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VTI:S ERFARENHETER RÖRANDE VÄGMARKERINGARS RETRO-

REFLEXIONSEGENSKAPER

l BAKGRUND

Redan på 40-talet började man för att förbättra de optiska egenskaperna

använda glaspärlor på målade vägmarkeringslinjer. Vi fick då vägmarke-

ringar som åtminstone i torr väderlek gav en god visuell ledning. Dubb-

däcken kom och slitaget på vägbana och markeringar ökade drastiskt.

Motdraget blev termoplastiska markeringar, vilka introducerades i Sverige

i början på 70-talet. Ungefär där står vi idag. Vi har vägmarkeringar som

fungerar acceptabelt i torr väderlek, men dåligt i våt. De har dessutom

starkt nedsatt funktion under vinterhalvåret. Sammanfattningsvis kan

sägas att vägmarkeringarna fungerar tillfredsställande endast vid torr

väderlek under den ljusa årstiden. En vidareutveckling mot markeringar

med god synbarhet också under vintern och i väta känns därför angelägen, i

synnerhet som det är vid dessa tillfällen som trafikanten har störst nytta av

att kunna se vägmarkeringarna.

2 FORSKNINGEN TILL DAGS DATO

Hittills utförd forskning har i hög grad varit inriktad på att studera torra

vägmarkeringars funktion. I pricip kan man säga att den har haft fyra olika

inriktningar.

l) Funktionstest av olika material.

2) Standardisering av ett mätinstrument och en mätmetod för utvärdering

av vägmarkeringars retroreflexion (specifika luminans).

3) Undersökning av retroreflexionens variation med årstiden.

4) Undersökning av synbarheten, relaterad till retroreflexionen.



3 FUNKTIONSTEST AV OLIKA MATERIAL

3.1 Allmänt om funktionstest

När man provar nya material, är man i allmänhet intresserad av hur yttre

miljöfaktorer (slitage från fordon, inverkan av smuts, salt, etc) påverkar

funktionen. Man har då två alternativ; utsätta materialet för artificiellt

slitage eller applicera massan på en väg, vilket betyder att den blir utsatt

för reellt slitage från trafiken. Oftast är det senare att föredra, speciellt

om man är intresserad av markeringens optiska funktion. Man får då en

påverkan av _alla_ miljöfaktorer och har möjlighet att studera eventuella

samspelseffekter. I de studier som har gjorts under de senaste tio åren har

därför den senare metoden använts.

Vid uppmätning av markeringens optiska egenskaper har man återigen två

möjligheter; mätning i laboratorium eller fältmätning. Den förra mätmeto-

den innnebär att markeringen måste tas upp från provsträckan eller att ett

stickprov tas vid utläggningen genom att lägga en markering på en plåt för

uppmätning i lab. Detta har vissa nackdelar. När man väl har kommit till

laboratoriet och gjort allt klart för mätning så fungerar markeringen inte

exakt likadant som den gjorde på vägen - exempelvis har säkert något smuts

försvunnit. För funktionskontroll lämpar sig därför fältmätning bättre. Det

är också denna metod som nästan uteslutande har använts.

Hur ska man nu lägga ut markeringarna på vägen för att man med en så liten

arbetsinsats ska få resultat med hög validitet och reliabilitet? Antag att

man vill testa två typer av markeringar med varandra. Det finns då i princip

två skolor:

1) Man lägger markeringarna som ska testas som ordinarie kant- eller

mittlinjer, varannan typ 1 och varannan typ 2.

2) Man lägger ut markeringarna över hela vägbanan i ett antal spår, så att

varje typ av markering återfinns exakt en gång i varje spår.



Metod 1 ger resultat med god validitet - markeringarna har lagts med

maskin, och den ligger som kantlinje, vilket den ju i verkligheten ska

fungera som.

Reliabiliteten kan dock bli dålig med denna metod, dvs att om man

upprepar testet finns risk för att man inte återfår samma resultat. Detta

beror på att systematiska och slumpmässiga fel kan dölja en eventuell sann

effekt. Man har ingen eller dålig kontroll över te x slitaget vid försök enligt

metod l jämfört med metod 2. Den statistiska bearbetnignen sker med t-

test - ett ej alltför kraftfullt test- vilket gör att små effekter är svåra att

påvisa. Många linjer av vardera typ måste därför läggas ut - och mätas.

Metod 2 ger resultat som eventuellt kan ha något sämre validitet än

resultat från metod 1. Man har svårt att lägga markeringarna med maskin,

som man ju i realiteten gör. De fel man introducerar vid handläggning är

dock sannolikt små. Reliabiliteten vid experiment enligt denna metod är

högre än vid den andra metoden, då man har full kontroll över slitaget.

Varje typ av markering utsätts för exakt samma fordonstrafik. Resultaten

går dessutom att utvärdera med varianssanlys, vilken är en betydligt mer

kraftfull metod än t-test. Detta betyder i sin tur att det krävs relativt få

mätobjekt för att påvisa skillnader mellan markeringar.

På VTI används främst metod 2 ovan. Den är att föredra framför allt om

man vill jämföra flera massor med varandra.

Metod 1 kan användas vid experiment där endast ett litet antal (t ex 2-3)

massor ingår.

3.2 Vikingstad-försöket

 

Vägverket har under 1983-86 bekostat ett större fältförsök i vilket 28 olika

vägmarkeringsmassor har ingått. Det primära syftet var att validera

tröger-apparaten, dvs att undersöka om markeringarnas hållbarhet i fält

kan prediceras utifrån tröger-mätningar. Provfältet lades enligt metod 2

ovan, vilket innebar att av varje typ fanns 14 markeringar - totalt 392



linjer. Här gavs tillfälle att med en relativt blygsam arbetsinsats undersöka

hela 28 materials reflexionsegenskaper - en mätomgâng kunde genomföras

på mindre än en dag. De kompletta resultaten redovisas inte här, utan vi

nöjer oss med att konstatera att sambandet mellan markeringarnas hållbar-

hetsklas och variation i retroreflexion beroende på placering på vägbanan

är god. För varje markeringstyp har retroreflexionens medelvärde och

standardavvikelse över olika hjulspär beräknats. Denna standardavvikelse

jämförs i tabell 1 med hållbarhetsklass. En hög standardavvikelse innebär

att markeringen har varit sliten; den har inte längre fungerat i hjulspâren.

Tabell 1. Jämföresle mellan hållbarhetsklass och retroreflexionens medel-

variation över hjulsspâr (standardavvikelsen).

  

hållbarhets- retroreflexionens antal marke-
klass medelstandard- ringstyper

avvikelse

l l 4 3
2 24 9
3 41 16

   

Skulle man se på olika markeringstypers funktion, så fann man tre som

klarade sig bättre än de övriga - därmed inte sagt att de andra var

underkända.

För övrigt har provsträckan i Vikingstad använts för validering av den

danska retroreflexionsmätaren LTL-800. Mer om detta nedan. Om Viking-

stadprojektet finns mer att läsa i VTI Meddelande l#82.

3.3 Cleanosol-försök

 

VTI har sedan 1981 i samarbete med Cleanosol testat olika vägmarkerings-

massor. Genom att lägga provfält enligt metod 2 ovan, och variera olika

komponenter i massan systematiskt, har vissa intressanta slutsatser

kunnat dras. Projektet är dock - av konkurrensskäl -sekretessbelagt, varför

några resultat ej kan redovisas eller diskuteras. 1987 kommer en första

delrapport att släppas.



4 STANDARDISERING AV EN MÄTMETOD FÖR VÄGMARKE-

RINGARS RETROREFLEXION

Vid mätning av vägmarkeringars retroreflexion är det mycket viktigt att

förarens verkliga körsituation i fordonsbelysning simuleras. Detta innebär

att observations- och belysningsvinklar någotsånär ska stämma överens

med verkligheten. Hittills har vid funktionskontroll i Sverige använts en

reflektometer av typ Erichsen. Denna arbetar med observations- och

belysningsvinklar på 5,00 resp 3,50, vilket simulerar ett avstånd till

vägmarkeringen av ca11 m (beroende på fordon). Man frågar sig då om man

med detta instrument verkligen mäter det man avser att mäta, nämligen

markeringens synbarhet på realistiska avstånd.

Med syfte att undersöka retroreflexionens avhängighet av mätgeometrin

gjordes 1982-83 en serie laboratoriemätningar på uppsågade vägmarke-

ringsprover. I denna undersökning studerades inte bara hur observations-

och belysningsvinkel, utan också hur sidoförskjutningsvinkeln påverkade

mätvärdet. Den sistnämnda vinkeln är definierad av det horisontella

avståndet mellan strålkastare och förare.

Resultaten från dessa laboratoriemätningar visade att retroreflexionen

primärt är beroende av observations- och belysningsvinklar och i mindre

utsträckning av sidoförskjutningsvinkeln. Bortser man från inverkan av

denna sistnämnda vinkel, ser en omräkningsformel mellan retroreflexionen

i olika geometerier i princip ut så här:

_ E'OlsRR - gsm RRs

 

2: och es är belysningsvinkeln i den nya respektive standardgeometrin

oc och OS är observationsvinkeln i den nya respektive standardgeometrin

är retroreflexionen i standardgeometrin.

Om man använder denna formel måste man dock veta att man inför ett fel

som beror av typen av markering.



Vanligt är att man vill simulera ca 50 rn observations- och belysnings-

avstånd (realistiskt standardavstånd nära halvljusets ljus/mörkergräns).

Mäter man i denna geometri så kan dessa värden omräknas med formel 1

ovan och gälla inom hela intervallet 30-75 m med ett medelfel på mindre än

10%.

Omvänt så måste man mäta i ett simulerat avstånd på högst 75 m och lägst

30 m för att kunna beräkna retroreflexionen vid 50 m med ett medelfel på

mindre än 10%.

Man skall observera att ovanstående gäller för konventionella, torra eller

fuktiga markeringar. För markeringar som avviker på något sätt från de vi

idag har på våra vägar kan de fel man inför vid beräkningarna bli betydligt

större. Ovanstånde resultat innebar att Erichsen reflektometer måste

underkännas för kvalitetskontroll av vägmarkeringar. Istället utvecklade

Lysteknisk Laboratorium i Danmark ett nytt fältinstrument, LTL-800.

Detta simulerar den reella körsituationen i fordonsbelysning, dvs ett

betraktningsavstånd av 50 m. Allt om dessa grundläggande mätningar finns

att läsa i den samnordiska rapporten Mörkertrafik 6.

5 VALIDERING AV LTL-800 OCH ERICHSEN

Ett exempel på hur sambandet mellan olika mätgeometrier kan variera för

olika typer av linjer visas i figur 1. Denna visar sambandet mellan

retroreflexionen upmätt med Erichsen och LTL-800 retrometrar för sex

olika typer av vägmarkeringar. Erichsen mäter med en geometri som

simulerar ca 11 m observations- och belysningsavstånd, medan LTL-800

simulerar ca 50 m.

Figuren visar exempelvis att en markering av typ 3, vars retroreflexion

uppmätt med Erichsen är 125 mcd/mZ/lux skulle med LTL-800 få retrO-

reflexionsvärdet 62. Däremot skulle en enligt Erichsen lika bra markering

av typ R få värdet 112 med LTL-800. Den förra markeringen skulle alltså ha

varit godkänd enligt gällande BYA (100 med Erichsen) men underkänd

enligt föreslagen BYA (75 med LTL-800). Markering typ R hade emellertid

varit godkänd i båda fallen.



Som tidigare antytts utvecklades det nya mätinstrumentet, LTL-800, med

resultat från laboratoriemätningrna som stöd. Instrument borde nu vali-

deras. I en mätserie våren 1985 gjordes detta för både Erichsen och LTL-

800.

Valideringen utfördes i en personbil. Mätning gjordes på detta sätt i

fullskala och i en geometri som överensstämmer med den reella körsitua-

tionen. Resultaten visade inte på någon signifikant skillnad mellan LTL-800

och fullskalemätning. Däremot var skillnad i retroreflexion mellan Erichs

en och fullskalemätningarna stor. Felet härrör till största delen från

Erichsens avvikande mätgeometri.

6 RETROREFLEXIONENS VARIATION MED ÅRSTIDEN

Att vägmarkeringars retroreflexion varierar med väglag är känt och ganska

självklart. En våt eller isbelagd markering syns betydligt sämre än en torr.

Ett faktum som hittills varit okänt är dock att torra vägmarkeringars

funktion försämras under vinterhalvåret. Figur 2 visar hur retroreflexion

för 14 olika markeringar förändrades under vintern 1984/85. Man ser att

under den mörka årstiden - när markeringarna behövs som bäst - så har

funktionen varit dålig.

Man frågar sig då vid denna oönskade effekt beror på. I figur 2 ser man att

samvariationen mellan retroreflexion och yttertemperatur är stark' . Nu är

det ju många andra faktorer som förändras vid dessa låga vintertempera-

turer. Bilisterna använder dubbdäck, man saltar, plogar etc. Med stor

sannolikhet är det någon eller några av följande tre faktorer som har

påverkat markeringarnas reflexionsegenskaper negativt under vintern.

l) Dubbdäck. En kontroll i mikroskop har visat att stor del av marke-

ringens pärlor har varit borta eller krossade.

2) Temperatur. Vid låga temperaturer blir massa spröd och pärlorna

 

lossnar då lättare. Det kan vara så att de lossnar redan innan de har

slitits fram så mycket att de bidrar till retroreflexionen (ca 40% av

pärlan ovanför ytan).



3) Saltning. Saltning kan ge upphov till en "trafikfilm" på markeringen,

vilken har försämrat pärlornas egenskaper.

I ett försök under vintern 1986/87 är det tänkt att undersöka detta

grundligare. Fyra provsträckor ska läggas - i Danmark, Norrbotten, Öster-

götland och på Gotland. Tanken med valet av dessa platser är att eventuella

negativa effekter av vad som nämnts ovan, ska kunna särskiljas. I Danmark

har vi inga dubbdäck. På Gotland har vi vintern 1986/87 inget salt. I

Norrbotten har vi extremt låga temperaturer (förhoppningsvis). Östergöt-

land används som kontrollprovsträcka.

Mer om detta och tidigare resultat i VTI Meddelande 467.

7 SIKTSTRÃCKA TILL VÄGMARKERING

Hittills har talats nästan uteslutande om vägmarkeringarns retroreflexion.

Man kommer dock inte ifrån att i slutänden är det viktigaste att de syns i

mörker, och på så långt avstånd som möjligt.

Upptäcktsavstånd till vägmarkeringar med olika retroreflexion har stude-

rats inom ett projekt bekostat av Vägverket.

Kortfattat har på en väg utan mittlinje, enstaka mittlinjemarkeringar lagts

ut. Försökspersoner har suttit i en bil och registrerat upptäckt av marke-

ringarna. Retroreflexionen har varierats genom att mängden pre-mix-

pärlor var 0, 10, 20 eller 40%. Figurerna 3-4 visar hur siktsträckan har

varierat med retroreflexion i halv- resp helljus. Man ser bl a att det

föreslagna normvärdet 75 (LTL-800) motsvarar en siktsträcka på ca 34 m i

halv- och ca #4 m i helljus. Kärnfrågan är nu naturligtvis om detta är ett

rimligt krav. På vilket avstånd ska man upptäcka en markering?

Frågan är onekligen svår att ge ett entydigt svar på. Rimligt kan dock vara

att gala efter att markeringen ska upptäckas vid halvljusets ljus/mörker-

gräns, ca 60 m. Med hänsyn taget till detta kan kravet på 75 synas något

lågt. Å andra sidan kan man inte begära det orimliga. Man ska tänka på att

SL-skalan i figurerna 4 och 6 är logaritmiska och en fördubbling av



kravet - till 150 -innebär en siktsträckeförlängning i halvljus från ca 34 till

ca 42 m (fig 3).

Slutresultat från siktsträckeförsöken kommer att redovisas i en kommande

VTI-rapport.

8 VÅTA VÄGMARKERINGAR

Vi vet i dagens läge ganska väl hur torra vägmarkeringar fungerar. Om våta

markeringar vet vi inte fullt så mycket - annat än att de fungerar dåligt.

När en konventionell markering blir fuktig, förlorar pärlorna sin retro-

reflekterande egenskap. Blir markeringen oredentligt våt, finns risk att en

vattenspegel bildas på markeringen och i princip allt det egna ljuset speglas

bort från fordonet. Den senare effekten kan möjligen undvikas genom att

lägga profilerade markeringar. Det förra problemet är i princip olöst.

I ett nyligen initierat projekt ska VTI studera problematiken runt våta

vägmarkeringar.
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Figur 1 Sambandet mellan retroreflexionen uppmätt med Erichsen (E) och
LTL-800 (LTL) för sex olika typer av markeringar. Linjen E=LTL
avser det önskade, ideala fallet, vilket skulle ha erhållits om de

       

SLi tvâ instrumenten hade givit samma mätvärden.
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Figur 2 Retroreflexionens variation under nio månader. Den heldragna
kurvan avser retroreflexionen för torra termoplastiska marke-
ringar, som under hela dessa nio månader var intakta. Den
prickade kurvan avser markeringarnas temperatur.
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Figur 3 Siktsträcka i halvljus till vägmarkeringar. Man ser att retro-
reflexionen 75 mcd/mz/lux ger ca Bl; rn siktsträcka, medan en
fördubbling ger ca #2 m. Angivet är också regressionslinjens
ekvation samt korrelationskoefficienten.
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Figur 4 Siktsträcka i helljus till vägmarkeringar. Man ser att retro-

reflexionen 75 mcd/mZ/lux (föreslaget BYA-krav) ger ca 44 m
siktsträcka. Angivet är också regressionslinjens ekvation samt
korrelationskoefficienten.
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9 ORDFÖRKLARINGAR

Belysningsvinkel - Vinkel mellan vägbanan och belysningsriktningen. Den

 

senare definieras av strålkastarens monteringshöjd och avståndet till det

belysta föremålet (här vägmarkeringen).

BYA - Byggnadstekniska föreskrifter och allmänna råd vid väg- och

gatubyggande. Utgiven av Vägverket. Innehåller bl a funktionskrav för

vägmarkeringar (kapitel 13).

Fotometer - Instrument för mätning av ett objekts luminans (ljushet).

Hållbarhetsklass - En vägmarkering tillhör en av tre hållbarhetsklasser.

 

Klasstillhörigheten bestäms av materialets förmåga att motstå slitage från

trafik och yttre miljöfaktorer (salt, UV-strålning, etc). Klass 1 är bäst,

klass 3 sämst.

Observationsvinkel - Vinkel mellan vägbanan och förarens observations-

 

riktning. Den senare definieras av förarens ögonhöjd och avståndet till det

observerade föremålet (här vägmarkeringen).

Pre-mix-pärlor - Pärlor inblandade i en markeringsmassa. Jfr drop-on-

 

pärlor, vilka ströspå markeringens yta.

Reliabilitet - mätnoggranhet. Ett mått på med vilken noggrannhet ett

 

värde eller resultat återkommer om man upprepar mätningen eller experi-

mentet.

Retrometer - Instrument för mätning av vägmarkeringars eller vägbanors

 

retroreflexion (specifika luminans).

Retroreflexion - Egentligen en typ av reflexion (jfr speglande och diffus

 

reflexion). Används dock ofta som ett mått på hur stor del av fordonsljuset

som reflekteras tillbaks mot förarens ögon.

Sidoförskjutningsvinkel - Vinkeln i horisontalplanet mellan belysnings- och

 

observationsriktning. Denna vinkel bestäms av den horisontella förskjut-



13

ningen mellan strålkastare och förarens ögon samt avståndet till vägmar-

keringen.

Slumpmässiga fel - Fel som i ett experiment eller mätning uppträder

 

slumpmässigt (t ex onoggrannhet i avläsning av ett instrument). Stora

slumpmässiga fel i ett experiment ger resultat med låg reliabilitet.

Specifik luminans - Den formellt korrekta storheten för att beskriva

 

retroreflexionen. Enhet (mchm2)/lux.

Systematiska fel - Fel som i ett experiment eller en mätning uppträder

 

systematiskt (t ex kalibreringsfel hos ett instrument). Stora systematiska

fel i ett experiment ger resultat med dålig validitet.

Tröger-apparat - Ett instrument för simulering av dubbdäcksslitage på

 

vägmarkeringar.
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