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Förord
VTI har fått i uppdrag att göra en tillståndsbeskrivningar av vägmarkeringar i

Region Mälardalen och Region Stockholm tillhörande vägmarkeringsklass 2.

Uppdraget har finansierats dels av dessa två regioner, dels av Vägverket/VÄG.

Projektledare har i Region Mälardalen varit Torgny Augustsson och i Region

Stockholm Tommy Jansson. På Vägverket/VÄG har Jan-Erik Elg varit kontakt-

person.

Mätningarna av retroreflexion har gjorts av LG RoadTech AB, där Göran

Nilsson har varit ansvarig.

Analys och rapport svarar undertecknad för.

Linköping i oktober 2001

Sven-Olof Lundkvist
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Sammanfattning
En tillståndsbeskrivning av vägmarkeringarnas funktion på vägar tillhörande väg-
markeringsklass 2 (ÅDT 500 - 4000 fordon/dygn) har gjorts i två regioner - Re-

gion Stockholm och Region Mälardalen. Syftet med mätningarna var dels att göra

en jämförelse med kraven enligt Vägverkets interna föreskrift, Regler för Under-

håll av Vägmarkering (RUV), dels att göra en jämförelse med klass-3-vägarna

(ÄDT > 4000 fordon/dygn). Resultaten skulle kunna användas för att framöver

fördela underhållsmedlen optimalt mellan de högtrafikerade vägnätet och vägar
med mindre trafik.

RUV tillåter att 20% av mätplatserna på en klass-2-väg har underkänt

funktionsvärde (100 mcd/mz/lux). På klass-3-vägarna - vägar med mer trafik -

tillåts endast 10% underkända mätplatser. En jämförelse med kraven enligt RUV

visar en tendens till att en större andel av klass-Z-vägarna än klass-3-vägarna

klarar RUV's krav. Detta beror inte på att vägmarkeringarna på klass-2-vägarna

har bättre funktion, utan på att kravet är satt lägre på dessa vägar. Sett över hela

datamaterialet klarar på klass-2-vägarna 46% av delobjekten RUV s krav, medan

endast 33% av klass-3-vägarna blir godkända.

Datamaterialet är något för litet för att säkra slutsatser ska kunna dras, men

man ser ändå att det är vanligare att vägmarkeringarna är underkända enligt RUV

än att de är godkända. Och en tendens är att färre godkänns på klass-3-vägarna än

på klass-2-vägarna.

Resultaten från årets mätningar (2001) visar vidare på följande skillnader

mellan klass-2- och klass-3-vägarna:

Retroreflexionens medelvärde är signifikant högre på klass-3-vägarna. Man ser

dessutom en tendens till att vägmarkeringsstandarden är bättre på dessa vägar,

men den uppmätta skillnaden är inte signifikant.

Man har en tendens till att vägarna tillhörande vägmarkeringsklass 2 har längre

pre-view-time än klass-3-vägarna. Detta förklaras inte av att dessa har bättre syn-

barhet, utan att hastighetsbegränsningen är lägre på klass-2- än på klass-3-
vägarna.

Från trafikantens synpunkt, verkar det dessutom som om vägmarkeringar på

huvudvägnätet har alltför dålig synbarhet, åtminstone om man ska kunna köra

med god komfort enligt hastighetsbegränsningen. Detta gäller speciellt längsgå-

ende linjer till vänster om fordonet, eftersom dessa ligger utanför halvljusets

asymmetrisektor.

Slutsatsen blir att man har fått en indikation på att relativt sett borde något mer

satsas på huvudvägarnas vägmarkeringar än på vägar med mindre trafik. Detta

accentueras ytterligare om man också beaktar att fler trafikanter får nytta av åt-
gärder på dessa vägar.
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1 Bakgrund och frågeställning
År 2000 gjordes på beställning av Vägverket/VÄG en landsomfattande tillstånds-

beskrivning av vägmarkeringarnas funktion på vägar tillhörande vägmarkerings-

klass 3, dvs. på vägar med ÅDT>4000 fordon/dygn. Studien år 2000, som redo-

visade vägmarkeringskvalitén uppdelat på både region- och länsnivå, kunde bland

annat fastslå vissa skillnader i vägmarkeringsstandard mellan regioner och även

mellan län inom en och samma region. Denna studie finns redovisad i VTI

Meddelande 901.

Ovan nämndastudie avsåg som sagt klass-3-vägar. Man frågar sig nu hur

standarden är på vägnätet med mindre trafik, vägarna tillhörande vm-klass 2, med

ÅDT mellan 500 och 4000 fordon/dygn? Klarar vägmarkeringarna på dessa vägar

kraven enligt Regler för Underhåll (RUV)? Om vägmarkeringarna är bättre på

dessa vägar än på de högtrafikerade vägarna, finns det kanske skäl att omfördela

medlen för underhåll av vägmarkeringar. Vägar tillhörande vm-klass 3 mäts inom

ett annat projekt.

2 Mät- och urvalsmetod

Mätningarna av retroreflexion har gjorts med ett mobilt instrument av typen

Ecodyn 30. Detta är ett av de två instrument som användes vid mätningarna av

klass-3-vägar - det som är monterat på en Renault.

Metoden att indela vägarna i objekt och slumpa sådana för mätningar har varit

densamma som i projektet som avser klass-3-vägar. Mer om detta finns att läsa i

VTI Meddelande 901.

3 Analys
I stort följer analysen samma mönster som för klass-3-vägar. Detta innebär att för

varje delobjekt (varje typ av längsgående vägmarkering) redovisas kvalitetsklass

och retroreflexionens medelvärde. Beträffande kvalitetsklass avser klass 3 att del-

objektet är säkert godkänt, klass 2 sannolikt godkänt, klass 1 sannolikt underkänt
och klass 0 säkert underkänt enligt RUV.

Förutom ovan nämnda parametrar redovisas även den för trafikanten viktiga

storheten, pre-view-time, förkortat pvt. Denna beskriver hur långt i fram i tiden

vägmarkeringen syns i halvljus om man kör enligt vägens gällande hastighets-

begränsning.

För varje län (AB, C, D, T och U) redovisas därefter ett sammanfattande mått

för medelvärdet av kvalitetsklasser samt för retroreflexionen.

Slutligen görs en jämförelse med kraven enligt Regler för Underhåll av Väg-

markering (RUV) samt en jämförelse av vägmarkeringsstandarden på klass-2- och
klass-3-vägar.
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4 Resultat

4.1 Data för enskilda delobjekt

Tabellerna 1-5 redovisar resultaten för de objekt som slumpmässigt har valts för

mätning. Varje tabell visar delobjektens kvalitetsklass, retroreflexionsmedelvärde

samt pre-view-time. Det sistnämnda har beräknats som

R
pvtz S< L),V

 

där S(RL) är medelvärdet för synbarheten av en vägmarkering med retro-
reflexionen RL. Detta är beräknat för halvljus och den medelsvåra situationen

enligt COST 331, dock med förarens ålder satt till 60 år. v avser rådande hastig-

hetsbegränsning i objektet.

Man ska observera att RUV på klass-2-vägar tillåter 20% underkända mätplatser.

Kvalitetsklassen, K, har därför baserats på detta, dvs.

K = 0 fler än 20% av mätplatserna hade R < 80 med/m2/lux (säkert under-

känt)

K = 1 fler än 20% av mätplatserna hade R < 100 mcd/mz/lux (sannolikt

underkänt)

K = 2 färre än 20% av mätplatserna hade R S 100 mcd/mz/lux (sannolikt

godkänt)

K = 3 färre än 20% av mätplatserna hade R < 120 med/mZ/lux (säkert god-

känt)

För klass-3-vägarna tillåter RUV endast 10% underkända mätplatser. Medelvärdet

av kvalitetsklasser som baseras på detta kriterium benämns vägmarkerings-

standard. Vägmarkeringsstandarden är således alltid beräknad från kravet att 10%

av mätplatserna får vara underkända, oavsett om vägen tillhör vägmarkeringsklass
2 eller 3.

Följ ande förkortningar används i tabellerna:

<7m 5-7-metersväg

9m 7-9-metersväg

13m 10-13-metersväg

kant f kantlinjen i framriktningen

kant b kantlinjen i bakriktningen
mitt mittlinjen
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Tabell 1 Kvalitetsklass, K (0-3), retroreflexionens medelvärde, RL (med/mZ/lux)

samt preview-time, pvt (sek), för 16 delobjekt iAB-län.

        

objekt väg vägtyp plats delobjekt K RL pvt

kant f 0 98 1,9

AB1 280 9m Rimbo - 76 (ö. Edsbro) kant b 1 105 2,0

mitt 1 123 1,7

kant f 0 89 2,4

AB2 523 9m 576 (Nykvarn) - Överenhörna kant b 0 82 2,4

mitt 1 113 2,0

kant f 0 50 2,0

A83 528 <7m Herrhamra - 73 (n. Nynäsh.) kant b 0 78 2,3

mitt - - -

kant f 1 111 2,6

AB4 542 <7m 225(Sorunda) - 257(Tungelsta) kant b 1 126 2,6

mitt - - -

kant f 3 210 2,3

AB5 816 9m Ekerö -färja (Munsö) kant b 3 188 2,2

mitt 3 159 1,7

kant f 1 124 2,6

A86 912 9m C-Iän - Mariedal kant b 0 104 2,5

mitt 2 171 2,2

        

Tabell 2 Kvalitetsklass, K (0-3), retroreñexionens medelvärde, RL (mcd/mz/lux)

samt pre-view-time, pvt (sek), för 14 deIObjekt i C-län.

       

 

  

     

objekt väg vägtyp plats delobjekt K RL pvt

kant f 3 161 2,2

C1 76 9m AB-Iän - Norrskedika (1100) kant b 2 143 2,1

mitt 1 162 1,8

kant f 3 166 2,2

C2 76 9m Norrsk. (1100) - Lövst. (777) kant b 2 158 2,2

mitt 3 168 1,8

kant f 3 162 2,2

C3 76 9m Lövstabruk (777) - Skutskär kant b 1 126 2,0

mitt 3 172 1,8

kant f 3 143 2,1

C4 254 9m Fjärdhundra (70) - U-Iän kant b 2 133 2,1

13m mitt 2 122 1,7

kant f 0 96 2,5

05 555 <7m Vreta (263) - Slottskogen kant b 0 97 2,5

mitt - - -
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Tabell 3 Kvalitetsklass, K (0-3), retroreflexionens medelvärde, RL (med/mZ/lux)

samt pre-view-time, pvt (sek), för 15 delobjekt iD-län.

       

objekt väg vägtyp plats delobjekt K RL pvt

kantf 0 106 2,0

D1 53 9m Nyköping (E4) - Sparreholm kant b 1 146 2,1

mitt 0 86 1,5

kantf 2 161 2,2

D2 216 9m Jönåker (E4) - 52 (v. Bettna) kant b 2 146 2,1

mitt 1 96 1,6

kantf 2 183 2,2

D3 221 9m Bettna (52) - Flen (55) kant b 3 204 2,3

mitt 1 126 1,7

kantf 1 133 2,7

D4 551 <7m E-län - Katrineholm (55) kant b 1 134 2,7

mitt 1 97 1,9

kant f 1 115 2,0

D5 899 9m Ärla - Kjula (959) kant b 1 107 2,0

mitt 2 146 1,7

        

Tabell 4 Kvalitetsklass, K (0-3), retroreflexionens medelvärde, RL (mcd/mz/lux)

samt pre-view-time, pvt (sek), för 18 delobjekt 1' T-län.

         

objekt väg vägtyp plats delobjekt K RL pvt

kant f 0 90 1,9

T1 52 9m Sköllersta (51) D-Iän kant b 0 115 2,0

mitt 2 152 1,8

kantf 3 184 2,2

T2 204 9m Mullhyttan - Vintrosa (E18) kant b 3 217 2,3

mitt 3 196 1,8

kantf 1 140 2,1

T3 249 9m Lindesberg (60) - U-län kant b 1 144 2,1

mitt 3 222 1,9

kantf 1 134 2,7

T4 623 <7m Kilsmo (654) - Odensbacken kant b 1 123 2,6

mitt 1 114 2,0

kantf 1 155 2,8

T5 815 9m Rinkaby (823) - Fellingsbro kant b 1 155 2,8

mitt 2 180 2,2

kant f 1 159 2,8

T6 823 9m örebro (E18) - Lillkyrka kant b 2 165 2,3

mitt 2 142 2,1
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Tabell 5 Kvalitetsklass, K (0-3), retroreflexionens medelvärde, RL (mcd/mZ/lax)

samt pre-view-time, pvt (sek), för 18 delobjekt i U-län.

        

objekt väg vägtyp plats delobjekt K RL pvt

kant f 3 288 2,4

U1 56 9m D-Iän - Kungsör kant b 3 243 2,4

mitt 2 160 1,8

kant f 3 164 2,2

U2 70 9m C-län - Kumla kyrkby (790) kant b 3 153 2,2

mitt 3 225 1,9

kant f 3 226 2,9

U3 256 9m Norberg (68) - Västerfärnebo kant b 2 176 2,8

mitt 1 1 40 1,6

kant f 2 121 2,0

U4 272 9m 869 (ö. Tärnsjö) - C-Iän kant b 1 119 2,0

mitt 1 123 1,7

kant f 2 167 2,2

U5 668 <7m Ramnäs (68) - Ängelsberg kant b 2 169 2,2

mitt 1 1 01 1,5

kant f 1 120 2,6

U6 771 9m 67 (v. Ransta) - 70 (Hedäker) kant b 1 108 2,5

mitt 1 104 2,1

         

4.2 Jämförelse med RUV och jämförelse mellan klass-2-
och kIass-3-vägar

I avsnitt 4.1 användes storheten kvalitetsklass, K, för att beskriva kvalitén på väg-

markeringarna i ett delobjekt. Medelvärdet av K, Km, för samtliga delobjekt
redovisas i tabell 6, nedan. Tolkningen av detta Km är:

Km < 2,0 en övervägande andel av vägmarkeringarna i länet eller regionen

är säkert eller sannolikt underkända enligt RUV

Km 2 2,0 en Övervägande andel av vägmarkeringarna i länet eller regionen

är säkert eller sannolikt godkända enligt RUV

Tabell 6 Medelvärdet av kvalitetsklasserna, Km, för regionerna och länen.
Kvalitetsklasserna är baserade på RUV's krav för klass-Z-va'gar, a. v. s. högst 20%
av samtliga mätplatserfår vara underkända. n avser antalet uppmätta delobjekt i

länet.

    

  

 

 

regLon län n KL

Stockholm AB 16 1,1

vm-klass 2 I 0 -

VST 1 6 1,1

C 14 2,0

Mälardalen D 15 1,3

vm-klass 2 T 18 1,6

U 18 1,9

VMN 65 1,7
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Man ser att endast ett län har ett medelvärde av K som kan betraktas som godkänt

- nämligen C-län. Övriga har Km lägre än 2,0. Sett över hela regioner, är väg-

markeringarna i både Stockholm och Mälardalen underkända.

Fördelningen av kvalitetsklasser jämförs i figur 1 avseende klass-2-vägar

(baserat på 20% underkända mätplatser) och klass-3-vägar (baserat på 10% under-

kända mätplatser).

Fördelning av kvalitetsklasser

70
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UI O
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Figur 1 Fördelningen av kvalitetsklasser o'r vägar tillhörande vägmarke-
ringsklass 2 (20% underkända mätplatser tillåts) oeh vägmarkeringsklass 3 (10%
underkända mätplatser tillåts) iRegion Stockholm och Region Mälardalen.

Figur 1 visar således hur stor andel av delobjekten som skulle ha blivit godkända

vid en funktionskontroll enligt RUV. Här framgår ganska tydligt att fler delobjekt

i vägmarkeringsklass 2 än i vägmarkeringsklass 3 skulle ha godkänts - åtminstone

i VMN. Adderar man de gröna och gula staplarna (säkert respektive sannolikt

godkända delobjekt) finner man att i VST var 20% av delobjekten i vm-klass 3

godkända, men 25% i vm-klass 2. I VMN är motsvarande siffror 38% för vm-

klass 3 och 52% för vm-klass 2.

Det förfaller således som att man borde satsa mer underhåll på klass-3-vägarna,

åtminstone med hänsyn tagen till kraven i RUV.

Det ska påpekas att de skillnader i fördelning av kvalitetsklasser som syns i

figur 1 inte är statistiskt säkerställda. Detta förklaras av att dataunderlaget är allt-

ör litet.

Vill man göra en korrekt jämförelse mellan vägmarkeringsstandarden på klass-

- och klass-3-vägar, måste man använda samma kriterier för godkänd och under-

änd mätplats för de två vägmarkeringsklasserna. Tabell 7 och figur 2 visar väg-

markeringsstandarden baserad på att endast 10% underkända mätplatser tillåts -

både för klass-2- och klass-3-vägar.
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Tabell 7 Retroreflexionens medelvärde, RL, (mcd/mZ/lax), vägmarkerings-

standarden, VMS, samt pre-view-time, pvt, för regionerna och länen. Väg-
markeringsstandarden är beräknad på att högst 10% av mätplatserna fårvara
underkända. Detta gäller både klass-Z- och klass-å-vägarna. n avser antalet app-
mätta delobjekt i länet.

            

_rggion län n VMS RL pvt

Stockholm AB 16 0,4 121 2,2

vm-klass 2 l 0 - - -

VST 16 0,4 121 2,2

Stockholm AB 15 0,6 129 2,0

vm-klass 3 l 0 - - -

VST 15 0,6 129 2,0

C 14 1,3 144 2,1

Mälardalen D 15 0,7 132 2,0

vm-klass 2 T 18 1,1 155 2,3

U 18 1,4 162 2,2

VMN 65 1,1 149 2,2

C 12 1,1 143 1,9

Mälardalen D 9 1,2 168 2,1

vm-klass 3 T 9 1,2 159 2,2

U 12 1,7 245 2,4

VMN 42 1,3 181 2,1

 

Man noterar att retroreflexionen är högre på klass-3- än på klass-Z-vägarna både i

Region Stockholm och Region Mälardalen. Trots detta är pvt lägre (sämre) på

klass-3-Vägarna. Detta förklaras av att klass-Z-vägarna i flera fall har hastig-

hetsbegränsningen 70 km/h, medan klass-3-V'agarna har 90 eller 110 km/h. Och

pvt är ju synbarheten dividerad med hastigheten, varför den kommer att öka med

minskad hastighet.

VTI notat 56-2001 13
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D vm-klass 3

 

C-I" D-Iän T-Iän U-län

Figur 2 Vägmarkeringsstandarden på klass-Z-vägar jämfört med klass-3-vägar i
5 län.

igurerna 3 och 4 Visar retroreñexionens medelvärde respektive pre-View-time för

åde klass-2- och klass-3-Vägarna.

Retroreflexionens medelvärde

Ivm-klass 2

EI vm-kiass 3

RL
(m

cd
lm

zl
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x)

 

D-Iän T-Iän U-Iän

Figur 3 Retroreflexionens medelvärde på klass-Z-vägar jämfört med klass-3-
vágar i 5 län.
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Medelvärde for pre-view-time
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län

igur 4 Pre-view-timeför klass-Z-vágarjämfört med klass-3-vägar i 5 län.

111 man gör ett t-test för samtliga objekt i samtliga län, för att jämföra väg-

markeringsstandarden och retroreflexionen på klass-2- och klass-3-vägar, finner

man följande:

0 Det är ingen skillnad på vägmarkeringsstandarden mellan klass-2- och klass-
-vägar.

0 Klass-3-vägarna har signifikant högre retroreflexion än klass-2-vägarna.

0 Man kan inte påvisa någon skillnad i pvt mellan klass-2- och klass- -vägarna

Om man gör samma analys på lansnivå finner man att inte i något län har man

kunnat påvisa en skillnad i vägmarkeringsstandard eller pvt mellan klass-2- och

klass-3-vägar. Dock uppmättes högre retroreflexion på klass-3- än på klass-2-

vägarna i D- och U-län.

Om man studerar olika linj etyper, så finner man att mitt-, körfälts- och vänster

kantlinje har signifikant lägre pvt i halvljus än höger kantlinje. För klass-2 och

klass-3 -vagarna sammanslagna, har högerplacerade vägmarkeringar pvt = 2,3 sek

och vänsterplacerade pvt = 1,8 sek. Denna skillnad är signifikant på nivån 5%.
Den längre synbarheten av högerplacerade linjer förklaras av att halvljuset är

asymmetriskt, varför en vänsterplacerad vagmarkering måste ha betydligt högre

retroreflexion än en högerplacerad för att få samma synbarhet och därmed samma

pre-vieW-time.

Det europeiska projektet COST 331 gav en Viss vägledning om vilka krav man

bör ställa på vägmarkeringars synbarhet. Man säger bland annat att en absolut

minsta pvt för säker körning är 1,8 sek. Vidare kan man tolka resultaten som att

ett krav för säker och komfortabel körning är att pvt är åtminstone 2,2 sek. Tabell

8 visar andelen delobjekt som uppfyllde pvt = 1,8 sek respektive pvt = 2,2 sek.
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Tabell 8 Andel delobjekt som uppfyller kraven på pvtfor säker körning (1,8 sek)
ochför säker och komfortabel körning (2,2 sek). Uppdelat på vägmarkeringsklass
samt höger- och vänsterplaceracle delobjekt. Baserat på 8] och 57 a'elobjekt på
klass-Z- respektive klass-3-vägar.

    

vägmarkering till vägmarkering till

höger vänster

andel delobjekt vm-klass vm-klass vm-klass vm-klass

med 2 3 2 3

pvt 2 1,8 sek 100% 100% 60% 62%

pvt 2 2,2 sek 68% 56% 8% 10%

       

Tabell 8 är egentligen baserad på ett alltför litet underlag, men man konstaterar

ändå att mittlinjerna har betydligt sämre synbarhet i halvljus än kantlinjerna (i den

dimensionerande mötessituationen). Tabell 8 visar Vidare att mittlinjen sällan

uppfyller kravet för säker och komfortabel körning och kantlinjen i något mer än

hälften av objekten. Resultaten är snarlika för klass-Z- och klass-3-Vägar.

16 VTI notat 56-2001



5 Kommentarer och slutsatser

Mätningarna av retroreflexion på vägar tillhörande vägmarkeringsklass 2 har inte

visat på några stora skillnader jämfört med klass-3-vägarna. Följande framkom:

0 Man har en tendens till bättre Vägmarkeringsstandard på klass-3-vägarna.

Skillnaden mot klass-Z-vägarna är dock inte signifikant.

0 Man har signifikant högre retroreflexion på klass-3-vägarna, jämfört med

klass-2-vägarna.

0 Man har en tendens till längre pre-vieW-time på klass-Z-vägarna, jämfört med

klass-3-vägarna.

0 Vid en jämförelse med kraven enligt RUV finns en tendens till att klass-2-
vägarna i högre grad uppfyller kravet än vad klass-3-vägarna gör.

Vid en första anblick kan resultaten synas vara motsägelsefulla: Högre retro-

reflexion och bättre Vägmarkeringsstandard på klass-3-vägarna, ändå har man en

tendens till längre pre-view-time på klass-Z-vägarna och dessutom uppfyller en

större andel av dessa kravet enligt RUV.
Förklaringen till ovanstående är att pre-vieW-time är beroende av hastig-

hetsbegränsningen på vägen, och klass-2-vägarna har oftast lägre hastighetsbe-

gränsning än klass-3-vägarna, vilket ger en längre pvt.
Att fler klass-Z-vägar klarar RUV s krav beror helt enkelt på att kravet för

dessa vägar är lägre än för klass-3-vägarna.

Under analysarbetet ser man även att dataunderlaget är alltför litet. Mät-

ningarnas omfattning i varje län är tillräcklig, men mycket skulle vara vunnet om

fler regioner hade deltagit.

Slutsatserna man kan dra av mätningarna på klass-2- och på klass-3-vägarna

blir:

Om det primära målet är att uppfylla kraven enligt RUV, bör man fördela

medlen, så att något mer satsas på vägarna tillhörande vägmarkeringsklass 3 -

dessa är i högre grad underkända än klass-2-vägarna.

Även då man fokuserar på trafikantens behov framkommer att något mer borde

satsas på klass-3-vägarna. Dessa har i medeltal något kortare pre-view-time än
klass-2-vägarna.

Således drar man slutsatsen att vägmarkeringsstandarden och retroreflexionens

medelvärde är högre på klass-3-vägarna, men att skillnaden inte är så stor som

skulle motiveras av den högre hastighetsbegränsningen och det högre krav som

ställs enligt RUV.
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