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Förord

Denna studie har bekostats av Vägverket/VÄG. Kontaktman där har varit Jan-

Erik Elg. Projektet är utfört inom ramen för det nordiska samarbetet inom

Mörkertrafikforskning (NMF) och kommer att rapporteras i sin helhet av SINTEF

iTrondheim.

Funktionsmätningarna har utförts av författarna, medan Ylva Edwards och

Sofi Åström, VTI har varit ansvariga för laboratorieanalyserna.

Ett tack till Torgny Augustsson, Vägverket/VMN, och Olle Engkvist,

Vägverket Produktion, som har organiserat och varit ansvariga för utläggningen.

Ett stort tack också till Cleanosol AB, som helt utan kostnad har ställt

referensmarkeringarna till förfogande.

Gunilla Sjöberg, VTI har redigerat detta notat.
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Sammanfattning
I denna studie jämförs sex fabrikat av vägmarkeringar utförda med vattenburen

färg med två sprayplastmarkeringar - en tunnspray och en normalspray. Försöket

har gjorts i fält, där provmarkeringarna har lagts som ordinarie kantlinjer på två

lågtrafikerade vägar. Den ena provvägen hade en helt ny beläggning av

återvinningsasfalt, medan den andra hade en äldre asfaltbeläggning.

Vägmarkeringarnas retroreflexion, luminanskoefficient och slitagetillstånd har

mätts/bedömts under en tvåårsperiod. Studien har begränsats att endast omfatta
torra vägmarkeringar. Även en enkel cost-benefit-analys har gjorts.

Resultaten visar att provmarkeringarna utförda med vattenburen färg

genomgående hade en sämre funktion än sprayplasterna. Man får en indikation på

att, för att färgerna ska klara de av Vägverket uppställda kraven i RUV, måste de

kompletteras varje år. Tunn- och normalsprayen, däremot, behöver sannolikt

endast kompletteras vartannat år på vägar med ÃDT under 1 500 fordon/dygn.

Med den prisbild som gäller, skulle i så fall tunnspray vara att föredra framför

både vattenburen färg och normalspray.
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1 Bakgrund och syfte
På det lågtrafikerade vägnätet vill man av kostnadsskäl använda vägmarkerings-

material som är billigare än sprayplast och extruderad termoplast. Samtidigt har

man kravet att materialet ska vara miljövänligt. Detta gör att man vill studera möj-

ligheten att använda vägmarkeringar utförda med vattenburen färg. Traditionella

vägmarkeringsfärger innehöll miljöfarliga lösningsmedel (bl.a. bensen) och dessa

har man avstått helt från att använda på senare tid. I stället har man övergått allt

mer till s.k. sprayplast, vilken emellertid är dyrare än färg. Man frågar sig då om

det är kostnadseffektivt att lägga sprayplast, eller om det blir billigare att använda

den vattenburna färgen? Denna har sannolikt kortare livslängd, men detta kanske

kompenseras av det lägre priset?

2 Utformning av studien
Studien har utformats som ett fältförsök med två provvägar där provmarkeringar-

na har lagts som ordinarie, intermittenta kantlinjer. Provvägarna låg i Söderman-

lands län och var:

0 väg D894, öster om Ärla. Helt ny beläggning med återvinningsasfalt.

Vägbredden är 6,5 meter och trafikflödet (ADT) ca 500 fordon/dygn.

0 väg D782, norr om Trosa. En äldre asfaltbeläggning. Vägbredden är 6,5 meter
och trafikflödet (ADT) cirka 1 500 fordon/dygn.

Som referensmarkeringar lades en tunnspray och en normaltjock sprayplast, båda

tillverkade av Cleanosol AB.

Utläggning av provmarkeringarna gjordes cirka 1 vecka efter beläggningsar-

betena på vägD894. På väg D782 lades provmarkeringarna över redan befintliga

kantmarkeringar. De två referensmarkeringarna applicerades först ca 3 veckor

senare.

3 Deltagande fabrikat och provsträckornas ut-
formning

I studien har sex företag deltagit med provmarkeringar:

Pl Geveko, Sverige

P2 Lafarge, Frankrike

P3 Akzo Nobel, Sverige

P4 Star, Norge

P5 Tikkurila, Finland

P6 Brifa, Danmark

Referensmarkeringar var:

R 1 Cleanosol tunnspray

R2 Cleanosol normalspray
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Varje prov- och referensmarkering har lagts som kantlinje på båda sidor av vägen.

Varje fabrikat har lagts på sammanlagt 300 meter väg, i 5 block om 60 meter

enligt figur 1. Inom vart Och ett av de 5 blocken om 60 meter har de sex prov-

markeringarna och de två referensmarkeringama haft en slumpmässig placering

längs vägen. Dock har alltid vägens två kantlinjer varit av samma fabrikat i en och

samma position längs vägen. Figur 1 visar ett exempel på hur ett sådant block kan

se ut. Eftersom vägmarkeringama lades som vanliga kantlinjer på en tvåfältsväg

(1+2) kommer varje block att innehålla 20 enskilda linjer a 1 meter på var sida av

vägen. Sammanlagt finns således 200 linjer av varje typ.

      

Block 1

P1 R2 P6 P3 R1 P5 P2 P4

O * u Q Q 00 cc * O

O Q Q i. S i. 00 O. O

P1 R2 P6 P3 R1 P5 P2 P4

Figur 1 Provsträckans utformning. Figuren visar exempel på hur ett block á 60
meter kan se ut. Varje prov- och referensmarkering har lagts i 5 block á 60 meter.
Inom varje block har provmarkeringama (PI-P6) och referensmarkeringarna
(R1 -R2) slumpats. Samma typ av markering ligger, på vägens två sidor, i samma
position längs vägen.

4 Appliceringen
Utläggningen av provmarkeringama gjordes 19-20/8 1997. Vädret var under dessa

dagar klart, med uppehåll och luft- och vägbanetemperatur (i skuggan) på ca 22-

28 C. Den relativa luftfuktigheten var ca 30% och det var i det närmaste vindstilla.

Mindre lyckade försök att mäta torktider gjordes. Man kunde endast notera att

de vara förhållandevis långa - upp till 20 minuter. Detta kan sannolikt förklaras av
avsaknandet av vind.

Referensmarkeringarna lades 3 veckor efter provmarkeringama. Vädret var
även vid detta tillfälle bra, med temperaturer på ca 22 C.

Omedelbart efter appliceringen av vägmarkeringama mättes tjockleken upp.

Detta gjordes med en sk. våtfilmsmätare. Man erhöll värden enligt tabell 1:
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Tabell 1 Vägmarkeringarnas tjocklek (gm) omedelbart efter utläggning.

T'ocklek

fabrikat Ärla

Geveko

Akzo Nobel

Star

Tikkurila

Brifa

Cleanosol

 

Cleanosol

Man ser att Gevekos Och Brifas färger lades något tunnare än övriga, vilket natur-

ligtvis kan komma att påverka slitagetillståndet och därmed även synbarheten.

5 Mätningar
Funktionskontroll av vägmarkeringamas retroreflexion, luminanskoefficient och

slitagetillstånd gjordes vid fem tillfällen:

mättillfälle 0 september 1997 (nya markeringar)

1 maj 1998 (en vinter gamla markeringar)

2 september 1998 (ett år gamla markeringar)

3 maj 1999 (två vintrar gamla markeringar)

4 september 1999 (två år gamla markeringar)

Samtliga mätningar har gjorts på torra vägmarkeringar enligt VV Metodbeskriv-

ningar, vilket innebär att mätningarna av retroreflexion och luminanskoefficient

uppfyller kraven enligt EN-1436. Val av mätplatser inom varje enskilt provobjekt

har gjorts enligt VV Metodbeskrivning 599: 1999. Mätningarna motsvarar en om-

fattande kontroll enligt denna Metodbeskrivnin g.

Mycket kort, innebär samplingen enligt VVMB 599 att varje delobjekt (här:

vänster kantlinje Pl-P6 och R1-R2 samt höger kantlinje P1-P6 och R1-R2) ska

indelas i mätplatser om 12 meter. Eftersom varje vägmarkeringsfabrikat lades ut

på 300 meter väg, kommer delobjektet vänster kantlinje att bestå av 25 mätplatser

och delobjektet höger kantlinje av lika många mätplatser. Antalet utvalda

mätplatser, dvs. antalet mätplatser som ska kontrolleras för vardera delobjekt blir

då 5 stycken. För att ett delobjekt ska godkännas får högst en (1) av dessa 5

mätplatser vara underkänd.

Mätningar av retroreflexion görs i 6 punkter på varje mätplats. Luminanskoef-

ficienten mäts i hälften så många punkter, 3 stycken. En mätplats har godkänd

retroreflexion om medelvärdet för de 6 mätpunktema är lägst 100 mcd/mZ/lux. På

motsvarande vis är kravet för luminanskoefficient 130 mcd/mZ/lux.

Slitaget bedöms för varje sträcka om 60 meter. En sådan sträcka har bedömts

som godkänd från slitagesynpunkt om mindre än 20% av markeringsytan har varit
bortsliten.
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Av misstag kom delobjektet höger kantlinje på provsträckan i Ärla att läggas

Över med nya markeringar våren 1999. Några mätningar på detta delobjekt

gjordes därför inte vid de två sista mättillfällena. Vidare hade vid det sista mät-

tillfället ett av de fem blocken i höger och Vänster kantlinje på sträckan i Trosa

lagts Över, eftersom vägen hade fått ny beläggning på detta ställe.

6 Resultat

6.1 Retroreflexionen

Tabell 2 visar retroreflexionens medelvärde vid fem mättillfällen. I denna tabell

har värdena för samtliga delobjekt innehållande ett och samma vägmarkerings-

fabrikat slagits samman. Mätningar på markering har gjorts oavsett slitagetill-

ståndet, dvs. en helt bortsliten Vägmarkering har erhållit vägbeläggningens värde.

Tabell 2 Retroreflexionen (mcd/mz/lax) hösten 1997, R(0), våren 1998, R(1 ),
hösten 1998 (2), våren 1999 (3) samt hösten 1999 (4). Medelvärde Över 10 mät-

platser för varje fabrikat, dvs. medelvärde över de två delobjekten vänster och
höger kantlinje. Observera att vid Ärla mättes endast vänster kantlinje vid mät-
ningarna (3) och (4) eftersom den högra var nymarkerad våren 1999. Vid Trosa
fanns endast 4 mätplatser av 5 kvar i de två delobjekten eftersom en del av prov-
sträckan fått ny beläggning.

                     

Ärla Trosa

markering R(O) R( 1) R(2) R(3) R(4) R(O) R( 1) R(2) R(3) R(4)

P1 232 105 112 73 15 236 202 190 94 90

P2 197 125 104 77 15 359 273 251 162 79

P3 151 118 105 91 15 145 155 155 20 15

P4 175 114 109 91 15 199 172 177 47 15

P5 256 136 122 48 15 295 223 208 15 15

P6 217 122 129 77 15 194 184 162 52 35

R1 342 295 298 250 220 320 241 284 279 182

R2 325 278 267 229 262 324 258 308 253 234

  

Tabell 3 och 4 visar antalet mätplatser (av 5) i varje objekt som hade godkänd

retroreflexion vid de fem mättillfällena. Tabell 3 avser provsträckan i Ärla, medan

tabell 4 avser den i Trosa. Ett objekt godkännes om antalet godkända mätplatser är

4 eller 5.
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Tabell 3 Antalet godkända mätplatser på provsträckan i Ärla, dvs. mätplatser
med retroreflexionsmedelvärde lägst 100 mcd/mZ/lux, hösten 1997, R(0), våren

1998, R(1), hösten 1998 (2), våren 1999(3) och hästen 1999(4). För godkänd

funktion krävs minst 4 godkända mätplatser (av 5). Underkänt delobjekt anges
med gråtonad ruta. Endast vänster kantlinje mättes vid mätningarna under 1999.

Vänster kant hö r kant

1 2 3O O

U
I
U
I
U
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I
U
I
U
I
U
I
U
I
L
J
I
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I
U
I
-
I
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I
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I
U
I
-
I
Ä
U
I

 

Tabell 4 Antalet godkända mätplatser på provsträckan i Trosa, dvs. mätplatser
med retroreñexionsmedelvärde lägst 100 mcd/mZ/lux, hösten 1997, R(0), våren

1998, R(1), hösten 1998 (2), våren 1999(3) och hästen 1999(4). För godkänd

funktion krävs minst 4 godkända mätplatser. Underkänt delobjekt anges med
gråtonad ruta.

Vänster kant hö er kant

l 2 3 1 2 3?
U

C
D

0
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Ä
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I
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I
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U
I
U
I
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I
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I
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U
l
-
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-
I
Ä
L
J
I
L
I
I
U
I
U
I
U
I5

5

5

5

5

5

5

5

Resultaten i tabellerna 2-4 Visar entydigt att sprayema har haft bättre funktion än

de vattenburna färgerna.

Den färg i Ärla som fungerade bäst, P3 (Akzo Nobel), hade godkänd funktion

Vid mättillfället ett år efter utläggningen. Den mest jämförbara referensen, R1,

hade emellertid godkänd funktion även Vid det sista mättillfället, hösten 1999.

På provsträckan i Trosa hade alla färger godkänd funktion hösten 1998. Tunn-

sprayen hade emellertid godkänd funktion även Våren 1999, men var hösten
samma år underkänd.

Normalsprayen klarade funktionskravet för retroreflexion vid samtliga tillfällen

på båda provsträckorna.
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6.2 Luminanskoefficienten

Tabell 5 Visar medelvärden för luminanskoefficienten. Varje värde är medel-

Värdesbildat över de två delobjekten höger och Vänster kantlinje för varje typ av
Vägmarkering.

Tabell 5 Luminanskoefficienten (mcd/mz/lax) hösten 1997, R(0), våren 1998,

R(1), hösten 1998 (2 ), våren 1999 (3) samt hösten 1999 (4). Medelvärde över 10

mätplatserfo'r varje fabrikat, dvs. medelvärde Över de två delobjekten vänster och
höger kantlinje. Observera att vid Ärla mättes endast vänster kantlinje vid
mätningarna (3) och (4) eftersom den högra var nymarkerad våren 1999. Vid
Trosa fanns endast 4 mätplatser av 5 kvar i de två delobjekten eftersom en del av
provsträckan fått ny beläggning.

          

Ärla Trosa

markering Qd(0) Qd(1) Qd(2) Qd(3) Qd(4) Qd(0) Qd(1) Qd(2) Qd(3) Qd(4)

P1 167 118 116 92 70 184 168 158 107 111

P2 135 102 93 86 70 191 166 153 127 98

P3 170 134 118 99 70 200 169 158 75 70

P4 151 126 114 98 70 208 177 167 87 70

P5 162 109 107 80 70 184 147 144 70 70

P6 163 113 113 89 70 179 140 129 81 77

R1 193 183 173 149 155 195 172 162 147 134

R2 199 181 170 167 173 199 176 169 163 160

             

Tabell 6 och 7 Visar antalet godkända mätplatser på provsträekorna i Ärla respek-

tive Trosa. För godkänt delobjekt krävs, liksom för retrorellexionen, 4 godkända
mätplatser.

Tabell 6 Antalet godkända mätplatser på provsträckan i Ärla, dvs. mätplatser
med laminanskoejficientens medelvärde lägst 100 mcd/mZ/lux, hösten 1997, R(0),
våren 1998, R(1), hösten 1998 (2), våren 1999(3) och hösten 1999(4). För god-

känd funktion krävs minst 4 godkända mätplatser (av 5). Underkänt delobjekt
anges med gråtonad ruta. Endast vänster kantlinje mättes vid mätningarna under
1999.

Vänster kant

l
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Tabell 7 Antalet godkända mätplatser på provsträckan i Trosa, dvs. mätplatser
med luminanskoejåticientens medelvärde lägst 100 mcd/mZ/lax, hösten 1997, R(0),
våren 1998, R(1), hösten 1998 (2), våren 1999(3) och hästen 1999(4). För god-

känd funktion krävs minst 4 godkända mätplatser. Underkänt delobjekt anges med
gråtonad ruta.

Vänster kant

1O O
U
I
L
J
I
U
I
U
I
U
I
U
I
L
I
I
U
I

U
I
U
I
U
l
-
b
-
U
I
U
I
U
I
U
I5 4

5 5

5 5

5 5

5 5

5 4

5 4

5 5

 

Under första året kan man finna färg som har samma höga luminanskoefficient

som sprayplasten, t.ex. P3 och P4 i Trosa. Efter två år har dock färgerna slitits så

mycket att Värden för luminanskoefficienten har sjunkit under sprayernas.

Vid en funktionskontroll i Ärla hade färgerna klarat sig endast första hösten.

Ett år efter utläggningen var samtliga färger underkända, medan sprayplasten hade

godkänd funktion även efter två år.

I Trosa klarade alla färger (och sprayerna) utom en, kravet ett år efter utlägg-

ning. Efter två år var samtliga vägmärkeringar på denna provsträcka underkända.

6.3 Slitage
I tabellerna 8 och 9 Visas antalet mätplatser som var godkända med avseende på

slitage.

Tabell 8 Antalet godkända delsträckor (av 5) på provsträckan i Ärla vid slitage-
bedömningarna hösten 1997 (0), våren 1998 (1), hösten 1998 (2), våren 1999 (3)

och hösten 1999 (4). För godkänt delobjekt (vänster eller höger kantlinje) krävs
att åtminstone 4 delsträckor (av 5) är godkända, dvs. har mindre än 20% bort-

sliten färg/massa. Underkänt delobjekt anges med gråtonad ruta. Endast vänster
kantlinje mättes vid mätningarna under 1999.

Vänster kant hö r kant

S 0 S 1 S 2 3 1 2 S 3

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5
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Tabell 9 Antalet godkända delsträckor på provsträckan i Trosa vid slitagebe-
do'mningarna hösten 1997 (0), våren 1998 (1), hösten 1998 (2), våren 1999 (3)

och hösten 1999 (4). För godkänt delobjekt (vänster eller höger kantlinje) krävs
att åtminstone 4 delsträckor (av 5) är godkända, dvs. har mindre än 20% bort-
sliten färg/massa. Underkänt delobjekt anges med gråtonad ruta.

vänster kant hö kant

81 2 S3 S 3O 0 U
)

p
-
A

4;

 

L
h
-
l
Ä
L
J
I
L
J
I
U
I
M
U
I
-
i
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-
N

5 4

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 4

5 5 U
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I
U
I

4
:

Tabell 8 visar att färgerna i Ärla klarade slitagekravet omedelbart efter utlägg-

ningen, därefter var i princip samtliga underkända. Sprayplastema, däremot,

klarade sig hela försöksperioden.

I Trosa, där slitaget från trafiken är större, klarade så gott som samtliga

vägmarkeringar kravet på slitage första året. Efter ytterligare ett år var alla

markeringar, undantaget normalsprayen i ett delobjekt, underkända.

7 Resultat från en komplett funktionskontroll av
retroreflexion, luminanskoefficient och slitage-
tillstånd

Om man hade utfört en regelrätt funktionskontroll av de 16 delobjekt, på vardera

provsträcka, som omfattas av denna studie, skulle resultatet ha blivit som visas i

tabell 10.
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Tabell 10 Resultat av en komplett funktionskontroll för de sex provfärgerna och
två referenssprayerna. För att en färg eller spray ska godkännas måste den ha
godkänd retroreflexion och luminanskoejficient och slitagetillständ. I tabellen an-
ges har många av delobjekten Ärla vänster kantlinje, Ärla höger kantlinje, Trosa
vänster kantlinje och Trosa höger kantlinje som hade godkänts. 1997-1998 fanns
samtliga dessa fyra delobjekt av varje fabrikat, medan det 1999 endast fanns 3
delobjekt eftersom höger kantlinje iÄrla hade lagts över.

hösten 1997 våren 1998 hösten 1998 våren 1999 hösten 1999

4 2 0

U
J
U
J
O
O
O
O
H
O

2

2

3

2

2

2

4

4

 

Man ser i tabell 10 att samtliga färger får ungefär lika många godkända delobjekt.

Avviker gör P2, som har ett godkänt delobjekt våren 1999 och P3, som har 3

godkända våren 1998, mot övriga färger 2 godkända.

Färgerna har alltid underkänts först på provsträckan i Ärla; på sträckan i Trosa

har de fungerat bättre. Man ser att två färger hade en underkänd delsträcka redan

samma höst som utläggningen. Detta beror på att beläggningen var helt ny och

mycket grovtexturerad, vilket gjorde att det kunde vara svårt att få färgen att

täcka.

Färgerna på provsträckan i Ärla skulle utan tvekan ha behövt kompletteras

redan efter ett år. På sträckan i Trosa är det mer tveksamt, man hade godkänd

funktion på hösten och sannolikt skulle man ha väntat till nästa vår med komplet-

tering.

Sprayema hade på båda sträckorna behövt kompletteras först efter två år.

Man ser således att resultatet har varit mycket beroende av beläggningen. På en

helt ny grov beläggning har man svårigheter med färgen, medan man på en

gammal asfalt upprätthåller funktionen nästan lika länge med färg som med spray.

Figur 2 visar hur färgernas och sprayernas funktion har förändrats över tiden.

Figuren visar sammanlagda antalet godkända parametrar (retroreflexion, lumi-

nanskoefficient, slitage) och mätplatser (Ärla höger och vänster, Trosa höger och

vänster, 5 mätplatser på varje) som blev godkända. Sammanlagda antalet para-

metrar/delobjekt är 3045 = 60.
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Figur 2 Antal godkända funktionsparametrar (retroreflexion, laminanskoef-
ficient, slitagetillstånd) på fyra delobjekt (höger och vänster kantlinje i Ärla samt
höger och vänster kantlinje i Trosa) på 5 mätplatser i varje delobjekt. Antalet
godkända av sammanlagt 60 parametrar/delobjekt/mätplatser.

Figur 2 Visar en ganska klar skillnad mellan å ena sidan de vattenburna färgerna

och å andra sidan sprayplasterna. Tidigare studier, bl.a. referens 1, har visat att

termoplastmarkeringar ofta får en förbättrad eller åtminstone inte försämrad

funktion över sommaren. Detta ser man även för sprayplasterna - från mätningen

Våren 1998 till mätningen hösten samma år har de två sprayerna inte försämrats.

Man noterar att detta även gäller färgerna P1 och P2, som i detta avseende uppför

sig som termoplastmaterial. Dessa två färger verkar dessutom ha något bättre
funktion under 1999än de övriga.

8 Laboratorieanalyserna
Laboratorieanalyserna beskrivs utförligt i referens 2. Här jämförs endast mycket
kort resultaten från provfärgerna och sprayplasten:

Siltest. Ingen skillnad mellan färgerna.

Viskositet. Färgen från Brifa har högst Värde, medan Lafarge och Akzo Nobel har
lägst.

Densitet. Färgen från Lafarge har något högre densitet än övriga färger.

Vikttorrhalt. Tikkurilas färg har högst Värde, medan färgen från Star har lägst.
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Lagringsbeständighet. Färgerna från Geveko och Brifa bedöms vara mest
lagringsstabila.

Reflektans. Av färgerna har Star högst värde. Genomgående gäller att färgerna har

högre värden änreferenssprayerna.

Vidhäftning. Samtliga färger och normalsprayen uppfyller kraven enligt VÄG 94.

Tunnsprayen har värde under detta krav. Samtliga färger har bättre eller lika bra
vidhäftnin g som sprayplasterna. *

Nötningsmotstånd. Slitstyrkan för färgerna och normalsprayplasten har bedömts

vara likvärdig. Tunnsprayen hade emellertid betydligt sämre nötningsmotstånd.

Det är svårt att finna några direkta samband mellan laboratorieresultaten och
resultaten från provvägarna.

9 Kostnadseffektivitet

Enligt uppgifter från både entreprenörer och väghållare är förhållandet mellan

kostnaden att lägga 300 um vattenburen färg, 500 um tunnspray och 1 500 tim

normalspray cirka 1:1:2 (varierar något mellan tillverkare). Om man skulle ha lagt

dessa tjocklekar på provsträckorna, bör färgernas funktionstid vara lika lång som

tunnsprayens och åtminstone hälften av normalsprayens (i verkligheten har man

lagt färgerna på provsträckorna tjockare än 300 um).

Ser man till dessa kostnader, verkar tunnsprayen vara att föredra framför den

vattenburna färgen. Medan färgen bör kompletteras redan efter en säsong, kan

tunnsprayen möjligen hålla två säsonger. Detta gäller trots att färgerna på prov-

sträckorna de facto har lagts tjockare än vanligt, cirka 500 um istället för vanligen

cirka 300 um. Man ska dessutom observera att funktionsvärdena för tunnsprayen

oftast har varit bättre än för färgen.

Vad gäller normalsprayen, så borde den ha dubbelt så lång funktionstid som

färgen för att vara lika kostnadseffektiv. Att så kan vara fallet antyder resultaten:

färgen måste kompletteras efter en säsong, medan normalsprayen på tre av del-
objekten har hållit i nästan 2 år.

Det verkar således som att från funktions- och kostnadseffektivitetssypunkt är

en tunnspray att föredra framför en vattenburen färg. Emellertid är skillnaden i

kostnadseffektivitet mellan färgen och normalsprayen sannolikt inte stor. Dock

ska man ha i åtanke att sprayen hade högre funktionsvärden än färgen.

Dessa resultat ska inte generaliseras till vägar med ÃDT under 500 eller över

1 500 fordon/dygn.

10 Diskussion och slutsatser

Denna jämförelse mellan vattenburen färg och sprayplast visar att den sistnämnda
är att föredra, åtminstone om den är i form av tunnspray.

Ser man på provsträckan med en helt ny återvinningsasfalt, så har man haft

svårt att få färgen att täcka ordentligt. Dessutom var det svårt att få vägbanan helt
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fri från löst grus trots att vägen borstades av tre gånger under veckan mellan be-

läggningsarbetet och appliceringen av provmarkeringarna. Detta kan ha miss-

gynnat färgerna eftersom sprayplasterna lades tre veckor senare. Under applice-

ringen av färgerna gjordes en notering av vilka block som bedömdes vara

smutsiga, men analyserar man dessa separat finner man ingen skillnad i funktion

mot Övriga block. Så om en negativ effekt av smuts finns, har den varit liten.

Under hela försöksperioden (2 år) har sprayplasterna haft bättre funktion än de

vattenburna färgerna. Med den prisbild som har uppgivits innebär detta att

sprayplast, och då speciellt tunnspray, är att föredra.

Man ska emellertid ha i åtanke att några miljöhänsyn inte har tagits. Inte heller

har några arbetsmiljösynpunkter beaktats. Slutligen bör man notera att undersök-

ningen inte omfattar synbarheten i mörker och väta; man kan ha hypotesen att ju

tunnare vägmarkering man läger på en grovt texturerad beläggning, ju bättre våt-

synbarhet får man.

Beträffande resultatens generaliserbarhet ska man tänka på att provsträckorna

har legat i Södermanland. Om resultaten därmed är giltiga i exempelvis Skåne

eller Norrlands inland är osäkert. Om t.ex. saltbemängd luft eller sträng kyla miss-

gynnar färg eller sprayplast är okänt.

Slutsatsen av denna ganska begränsade studie är att tunnspray verkar

vara att föredra framför vattenburen färg. Däremot är det mer tveksamt om

man kan föredra normalspray framför vattenburen färg.
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