% och 10% av vägmarkeringsytan per 100

meter väg får vara bortslitet för vägmarkeringsklasserna I, 11 respektive HI. Dessa
värden har använts vid bedömningarna av slitagetillståndet.

2.2 Fysikaliska mätningar och VTI's slitagebedömningar

Dagen före bedömningarna (1998-03-23) och samma dag, direkt efter bedöm-

ningarna, gjorde VTI fysikaliska mätningar med LTL-800 (retroreflexion) och

Qd30 (luminanskoefficient) på torra markeringar. 1998-03-25 gjordes en nog-

grann inspektion av markeringarna för uppskattning av slitaget. Detta gjordes av

två personer från VTI, vilka bedömde var sin kantlinje och hade möjlighet att kon-

ferera. Varje sträcka om 100 meter bedömdes uppfylla eller ej uppfylla slitage-

kravet (t.ex. 10% bortslitet för vm-klass III) och därefter beräknades hur stor an-

del av 100-meterssträckorna som ej uppfyllde kravet. Detta betyder att man

sannolikt kunde göra en betydligt mer korrekt skattning av slitagetillståndet än

vad man kan göra vid en normal okulärbesiktning. Vid en sådan gör ju en person

bedömning av båda kantlinjerna samtidigt och man har förmodligen svårt att göra

indelningen i 100-meterssträckor, som förslaget till metodbeskrivning föreskriver.

För de fysikaliska mätningarna valdes mätplatser enligt det förslag till metod

som beskrivs i VTI Meddelande 833. Härvid gjordes en liten funktionskontroll,

dvs. faktorn k valdes till 0,2. Detta innebar att mätningar gjordes på H mätplatser

enligt tabell 1. På varje mätplats gjordes mätningar av retroreflexion i 12 mät-
punkter och luminanskoefficient i 6 mätpunkter.

3 Försöksobjekt och krav på validitet hos okulär-
besiktningen

Inför försöket valdes 18 objekt ut för studien. Dessa valdes så att de bedömdes ha

en stor spridning i funktion, dvs. några skulle vara klart godkända andra klart

underkända och några tveksamma. Vägytan varierade; det förekom ljusa och

mörka asfaltbetongbeläggningar, såväl som ytbehandlingar av skiftande kvalitet.

De 18 objekten presenteras i tabell 1.
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Tabell 1 De i undersökningen ingående 18 objekten. Samtliga kantlinjer utom

de på objekt nummer 4 var plana, intermittenta. På objekt 4 låg

Kamflex . n avser antalet kontrollerade matplatser vid den fysikali-

ska funktionskontrollen. På varje matplats har gjorts 12 retro-

reflexionsma'tningar och 6 mätningar av luminanskoejjicienten.

                          

Obj ekt väg sträcka längd n vm-

m'. nr. (km) klass

1 95 3 Eskilstuna/ Sahl-Hammarby 2,6 3 Ill

2 952 Hammarby-Torshälla 4,8 4 H

3 943 Torshälla-Gröndal 5 ,3 4 111

4 53 Gröndal-Kvicksund 5 ,5 4 Ill

5 5 3 Kvicksund-Säby 1 1,1 6 111

6 5 5 8 Säby-Kolbäck 5 ,0 4 111

7 558 Kolbäck-Munktop, del 10-metersväg 1,8 3 111

8 5 5 8 Kolbäck-Munktorp, del 7-metersväg 2,1 3 111

9 5 5 8 Munktorp-Köping 5 ,7 4 III

10 5 6 KÖping-Östtuna 1,4 3 111

11 582 Östtuna-Valskog 4,3 4 111

12 577 Valskog-Kungs Barkarö 5,0 4 I

13 56 Kungs Barkarö-Kungsör 3 ,1 3 111

14 5 60 Kungsör-Torpa 2,0 3 111

15 E20 Torpa-Broby 4,9 4 111

16 5 52 Broby-Tumbo 6,0 5 H

17 940 TumbO-Gröndal 2,2 3 H

18 723 Gröndal-Råby Rekarne 1,0 3 I

 

Som framgår avtabell 1 hade 13 objekt vägmarkeringsklass Ill, 3 Objekt vm-klass

H och 2 Obj ekt vm-klass I. Objektens längd varierade mellan 1,0 och 11,1 km. Om

man vid de fysikaliska mätningarna tillåter 10% underkända mätplatser, godkänns

endast objekt som inte har någon underkänd mätplats, undantaget objekten 5 och
16 för vilka en (1) underkänd mätplats tillåts.

Den fysikaliska funktionskontrollen och den noggranna slitageuppskattningen

anses beskriva sanningen vid bedömning av Okulärbesiktningens validitet.

Eftersom bedömningsskalan vid Okulärbesiktningen endast har 2 nivåer (godkänt

eller underkänt) innebär detta att om man hade kastat krona och klave vid bedöm-

ningarna, så hade det mest sannolika resultatet varitatt man hade gjort 9 korrekta

bedömningar. För att påvisa att bedömningarna från en försöksperson skiljer sig

signifikant (p<.05) från slumpmässighet måste denne - med binomialfördelningen

(n,p,q)=(l8, 0.5, 0.5) - göra minst 13 (av 18) korrekta sådana. Med andra ord: Om

försökspersonen hade suttit kvar på kontoret och singlat slant om funktionen, så

hade han eller hon med 95% sannolikt fått högst 12 rätt . Med tanke på de tre

försökspersonernas Olika bakgrund och förutsättningar behandlas de var för sig;

någon kompensation för massignifikans görs således ej.

Trots att funktionsmedelvärdet för varje Objekt inte ligger till grund för god-

kännande redovisas detta. Anledningen är att det kan vara av visst intresse att se

om Objektet vara näraett godkännande eller underkännande.
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4 Resultat

4.1 Retroreflexion

Tabell 2 redovisar resultaten av de fysikaliska mätningarna och okulärbesiktning-
arna av retroreflexionen för de 18 objekten.

Tabell 2 Resultatet av jñ/sikaliska mätningar och bedömningar av retro-

reflexionen. g och uk avser antalet godkända respektive underkända
mätplatser vid den jj/sikaliska funktionskontrollen. R avser retro-

reflexionens medelvärde för de mätplatser som var intakta. Kravetför

godkänd mätplats är 100 (mcd/m2)/lux.

                                

fysikaliska mätningar okulära bedömningar

Objekt g uk R G/UK fp 1 fp 2 fp 3

nr.

1 3 0 1 80 G G G G

2 0 4 - UK UK UK UK

3 0 4 60 UK G G G

4 0 4 71 UK G UK G

5 0 6 74 UK UK UK UK

6 1 3 105* UK UK UK UK
7 3 0 1 12 G UK UK UK

8 0 3 - UK UK UK UK

9 0 4 69 UK UK UK UK

10 0 3 30 UK UK UK G

1 1 0 4 89 UK G G G

12 1 3 105* UK G G G
13 0 3 52 UK G UK G

14 3 0 167 G UK G G

15 0 4 33* UK UK UK UK
16 0 5 - UK UK UK UK

17 0 3 57* UK UK G G
1 8 0 3 - UK UK UK UK

antal korrekta bedömningar 11 13 10

antal felaktiga godkännanden 5 4 7

antal felaktiga underkännanden 2

 

* Baserat på de mätplatser som var intakta - 2, 3, 3 och 2 stycken för objekten 6, 12, 15 respektive

17.

- Ingen matplats bedömdes vara intakt, varför något medelvärde ej erhölls.

Kommentarer: En av de tre försökspersonerna gjorde bedömningar som man med

statistisk säkerhet kan säga var bättre än om han hade kastat krona/klave med ett

mynt. Objekten 3, 11 och 12 godkändes av samtliga tre försökspersoner, medan

de fysikaliska mätningarna visade underkänt. Vad gäller objekt 7 varförhällandet
tvärtom; de jj/sikaliska mätningarna visade godkänt, medan samtliga försöks-

personer underkände objektet. En förklaring kan vara att objekten 7 och 1] hade
värden som låg ganska nära kravet 100.
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4.2 Resultat - Iuminanskoefficient

Tabell 3 redovisar mätningar och bedömningar av Iuminanskoefficient.

Tabell3 Resultatet av fysikaliska mätningar och bedömningar av luminans-

koeáfzcienten. g och uk avser antalet godkända respektive underkända

mätplatser vid denfysikaliska funktionskontrollen. Qd avser Iuminans-

koejjicientens medelvärde för de mätplatser som var intakta. Kravet

för godkänd mätplats är 130 (mcd/mÖ/lux.

                             

  

fysikaliska mätningar okulära bedömningar

objekt g uk Qd G/UK fp 1 fp 2 fp 3

nr.

1 3 0 18 1 G G G G

2 O 4 - UK G UK G

3 3 1 146 UK G UK G

4 3 1 13 5 UK G UK G

5 6 O 186 G G UK G

6 1 3 130* UK G UK UK
7 3 O 160 G G UK G

8 O 3 - UK G UK UK

9 2 2 1 18 UK G UK G

10 3 O 161 G G UK G

1 1 4 0 187 G G G G

12 1 3 150* UK G G G
13 3 O 182 G G G G

14 3 O 1 83 G G G G

15 1 3 182* UK G UK UK
16 0 5 - UK UK UK

17 0 3 88* UK UK G
18 0 3 - UK UK UK UK

antal korrekta bedömningar 10 13 11

antal felaktiga godkännanden 8 2 7

antal felaktiga underkännanden 0 O

  

* Baserat på de mätplatser som var intakta - 2, 3, 3 och 2 stycken för objekten 6, 12, 15 respektive

17.

- Ingen matplats bedömdes vara intakt, varför något medelvärde ej erhölls.

Kommentarer: En av de tre försökspersonerna hade 13 korrekta bedömningar,

vilket kan anses vara godkänt . Objekt 12 godkändes av samtliga försöks-

personer, medan de jj/sikaliska mätningarna visade underkänt. Det bör dockpå-

pekas att detta inte var något bra testobjekt - linjerna var smutsiga och det kan

tänkas att en /Søsikalisk mätning om en månad skulle ge annat resultat.
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4.3 Resultat - slitagetillstånd

Man bör observera att slitagetillståndet, till skillnad från retroreflexionen och

luminanskoeffleienten, inte har mätts fysikaliskt. I stället har två personal från

VTI gjort en så noggrann bedömning som möjligt. Resultaten redovisas i tabell 4.

Tabell 4 Resultatet av VT1 ,s noggranna appskattningar och försöksperso-

nernas bedömningar av slitagetillståndet. S avser gränsen för godkänt
slitage och andel slitet a'r VT1 ,s bedömning.

                               

VTI°s skattning okulära bedömningar

objekt vm- S andel G/UK fp 1 fp 2 fp 3

nr. klass slitet

1 III 0,10 0,06 G G G G

2 H 0,20 >0,50 UK UK UK UK

3 III 0,10 0,15 UK G G G

4 III 0,10 0,09 G G UK G

5 III 0,10 0,03 G G UK G

6 III 0,10 >0,50 UK G UK UK

7 III 0,10 >0,50 UK UK UK UK

8 III 0,10 >0,50 UK UK UK UK

9 111 0,10 0,30 UK UK UK G

10 111 0,10 0,50 UK G UK G

11 III 0,10 0,08 G UK UK G

12 I 0,30 0,00 G G G G

13 III 0,10 0,21 UK UK UK G

14 III 0,10 0,03 G G G G

15 III 0,10 >0,50 UK UK UK UK

16 H 0,20 >0,50 UK UK UK UK

17 H 0,20 >0,50 UK UK G UK

18 1 0,30 >0,50 UK UK UK UK

antal korrekta bedömningar 14 13 14

antal felaktiga godkännanden 3 2 4

antal felaktiga underkännanden 1 0

 

Kommentarer: Försökspersonernas bedömningar skiljer sig från VTIs för 4-5

objekt. Här är viktigt att påpeka att VT1 inte har gjort objektiva, fysikaliska ma't-

ningar, utan endast noggranna uppskattningar av slitaget. Objekt 3 anderkändes

knappt av VTI, medan samtligaförsökspersoner godkände det. Kanske gjorde VTI

enfelaktig bedömning?
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4.4 Sammanfattande resultat

Resultaten av de tre försökspersonernas resultat för de tre testade funktionspara-
metrarna sammanfattas i figur 1.

Antal korrekta bedömningar
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m1 m2 m3 m1 m2 m3 m1 m2 m3

retroreflexion Iuminanskoefficient slitagetillstånd

Figur 1 Antal korrekta bedömningarfor tre försökspersoner och tre funktions-

parametrar. For signifikant skillnadfrån slumpmässighetmåste minst

13 av de 18 bedömningarna vara korrekta.

Man ser i figur 1 att endast beträffande slitagetillståndet har samtliga tre försöks-

personer gjort bedömningar som statistiskt säkert avviker från slumpmässighet.

De optiska parametrarna har varit mer svårbedömda - försökspersonerna 1 och 3

skulle med stor sannolikhet ha kunnat erhålla samma resultat genom att kasta

krona/klave.

Generellt visar figuren att okulärbesiktningen är svår. Även om man beaktar

endast de två vana försökspersonerna, så har antalet felaktiga bedömningar varit

upp till 8 av 18, vilket måste anses vara oacceptabelt.

5 Diskussion

I så gott som alla mätningar har man slumpmässiga och/eller systematiska fel-

källor. I de fysikaliska mätningar som har gjorts i denna studie, är förmodligen de

systematiska felen små och försumbara. Däremot kan de slumpmässiga felen vara

större eftersom endast en enkel kontroll har utförts, vilket har inneburit mätning

på 3-6 mätplatser beroende på objektets längd. Något objekt kan således ha god-

känts eller underkänts felaktigt. Man kan exempelvis tänka sig att några mät-

platser i objekt 7 hade underkänt funktionsvärde. Hade man slumpmässigt valt en

sådan för fysikalisk funktionskontroll hade objektet blivit underkänt i stället för,

som nu, godkänt. För närmare utredning av de slumpmässiga felen hänvisas till
VTI Meddelande 833.
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Vad gäller bedömningarna, så är det svårt att skatta de slumpmässiga felen från

denna studie. Däremot indikerar resultaten att man kan ha systematiska fel som

har givit felaktigt god- eller underkännande. Ett exempel på detta är objekt 7 där

samtliga 3 uppmätta mätplatser var godkända med retroreflexionsmedelvärdet

112. Trots detta underkändes objektet av alla tre försökspersonerna.

Generellt kan sägas att bedömning av retroreflexion borde vara svårt att göra i

dagsljus. Detta bekräftar också resultaten. Det borde vara enklare att bedöma

luminanskoefficienten i dagsljus eftersom denna kvantifierar just dagsynbarheten.

Så verkar dock inte ha varit fallet här - resultaten är i stort sett lika som för

retroreflexionen. Allra enklast borde vara att bedöma slitaget eftersom detta är så

gott som oberoende av ljusförhållandena. Detta visar också resultaten: samtliga

försökspersoner gjorde bedömningar som signifikant avvek från slumpmässighet.
Ser man till resultaten i stort, så kan man inte påstå att okulärbesiktningen har

god validitet; överensstämmelsen med de fysikaliska mätningarna är dålig. Visser-

ligen har en försöksperson (fp 2) gjort bedömningar som med sannolikheten 95%

avviker från slumpmässighet vad gäller samtliga tre testade parametrar. Han hade

13 korrekta bedömningar för retroreflexionen, luminanskoefficienten och slitage-

tillståndet. Att detta avviker signifikant från slumpmässighet innebär emellertid

inte att man kan anse bedömningarna som lyckade; trots allt var 5 objekt av 18

felbedömda.

De två andra försökspersonerna hade sämre resultat - endast beträffande

slitagetillståndet gjorde man bedömningar som kunde påvisas inte vara helt

slumpmässiga.

Det kan även konstateras att den ovana försökspersonen (fp 3) i stort sett hade

lika bra (eller dåliga) bedömningar som en av de två vana bedömarna (fp 1). Man

kanske inte ska dra några slutsatser av detta - det kan vara en tillfällighet.

Eftersom resultaten är något nedslående kan man fråga sig om man kan för-

ändra okulärbesiktningen så att bedömningarna blir bättre. I ovan redovisade

studie har man för varje objekt bedömt både höger och vänster kantlinje och även

samtliga tre funktionsparametrar (R, Qd och S) samtidigt. Kanske ska man be-

döma en funktionsparameter åt gången? Tyvärr kommer då kostnaden för okulär-

besiktningen att bli tre gånger så dyr.

Mycket talar dock för att man ska nöja sig med att bedöma slitagetillståndet.

Av de 12 objekt som hade underkänt på slitaget hade 11 också underkänt på retro-

reflexionen och 9 underkänt på luminanskoefficienten. Av de 6 objekt som VTI

godkände vad gäller slitaget, hade 4 blivit underkända på någon optisk parameter.

Här finns emellertid möjligheten att någon eller några av dessa 4 skulle visa på

bättre funktion om någon månad och kanske då vara godkända.

Det finns uppenbarligen ett samband mellan slitage och funktionsvärde, vilket
förefaller logiskt. Är ett objekt underkänt med avseende på slitage, har det sanno-

likt också alltför dålig retroreflexion och/eller luminanskoefficient. Med tanke på

svårigheten att göra korrekta bedömningar av de optiska parametrarna bör man

koncentrera sig på slitagebedömningen och försöka utveckla en metod att göra

bättre bedömningar än vad som görs nu.

Vill man skaffa sig en uppfattning om retroreflexionen eller luminans-

koefficienten, måste man mäta fysikaliskt. Man skulle då kunna tänka sig att göra

en enkel funktionskontroll enligt VTI Meddelande 833, men kraftigt begränsa an-

talet mätningar på varje mätplats.
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6 Slutsatser

Denna ganska begränsade studie har indikerat att resultaten av en okulärbedöm-

ning kan vara felaktiga. Speciellt svårt är det att göra korrekta bedömningar av

retroreflexionen och luminanskoeffcienten, medan man lyckades något bättre med

slitagetillståndet.

Förslaget är därför att man i fortsättningen fokuserar på okulärbesiktning av

slitagetillståndet och utvecklar metoden för dessa bedömningar. Är slitagetill-

ståndet otillfredsställande kan man förutsätta att retroreflexionen och/eller lumi-

nanskoefñcienten också är dålig, varför mätningar ej är nödvändiga. Om slitaget

däremot är godkänt, bör man med några få fysikaliska mätningar verifiera dag-

och nattsynbarheten.
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