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Effekter av vägbeläggningar på siktsträckan

till vägmarkering i solljus.
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Hans Laurell

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack

581 01 xLINKÖPING

1. SAMMANFATTNING

Försöket syftade till att belysa frågan om vägmarkering-

ars synbarhet i dagsljus på olika beläggningstyper (färg,

textur).

Studien utfördes som dynamiska mätningar av siktsträcka

till vägmarkering i solljus för ett antal försöksper-

soner utmed en 200 km lång Vägslinga i Östergötland och

med tre olika beläggningstyper:

l. ljus ytbehandling, där stenmaterialet

utgjordes av leptit-gnejs,

2. nylagd svart speglande asfaltbetong,
(

3. några år gammal asfaltbetong med grå-

aktigt stenmaterial.

I samband med varje siktsträckeregiStrering uppmättes

även vägbanans och vägmarkeringens luminans samt solens

läge vid försökstillfället i förhållande till körrikt-

ningen.

Resultatet av försöket, som av olika anledningar har

många osäkerheter, blev att siktsträckan ökar med

ökande kontrast. Denna kontrast har ett komplext sam-

band med flera faktorer såsom vägytans färg, textur och

fuktighetstillstånd samt solens horisOntella och verti-

kala infallsvinklar mot körriktningen.
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l. BAKGRUND

Den ökade användningen av ljusa vägbeläggningar i

Sverige har då och då aktualiserat frågan om till-

räcklig kontrast mellan de vita vägmarkeringarna och

körbanebeläggningen erhålls. De beläggningstyper,

som framför allt har ansetts skapa dessa problem är

ytbehandlingar, som utförts med ljusa, naturliga

stenmaterial, exempelvis med den vita leptitgnejsen

(kvarts-, fältspatrik bergart) från norra Östergöt-

land.

VTI fick VV:s uppdrag att göra en pilotstudie av

problemet, varvid målsättningen närmast var att be-

lysa problemets omfattning. Förutom VV har även TFD

inom ramen för forskartjänsten i trafiksäkerhet-väg-

teknik bekostat studien.

Studien utfördes sOm mätningar av siktsträcka till

vägmarkering i solljus. Rent allmänt under dagsljus-

förhållanden gäller, att siktsträckans längd beror av

färgskillnad och kontrast mellan vägbeläggning och

vägmarkering (bortsett från väggeometriska faktorer).
s.

Kontrasten (C) uttrycks som

L - LB'

---- där L = vägmarkeringens lu-
LB V

minans och LB är vägbeläggningens luminans.

Då bländande ljuskällor, i detta fall framför allt

solen och dess reflexer i vägbanan, befinner sig inom

synfältet, utsätts ögat för en synnedsättande bländning,

vilket försvagar kontrastkänsligheten. Denna effekt kan

beräknas genom att man adderar en storhet LekV (ekvi-

valenta ströljusluminansen) till L 1 nämnaren i kon-
B

trastformeln. I denna studie har inga försök gjorts att
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beräkna LekV trots att den sannolikt har stor inverkan

vid direkta motljusfall.

Faktorer som påverkar vägbeläggningens och vägmarke-

ringens luminans är belysningsstyrkan i observations-

området\ och reflexionsegenskaperna för olika ljus-

infallsriktningar. Ljusreflexionsegenskaperna kan vi-

dare sägas bero på ytornas färg och ytstruktur.

2. METOD

Vägmarkeringarnas synbarhet studerades genom att ett

antal personer som åkte med som passagerare fick till

uppgift att upptäcka speciellt för undersökningen ut-

lagda markeringar, varvid aVstånden från upptäckts-

punkten till markeringen registrerades.

Vägbetingelser: Försöket ägde rum utmed en 200 km lång

 

vägslinga på det allmänna vägnätet i norra Östergöt-

land (se bilaga 1).

Längs denna sträcka hade försöksvägmarkeringarna lagts

ut på tre olika typer av beläggningar:

l. ljus ytbehandling, där stenmaterialet

utgjordes av leptit-gnejs,

2. nylagd svart speglande asfaltbetong,

3. -några år gammal asfaltbetong med grå-

aktigt stenmaterial.

Vägmarkeringar: De vägmarkeringar som utgjorde upptäckts-

 

uppgifter hade dimensionerna 0,10 x 3,00 m och utgjor-

des av en prefabricerad vägmarkeringstejp utan glaspär-

lor i ytan (fabrikat 3 M Scotch Lane). Markeringarna
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placerades mitt i högra körfältet och på sådana väg-

avsnitt att varje markering föregicks av en minst

300 m lång raksträcka.

Utförande: Två försöksgrupper om fyra personer fick

 

var sin dag medfölja i en försöksbil med utrustning

för registrering av siktsträcka.

Grupp 1 åkte försökssträckan ett varv medsols och

grupp 2 ett varv motsols. Försökspersonernas uppgift

var att oberoende av varandra upptäcka de för under-

sökningen utlagda markeringarna och att genom att

trycka på en knapp registrera den punkt där upptäck-

ten skedde. Varje person hade en tryckknapp, anslu-

ten till en elektronisk räkneenhet, som via ett femte

hjul kontinuerligt mätte den körda sträckan. Räkneen-

heten saknade dock automatisk utskrift, varför försöks-

ledaren (=föraren) efter varje passerad markering måste

stanna för att manuellt registrera de uppmätta avstån-

den.

Körningarna startade vid VTI i Linköping omkring kl

09.00, och hastigheten hölls så konstant som möjligt

kring 70 km/h{ På grund av de relativt täta uppehållen

för avståndsregistrering (och för inväntan av följebil)

tog dock hela körningen ca 6 tim, inklusive ett mat-

uppehåll.

Försökspersoner: Sammanlagt deltog åtta personer i för-

 

söket. Alla var anställda vid VTI, men ingen av dem hade

tidigare arbetat med ämnet vägmarkeringar. Sammansätt-

ningen var blandat manlig och kvinnlig och åldern va-

rierade mellan 23 och 33 år. Samtliga rapporterade

"normal" eller "bra" syn. Någon synskärpekontroll före-

togs ej, eftersom varje person fick se alla vägmarke-

ringarna, och eventuella syndefekter därför bör ha haft

en konstant effekt i alla upptäcktssituationerna.
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Ljusmätning: Utom siktsträckemätningarna gjordes även

 

vissa belysningstekniska mätningar för att försöka re-

latera de erhållna siktsträckorna till bakomliggande

fysikaliska variabler. Dessa mätningar gjordes från en

följebil.

I anslutning till varje siktsträckemätning antecknades

tidpunkten, fotograferades vägmarkeringen samt regist-

rerades vägbanans och vägmarkeringens luminans med en

luminansmätare (fabrikat Hagner universal modell 82).

Mätgeometrin framgår av figur 1.

ÄTARE VÄGENSLUMINANSM R|KTN|NG
*

Eg_ 57. VAGBANA

 

///7///////////////7//////f

3m

 

  

Figur 1. Geometrin vid luminansmätningarna.

För varje mättillfälle beräknades också solens verti-

kala infallsvinkel mot markplanet (solhöjden) samt ho-

risontella infallsvinkel mot Vägens riktning (B). 801-

höjden h beräknas ur uttrycket:

sin(h) = sin(y)-sin(d)+cos(y)-cos(d).cos(t),

(BYGG l43:74l)

där y=ortens polhöjd (y=58,4O för Linköping), d=solens

deklination (beror av kalenderdag, d=0 då försöket ut-

fördes) och t=solens timvinkel (00 kl 12, +150 kl 13,
+300 kl 14 osv). Värdena på solhöjden varierade mellan

23,70 och 31,60.

Den horisontella vinkeln 8 mot vägen bestämdes medhjälp

av kompass, och varierade i stort sett över hela områ-

det 00 (medljus) till 1800 (motljus), se figur 2.
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Figur 2. Definition av solens horisontella infalls-

vinkel (B).

3. RESULTAT OCH KOMMENTARER

Värdena från de olika mätningarna och beräkningarna

samt de erhållna siktsträckeresultaten har samman-

ställts i tabell 1. I en kolumn redovisas även lumi-

nanskontrasten mellan Vägmarkering och vägbana.

Det måste betbnas att underlaget för studien är för

begränsat för att några egentliga slutsatser skall

kunna dras av resultaten. Som framgår av tabellen

erhölls dessutom ett så stort bortfall vid siktsträcke-

bestämningarna att av 32 mätningar (16 sträckor x 2

riktningar) endast 17 har kunnat utnyttjas. Anled-

ningen till det stora bortfallet av provsträckor var

att det vid försökets utförande Visade sig att flera

markeringar måste utgå ur försöket på grund av att

de var felaktigt placerade t ex i skuggan, på en 0-

jämnhet i vägbanan eller så att de blev helt synliga

för hela försöksgruppen efter en kurVa eller ett krön.

Detta bortfall måste förklaras med den knapphet som

rådde på lämpliga sträckor med hänsyn till väggeomet-
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TABELL 1. Sammanställning av mätningar och siktsträcke-

resultat

Vägmar- 8501 801- Vägmar- Vägbana Kontrast Siktsträcka
kering höjd kering Be- Luminans LV - LB till vägmar-
nr 1 inans lägg- 103 (Cd/m2) | L I kering

O 0 10 (Cd/m2) ning B
( ( (LV) 1) (LB) (m)

Medsols
1 31 30 15 G 4 2,8 -
2 44 31 18 L 8 1,2 -
3 49 32 18 L 7 1,6 -
4 79 32 3,2 L 1 2,2 -
5 6 32 17 L 7 1,4 191
6 50 31 12 G 2 5,0 -
7 57 31 12 G 2 5,0 196
8 8 30 13 G 2,5 4,2 181
9 8 30 17 S 1,5 10,3 203

10 0 30 15 5 1,5 9,0 243
11 171 28 12 L 4 2,0 -
12 179 26 17 G 3,5 3,9 -
13 41 25 11 L 4 1,8 -
14 27 25 11,5 L 5 1,3 143
15 89 24 8,5 L 4 1,1 100
16 33 24 9,5 L 4 1,4 146

Motsols

1 86 29 12,5 L 6,5 0,9 94
2 34 30 20 L 8 1,5 141
3 98 30 10 L 5 1,0 94
4 86 30 14 L 6,5 1,2 -
5 69 30 14 S 0,6 22,3 -
6 59 31 1,9 L 0,7 1,7 -
7 - - - G - - -
8 2 31 5,6 G 1,1 4,1 -
,9 177 31 i 39 S 7,5 4,2 88

'10 172 30 43 S 8 4,4 55
11 169 30 21 G 7,5 1,8 111
12 145 30 9 G 3 2,0 117
13 149 27 13,5 G 6 1,2 116
14 178 26 23 L 8 1,9 -
15 163 26 21 L 7 2,0 -
16 177 25 16 L 5,5 1,5 82

1) G = gråaktig asfaltbetong
L = ljus ytbehandling
S = svart asfaltbetong

VTI MEDDELANDE 34'



trin. Några provsträckor måste utgå på grund av att

registreringsutrustningen krånglade eller störande

trafik vid mättillfället. Det måste dock betonas

att strykningarna av provsträckor har skett helt

slumpmässigt utan någon systematik. De angivna

siktsträckorna utgör dessutom medelvärden av en-

dast fyra personers bedömningar och standardav-

vikelsen har i medeltal blivit ungefär 30 m.

Luminansmätningarna utfördes av praktiska skäl med

en mätgeometri som motsvarade en siktsträcka på

12-13 m medan medelsiktsträckan för samtliga mät-

ningar var ungefär 140 m. Detta kan ha inverkat

främst under motljusförhållanden på de speglande be-

läggningarna.

Resultatet av denna studie har sammanfattats i figu-

rerna 3 och 4. Det bör dock påpekas att detta enbart

måste ses som ett försök att strukturera materialet

utan konstateranden av statistiskt signifikanta effek-

ter.
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*Figur 3. Siktsträcka prickad mot solens horisontella

infallsvinkel.

I figur 3 redovisas siktsträckan prickad mot solens

horisontella infallsvinkel. Rent generellt Visar fi-

guren inte helt oväntat att siktsträokan avtar i mot-

ljus. Figuren antyder också tendenser som inte motsä-

ger det tidigare resonemanget, nämligen att färgen be-

tyder mest för kontrasten i rent medljus, medan för

rent motljus ytstrukturen och de därvid sammanhängande

speglande reflexionsegenskaperna också har ett starkt

inflytande. Illustration, se bilaga 2.
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Figur 4. Siktsträcka prickad mot luminanskontrasten

mellan markering och vägbanan.

I figur 4 har de erhållna siktsträckorna prickats mot

uppmätt kontrast mellan markering och vägbana. I redo-

visningen har dock fyra mätvärden för de mest extrema

motljusbetingelserna eleminerats, eftersom kontrastbe-

räkningarna för dessa var särskilt osäkra på grund av

den ojämna luminansfördelningen i observationsområdet

och solens direkt bländande effekt. Kontrastskalan har

logaritmerats av praktiska skäl. Figuren visar rent

generellt att siktsträckan ökar med ökande kontrast.
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Slutsats och förslag till Vidare undersökningar

Denna studie har visat att siktsträckans längd till

vägmarkering under solljusförhållanden har ett komp-

lext samband med flera faktorer och att frågan om

tillräcklig kontrast mellan vägmarkering och vägbana

inte enbart är en fråga om beläggningsytans färg.

Eftersom det är viktigt att man även under dagsljus-

betingelser kan se vägmarkeringar i tid, för att till-

godogöra sig den information, som de kan förmedla t ex

vad beträffar omkörningsförhållanden, bör en större,

mera systematisk undersökning göras där hänsyn tas till

Vägbeläggningens färg, textur samt fuktighetstillstånd

och solens vertikala samt horisontella infallsvinklar.

Vidare undersökningar skulle också kunna omfatta under-

sökningar av vägmarkeringars synbarhet under andra ljus-

förhållanden och leda till rekommenderande av kriterie-

värden för kontrasten i de situationer man kan bedöma

som dimensionerande, d v 5 indirekt krav på ljusreflex-

ionsegenskaperna i dagsljus, stationär belysning och

fordonsbelysning för aktuella vägmarkerinsmaterial. I

vissa fall finns sannolikt en motsättning mellan sådana

krav på materialen. Glaspärlor i Vägmarkeringens yta

t ex ger betydligt bättre synbarhet vid fordonsbelysning

men försämrar effekten vid stationär belysning och vid

dagsljus.

VTI MEDDELANDE 34



BILAGA 1

 

FÖRKLARINGAR

FÖRSÖKSSLINGAN STRECKAD
o .-. FÖRSÖKSSTRÄCKA
FÖRSÖKSSTRÄCKENUMMER STÅR TILL HÖGER
OM VÄGEN l FÄRDRIKTNINGEN.
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Bilaga 2

För att illustrera solens inverkan på kontrasten mellan

vägmarkering och vägbana har fotografier av provsträcka

9, där vägbeläggningen utgjordes av nylagd svart asfalt-

betong, i både medljus och motljus medtagits.

 

_Figur 5. Nylagd svart asfaltbetong

B = 80 solhöjd = 300

 

Figur 6. Nylagd svart asfaltbetong.

5801: 1770 solhöjd = 310
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