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Förord

Detta projekt har genomförts på uppdrag av Vägverket med Åke Larsson (VTL)

som kontaktman. Huvudansvaret för de Olika delarna av projektarbetet har för-

delats på följande sätt.

Uno Ytterbom och 8-0 Lundkvist: Utveckling av mätprocedur för fältm'atning-

arna.

Uno Ytterbom: Genomförande av fältmätningarna och inläsning av mätdata.

S-O Lundkvist: Analys av mätdata.

Lisa Herland: Planering, genomförande och rapportering av läsbarhetsförsök.

Gabriel Helmers: Övergripande ansvar för genomförande och rapportering.

Gunilla Sjöberg: Slutredigering av detta notat.

Preliminär rapport daterad 1998-06-05 och uppdaterad 1998-07-31 har över-

sänts till VägVerket.
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Sammanfattning
Vägmärken kan vara svåra att läsa i fordonsbelysning. En viktig egenskap hos

vägmärken är därför deras retroreflexion. Vägmärken skall i mörker reflektera

strålkastarljuset från fordonet tillbaka mot föraren i så stor utsträckning, att de kan

avläsas. Helljuset är starkt och halvljuset svagt varför halvljuset är dimensioner-

ande när det gäller att bestämma lägsta godtagbara retroreflexion hos vägmärken.

En genomgång av litteraturen har visat att ett vägmärke bör ha en luminans av

ca 1 cd/m2 för att kunna avläsas. Vid ett fullskaligt försök på VTI kunde väg-

märket läsas vid ännu lägre luminansnivåer varför vi betraktar 1 cd/m2 som ett

luminanskriterium med viss säkerhetsmarginal. Ljusstyrkan hos halvljuset är väl

reglerat och med ledning av detta kan vi bestämma den lägsta godtagbara retro-
reflexionen, som vägmärken bör ha för att få luminansen 1 cd/m2 i halvljus.

En tillståndsbeskrivning av vägmärken i trafik har gjorts genom uppmätning av

retroreflexionen hos lokaliseringsmärken, som varierat i ålder från 0 till 18 år.

Resultatet visar att alla aktuella typer av reflexmaterial ger luminanser i halvljus

över 1 cd/m2 efter 15 år i drift.

Vilande på resultatet av litteraturgenomgången, det genomförda experimentet

samt tillståndsbeskrivningen av vägmärken i drift föreslås följande lägsta godtag-

bara värden hos retroreflexionen för vit reflexfolie på vägmärken i olika posi-

tloner:

Vid höger- och vänsterplacerade vägmärken 20 (cd/m2)/lux

Vid portalplacerade vägmärken 30 (cd/m2)/lux

De föreslagna kriterierna innebär att luminansen på vägmärkena kommer att ligga

något över 1 cd/m2 vilket ger en Viss marginal för nedsmutsning.

Kriterierna är avsedda att gälla normala trafikmiljöer såväl med som utan väg-

belysning. I de fall trafikmiljön innehåller mycket störande ljus och många stör-

ande ljuskällor som t.ex. i stadskärnor fordras högre luminans hos vägmärkena.

En lämplig högre kriterienivå för dessa situationer bör också fastställas.
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1 Bakgrund och innehåll
I denna slutrapport redovisas ett projekt, som till sin helhet har genomförts under

perioden mars-juni 1998. Projektet startades upp vid ett möte i Borlänge, 1998-

02-10, med representanter för Vägverket och VTI. Efter mötet utarbetade VTI ett

projektförslag daterat 1998-02-20. Arbetet har utförts enligt projektförslaget och

Vägverkets konsultavtal med VTI, daterat 1998-03-26.

Syftet med arbetet var att snabbt ta fram ett preliminärt kunskapsunderlag på

vilket Vägverket kan basera sin upphandling av vägmärken.

Vägmärken skall kunna läsas av föraren i såväl dagsljus som i fordonets strål-

kastarljus. Den situation, som är svårast, är att avläsa vägmärken i mörkertrafik.

Den egenskap, som vid sidan av symbolstorlek är mest kritisk för läsbarheten hos

vägmärken i fordonsbelysning, är luminanserna hos symbol eller bakgrund. Dessa

luminanser är direkt beroende av vägmärkets retroreflexion och belysningsstyrkan

från fordonets strålkastare. Också andra egenskaper är intressanta att ta reda på

som t.ex. uppenbara färgförändringar och materiella skador hos vägmärken.

Arbetet har haft två delar:

0 Den första delen av arbetet var att dokumentera hur tillståndet hos vägmärken

förändras med tiden de exponerats för trafik. Uppgiften innebar att göra en

tillståndsbeskrivning av i första hand retroreflexionen hos vägmärken i trafik.

I andra hand har uppenbara färgförändringar och eventuella skador noterats.

Detta arbete är redovisat under avsnitt 3 nedan samt i bilagorna 1-3.

0 Den andra delen av projektet syftade till att ge underlag för val av lägsta god-

tagbara retroreflexion för vitt material på vägmärken. Denna nivå skall upp-

fylla kravet på acceptabel läsbarhet. Den lägsta nivån, som föreslås i denna

rapport, är baserad på resultat redovisade i litteraturen. Nivån har dessutom

bekräftats av ett läsbarhetsexperiment, som genomförts i en fullskalig experi-

mentsituation på VTI. Experimentet är redovisat under avsnitt 4 nedan samt i
bilaga 4.

Genom att kombinera tillståndsbeskrivningen av hur retroreflexionen avtar med

ålder med ett kriterium för lägsta godtagbara retroreflexion kan man göra predik-

tioner av vägmärkens sannolika livslängd. Vi vet att retroreflexionens nyvärde

varierar mellan olika typer av reflexmaterial. Samtidigt saknar vi stabil kunskap

om hur åldersbeständigheten hos vägmärken längs svenska vägar varierar med typ

av reflexmaterial och fabrikat. En anledning till detta är, att olikheter i bl.a. väder

och driftsförhållanden gör det otillåtet att generalisera resultat från utländska
studier att också gälla i Sverige.

För att göra en på kunskap grundad prediktion av vägmärkens sannolika livs-

längd fordras därför att man systematiskt följer upp åldersbeständigheten hos väg-
märken. Den sannolika livslängden (för aktuella typer av reflexmaterial och

fabrikat) utgör en nödvändig storhet vid beräkning av förväntad årskostnad.
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2 Remissförslag och samråd
Efter projektarbetet, som redovisas i bilagorna 1-4, sände Vägverket, 1998-07-08,

ut ett förslag till funktionskrav på vägmärken på remiss. En viktig del av förslaget

gällde gränsvärdet för lägsta retroreflexion hos vitt material på vägmärken.

Uppnås inte kriteriet innebär detta att åtgärd skall vidtas, vilket i de flesta fall

torde innebära att märket måste bytas ut.

Efter sammanställning av remissvaren bjöd Vägverket in branschen till ett in-

formationsmöte i Borlänge. På mötet redovisade Vägverket bakgrunden till och

syftet med att fastställa funktionskrav för vägmärken i drift. Efter detta fick

branschen tillfälle att framföra sina synpunkter på förslagen. Huvudkontoret bjöd

vid ett senare tillfälle också in Vägverkets regioner till ett möte i Stockholm för att

redovisa sitt arbete och höra deras synpunkter.

På de ovan nämnda mötena redovisade VTI projektarbetet, som genomförts

under våren och försommaren. Dessutom redovisade VTI resultatet av den forsk-

ning, som står att finna i litteraturen med avseende på den luminansnivå i fordons-

belysning, som vägmärken bör ha för att kunna avläsas. (se bilaga 5, tabell 1).

Vid sidan av detta redovisades de värden hos vägmärkens retroreflexion, som

erhållits vid tillståndsmätningarna under våren, översatta till vägmärkesluminans

för vitt material. För denna översättning användes beräkningsprogrammet "Sign

2". Programmet beräknar luminansen hos vägmärket i halvljus utifrån vägmärkets

retroreflexion, avståndet till vägmärket samt observationsvinkeln (vinkeln mellan

strålkastaren och förarens ögon sedd från vägmärket). De på detta vis erhållna

vägmärkesluminanserna i halvljus har också uppskattats vid helljus för reflex-

material av olika typ och ålder (se bilaga 1-3) är redovisade i bilaga 5, tabellerna

4-7.

Resultatet av beräkningarna visar att en luminansnivå om drygt 1 cd/m2 uppnås

för höger- och vänsterplacerade vägmärken vid retroreflexionen 20 (cd/m2)/lux,

(se bilaga 5, tabell 8). Motsvarande luminansnivå för portalplacerade vägmärken

ligger något under 1 cd/mz. Av denna anledning fordras att retroreflexionen höjs

till 30 (cd/m2)/lux för att nå en luminansnivå om drygt 1 cd/m2 för portalplacerade

vägmärken.

I VTPs remissvar föreslogs ett lägsta godtagbara värde på retroreflexionen av

20 (cd/m2)/lux att gälla för vitt material hos vägmärken monterade i alla positioner

(dvs. höger- vänster- och portalplacerade vägmärken). Efter det analysarbete, som

genomförts av VTI efter remisstidens utgång och som redovisas i bilaga 5, före-

slås en höjning av kriteriet för lägsta godtagbara retroreflexion för portalplacerade

vägmärken till 30 (cd/m2)/lux.
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3 Tillståndsbeskrivning av vägmärken i trafik
3.1 Urval av vägobjekt

I diskussion med Vägverket bestämdes att mäta upp vägmärken, som exponerats

för trafik sedan 1980, dvs. vägmärken, som varierade i ålder från 0 till 18 år. För

att utföra mätningarna så rationellt som möjligt valdes sådana vägar i första hand

ut, som öppnats för trafik från och med år 1980. Genom att begära uppgifter från

regionerna om lämpliga vägar samt vilka reflexmaterial, som ursprungligen upp-

handlats för dessa vägobjekt, har vi försökt utföra mätningar på de reflexmaterial,

som förekommit på den svenska marknaden sedan 1980.

3.2 Genomförande av mätningarna
Mätningarna har utförts i Östergötland och i Region Väst. I Östergötland har före-
trädesvis 3M s högreflekterande (HR) material kommit att användas medan

Region Väst var den intressantaste av regionerna eftersom man kunde redovisa

relativt många vägobjekt med reflexmaterial av typerna Engineering Grade (EG)

och Super Engineering Grade (SEG). Dessa senare typer var dessutom represen-

terade av olika fabrikat.

Mätningarna gjordes med hjälp av lift och tungt skydd, som med personal var

inhyrda från VV Produktion. Förutom utprovning av arbetsmetoden vid mätningar

i Östergötland under två dagar i april utfördes mätningarna i Region Väst under

den första hela veckan av maj.

Retroreflexionsmätningarna har utförts med mätinstrumentet RetroSign , som

är utvecklat för mätning på vägmärken i fält. Instrumentet har en mätgeometri,

som överensstämmer med vedertagen standard: observationsvinkel 0,33° och in-

fallsvinkel 5°. För en utförligare beskrivning av mätningarna se bilaga 1.

3.3 Mätmaterialet

Mätningarna utfördes på lokaliseringsmärken då denna typ av vägmärken inte

brukar vara förrådsvara utan sättas upp direkt efter leverans. Lokaliserings-

märkena mättes upp på totalt 17 vägsträckor. Antalet reflexmaterial, som mättes

upp, var 821. I de flesta fall hade varje vägmärke två reflexmaterial t.ex. vit sym-

bol på blå bakgrund. I andra fall bara ett, Lex. vägmärke med ej retroreflekterande

svart symbol på vit bakgrund. Varje reflexmaterial mättes i 4 punkter, vilket inne-

bar att det totala materialet innehöll (821 x 4 =) 3.284 mätvärden.

Antalet mätningar på olika typer av reflexmaterial och för olika färger av dessa

material var helt beroende av förekomsten av materialen utefter de utvalda väg-

sträckorna. Av denna anledning har det övervägande antalet reflexfolier i materia-

let varit vita och blå.

Redovisningen av vägobjekt, reflexmaterial, reflexfärger och antal mätpunkter

är presenterad i bilaga 2.

3.4 Analys och resultat

Först undersöktes om det förelåg någon statistiskt säkerställd skillnad i retroref-

lexion mellan de olika fabrikaten för olika typer av reflexmaterial, dvs. för Engi-

neering Grade (EG), Super Engineering Grade (SEG) resp. högreflekterande

(HR). Analysen visade att det föreligger en skillnad mellan fabrikat vad gäller
EG-materialen. Eftersom mätningar av EG material saknas för exponering i

åldersintervallet 12 - 18 år för alla fabrikat utom 3M, kan inga säkra slutsatser
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ändå dras. Konsekvensen av detta är att vi slagit ihop varje typ av material över

fabrikat för vidare analys.

Nästa analys avsåg inverkan av det väderstreck, som vägmärket varit uppsatt i.
Vi har antagit att sol och Ökad UV-strålning, som faller in mot vägmärken riktade

mot söder, påskyndar åldringsprocessen med en snabbare minskning av retroref-

lexionen som följd. Analysen visade att väderstreck hade en stark effekt på retro-

reflexionen. Problemet var att resultatet inte hade en enkel naturlig förklaring

enligt vår hypotes ovan. Det visade sig nämligen, att vägmärken riktade mot syd-

väst och nordost hade den högsta retroreflexionen. Eftersom vi inte har kunnat

tolka detta resultat på ett meningsfullt sätt har vi slagit ihop materialet över väder-

streck.

Datamaterialet har därefter underkastats linjär regressionsanalys. Materialet

redovisas i ett antal diagram i vilka varje typ av reflexmaterial prickats in och

regressionslinjen ritats upp. (Ålder efter x-axeln; retroreflexion efter y-axeln).

Antalet mätningar tillåter meningsfulla analyser endast för vitt och blått reflex-

material av de tre olika typerna:

Vit EG,

Blå EG,

' Vit SEG,

Blå SEG,

Vit HR,

Blå HR,

Se grafer, regressionslinjer och prediktioner i bilaga 3.

3.5 Slutsatser

Slutsatserna nedan vilar på resultaten från mätningarna på vita och blå folier.

0 Variationsvidden hos retroreflexionen är mycket stor för samtliga material

(färg, folietyp och fabrikat) oavsett exponeringstid i trafik (dvs. om materialen

varit nya eller gamla).

0 För de tre typerna av reflexmaterial (EG, SEG och HR) har retroreflexionen
följ ande predicerade värden efter 15 års exponering:

- Vit EG 31(cd/m2)/lux
- Vit SEG - 61 (cd/m2)/lux

Vit HR 190 (cd/m2)/lux

0 En nödvändig förutsättning för att kunna undersöka om det föreligger en sta-

tistiskt säkerställd skillnad mellan fabrikat av samma typ av reflexmaterial är

att mätningar utförs på varje aktuellt foliefabrikat och varje färg i hela det

aktuella åldersintervallet. (I vårt fall 0-18 år).
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4 Lägsta godtagbara retroreflexion som kriterium
för utbyte av vägmärken

4.1 Retroreflexion, mätgeometri och mätmetod

Retroreflexionen hos reflexmaterial är i hög utsträckning beroende av infalls- och

observationsvinklarna (B resp. or) för den aktuella situationen. Belysningens in-

fallsvinkel ([3) är det infallande ljusets vinkel mot (vägmärkes-)ytans normal.
Observationsvinkeln (d) utgör vinkeln mellan strålkastare och förarens Ögon (be-

traktad från vägmärket).

Retroreflexionen brukar mätas i standardiserade mätgeometrier. En sådan

mätgeometri är:

Observationsvinkel (u) 0,33°

Infallsvinkel (B) 5,0°

Denna geometri motsvaras i trafiken av en personbilsförare, som tittar på ett väg-

märke på ca 100 rn avstånd (G = O,33°). Vägmärket skall vara monterat så att strål-

kastarljuset faller in med en liten vinkel mot vägmärkets normal (B = 5,0°).

För att kunna göra snabba mätningar i fält fordras att man har ett mätinstru-

ment, som mäter i en lämplig och standardiserad geometri. RetroSign är ett nytt

instrument på marknaden, som mäter i ovan angivna geometri. Instrumentet är lätt

att hantera och har god noggrannhet när det gäller att mäta retroreflexionen hos

såväl vita reflexfolier som folier med olika färg.

4-2 Retroreflexion och Iuminans hos vägmärken

Luminanserna hos vägmärkets ytor (med olika färg) beror på retroreflexionen hos

de olika ytorna och på styrkan hos det infallande strålkastarljuset från den egna

bilen. Genom att specificera en viss minimiluminans hos vägmärket (på ett lämp-

ligt läsavstånd) i halvljus (med känd ljusstyrka i riktning mot vägmärket), kan

man härleda vilken minsta retroreflexion vägmärket måste ha.

4.3 Minsta godtagbara Iuminans för läsbarhet av väg-
märken funna i litteraturen

Den andra delen av projektet har varit att preliminärt undersöka om de krav på

luminans för avläsning av vägmärken, som föreslagits i litteraturen, är rimliga.
Frank & Ewald (1995) studerade dessa luminanser i en simulerad bilkörnings-

situation i skala 1: 10. De har angivit luminanser för vit reflekterande yta på väg-

märken enligt följ ande:

1,1 cd/m2 lägsta luminans i mörk omgivning vid möte på halvljus

2,1 cd/m2 lägsta luminans i mörk omgivning med helljusbländning (6 lux)
25 cd/rn2 optimal Iuminans i mörk omgivning utan bländning

I en litteraturstudie av Sivak & Olson (1985) görs en sammanställning av resultat
avseende den lägsta Iuminans, som har redovisats i 7 vetenskapliga artiklar eller

rapporter. Det föreslagna kriteriet för lägsta Iuminans (hos vitt reflexmaterial) för

utbyte av vägmärken i dessa arbeten låg mellan 0,93 cd/m2 som lägsta och
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6,90 cd/m2 som högsta värde med medianvärdet 2,0 cd/m2 och det geometriska

medelvärdet 2,4 cd/m2.

Optimal luminans för vitt material behandlas i 6 artiklar. Spridningen i resul-

taten är mycket stor. Medianvärdet är 29 cd/m2 och det geometriska medelvärdet

75 cd/mz.

I en nordisk-brittisk arbetsgrupp inom CEN 229, WG 3, har man föreslagit en

standard för fixed vertical road signs med 4 klasser av luminanser på väg-

märken. Dessa är 1 cd/mz, 3 cd/mz, 10 cd/m2 och 30 cd/mz. Man refererar till

litteraturen när man åsätter dessa nivåer följ ande beskrivande etiketter:

1 cd/m2 minimum luminans

3 cd/m2 lämplig luminans

10-30 cd/m2 optimal luminans

>100 cd/m2 alltför hög luminans p.g.a. överstrålning/bländning

Resultaten, som redovisats ovan, leder till slutsatsen att en lämplig utbyteslumi-

nans för vägmärken bör ligga i området l-2 cd/m2.

4.4 Ett Iäsbarhetsförsök i en fullskalig experimentsituation

För att inte basera valet av kriterium för lägsta godtagbara vägmärkesluminans en-

bart på resultat redovisade i litteraturen, genomfördes ett Iäsbarhetsförsök i en

fullskalig statisk försökssituation på VTFS gård. I denna experimentsituation

simulerades ett halvljusmöte mellan två fordon i vilken försökspersonen, som satt

på förarplatsen i den ena bilen, skulle avläsa ett vägmärke på 70 m avstånd.

Målsättningen med försöket var att snabbt få en uppfattning om de ovan an-

givna luminansnivåerna för läsning av vägmärken är realistiska. Studien hade

liten omfattning och bör därför betraktas som ett förförsök och metodtest.

I försöket har följ ande luminanser för avläsning av symbol på vägmärke mätts

upp:

0 Tröskelvärdet dvs. lägsta luminans för avläsning

0 Lägsta luminans för optimal läsbarhet

0 Högsta luminans för optimal läsbarhet

Försöket är redovisat i bilaga 4.

4.5 Resultat av försöket i sammandrag jämte kommentarer

Resultaten bekräftar i stort nivån hos luminanserna såväl vid lägsta värde som vid
optimala värden för avläsning. Resultaten visar att:

0 I försöket ligger Tröskelvärdet för avläsning betydligt under 1 cd/m2: varia-

tionsvidd 0,05 - 0,37 cd/mz; medelvärde 0,22 cd/mz.

0 Lägsta luminans för optimal läsbarhet : variationsvidd 0,66 - 29 cd/mz;
medelvärde 9,9 cd/mz.

0 Högsta luminans för optima läsbarhet: variationsvidd 6,9 - 172 cd/m2;

medelvärde 86 cd/m2.

VTI notat 12- 1999 7



Det mest utmärkande hos resultaten är att variationsvidden är mycket stor.

Luminansen för optimal läsbarhet verkar ha ett mycket flackt maximum i

området 10 - 90 cd/mz.
Det uppmätta tröskelvärdet för lägsta luminans vid avläsning är lågt och

måste multipliceras med faktor 4 för att komma upp till nivån 1 cd/mz. Resultatet

beror antagligen på att den lägsta luminansen för avläsning i vårt försök utgjort

en synbarhetströskel medan man vid det föreslagna kriteriet för minimi-

luminansen om 1 cd/m2 ligger en bit över läsbarhetströskeln för att med säkerhet

kunna avläsa vägmärket korrekt. En annan bidragande orsak har antagligen varit

att i försöket har använts en relativt stor symbol i förhållande till avståndet till

vägmärket. I den brittisk-nordiska arbetsgruppens rapport har man angivit ett läs-

barhetsavstånd vid 1 cd/m2 på 3,5 m per cm stapelhöjd hos symbolen. I vårt

försök har avståndet till märket motsvarat 2 m per cm stapelhöjd. Vår avläsnings-
uppgift har därför varit lättare.

Mot bakgrund av de möjliga förklaringarna av den låga luminansen vid

tröskelvärdet är en faktor 4 i dessa sammanhang inte överdrivet stor.

4.6 Minsta godtagbara retroreflexion hos vägmärken

Efter det egentliga projektarbetet genomförde VTI en ytterligare analys, som är

redovisad i bilaga 5. Analysen baserades på de uppgifter om lägsta godtagbara

vägmärkesluminans, som erhållits vid litteraturgenomgången (se bilaga 5, tabell

1) samt på en beräkning av vägmärkesluminanserna för vita reflexmaterial av

olika ålder och typ, vars retroreflexion mätts upp vid tillståndbeskrivningen redo-
visad i bilaga 2 och 3.

Beräkningarna av vägmärkesluminanserna är utförda med hjälp av beräknings-

programmet "Sign 2" konstruerat av DELTA Lys & Optik. Som ingångsvärden

har de predicerade (dvs. de mest sannolika) retroreflexionsvärdena efter 0, 5, 10

och 15 års exponering använts. Dessa värden är angivna i bilaga 3. Av bilaga 5,

tabellerna 3-5, framgår att alla typer av vita reflexmaterial (EG, SEG och HR) på

vägmärken i alla positioner (höger-, vänster- och portalplacerade) har luminanser i
halvljus som överstiger 1,0 cd/mz.

Betraktar vi 1,0cd/m2 som minsta godtagbara luminans hos ett vägmärke vid

avläsning erhålles ett lägsta värde på retroreflexionen (med viss marginal) hos vit

reflexfolie i halvljusbelysning på 20 (cd/m2)/lux. Detta gäller för såväl höger- som

vänsterplacerade vägmärken. Motsvarande retroreflexion för portalmonterade
vägmärken är 30 (cd/m2)/lux (se bilaga 5, tabell 8).

4.7 Förslag till minsta godtagbara retroreflexion i norsk
rapport

Minimikrav på retroreflexion har också behandlats i en norsk rapport (Vaa och

medarbetare, 1996). Iden norska rapporten utgår man också från en lägsta godtag-

bara luminans vid avläsning av vägmärken i mörka omgivningar av 1 cd/mz. Utan

att redovisa några beräkningar eller empiriskt underlag presenterar man därefter

följ ande minimivärden för retroreflexionen: 35 (cd/m2)/lux för högerplacerade, 40

(cd/m2)/lux för vänsterplacerade och 45 (cd/m2)/lux för portalmonterade

vägmärken. Man föreslår sedan olika minimikrav för varje typ av (vit) reflexfolie

enligt följande: Typ 1 (EG-material) 45 (cd/m2)/luX, Typ 2 (HR-material) 135

(cd/m2)/luX och Typ 3 (Prismamaterial) 350 (cd/m2)/lux. I rapporten redovisas

inga empiriska resultat, som dessa förslag till minimikrav vilar på.
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De föreslagna miniminivåerna är mycket höga i relation till de nyvärden, som

de olika materialen skall uppfylla. Detta gäller speciellt EG-materialen med ett

lägsta nyvärde på 50 (cd/m2)/lux att jämföras med nivåerna 35, 40 och 45

(cd/m2)/lux, som föreslås vara kriterierna för utbyte beroende på vägmärkets

position i den norska rapporten.

Om det norska förslaget skulle antas och efterlevas skulle detta av allt att döma

innebära att alla vägmärken oberoende av typ av reflexmaterial skulle komma att

bytas ut i förtid.

4.8 Typ av reflexmaterial på vägmärken i Danmark

I Danmark har man inte fastställt någon lägsta retroreflexion under vilken väg-

märken skall bytas ut. Typ av reflexmaterial på danska vägmärken får inte väljas

utan den är fastställd i lag. Danska vägmärken skall med få undantag vara utförda

i EG-material. Undantagen utgörs av ett litet antal specifika vägmärken, som skall

vara utförda i HR-material.

Den slutsats man torde kunna dra av det danska regelverket är att retroref-

lexionen hos EG materialen är tillfyllest och att dessa vägmärken har god funktion

under en rimligt lång tid i drift.

5. Förslag till lägsta retroreflexion för utbyte av
vägmärken

5.1 Förslag till kriterier

Mot bakgrund av innehållet i avsnitt 4 ovan föreslås följande lägsta godtagbara

värden hos retroreflexionen för vit reflexfolie på vägmärken i olika positioner:

Vid höger- och vänsterplacerade vägmärken: 20 (cd/m2)/lux

Vid portalplacerade vägmärken 30 (cd/m2)/lux

Utgångspunkten för detta förslag till kriterier för utbyte av vägmärken med avse-

ende på retroreflexion är en minsta godtagbara luminans för avläsning av

1 cd/mz. De föreslagna kriterierna innebär att luminansen på vägmärkena kommer

att ligga något över 1 cd/m2 vilket ger en viss marginal för nedsmutsning.

Kriterierna är avsedda att gälla normala trafikmiljöer såväl med som utan väg-

belysning. I de fall trafikmiljön innehåller mycket störande ljus och många

störande ljuskällor som t.ex. i stadskärnor fordras högre luminans hos väg-

märkena. En lämplig högre kriterienivå för dessa situationer bör fastställas bl.a.

genom prov i full skala.

5.2 Uppföljning av kriterierna

Förslaget i avsnitt 5.1 ovan är en bästa bedömning av var den lämpliga nivån för

utbyte av vägmärken bör ligga. Samtidigt kommer Vägverket oberoende av vilka

kriterier för utbyte som fastställs att ha behov av att få kunskap om kriterierna är

väl avvägda. Är kriterierna för högt satta kommer vägmärken att bytas ut i

onödan. Är de för lågt satta kommer de att bytas ut för sent. Båda utfallen är

ogynnsamma.
Av dessa skäl föreslås att Vägverket systematiskt låter följa upp om de kriterie-

nivåer man fastställer för utbyte är lämpligt satta.
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Bilaga 1

Sid 1 (3)

Mätning av retroreflexion hos Iokaliseringsmärken
För att få en uppfattning om retroreflekterande materials livslängd har

retroreflexionen mätts upp på ett antal Iokaliseringsmärken med hjälp av ett

dansktillverkat instrument, RetroSign. Instrumentet är handhållet med objektivet

vilande mot den yta som mäts. För att bekvämt och snabbt kunna mäta på

vägmärken oberoende av deras avstånd från och höjd över vägbanan har

mätningarna genomförts med hjälp av lift och i skydd av tungt skydd .

De märken som mätts har stått utefter ett antal vägar, som valts ut efter

dokumentation från Vägverkets regioner. Mätningarna har sedan utförts i region

Väst och region Sydöst.

Varje skylt har mätts på både bakgrundoch symbol (ej svart symbol) med 4

mätvärden vardera. Mätningarna har gjorts i den nedre delen närmast körbanan

där skylten är mest utsatt för nedsmutsning. Före mätningen har varje mätställe

torkats av med en fuktig trasa. Skyltarna har bedömts överlag vara förvånansvärt

rena. För varje skylt som mätts har ett mätprotokoll fyllts i. De uppgifter som

antecknats är:

0 Löpnummer

Datum

Vägnummer

Hastighetsbegränsning

Skylttillverkare

Foliefabrikat

Folietyp (EG, SEG eller HR)

Färg

Tillverkningsår

Avstånd till körfält

Skyltens riktning (väderstreck)

Skador

Färgförändringar

Skyltens text

Bedömning av om vägmärket behöver bytas

De skyltar (32 EG och 7 HR), som varit så dåliga, att vi bedömt att de behöver

bytas, har varit relativt gamla. De flesta av dessa skyltar har dokumenterats genom

fotografering både med och utan blixt. Små skador, som ej har bedömts allvarliga

för skyltens funktion, har noterats på protokollet. Bland dessa skador kan nämnas

små stenskott som troligen uppkommer vid gräsklippning, mindre delamineringar

eller mindre krackeleringar.

På de två följ ande sidorna redovisas först det mätprotokoll som fyllts i för varje
uppmätt vägmärke och reflexmaterial/färg, samt därefter exempel på ett ifyllt

mätprotokoll.
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Datum 1998-

Skyltfabrikat

Foliefabrikat

Folietyp

Färg

Tillv. år

Väg ' hbgr

  

annan

löpnr

Kl./djq

Sid 2 (3)

  

E] Genevad D

D 3M D Kiwalite D Tesa

D I(EG) D II (Hm D annan

D annan

  

[j blå/vit

Avstånd till körfält

E] grön/vit E] gul/röd E] vit

Q
'

  

Ytan riktad mot

Skador

Färgföränd.

E] inga D

D nej D ja

 

Skylten parallellt med huvudvägen? D ja

 

E] stora

  

Skyltens text

 

mpkt nr bakgrund mpkt nr symbol

      

medel medel

     

Skylten bör bytas? ja :> foto-tidD nej D
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UI./(Jé /

        

Sid 3 (3)

Datum 1998- 0%"1/ Väg 3 6. hbgr //Ö löpnr C?

Skyltfabrikat [Zl Genevad D annan

Foliefabrikat Eg 3M El Kiwalite D Tesa D annan

Folletyp D I(EG) II (HR) D annan

Färg blå/vit El grön/vit E] gul/röd D vit

Tillv. år /ñf / Avstånd till körfält 5

Ytan riktad mot 0 Skylten parallellt med huvudvägen? [j ja

 

Skador D inga [E små /Drjc/ /vá'r

[3 stora '

 

Färgföränd. nej D ja

          

 

  

Skyltens text Form 0. I Q'

mpkt nr bakgrund mpkt nr symbol

1 / (1 5 4 °z

2 /t 6 9 5"'

3 /z 7 7.9
0. g ;Itt JÅ;Å

4 l 7 8 2 '7 5 /uxa f

medel medel

Skylten bör bytas? [Z] nej [:J ja => foto-tid
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Bilaga2
Sid 1 (5)

Vägobjekt, reflexmaterial, reflexfärger och antal
uppmätta folier

De 17 olika vägavsnitt på vilka vägmärken mätts är följ ande:

Väg Avsnitt

5 l Förbi Finspång

E66 Genomfart Söderköping

34 Sundsholm - Linköping

36 Tift - St. Sjögestad

245 Mossfallet - Rämmen

S-90l Torsberg - Bäckalund

8-869 Gravås - Räxed

177 Eda kommungräns - Beted

62 Förbifart Forshaga

62 Gersheden - Munkerud

62 Elinderbol - Kyrkebol

64 Förbifart Gullspång
E20 Simmatorp - Ardala

E20 Förbifart Jung

R-578 Tofta - Tolsjö

44 Förbifart Grästorp

47 Broholm - Mullsjö

I de listor på lämpliga Vägobjekt, som Vägverket tagit fram, finns så många vägar

upptagna att det ej varit möjligt att mäta samliga. Mätningarna är tidsödande bl.a.

på grund av att skylift behövt användas vid de flesta vägmärken. Ett urval av

sträckor har gjorts med tanke på att få en så stor spridning som möjligt över ålder
och folietyper.

På nästa sida är antalet reflexfolier, som mätts upp, redovisade. På sidorna

därefter redovisas resultaten i diagramform med märkets ålder på x-axeln och

retroreflexion på y-axeln. Hopp i kurvorna innebär att mätvärden för

kombinationen av reflexfolie och färg saknas för aktuellt år.
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Bilaga 2

Samtliga folietyper och färger Sld 3 (5)

     

+EG Vit
-I- Seg Vit
+HRVit
_m_- EG Blá

_ens- seê Blá
-0- HRBIá
_§- HRGrön
_..- EG Gul

...H SEG Gul
+HkGul

_m_- EG Röd
.....w SEG Röd

.. . .4 HRRÖd

              

Vit

1 000

  

-O-EG Vit

-I- Seg Vit

-A- HRVit
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Bilaga3

Sid 1 (6)

Analys av mätdata:

Grafer, linjär regression Och prediktion med avseende på retroreflexion och ålder för
Vita och blå reflexmaterial av olika typer.

Vit EG

 

100

60-

40-

 

353? :gaia: Obsened

 

  

O
2: @ Linear

 

ALDER

Regressionslinje: R = 83 - 3,49-ålder, r=O,74

Prediktioner: År 0 83

År 5 66
Är 10 48
År 15 31
År 20 13
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Bilaga 3
Sid 2 (6)

Blå EG

 

 

Eêêâêåâ Observed

 

   

ALDER

Regressionslinje: R = 6,8 - 0,263-ålder, r=O,60.

Prediktioner: År 0 6,8

År 5 5,5
År 10 4,2
Är 15 2,9
År 20 1,5
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Sid 3 (6)

Vit SEG

 

140-

 

  

   

40-

20- 53: Observed

O 3 Linear

0 2 4 6 8 10 12

ALDER

Regressiønslinje: R = 122 - 4,06-å1der, r=0,38

Prediktioner: År 0 122
År 5 102
År 10 81
År 15 61
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Bilaga 3
Sid 4 (6)

Blå SEG

 

10'

 

   

4- -....

*5 Observed

O '53 Linear

O 2 4 6 8 10 12

ALDER

Regressionslinje: R = 9,3 - 0,344-å1der, r=0,45

Prediktioner: År 0 9,3

År 5 7,6

År 10 5,9
År 15 4,1
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Bilaga 3

Sid 5 (6)

Vit HR

 

300

25O'MMMW

200 -,

  

   

100 -

50 9 . ...................i.

i? Observed

0 a Mmm

0 2 4 6 8 1 0 12 14 1 6 1 8

ALDER

Regressionslinje: R = 192 - 0,152-ålder, r=0,26

Prediktioner: År 0 192

År 5 191
Är 10 190
År 15 190
Är 20 189
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Bilaga 3
Sid 6 (6)

Blå HR

 

40

 

 

55535 Observed

 

  

0 m Linear

 

Regressionslinje: R = 20,5 - 0,207-å1der, r=O,19.

Prediktioner: År 0 20,5

År 5 19,5
Är 10 18,4
År 15 17,4
År 20 16,4
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Bilaga 4
Sid 1 (7)

1998-06-04

Rev. 98-12- 18

Krav på retroreflexion hos vägmärken

1 Bakgrund

För att kunna beräkna vägmärkens sannolika livslängd måste man ha kriterier för

när vägmärket är i ett sådant skick att det bör bytas ut. Ett sådant kriterium bör

bl.a. vara baserat på vägmärkets minsta godtagbara retroreflexion.

Retroreflexion hos ett vägmärke innebär att ljuset som träffar märket från en

bilstrålkastare reflekteras tillbaka mot föraren. Rymdvinkeln mellan strålkastare

och Öga (observationsvinkeln) har stor betydelse. Ju mindre denna vinkel är ju

högre retroreflexion. En standardgeometri för rymdvinkeln är 0,330. Detta innebär

retroreflexionen hos ett vägmärke på ca 70 m avstånd när det belyses av en

strålkastare och betraktas från en punkt 0,4 m över eller vid sidan av strålkastaren.

Retroreflexionen hos och belysningsstyrkan mot vägmärket bestämmer den

luminans märket har vid observationsvinkeln.

I en tysk studie har man bl.a. redovisat följande luminanser för läsbarhet av

vägmärken med vit reflexfolie (vit symbol på blå eller grön, svart symbol mot vit

bakgrund):

1 cd/m2 -minsta godtagbara luminans

25 cd/m2 - optimal luminans

2 Syfte

Målet med denna delstudie är att undersöka om ovan angivna luminanser kan

återfås i ett nytt experiment. Den tyska studien är genomförd i laboratoriet medan

vi önskar bekräfta resultaten i en fullskalig mörkertrafiksituation.

Denna delstudie har formen av ett förförsök p.g.a. att Vägverket snabbt måste ha

preliminära resultat. En regelrätt serie av experiment skulle nämligen ta en vår och

en höst att genomföra. Det genomförda förförsöket kan därför betraktas utgöra en

utgångspunkt för en mer omfattande studie.

3 Metod

Lägsta godtagbara retroreflexion hos vägmärken har studerarts med hjälp av

försökspersoner i ett förförsök i en statisk trafiksituation i full skala.

Läsbarheten hos ett vägmärke beror av många faktorer. En mycket viktig faktor är

storleken hos symbolerna på vägmärket. En annan är kontrasten mellan symbol
och bakgrund. En tredje faktor, som inte är riktigt av samma vikt är luminansen,

L [cd/m2], hos vägmärket. Luminansen, beror på vägmärkets retroreflekterande

förmåga, retroreflexion, R [cd/mZ/lux], samt av det infallande ljuset mot märket,
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belysningsslyrkan, E [lux]. Allt detta i beaktande av rymdvinkeln mellan ljuskälla
och observatörsöga.

I experimentet har vi mätt upp vilken luminans på ett vägmärke, som

försökspersonerna behöver dels för att kunna läsa märket och dels för att ha

optimal läsbarhet. Utifrån detta kan sedan den nödvändiga retroreflexionen för

vägmärket fastställas. Sambandet mellan retroreflexion, luminans och
belysningsstyrka ges i formel (1).

L
R : - 1E ( )

Försöket utfördes utomhus, nattetid i en statisk försöksuppställning. Försöks-

situationen bestod av ett simulerat möte mellan två personbilar på halvljus.

Försökspersonen satt i den ena personbilen med det mötande fordonet uppställt

strax bortom ett vägmärke på avståndet 70 m. För att kunna kontrollera

belysningsstyrkan mot vägmärket var strålkastarna på försökspersonens bil ersatta

med en projektor. Ett tredje fordon hade placerats så att dess strålkastare belyste
vägbanan framför försökspersonens fordon men utan att belysa vägmärket. Detta

gjordes för att försökspersonen skulle ha en adaptationsnivå motsvarande körning

på halvljus. Se figur 1. Luminansen på vägmärket mättes med en telefotometer (av

märket Pritchard). Detta instrument var placerat så att såväl mätningen som

försökspersonens observation av det reflekterade ljuset gjordes i en vinkel av

vardera 0,330. För att försäkra sig om att försökspersonen hade ögonen rätt

placerade i förhållande till mätinstrumentet var de ombedda att sikta med hjälp av

en markering på vindrutan.

Avståndet mellan försökspersonen och vägmärket var 70 m. Detta motiveras

dels av att i Danmark har man använt sig av 2,0 - 2,5 sekunder som minimitid för

läsning av vägmärken [K. Sørensen, 1996, 1997]. För markplacerade vägmärken

anser man vidare, att de läses upp till ett avstånd 10 m före vägmärket. Detta

innebär, att om vägmärket kan läsas på 70 meters avstånd, kan det läsas under 2,5

3. Detta under förutsättning att hastigheten är maximalt 85 km/h och 2,0 s om

hastigheten är 108 km/h. 70 m är också det avstånd som man använt sig av i den

tyska studien där luminansvärden tagits fram i laboratorieförsök för att bestämma

kriterier för retroreflekterande material för vägmärken med symboler [Frank &

Ewald, 1995].

Symbolen på vägmärket är ett Landolt-C, vilket är en ring med en öppning i.

Det är god korrelation mellan synbarhet och läsbarhet av ett Landolt-C och en

normal text. I försöket användes symbolhöjden 286 mm. Denna storlek valdes

eftersom den är endast något mindre än 300 mm vilket är den storleken som

används för allmän vägvisning på motorväg eller motortrafikled och för att

hastigheten i denna trafikmiljö är i proportion till läsavståndet på 70 meter. I

försöket ingick både vägmärken med vit text på blå botten och svart text på vit

botten. För att åstadkomma hela spektret av luminanser krävdes att två olika

kvalitéer av reflexfolier användes. Engineering Grade och Högreflekterande (HR)

för det blå-vita vägmärket och Super Engineering Grade för det svart-vita. (Detta

materialval har ingen betydelse för resultatet utan har gjorts med det enda syftet

att kunna framställa både höga och låga luminansnivåer.)
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Figur 1. Försöksuppsta'llning med ett fordon med försöksperson i som tittar på
vägmärket C, ett bländande fordon och ett som lyser upp beläggningen framför
bilen. Vinklarna mellan det från projektorn infallande ljuset och försökspersonen
respektive luminansma'taren, a = 0,330.

Ljuset från projektorn reglerades med bländare och neutralfilter. Vid minimal

belysning kunde ingen av försökspersonerna avläsa symbolen på vägmärket.

Försökspersonernas uppgift var att avläsa åt Vilket håll Landolt Czet var riktat

(upp, ner, vänster eller höger). Försöket var uppdelat i två deluppgifter dels att

bestämma luminansen för läsgränsen och dels luminansen för optimal läsbarhet. I

ett förförsök bekräftades att det finns ett optimum för luminansen men att detta är

ett flackt optimum inom Vilket det är mycket svårt att avgöra var det exakt ligger.

Vi har därför valt att bestämma gränserna för den upplevda optimala luminansen.

När läsgränsen ställdes in sköttes ljuskällan av försöksledaren. Från att ha en så

låg belysningsstyrka att vägmärket var omöjlig att tyda, ökades belysningen

långsamt tills försökspersonen kunde avgöra var öppningen i Landolt-Czet var.

(Eftersom försöket krävde låga luminansnivåer användes Engineering Grade.) I

det andra delförsöket fick försökspersonen själv ställa in bländaren. Han

uppmanades att först vrida den till maximalt och minimalt läge för att få en känsla

av hur mycket luminansen kunde varieras. Sedan ställde han in den undre gränsen

för optimal läsbarhet. Dvs. under denna gräns upplever sig försökspersonen inte

längre ha optimal läsbarhet. Efter det fick han till uppgift att ställa in övre gränsen

för optimal läsbarhet. Alltså gränsen över Vilken han inte längre upplevde att

läsbarheten är optimal. (Eftersom dessa inställningar kräver höga luminansvärden

används reflexmaterial med högre värden på retroreflexion, Super Engineering
Grade och Högreflekterande (HR).)

Försöket för att fastställa läsgräns och gränserna för optimal läsbarhet genom-

fördes direkt efter varann för en och samma kombination av symbol och

bakgrund, t ex en blå-Vitt vägmärke. Sedan upprepades försöken med svart-vitt
vägmärke, o.s.v.. Antalet försökspersoner var 5 varav 3 började med ett vit-blått

vägmärke och 2 med vit-svart.
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För att öka mätsäkerheten mättes luminansen på ett helvitt vägmärke (d.v.s.

utan symbol) av Högreflekterande (HR) material, som hölls upp framför

försöksmärket efter det att försökspersonen klarat av sin uppgift. Retroreflexionen

mättes efter försöket upp på den vita ytan på samtliga försöksvägmärken samt på

den helvita som använts vid mätning. För att beräkna luminansen för den vita

delen av försöksvägmärkena multiplicerades den uppmätta luminansen med

kvoten mellan försöksvägmärkets retroreflexion och det vita vägmärkets
retroreflexion.

4 Resultat - uppmätt luminans

Nedan redovisas luminansen för vit yta som beräknats ur uppmätta värden för

läsgräns och för optimal synbarhet i experimentet. I följ ande avsnitt ges sedan ett

exempel på vilken retroreflexion som luminansvärdena skulle motsvara om man
antar en viss belysningsstyrka på vägmärket.

Luminansvärdena för blå-vit respektive vit-svart är relativt lika. Se tabell 1 och

figur 2. Detta bekräftas i litteraturen där man skriver att läsavståndet är oberoende

av om vägmärket har mörk bakgrund och ljus symbol eller tvärt om under

förutsättning att luminansen på den ljusa ytan är densamma [K. Sørensen, 1996].

Vidare skriver Sørensen att färgkombinationerna svart-vit och blå-vit har så lika
läsavstånd att de behandlas tillsammans vad det gäller läsavstånd. Visserligen är

det läsavstånd som omtalas i nämnda skrift men principen är densamma för

luminansen. I figur 2 anges luminansen på en logaritmisk skala. Detta för att det

mänskliga ögats upplevelse av luminans beskrives bättre med en logskala än med

en linjär skala. Luminansvärdera som försökspersonerna behöver för läsgräns

respektive optimal synbarhet beror av vilken bakgrunds-luminans vägmärket har.

Vid tillfället för mätningarna motsvarade bakgrundsluminansen körning på

halvljus utan vägbelysning men med svagt sken från vägbelysningsarmaturer på

avstånd. Bakgrundsluminansen var därför låg, i storleksordningen 0,01 cd/mz.

Tabell 1. Luminans (cd/m2) för vägmärkets vita yta for läsgräns och Övre och
undre gränsför områdetfor optimal läsbarhet.

                 

Färg Luminansgräns Lägsta Högsta Medel Standardavvikelse
värde värde värde

blå-vit läsgräns 0,05 0,32 0,22 0,079

blå-vit optimal undre 0,73 24 11,0 7,6

blå-vit optimal övre 8,4 144 85 49

vit-svart läsgräns 0,06 0,37 0,21 0,13

vit-svart optimal undre 0,66 29 8,8 8,1

vit-svart optimal övre 6,9 172 86 57

Totalt läsgräns 0,22 0,106

totalt optimal undre 9,9 7,7

totalt optimal övre 85 5 1

 

Det kan nämnas att en försöksperson då han ombads ställa in undre och övre

gränsen för optimal läsbarhet spontant sa att den övre gränsen måste vara vid den
maximala belysning som försöksutrustningen kunde åstadkomma. Efter att själv

ha fått vrida på bländaren konstaterade han att vid stark belysning så strålade
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det kring symbolen på det blå-vita vägmärket. Därefter valde han ett lägre värde
på den Övre gränsen för den optimala luminansen.

           

Luminans

1000 ;

Nr- 100 Å 4
E A

'C

2. 10 . 9 0 Å .läsgräns

?U 0 optimal undre

.E 1 . A optimal övre
§ I I I
-' 0,1 I

0,01 * l

0 1 2 3 4 5

Försökspersons nummer

   

Figur 2. Luminans (cd/m2) för läsgräns samt undre och Övre gräns för optimal

läsbarherför varjeförsöksperson.

5 Resultat- beräknad retroreflexion

Retroreflexionen för ett vägmärke beror av infalls- och observationsvinklarna och

i vissa fall av att reflexmaterialet har olika reflekterande egenskaper i vertikala

och horisontala infallsvinklar. Dessa variabler beror i sin tur av avståndet till

vägmärket. Detta gör det komplicerat att välja kriterier för retroreflexionen.

Luminansen hos ett vägmärke utefter vägen varierar förutom av retroreflexionen

hos vägmärket i olika vinklar också av belysningsstyrkan. Denna beror på ett antal

parametrar som t.eX. avståndet till vägmärket, strålkastarnas ljusfördelning och

vägmärkets placering i vägrummet, osv.

Nedan beräknas värdet av vägmärkets retroreflexion, R, vid läsgräns och

optimal läsbarhet vid 70 meters avstånd. Värdena kan inte generaliseras att gälla

alla avstånd. Vid 70 meter är vinklarna så små att vi kan anta att det R-värde som

beräknas är ungefär detsamma som mäts vinkelrätt mot vägmärkets yta. För att

beräkna vilken retroreflexion som fordras använder vi tyska mätningar av

belysningsstyrkan på vägmärken i vägrummet [Frank & Ewald, 1995]. Man hade

placerat ut ljusmätare så att de mäter vinkelrätt infallande ljus mot vägmärken på
olika höjd över marken och på olika avstånd från körfältsmitt (se tabell 2). Man

har mätt i nattrafik vid torrt väglag för ett fordon i taget när detta var 70 meter från

vägmärket ochsedan beräknat medelvärdet. Eftersom man mätt i verklig trafik har
man fått en bra uppfattning av den belysningsstyrka som förekommer på tyska

vägar och som troligen inte skiljer sig särskilt mycket från svenska förhållanden.
Resultaten återges i tabell 2.
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Tabell 2. Belysningsstyrka, E på vägmärken uppmätta på väg efter Frank &
Ewala', 1995.

 

Höjd över vägyta [m] Belysningsstyrka vinkerätt skyltytan, E [lux]

      

5 m åt vänster Vägbanemitt 5 m åt höger

5,0 0,063

2,5 0,10 0,15

0,5 0,60 1,50

     

Retroreflexionen har sedan beräknats enligt formel (1) som kvoten mellan

luminans, L och belysningsstyrka, E. Retroreflexionsvärden, R som motsvarar

läsgränsen vid 70 m avstånd finns i tabell 3 och R för optimal synbarhet vid 70 m

finns i tabell 4. Vid tillfället för mätningarna var bakgrundsluminansen låg.

De beräknade R-värdena kommer liksom luminansvärdena att gälla vid en

bakgrundsluminans av storleksordningen 0,01 cd/mz.

Tabell 3. Retroreflexionsvära'en för läsgräns, Rläs på 70 m avstånd. Höger och
vänster är angivet ur bilförarens synvinkel. Belysningsstyrka enligt Tabell 2.

     

Höjd över vägyta [m] Rläs [cd/mZ/lux]

5 m åt vänster Vägbanemitt 5 m åt höger

5,0 3,4

2,5 2,2 1,4

0,5 0,4 0,1

     

Tabell 4. Retroreflexionsvära'en för området med optimal läsbarhet, Rop, u - Rom Ö

på 70 rn avstånd. Höger och vänster är angivet ur bilförarens synvinkel.

 

Höjd över vägyta [m] RO,t u - R0.,tö [cd/mZ/lux]

     

 

5 m åt vänster Vägbanemitt 5 m åt höger

5,0 157 - 1350

2,5 99 - 853 66 - 569

0,5 17 - 142 7 - 57

 

   

Möjligtvis kan det vara så att man i Sverige använder helljus i större utsträckning.

Av denna anledning har även den retroreflexion beräknats som ger övre gränsen

för optimal luminans vid helljus. Belysningsstyrkan har mätts upp till ungefär 3

lux, 70 meter framför fordonen, 2,5 meter upp och 5 meter åt höger från bilföraren

sett. Detta grundar sig på medelvärdet för 5 personbilar med båda strålkastarna

tända [Frank & Ewald, 1995]. Denna belysningsstyrka ger tillsammans med de

värden på övre gräns för optimal läsbarhet som försökspersonerna angav en
retroreflexion på 28 cd/mZ/lux.

Kommentar till resultaten

Luminansen för läsgränsen, som vi mätt upp (se Tabell 1), ligger betydligt under

det värde, som angetts som minsta godtagbara luminans för avläsning av
vägmärken. Den preliminära slutsats, som kan dras av detta är, att minimi-

luminansen för läsbarhet 1 ed/m2 tycks vara vald med viss marginal. Om man

multiplicerar vårt resultat med faktorn 4 erhålles luminansen 1 cd/mz. Den undre
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gränsen för optimal luminans stämmer däremot mycket väl överens med vad

tyskarna kommit fram till.

Det bör också påpekas att det experiment vi genomfört varit ett förförsök för att
testa rimligheten hos de under första avsnittet (Bakgrund) uppgivna luminanserna.

För att fastställa mera exakta värden för olika grupper av trafikanter fordras ett

större försök med många försökspersoner. I Tabell 3 har läsgränsluminansen
översatts till retroreflexion vid de belysningsstyrkor i halvljus, som redovisas i

Tabell 2. Värdena på minsta retroreflexion i tabellen är också låga i förhållande

till nya vägmärkens retroreflexion. Multiplicerar man också dessa värden med

faktor 4 för att motsvara miniluminansen l cd/m2 skulle man erhålla en minsta

retroreflexion hos vägmärket på ca 10 cd/mz/lux. För hög montering i vägbanemitt

skulle värdet bli ca 14 cd/mZ/lux. (Om sedan denna skillnad bör föranleda val av

reflexmaterial med en högre retroreflexion för portalmontering är en annan fråga.

Nedsmutsning skulle kunna vara mindre liksom slitage vid tvättning m.m.).
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LUMINANS I HEL- OCH HALVLJUS HOS VÄGMÄRKEN MED OLIKA
TYPER AV VIT REFLEXFOLIE

1 BAKGRUND

Ett vägmärkes läsbarhet beror i huvudsak på symbolstorleken, på kontrasten mellan
symbol och bakgrund samt på luminansnivån. Detta PM behandlar luminansnivån för
vit reflexfolie i fordonsbelysning.

I olika studier av läsbarhet hos vägmärken i fordonsbelysning (se t.ex. Frank & Ewald
(1995), Sivak & Olson (1985) samt VTI (bilaga 4)) har likartade resultat redovisats med

avseende på luminans. Resultaten kan översiktligt sammanfattas enligt tabell 1 i vilken

luminansnivåerna (cd/m2) för reflexfoliens vita yta redovisas:

Tabell 1 Vagma'rkens läsbarhet vid olika luminansnivåer hos vit retroreflekterande
yta. Trafzksituation: halvljusmöte på väg utan vägbelysning.

 

2 läskvalitet

Tröskel för läsbarhet. Vägmärke med luminans under

denna nivå är ej läsbart vid halvljusmöte. (Se bilaga 4)

Lägsta godtagbara luminansnivå vid halvljusmöte.

(Se referens 3). Under denna gräns betraktas

läsbarheten hos vägmärket vara för dålig.

Lägsta godtagbara luminans vid helljusbländning

samt Föreslagen kassationsgräns. (Se ref. 2 resp. 3)

Vägmärket bör bytas om värdet underskrids. Viss mar-
ginal finns för ytterligare försämring (ner mot lcd/m2).

Lägsta nivå för optimal luminans. Ytterligare höj-

ning förbättrar inte läsbarheten nämnvärt.

Högsta nivå för optimal luminans. Ytterligare

höjning innebär försämrad läsbarhet.

  

  

              

     

I det följ ande redovisas luminanser för markplacerade (höger/vänster) och portal-
placerade vägmärken. Till grund för beräkningarna ligger ett av DELTA Lys & Optik
framtaget beräkningsprogram, Sign 2 (ref. 1). I det äldre programmet, Sign ,
användes strålkastare med orealistiskt låga ljusnivåer, vilka i Sign 2 har ersatts med
strålkastare, som väl stämmer överens med de ljusnivåer som har uppmätts i reell trafik

(ref. 2). Dessa nivåer stämmer för övrigt också väl överens med strålkastardata från
VTI. Uppmätta belysningsstyrkor för halvljus redovisas i tabell 2, nedan.
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De markplacerade vägmärkenas position antas vara 2,5 m över vägbanan och i sidled

5,0 m till höger respektive vänster om fordonets mitt. De portalplacerade vägmärkenas
position antas vara mitt framför fordonet och 5,0 m över vägbanan.

Tabell 2 Uppmatt belysningsstyrka (lax) i halvljus via' höger markplaeerat, va'nster
markplaeerat och portalplacerat vägmärke. Oberoende mätningarfrån

DELTA Lys & Optik (Sign 2), Frank & Ewald (F&E) samt VT1. Sign avser
de strålkastare som har använts i den äldre versionen av DELTA Lys &
Optiks beräkningsprogram.

        

avstånd 70 m avstånd 100 m

placering SignZ F&E VTI Sign Sign2 F&E VTI Sign

höger mark 0,16 0,15 0,11 0,10 0,08 - 0,07 0,04

vänster mark 0,11 0,10 0,09 0,06 0,08 - 0,05 0,03

portal 0,08 0,06 0,07 0,03 0,05 - 0,04 0,02

        

Man ser i tabell 2 att de belysningsstyrkor som har använts av DELTA Lys & Optik i

Sign 2 , väl stämmer överens med empiriska data i reell trafik från Tyskland (F&E).

Att VTI s värden ligger något lågt beror antagligen på att dessa mätningar är gjorda vid
standardiserat ljusflöde, vilket innebär en polspänning överlampan av ca12V. Mot-
svarande driftspänning från bilgeneratorer är ca 13,6V, vilket innebär att ljusstyrkan då
är ca 45% högre än vid 12V. Av tabell 2 framgår klart att belysningsstyrkorna i den
första versionen av DELTA Lys & Optiks beräkningsprogram "Sign" varit alltför låga.

I vår analys används fortsättningsvis belysningsstyrkorna från "Sign 2" (se tabell
2 ovan) vid beräkning av luminansnivåer för vägmärken i halvljus.

Luminansnivåerna i de tabeller som nu följer har beräknats för olika ålder hos
vägmärket utifrån resultaten av de mätningar av retroreflexion hos olika typer av

reflexfolier, som VTI gjorde våren 1998. (Se bilagorna 1-3).
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2 LUMINANSNIVÅER I HALVLJUS

I tabellerna 3, 4 och 5 redovisas luminansnivåerna i halvljus för markplacerade och
portalplacerade vägmärken.

Tabell 3 Luminansnivåer (cd/m2) i halvljusför höger- markplacerat vägmärke på
70 m och 100 m avstånd Märket a'r placerat 5, 0 m till höger om fordonets
mitt och 2,5 m Över vägbanan. (Ingångsdata: Retroreflexion enligt bilaga
3).

ålder år

0

5
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15

0

5

15

0

5

10

15

 

Kommentar: Samtligafolietyper uppåller Föreslagen kassationsgra'ns enligt tabell 1

under hela 15-årsperioden.

Tabell 4 Luminansnivåer (cd/m2) i halvljusfor vänster markplacerat vägmärke på 70

m och 100 m avstånd Märket a'r placerat 5, 0 m till vänster om fordonets
mitt och 2,5 m Över vägbanan. (Ingångsdata: Retroreflexion enligt bilaga

3).

ålder år

0

5
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15

0

5

15

0

5

10

15

 

Kommentar: EG materialet ligger efter 15 år under Föreslagen kassationsgräns
enligt tabell 1. Samtligafolier uppjj/ller däremot kravetför Lägsta
godtagbara luminansnivå vid halvljusmote under hela 15-årsperioden
enligt tabell 1.
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Tabell 5 Luminansniväer (cd/m2) i halvljus förportalplacerat vägmärke på 70 m

och 100 m avstånd. Märket är placerat 5, 0 m Över vägbanan och rakt Över
fordonet. (Ingångsdata: Retroreflexion enligt bilaga 3).

foli ålder år L 0 m L 100 rn

0

vit 5

EG 10

15

0

5

15

0

5

10

15

 

Kommentar: Fär att ett portalvägmärke ska ligga Över Föreslagen kassationsgräns
(enligt tabell 1) under åtminstone 10 är kan inte EG-material användas.
Samtligafolier uppjj/ller däremot kravetpå Lägsta godtagbara luminans
vid halvljusmote (enligt tabell 1) under hela 15-ärsperioden.

3 LUMINANSNIVÅER I HELLJUS

I tabellerna 6 och 7 nedan anges vågmärkesluminanser i helljus för höger- och vänster-

markplacerade respektive portalplacerade vägmärken. Här har empiriska strålkastardata

från tyska mätningar använts (ref. 2). Dessa anger att medelbelysningsstyrkan för
markplacerat vägmärke (på höger och vänster sida) på 70 m avstånd är 3 lux, vilket på
100 m avstånd blir 1,5 lux. I riktning mot ett portalplacerat vägmärke 'år ljusstyrkan

cirka 30% av dessa vården, vilket ger ungefär 1,0 lux och 0,5 lux för avstånden 70 rn

respektive 100 m.

Tabell 6 Luminansniväer (cd/m2) i helljusfor höger och vänster markplacerat
vägmärke på 70 och 100 m avstånd (Ingångsdata: Retroreflexion enligt
bilaga 3)

ålder år L Om L 100m

0

5

10

15

0

5

10

15

0

5

10

15
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Kommentar: Luminansnivåerna är genomgående höga. EG-materialen har luminans-
nivåer, som ligger i områdetför optimal läsbarhet av markplacerade
vägmärken (tabell 6).

Tabell 7 Luminansnivåer (Cd/m2) i helljusför portalplacerat vägmärke på 70 m
och 100 m avstånd. (Ingångsdata: Retroreflexion enligt bilaga 3)

foli ålder är L Om L 100m

0

vit 5

EG 10

15

0

5

15

0

5

10

15

 

Kommentar: Luminansnivåerna är genomgående höga. SEG-materialen har luminans-
nivåer, som ligger i områdetför optimal läsbarhet vidportalplacerade

vägmärken (tabell 7).

4 LUMINANSNIVÅER VID FÖRESLAGNA KRAV

Vägverket har i en remiss sommaren 1998 föreslagit funktionskravet 10 (cd/m2)/lux för

markplacerade och 15 (cd/m2)/lux för portalplacerade vägmärken vid standard-

geometrin, a=0,33°. VTI har i sitt remissvar föreslagit 20 (cd/m2)/lux, oavsett placering.

Dessa förslag till funktionskrav resulterar i luminansnivåer (beräknade med "Sign 2")
enligt tabellerna 8 och 9 vid belysning i halvljus respektive helljus .

Tabell 8 Luminansnivåer (cd/m2) hos vägmärke i halvljus på avstånden 70 m och 100

m vidföreslagna lägsta retrorejlexionsnivåer.

krav L Om L 100m

VV lacerat 10 cd/m ux

VV vänster lacerat 10 cd/m ux

VV lacerat 15 cd/m ux

VTI hö lacerat märke 20 cd/m ux

VTI vänster lacerat cd/m

VTI lacerat v 20 cd/m ux

 

Kommentar: Vägverkets forslag ger en luminans under lägsta godtagbara luminans-
nivå vid halvljusmote enligt tabell 1. VTI 'sförslag innebär att detta
kriterium uppfj/llsfor markplacerade men intefo'r portalplacerade
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vägmärken. De senare skulle behöva ha en minsta retroreflexion av 30
(cd/m2)/luxfor att uppjj/lla kravet.

Tabell 9 Luminansniväer (cd/m2) hos vägmärke i helljus pä avständen 70 m och 100
m vidföreslagna lägsta retroreflexionsniväer.

krav L Om L 100m

VV lacerat märke 10 cd/m ux

VV vänster lacerat 10 cd/m ux

VV laceratv 15 cd/m ux

VTI hö lacerat 20 cd/m

VTI vänster lacerat cd/m ux

VTI lacerat 20 cd/m ux

 

Kommentar: Deföreslagna retrorefexionsniväerna innebär att man alltid ligger inom
omrädetfor optimal luminans (d. v.s. [0-100 (cd/m2)/lux) for markplace-

rade vägmärken och på eller strax under denna nivå forportalplacerade.

4 RESULTAT

För att i halvljus uppnå luminansnivåer i området 1-2 (cd/m2) hos höger och vänster

placerade vägmärken fordras en retroreflexion hos vit reflexfolie av 20 (cd/m2)/lux.

För att motsvarande skall gälla för portalplacerade vägmärken fordras en retroreflexion

hos vit folie av 30 (cd/m2)/lux.
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