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Förord
Detta notat redovisar fysikaliska mätningar av vägmärken, med avseende på

reflexfoliernas retrorellexion. I två skilda mätomgångar har VTI och Väg-

verket/Produktion mätt retroreflexion på ett stort antal vägmärken av olika fabri-

kat, typ och färg.

Projektledare har på Vägverket varit Tommy Bäckström och på VTI S-O
Lundkvist.

Mätresultaten har analyserats av 8-0 Lundkvist och Uno Ytterbom, båda VTI.

VTI Notat 14- 1999





lnnehåH

Sammanfattning
1

2

3
3.1
3.2

4

5

6

Bakgrund och syfte

Urval och mätningar

Resultat

VTl s mätningar våren 1998
Vägverkets mätningar sommaren 1998

Sammanfattning av mätresultaten

Slutsatser

Referenser

VTI Notat 14-1999





Sammanfattning
För att ett vägmärke ska ha god läsbarhet i fordonsbelysning ska reflexfolien ha

en retroreflexion som är tillräckligt hög för att det ska ha tillräcklig luminans. Den

får dock inte ha så hög retroreflexion att man får överstrålning från den vita eller

gula reflexfolien.

Med syfte att kartlägga retroreflexionen på svenska vägmärken har fysikaliska

mätningar gjorts på 2457 folier. Man vill med dessa mätningar studera vilka

framtida krav på retroreflexion som kan vara realistiska.

Ett annat syfte har varit att undersöka om man kan predicera foliens retro-

reflexion från dess typ, färg och ålder (exponering i trafikmiljön).

Resultaten visar att reflexfolierna idag oftast har tillräcklig retroreflexion för att

vägmärket ska ha god läsbarhet i halvljus. I helljus kommer man emellertid ofta

att få för höga luminanser, vilket kan ge överstrålning och därmed försämrad läs-

barhet. Man finner vidare att det knappast finns någon anledning att mäta fysika-

liskt på vägmärken som har varit uppsatta kortare tid än 10 år, utan man kan nöja

sig med att visuellt kontrollera eventuella skador och färgförändringar.
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1 Bakgrund och syfte
Vägverket avser att fastställa krav för vägvägmärkens funktion. Man vill finna en
lägsta nivå på reflexfoliens retroreflexion som kan accepteras från läsbarhetssyn-

punkt. Hittills har krav endast funnits för nya reflexfolier, men funktionskravet

man nu vill införa avser således driftvärdet. Kravet ska inte endast omfatta foliens

retroreflexion, utan även andra faktorer som kan försämra läsbarheten, såsom

färgförändringar och skador på folien.

När man fastställer driftskrav är detta ofta en balansgång mellan vad använ-

daren (här trafikanten) behöver eller vill ha och vad som är rimligt att tro att

producenten kan åstadkomma till en kostnad som konsumenten kan acceptera.

Detta gäller t.ex. vägmarkeringar; trafikanten tycker att markeringen är bättre ju

bättre den syns. Begränsningen ligger helt på det fysikaliska/optiska planet - att

göra en horisontell yta kraftigt retroreflekterande är svårt och dyrt.

När det gäller reflexfolier på vägmärken är det annorlunda. Folien är riktad i

det närmaste rakt mot föraren och att då ge den en tillräckligt hög retroreflexion

klarar producenterna till rimlig kostnad. Det är istället så att man under vägmär-

kets hela driftstid vill ha lagom retroreflexion. Har den för låg retroreflexion är

läsbarheten i halvljus dålig därför att ögat behöver högre konstrast vid låga lumi-

nansnivåer, och har den för hög retroreflexion får man i helljus en överstrålning

som gör vägmärket svårläst och kanske ger den även obehagsbländning.

På senare tid har två studier av sambandet mellan vägmärkens läsbarhet och

reflexfoliens luminans gjorts:

Frank & Ewald (1995) gjorde ett statiskt, nedskalat (1:10) läsbarhetsförsök. I

detta försök lät man försökspersoner bedöma vägmärkets läsbarhet med och utan

bakgrundsljus samt med och utan mötande bländning. Bedömningarna gjordes på

en 9-gradig skala och luminansen varierades i intervallet 0,3-500 cd/mz.

I Helmers mfl. (1999) försök fick försökspersoner själva ställa in vägmärkes-

luminansen. Man fick i uppgift att med bländning från mötande halvljus ställa in

luminansen så att vägmärket precis kunde läsas samt dessutom nedre och övre

luminansen för optimal läsbarhet.

Frank & Ewald (1995) fann följande för situationen mörk bakgrund och h_el_;

lju_smöte:

Lägsta nivå för läsbarhet 2 cd/m2

Optimal nivå för läsbarhet 56 cd/mz
Högsta nivå för läsbarhet 1200 cd/m2

Helmers m.fl. (1999) fann följande för mörk bakgrund och hilvljusmöte:

Lägsta nivå för läsbarhet 0,2 cd/m2
Nedre gräns för optimal läsbarhet 10 cd/m2

Övre gräns för optimal läsbarhet 85 cd/m2

I Sivak & Olsens (1985) litteraturstudie fann man att föreslagna kassations-

gränser varierade mellan 0,9 och 6,9 cd/m2, med ett medelvärde på 2 cd/m2.

Det verkar således rimligt med en kassationsgräns på 1-2 cd/mz; vägmärket är

då fortfarande läsbart även vid kraftig bländning från mötande. Om man anser att

70 meter är ett lämpligt läsavstånd kommer detta approximativt att motsvara

retroreflexionen 10-20 cd/mZ/lux för ett höger markplacerat vägmärke. För ett

vänster markplacerat vägmärke blir kassationsgränsen cirka 15-30 cd/mz/lux och

för ett portalplacerat 25-50 cd/mZ/lux.
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En fråga är således om det kan anses vara rimligt att kräva att reflexfoliens

funktionsvärde ska vara lägst 10-50 cd/mZ/lux under hela livstiden? Vad har

reflexfolier som idag sitter upp utefter det svenska vägarna för retroreflexion?

Reflexfoliers retroreflexion kan endast bestämmas med fysikalisk mätning,

dvs. man måste på plats mäta upp vägmärket med ett optiskt instrument. Detta är

förhållandevis dyrt, eftersom många vägmärken är svåra att nå och man måste ha

en lift. Man vill därför undersöka möjligheten att predicera retroreflexionen som

funktion av vägmärkets ålder. På så sätt skulle man under vägmärkets första år

kunna nöja sig med en visuell inspektion, och kanske först efter ett visst antal år
utföra den mer kostsamma fysikaliska mätningen.

Syftet med detta projekt är att göra en tillståndsbeskrivning av vägmärken samt

att undersöka om man kan finna ett samband mellan vägmärkens ålder och funk-

tion. Studien ska ligga till underlag för bestämning av framtida driftsvärdeskrav

på reflexfolier.
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2 Urval och mätningar
För att kartlägga vägmärkens funktion har man i två olika mätserier gjort fysika-

liska mätningar av retroreflexionen på ett stort antal reflexfolier. I en första mät-

omgång gjorde VTI mätningar i Region Sydöst och Region Väst och senare

gjorde Vägverket ytterligare mätningar i Region Mitt och Region Väst. Man valde

i första hand lokaliseringsmärken, 0 - 20 år gamla, eftersom denna typ av Väg-

märke ej är lagervara. Man kan då förutsätta att de är uppsatta ganska snart efter

leverans och det tillverkningsår som finns angivet på dem. Att känna till uppsätt-

ningsår är nödvändigt om man ska kunna finna ett samband mellan funktion och

exponering i trafikmiljön.

Mätningar har gjorts i två omgångar: En första mätomgång gjordes av VTI

under våren 1998. Man mätte då upp sammanlagt 727 reflexmaterial (inte 727

vägmärken - varje vägmärke har ofta två reflexmaterial). Hur dessa mätningar

utfördes beskrivs utförligt i VTI Notat 12-1999. Den andra mätomgången gjordes

av Vägverket/Produktion under sommaren 1998. I denna omgång mättes 1730

reflexmaterial. Mätförfarandet har i stort varit detsamma vid de två mätomgång-

arna. Dock behandlas de i fortsättningen var för sig.

Mätningarna av foliernas retroreflexion gjordes med ett handhållet instrument

aV typen RetroSign. Detta mäter i en standardgeometri, som innebär att vinkeln

mellan observatör och ljuskälla är 0,3 3°. Detta motsvarar att en förare av personbil

ser vägmärket på knappt 100 meters avstånd. Infallsvinkeln är 5°, d.v.s. vägmärket

är vridet bort från föraren 5°.

I samband med de fysikaliska mätningarna gjordes även flera observationer, av
Vilka de med fet stil, nedan, har använts i analysen:

tillverkningsår - finns angivet på vägmärkets baksida

foliefärg

folietyp - EG, SEG, HR

fabrikat

skador - subjektiv bedömning på en tregradig skala

färgförändringar - subjektiv bedömning

väderstreck - vägmärket är uppsatt mot norr, öster, söder eller väster

avstånd till körfält- angivet från kantlinje till vägmärkets kant

Andra observationer, som kan anses vara underordnade är t.ex. vägmärkestill-

verkare, hastighetsbegränsning där vägmärket finns uppsatt, län, etc.
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3 Resultat

3.1 VTPs mätningar våren 1998
Som nämnts tidigare gjorde VTI mätningar på 727 reflexfolier av skilda folie-

typer, -fabrikat och -färger. I det urval som gjordes fanns 62 kombinationer av

dessa 3 variabler, dvs. i medeltal har man endast 12 observationer i varje cell.

Man skulle därför gärna vilja slå samman t.ex. olika fabrikat och analysera endast

färg och folietyp. Frågan är då: Har man någon skillnad mellan olika fabrikat vad
gäller retroreflexionen?

Tvåvägs variansanalyser för skilda färger kunde påvisa en signifikant (p<.05)

interaktionseffekt mellan fabrikat och folietyp. Om man fördjupade denna analys

- d.v.s. gjorde envägs analyser för olika folietyper - fann man att vita EG-material

av ett fabrikat hade något sämre funktion än för andra fabrikat. Effekten var signi-

fikant (p<.05), men emellertid svag (n2=0,16), och som sagt så kunde man endast

påvisa effekt för vita material. En uppsplittring i olika fabrikat skulle dessutom

innebär alltför få observationer för vissa kombinationer av fabrikat/folietyp, vilket

skulle innebära en svag analys. Man kan därför tillåta sig att slå samman data-

materialet över foliefabrikat och i analysen fortsättningsvis endast skilja på folie-

typ och färg. Man kan då redovisa en tillståndsbeskrivning enligt tabell 1 för

reflexfolier av olika typ och med olika färg. Denna tillståndsbeskrivning omfattar

vägmärken som är 0 till 18 år gamla.

Tabell 1 Retroreflexionen, R' (cd/mZ/lux), för reflexfolier utförda med olika
färg och av olika typ: EG avser Engineering Grade, SEG avser Super
Engineering Grade och HR avser högreñekterande material. n anger antalet
uppmätta folier av varje typ. >20 avser andelen reflexfolier som uppfyller
kassationskravet 2 cd/mz, vilket motsvarar cirka 20 cd/mZ/luxför vit eller gulfolie
på höger markplacerat vägmärke. Samtliga värden är från VTI ,s mätningar på
lokaliseringsmärken våren 1998.

      

färg folietyp 11 R, > 20

EG 180 50 76%

vit SEG 60 91 93%

HR 145 174 100%

EG 47 45 90%

gul SEG 1 1 63 100%

HR 9 144 100%

EG 47 14

röd SEG 1 1 25

HR 9 53

grön HR 7 32

EG 131 4

blå SEG 54 7

HR 1 16 1 8

       

Man ser i tabell 1 de flesta uppmätta folierna hade klarat kassationskravet för

höger markplacerat vägmärke, 20 cd/mZ/lux.

En regressionsanalys i vilken man studerar retroreflexionen som funktion av
reflexfoliens ålder kan omfatta endast vit och gul färg. Studier har nämligen visat

att läsbarheten är beroende av den ljusare av två eller flera folier, oavsett om
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denna är bakgrunds- eller symbolfolie. En tVåVägs variansanalys med ålder och

färg som oberoende variabler, Visar att det finns en signifikant interaktionseffekt

(p<.05) mellan dessa, d.V.s. Vit och gul folie åldras olika. Skillnaden är dock

mycket liten (n2=0,03), varför man helt kan bortse från den och tillåta sig att ana-

lysera vit och gul folie i en och samma analys.

Man kan således omvandla Värden från gul till vit folie med den i CEN före-

slagna konstanten, 0,7. Därefter gör man endast tre regressionsanalyser; en för

227 EG-folier, en för 71 SEG-folier och en för 154 HR-folier enligt tabell 1. De

tre linjära regressionslinjerna Visas i figurerna 1-3, nedan.

Retroreflexionen för EG-material
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Figur 1 Retroreflexionen, R ' i cd/mZ/lux, som funktion av vit EG-folies
ålder med ett 95% konfidensintervallför enskilda prediktioner. Regressionslinjens
ekvation: R' = 84 - 3,5 ålder, r=0, 75. Avser VTI 's mätningar våren 1998.

Retroreflexionen för SEG-material
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Figur 2 Retroreflexionen, R' i cd/mZ/lux, som funktion av vit SEG-folies
ålder med ett 95% konfidensintervall för enskilda prediktioner. Regressionslinjens
ekvation: R, = 120 - 3,8'ålder, r=0,36. Avser VTI ,s mätningar våren 1998.
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Retroreflexionen för HR-material

 

300

 

250 'M

   

200

j
[1

1
21

:1
1]

:

e
n

 

150

w
I
a
m
H
H

n
u

w
a
.
:
H
H

:
v
r

 

100

 

50

             

ÄLDER

Figur 3 Retroreflexionen, R' i cd/mZ/lux, som funktion av vit HR-folies
ålder med ett 95% konfidensintervallför enskilda prediktioner. Regressionslinjens
ekvation: R ' = 198 - 2,0'ålder, r=0,32. Avser VTI ,s mätningar våren 1998.

Som framgår av figurerna har man inte särskilt starka samband mellan retro-

reflexionen och foliernas ålder. Detta gör att prediktionerna blir ganska osäkra,

åtminstone för SEG- och HR-material. Man ser exempelvis i figur 1 att ett 10 år

gammalt vitt EG-material med 95% sannolikhet har en retroreflexion mellan 20

och 80 cd/mz/lux. Vidare har en 10 år gammal vit HR-folie, enligt figur 3, ett R -

värde mellan 120 och 230 med 95% sannolikhet. För att få Värden för gula folier

multiplicerar man med 0,7.

Om man ser till det föreslagna kassationskravet för markplacerat vägmärke, på

10-30 cd/mZ/lux, noterar man att egentligen endast EG-folier riskerar att nå denna

gräns, och då efter mer än 10 år. Så att även om prediktionerna är osäkra kan man

påstå att folier som inte har exponerats 10 år nästan alltid uppfyller föreslaget

kassationskrav på 10-30 cd/mZ/lux (10-20 och 15-30 för höger- resp. Vänsterplace-
rat vägmärke). För portalplacerat vägmärke kan krav upp emot 50 cd/mz/lux

komma ifråga, och då förefaller EG-materialen vara mindre lämpliga.

Man noterar vidare att retroreflexionen skiljer mycket även för helt nya folier,

vilket gäller alla tre folietyperna. Exempelvis har EG-material som suttit uppe

högst ett år värden i intervallet cirka 50-100 cd/mZ/lux. Detta bidrar naturligtvis

till att prediktionerna blir osäkra.

3.2 Vägverkets mätningar sommaren 1998

Vägverket har gjort i stort sett samma typ av mätningar som VTI gjorde tidigare

under året. Emellertid har man gjort mätningar inte endast på lokaliseringsmärken,

utan även på standardvägmärken - sammanlagt på 1730 reflexfolier. En varians-

analys med folietillverkare som oberoende variabel, kunde påvisa en signifikant

(p<.05), men svag (n2=0,1l) effekt. Liksom i 3.1 slås således materialetihop över

folietillverkare. Medelvärden över färg och folietyp redovisas för lokaliserings-

märken och standardvägmärken i tabell 2 enligt samma princip som i tabell 1.
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Tabell 2 Retroreflexionen, R, (cd/mZ/lux), för reflexfolier utfärda med olika
färg och av olika typ: EG avser Engineering Grade, SEG avser Super
Engineering Grade och HR avser högreflekterande material. n anger antalet
uppmätta folier av varge typ. >20 avser andelen reflexfolier som uppfyller
kassationskravet 2 cd/m , vilket motsvarar cirka 20 cd/mZ/luxfo'r vit eller gul folie
på höger markplacerat vägmärke. Samtliga värden ärfrån Vägverkets mätningar
pä lokaliseringsmärken och standardvägmärken våren 1998.

      

färg folietyp n R, > 20

EG 169 5 1 93%

vit SEG 58 89 100%

HR 348 170 100%

EG 93 38 94%

gul SEG 15 65 91%

HR 285 125 99%

EG 92 12

röd SEG 8 18

HR 229 27

EG 10 14

grön SEG 17 21

HR 33 30

EG 1 17 5

blå SEG 26 6

HR 230 13

       

Man ser att i stort sett är medelvärdena lika från VTI s och Vägverkets mät-

ningar. Vidare ser man att de uppmätta R -värdena är så höga att många, kanske

de flesta vägmärkena, sannolikt byts ut av andra orsaker än att de har alltför låg

retroreflexion. I denna studie har inga vägmärken som var äldre än 20 år ingått,

men man kan tänka sig att det åtminstone på det sekundära vägnätet finns Väg-

märken som har suttit uppe längre och skulle kunna falla på ett retroreflexions-

krav.

Retroreflexionen som funktion av vägmärkets ålder redovisas i figurerna 4-6
för EG, SEG respektive HR-material. Dessa regressionslinjer är baserade på mät-

ningar endast från lokaliseringsmärken, utförda av Vägverket.
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Retroreflexionen för EG-material
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Figur4 Retroreflextonen, R ' l cd/m /lux, som funktion av vzt EG-folzes
ålder med ett 95% konfidensintervall för enskilda prediktioner. Linjens ekvation:
R' = 66 - 1,9'ålder, r=0, 56. Avser Vägverkets mätningar sommaren 1998.

Retroreflexionen för SEG-material
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Figur5 Retroreflexionen, R , i cd/mZ/lux, som funktion av vit SEG-folies
ålder med ett 95% konfidensintervall för enskilda prediktioner. Linjens ekvation:
R' = 130 - 5,4'ålder, r=0,40. Avser Vägverkets mätningar sommaren 1998.
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Retroreflexionen för HR-material
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Flgur6 Retroreflexzonen, R * z cd/m /lax, som funktion av vzt HR-folzes
ålder med ett 95% konfidensintervallför enskilda prediktioner. Regressionslinjens
ekvation: R' = 205 - 3,8'ålder, r=0,55. Avser Vägverkets mätningar sommaren

1 998.

Man konstaterar direkt att datamaterialet för SEG-folier är litet, vilket ger

osäkra prediktioner. För EG- och HR-materialen finns fler observationer och

sambandet mellan retroreflexion och ålder blir säkrare. Man ser emellertid en viss

skillnad mellan regressionslinjerna som är baserade på VTPS mätningar och de

som är baserade på Vägverkets. För EG-material hade VTI högre nyvärden än

Vägverket, medan VTI predicerar att funktionen försämras snabbare, d.v.s. lut-

ningen är brantare på regressionslinjen i figur 1 än den är i figur 4.

För HR-material gäller det motsatta - här har de folier som Vägverket mätt på

försämrats snabbare med exponeringstid än de som VTI har mätt på. Orsaken till

detta är okänd.
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4 Sammanfattning av mätresultaten
Tabell 3 jämför de prediktioner av foliers retroreflexion, som man gör från VTPS
och Vägverkets mätningar. Tabellen Visar således det mest sannolika retro-

reflexionsvärde en folie av en viss typ har efter exponering i trafikmiljön under 0,

5, 10 eller 15 år. Prediktionerna har sitt ursprung i de regressionssamband som

redovisas i figurerna 1-3 (VTI) och figurerna 4-6 (Vägverket).

Tabell 3 Prediktioner av retroreflexionen, R', i mcd/mZ/lux, för olika typer
av vita reflexfolier och olika lång exponering i trafikmiljo'n. Baserat på data från
VTI ,s och Vägverkets (VV) mätningar på lokaliseringsmärken.

         

R (cd/mZ/lux)
EG SEG HR

ålder VTI VV VTI vv VTI VV
0 år 84 66 120 130 198 205
5 år 67 57 101 103 188 186
10 år 49 47 82 76 178 167
15 år 32 38 63 49* 168 148

       

* Extrapolering från data - inget vägmärke äldre än 11 år fanns i materialet.

Om man ser till föreslaget kassationskrav, 1-2 cd/mz, och därmed lämplig

retroreflexion, 10-20 cd/mZ/lux för höger markplacerat, 15-30 cd/mz/lux för

Vänster markplacerat och 25-50 cd/mZ/lux för portalplacerat vägmärke, finner man

följ ande: För markplacerade vägmärken har man aldrig något problem med för låg

retroreflexion. Samtliga typer av reflexfolier prediceras ha en funktion som upp-

fyller kassationskravet för markplacerade vägmärken, R >10-30 cd/mz/lux, åtmin-

stone under 15 år. För portalplacerade vägmärken ser man att EG-materialen är

mindre lämpade - efter 10 år har dessa sannolikt R,<50 cd/mz/lux.

Tabell 4 visar vilka luminansnivåer man kommer att få i halvljus och helljus
för nya och 10 år gamla vägmärken. Tabellen kan ses som en Vägledning till

Vilken folietyp som kan användas för tre vägmärkesplaceringar. Allt är baserat på

gjorda läsbarhetsundersökningar, data på reella belysningsstyrkor från strålkastare

samt uppmätta retroreflexionsvärden enligt tabell 3. Härvid har medelvärdet för

VTPs och VV*s mätningar använts.

Tabell 4 Skattade vägmärkesluminanser (cd/m2) i halvljus och helljus för
vita nyappsattafolier och vita folier som har exponerats 10 år i trafikmiljo'n. Gula
folier kommer att ha cirka 30% lägre värden.

       

HALVLJUS MED MÖTE HELLJUS UTAN MÖTE
EG SEG HR EG SEG HR

ny 10 år ny 10 är ny 10 år ny 10 år ny 10 år ny 10 år

hö. Markplac. 7 4 11 7 15 13 120 80 200 130 280 240
Vä. Markplac. 4 3 7 5 10 8 120 70 200 120 260 220
Portalplac. 3 2 5 3 7 6 40 30 70 40 90 70

  

 

 

  

 

     

Tabell 4 Visar att i halvljus har man alltid en luminans på åtminstone 2 cd/rn2

under vägmärkets 10 första år. Detta indikerar att, om inga synliga skador finns på
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reflexfölien, och vägmärket har suttit uppe kortare tid än 10 år, så finns ingen

anledning att ersätta vägmärket med ett nytt. Det förväntas då alltid att ha en till-

räcklig hög retroretlexion för att ha göd läsbarhet på 70 meters avstånd.

Man ser vidare från tabell 4 att i helljus får man alltid tillräcklig eller möjligen
alltför hög luminans.
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5 Slutsatser

De mätningar som VTI och Vägverket har gjort under 1998 visar entydigt att

reflexfolier på vägmärken nästan aldrig har så låg retroreflexion att läsbarheten i

halvljus, av den anledningen, är dålig. Vid kontroll av reflexfolier bör man därför

inrikta sig på synliga skador och färgförändringar och mäta retroreflexionen fysi-

kaliskt endast på vägmärken som är äldre än 10 år.
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