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FÖRORD

Detta arbete har genomförts i tre omgångar under åren 1984-1989.
Vägverket har bekostat planering, mätningar, utvärdering och
resultatredovisning. Vägmarkeringsmaterial har gratis ställts
till förfogande av Svenska Cleanosol, Kristianstad och Skandina-
visk Vågmarkering, Norsborg.

Tack till alla som. har bidragit med material, administration,
planering och råd i största allmänhet samt till de tappra som,
ofta under vidriga förhållanden, gjort fältmätningar: Jan Carls-
son, VV Gotland, Torsten Kesketalo, VV Luleå, Ingvar Hedman, VV
Älvsbyn, Herbert Pettersson, VV Malmö, Thomas Ohlsson, VV Arlöv,

Ib Lauridsen, Frederiksborg Amt, Vladimir Kop, Lys & Optik, Kai
Sørensen, Lys & Optik, Lennart Runersjö, VTI, Uno Ytterbom, VTI,
Berit Nilsson, VTI, Christina Ruthger, VTI, Gabriel Helmers, VTI
samt till dem som oförtjänt blivit glömda.
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I

Torra vägmarkeringars specifika luminans under olika årstider

av 8-0 Lundkvist
Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Vägmarkeringars synbarhet i fordonsbelysning försämras kraftigt

under vinterhalvåret. Detta är olyckligt, eftersom det är under

den mörka årstiden som vi bäst behöver dem. Med syfte att under-

söka orsaken till försämringen och ge förslag till åtgärder som

kan förbättra torra vägmarkeringars synbarhet vintertid, har

vägmarkeringars reflexionsegenskaper undersökts under tre vint-

rar på sex platser i Norden.

Resultaten har indikerat att torra vägmarkeringars försämrade

synbarhet vintertid orsakas av mekanisk påverkan från dubbdäck.

Ett dubbdäcksförbud skulle förbättra vägmarkeringars synbarhet

vintertid. Införande av heldragen kantlinje skulle innebära

mindre trafik på linjen, vilket skulle ge en förbättrad synbar-

het av densamma.
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II

The specific luminance of dry road markings during different
seasons

by S-O Lundkvist \
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
8:581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The visibility of road markings in headlight illumination is

greatly reduced during the winter. This is serious, as it is

during this dark period that they are of great importance for

night-time traffic safety.

In order to investigate the deterioration and to draw up a pro-

posal on how to increase the visibility of dry road markings in

winter-time, the specific luminance of dry road markings was

measured during three winters.on a total of six test sites ina

Sweden andDenmark.

The results indicated that the reduction in visibility of dry

road markings during winter-time is due to wear caused by

studded tyres.

A law against studded tyres would increase the visibility of

road markings during the winter. A continuous edge line, instead

of a broken line, would reduce wear and consequently increase

visibility.
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Torra vägmarkeringars specifika luminans under olika årstider

av 8-0 Lundkvist
Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING "

SAMMANFATTNING

Torra vägmarkeringars synbarhet i fordonsbelysning försämras

under vintern. Detta är allvarligt eftersom. det är under denna

mörka årstid som de bör ge ett stort bidrag till trafiksäker-

heten.

Man vet sedan tidigare att våta vägmarkeringar har dålig synbar-

het på grund av att de reflekterande pärlorna mister sina retro-

reflekterande egenskaper i våta. I början av 80-talet upptäckte

man att under vintern har även torra vägmarkeringar försämrad

synbarhet. Detta arbete har syftat till att undersöka den för-

sämrade synbarheten, förklara orsaken till försämringen samt ge

förslag till åtgärder.

Under tre vintrar har torra, termoplastiska vägmarkeringars spe-

cifika luminans studerats. På svenska provsträckor har man kons-

taterat en försämring av synbarheten under vintern. Under våren

och sommaren förbättrades åter markeringarnas synbarhet. Motsva-

rande effekt kunde inte påvisas i Danmark; där kunde endast en

försämring konstateras under vintern, men denna följdes inte av

någon förbättring under våren.

De slutsatser man kan dra av resultaten innebär att den försäm-

rade synbarheten beror på att de retroreflekterande pärlorna,

vars uppgift är att reflektera fordonsljuset tillbaks mot föra-

ren, har lossnat eller förstörts. Detta beror sannolikt på meka-

nisk åverkan från dubbdäcken; dubbarna har slitit bort pärlorna

eller krossat dem. Markeringarna har dessutom blivit än mer

känsliga för slitage i kylig väderlek, vilket sannolikt beror på

att plastmassorna har blivit hårda och spröda, varvid pärlorna

lättare lossnar.
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IV

Slitaget från dubbdäck kan minskas genom ett förbud eller info_

rande av heldragen kantlinje. Det senare alternativet skulle

innebära mindre trafik på kantlinjen och resultera i färre ska-

dor på pärlorna, vilket skulle innebära bättre synbarhet i for-

donsbelysning. Vad gäller inverkan av kylan, är man hänvisad

till en kompromiss: massan ska vara sådan att den inte blir för

spröd under vintern men heller inte för mjuk under sommaren.
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The specific luminance of dry road markings during different
seasons

by S-O Lundkvist
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
3-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The visibility of dry road markings in headlight illumination is

greatly reducedduring the winter. This is a serious problem, as

it is during this season that their contribution to night-time

traffic safety is important.

Earlier studies have shown that the visibility of wet road mark-

ings is poor, due to the deterioration of the reflective proper-

ties of the micro beads. In the early 80's it was noticed that

during the winter also dry road markings had poor visibility.

The aim of this study was to investigate this deterioration in

visibility, analyse the cause and suggest measures that would

increase effectiveness.

The specific luminance of dry thermoplastic road markings has

been studied during three winters in Sweden and Denmark. On the

Swedish test sites, a reduction in specific luminance was noti-

ced, followed byan increase during the spring and summer. Also

in Denmark, a reduction during the winter was noticed. However,

this was not followed by an increase, as in Sweden.

The conclusion from the results is that the decrease in visi-

bility of dry road markings is due to wear from studded tyres,

which has resulted in damage or loss of the micro beads.

Furthermore, the very cold climate in northern Scandinavia made

the markings more sensitive to wear, as the material became hard

and brittle.

The wear caused by studded tyres can be reduced by regulating

their use, or by introducing continuous edge lines. The latter

alternative would mean less traffic on the line, which would
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VI

lead to less wear and better night-time visibility of the mark-

ings. The influence of the climate can only be handled by using

a compound that is not too hard in the winter and not too soft

in the summer.
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1 BAKGRUND

Synbarheten av vägmarkeringar i fordonsbelysning är direkt av-

hängig av deras förmåga att reflektera fordonsljuset tillbaka

mot det egna fordonet. Denna egenskap brukar kvantifieras med

storheten specifik luminans. En ny, torr vägmarkering har van-

ligen mycket god synbarhet, beroende på att de retroreflekteran-

de pärlor som finns i och/eller på färgen eller markeringsmassan

är hela och rena. Med tiden slits emellertid markeringen och

pärlorna blir smutsiga, skadas eller lossnar, vilket innebär

försämrad synbarhet. Likaså vet man att fukt och våta innebär

att pärlorna förlorar sin retroreflekterande förmåga varvid mar-

keringens synbarhet försämras drastiskt [1].

Vanligtvis appliceras vägmarkeringar - åtminstone i Sverige -

under den varma årstiden. Vad gäller termpolastiska markeringar

strös vid utläggning s.k. drop-on-pärlor på ytan, för att de

omedelbart efter utläggning ska ha god synbarhet. Dessa pärlor

slits emellertid ganska snart bort och under hösten/tidiga vin-

tern börjar pre-mix-pärlor framträda. Synbarheten är nu något

sämre än då markeringen var ny, vilket beror på att mängden pre-

mix-pärlor på ytan inte är lika stor som den mängd drop-on-

pärlor som från början ströddes på ytan.

Mer eller mindre av en slump upptäckte man vintern 1982/83 att

torra, till synes hela och rena, vägmarkeringar hade mycket låg

specifik luminans. Detta är naturligtvis allvarligt eftersom det

är just under den mörka årstiden som markeringarna förväntas

göra störst nytta.

Orsaken till den kraftiga försämringen av torra markeringars

specifika luminans - och därmed försämring i synbarhet i mörker

var okänd; man kunde endast spekulera därom. För att bekräfta

och förklara försämringen undersöktes torra vägmarkeringars spe-

cifika lumians under tre vintrar.
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2 SYFTE

Detta arbete har haft till syfte att förklara den försämrade

synbarhet av torra termoplastiska vägmarkeringar i fordonsbelys-

ning, som har noterats vintertid.

Efter det första experimentet 1984/85 ställdes hypotesen att

funktionsförsämringen berodde på saltning och/eller slitage från

dubbdäck och/eller klimatet (kylan). Dessa hypoteser testades i

det andra experimentet 1986/87. Syftet med det tredje experimen-

tet, 1988/89, var att verifiera resultaten.

Syftet var vidare att föreslå åtgärder för att förbättra vägmar-

keringars synbarhet under den mörka årstiden.

3 DE TRE mmm - ÖVERSIKT '

Hela försöket omfattar, som sagts ovan, tre skilda experiment.

Det första utfördes på enväg (allmän) i Östergötlands län. För

att förklara resultaten i detta experiment, gjordes det andra på

fyra olika platser - i Östergötland, Norrbotten, Danmark och på

Gotland. I det tredje experimentet jämfördes vägmarkeringar i

Skåne och på Själland.

Här redovisas de tre experimenten relativt kortfattat. För en

mer detaljerad redovisning av experimentet 1984/85 hänvisas till

[2]. Experimentet 1986/87 redovisas utförligt i [3]. Det tredje

experimentet har inte redovisats i någon tidigare rapport, men

detta var likt det andra experimentet, med skillnaden att

antalet provplatser var två i stället för fyra.

De tre experimenten kommer i fortsättningen att benämnas A, B

och C. I tabell 1 sammanfattas de.
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Tabell 1. De tre experimenten som redovisas nedan.

    

 

   

 

experi- år plats(-er)
ment

A 1984/85 Östergötland

B 1986/87 Östergötland, Norrbotten,
Gotland, Sjelland

C 1988/89 Skåne, Själland

4 EXPERIMENT A

4.1 Design och utförande av experiment A

Under 1984/85 pågick vid VTI ett experiment som syftade till.att

validera den s.k. Trögerapparaten [4], varvid 392 termoplastiska.

vägmarkeringars hållbarhet studerades i fält på väg 636 strax

utanför Linköping. För att alla olika typer av markeringar skul-

le utsättas för lika mycket slitage, så applicerades de i sju

rader längs vägen, och varje typ förekom exakt en gång i varje

rad. På så sätt fick man en variation i slitage över markerings-

typ - en variation som liknar den man har för en kantlinje ut-

efter en väg.

Av de 392 markeringarna valdes slumpmässigt fyra tvärsgående

rader om sju markeringar att ingå i experiment A - totalt 28

markeringar. Dessa var samtliga termoplastiska, men alla gjorda

efter olika recept. Ingen var således exakt lik någon annan.

Massorna hade lagts ut i juni 1983 och hade således redan blivit

slitna under en vinter, då experiment A inleddesi

Specifika luminansen (SL) mättes med en reflektometer av typ

LTL-800, vilken simulerar ett realistiskt betraktningsavstånd

för en förare av personbil i mörker på en väg utan stationär

belysning. Mätningar gjordes på torra markeringar vid sammanlagt
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34 tillfällen under tiden oktober 1984 till juni 1985. Samtidigt

gjordes även mätningar av hållbarheten, temperaturen (luft och

vägbana), relativa luftfuktigheten samt dubbdäcksanvändningen.

4.2 Resultat från experiment A

I figur 1 redovisas resultaten från mätningarna. Härvid har me-

delvärdesbildning gjorts för samtliga mätningar under en månad.

Antal mättillfällen har varierat från månad till månad, beroende

på antalet dagar med torra, snöfria vägbanor.

SL

(mcd/m?)/lux

 

100 -

 
 

50 -

 

 

   

  

 

 

    

 

 

 

  

     

okt nov dec jan feb mar apr maj jun månad

Figur 1. Specifika luminansen för 28 torra markeringar 1984/85.

Man ser att specifika luminansen sjunker ganska kraftigt under

vintern, för att till våren åter Öka.

SL-värdena i figur 1 är medelvärden Över samtliga 28 markeringar

- även de som var bortslitna eller skadade av slitage. I juni

var ca 40% av markeringsmassan bortsliten. Ökningen under våren

skulle ha blivit än mer uttalad om man endast hade tagit med

intakta markeringar - 15 av de ursprungliga 28. Detta visas i

figur 2.
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(mcd/m2)/lux
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50 -

 

      

 

 

 

 

 

   

 

   

 
månad

 

okt nov dec jan feb mar apr maj jun

Figur 2. Specifika lwminansen för 15 torra markeringar 1984/85.
Medelvärdesbildning över de markeringar som var intak-
ta i juni 1985.

I figur 2 ser man, för de markeringar som var intakta, hur spe-

cifika luminansen sjunker kraftigt under vintern, för att sedan

öka under våren. De övriga fysikaliska parametrarna som uppmät-

tes gav vissa ledtrådar till vad som kunde orsaka nedgången i

SL-värden under vintern. Man fann svaga samband mellan specifika

luminansen för de 15 intakta markeringarna samt både luft- och

marktemperaturen. Naturligtvis finns då också ett samband mellan

SL och dubbdäcksanvändningen; den senare är ju korrelerad med

temperaturen. Att SL sedan ökar är svårt att förklara utan att

veta vad som orsakade nedgången.
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4.3 Slutsatser från experiment A

I det första experimentet konstaterades att vägmarkeringarnas

specifika luminans sjönk under vintern. Orsaken eller orsakerna

till detta var dock svåra att fastslå från de fysikaliska mät-

ningar som gjordes parallellt med SL-mätningarna. Man fann svaga

samband mellan SL å ena sidan och marktemperatur, lufttemperatur

och dubbdäcksanvändning å den andra sidan. Vad hade orsakat ned-

gången i specifik luminans, och därmed synbarhet, för torra väg-

markeringar under vintern? Följande hypoteser kan ställas upp:

Markeringarna påverkas under vintern mekaniskt av dubbdäck och

plogning. Detta kan förstöra de glaspärlor som finns på ytan,

vilket skulle försämra synbarheten. Om sedan sommardäcken sliter

fram nya glaspärlor, så skadas inte dessa varvid markeringarnas

synbarhet förbättras.

Under vintern har vi dessutom saltning, vilket innebär att glas-

pärlorna kan få samma "trafikfilm" som man får på vindrutan.

Denna trafikfilm skulle kunna försämra deras förmåga att åter-

kasta fordonsljuset, vilket i så fall skulle innebära att deras

retroreflekterande egenskaper försämras eller försvinner. Salt-

ningen kombinerad med dubbdäcksanvändning innebär dessutom att

nedsmntsningen ökar och eventuellt kan smuts täcka glaspärlorna.

Kylan under vintern kan göra plastmassorna hårda och spröda,

vilket skulle kunna betyda att glaspärlornas vidhäftning försäm-

ras. Om pärlorna lossnar försämras markeringarnas synbarhet.

Temperaturer under O° C innebär dessutom att markeringarna inte

blir tvättade av regn, som ju är fallet vid högre temperatur.
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5 EXPERDMENT B

5.1 Design och utförande av experiment B

Resultaten från experiment A visade entydigt att torra termo-

plastiska vägmarkeringars synbarhet försämras under vinterhalv-

året. Experiment B utformades så att de tidigare resultaten

skulle kunna förklaras. Hypotesen var då att försämringen berod-

de på en eller flera av faktorerna:

* Påverkan av dubbdäckstrafik.
* Påverkan av saltning.
* Påverkan av kyla.

För att undersöka de tre ovan nämnda faktorerna anlades fyra

provsträckor:

1. Östergötland. Stor andel dubbdäckstrafik, saltning vanligt
förekommande och förhållandevis milt klimat.

 

2. Gotland. Stor andel dUbbdäcktrafik, ingen saltning (Gotland
var försökslän i Minsalt-projektet) och förhållandevis milt
klimat.

3. Norrbotten. Stor andel dubbdäckstrafik, nästan ingen salt-

ning och kallt klimat (i inlandet).

 

4. Själland. Nästan ingen dubbdäckstrafik (< 5%), saltning van-
ligt förekommande och förhållandevis milt klimat,

Tanken med valet av provplatserna var att man skulle kunna bilda

ett par som skiljer sig med avseende på en av faktorerna dubb-

däckstrafik, saltning och klimat, vilket framgår av tabell 2.

Effekt av plogning är svår att särskilja från effekt av dubb-

däck; där dubbdäck förekommer (provfält 1, 2 och 3) används plog

med stålblad, medan plog med gummiblad används på Själland

(provfält 4), där dubbdäck inte förekommer i någon större ut-

sträckning.

Effekt av nedsmutsning är också svår att studera. Om en skillnad

mellan provfält 1 och 2 skulle föreligga, skulle den i så fall

bero på saltningen eller kombinationen saltning/dubbdäck?
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Tabell 2. Sammanfattning av miljöförhållandena vid de fyra prov-
platserna i experiment B, 1986/87.

  

plats dubbdäck saltning kyla

Östergötland ja ja nej

Gotland ja nej nej

Norrbotten ja nej ja

Själland nej ja nej

   

   

Vi ser i tabell 2 att Östergötland och Själland skiljer sig en-

dast med avseende på dubbdäck, Östergötland och Gotland skiljer

sig endast med avseende på saltning samt att Gotland och Norr-

botten skiljer sig endast med avseende på kylan.

Mer exakt läge för provsträckorna var Linköping, Romakloster,

Älvsbyn och Slangerup. Provsträckorna lades enligt principen i

experiment A, dock fick de av praktiska skäl inte exakt samma

utformning på de fyra platserna. Med matrisbeteckningen gällande

båda körriktningarna: (antal längsgående spår*antal tvärsgående

rader) blev utseendet på provfälten:

Östergötland (12*6) i båda körfälten totalt 72 markeringar.
Gotland (12*6) i båda körfälten = totalt 72 markeringar.
Norrbotten (19*6) i båda körfälten = totalt 114 markeringar.
Själland (4*2) i ett körfält = totalt 8 markeringar.

Att provfäten inte hade exakt sammautformning kan knappast an-

ses allvarligt. Viktigt är att en spridning i slitage erhålls,

d.v.s. att markeringar återfinns i flera längsgående spår tvärs

vägen. Möjligen är totala antalet markeringar på Själland i

minsta laget.

I_ varje provfält förekomtvå typer av termoplastmarkeringar

tillverkade av Cleanosol: OR samt Viking 10. De var alla tagna

ur samma leverans, så att identiska massor fanns på samtliga

fyra provplatser. Markeringarna applicerades med drop-on-pärlor

under augusti 1986, varvid mätningar inleddes i januari 1987.

Mätningar under hösten ansågs ointressanta; man hade då endast

mätt effekten av drop-on-pärlorna. Avsikten var att om möjligt
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göra mätningar av specifika luminansen var annan vecka. Under

vintern var detta svårt på grund av snöiga eller våta vägbanor.

Mätningarna har på samtliga fyra platser gjorts med LTL-800.

5.2 Resultat från experiment B

I figurerna 3-6 redovisas resultaten från de fyra provsträckor-

na. Samtliga figurer avser medelvärden Över samtliga markeringar

- något nämnvärt slitage hade inte förekommit efter endast en

vinter, utan helamarkeringsytan fanns i allmänhet kvar.

SL

(mcd/mZ)/lux

150 -

100 -

50 -*

 

 

 

          

 

   

 

 

 

 

  

0 jan feb mar apr maj jun jul manad

Figur 3. Specifika luminansen för provfältet i Östergötland.
För varje månad avser den vänstra stapeln massa av typ
Viking 10, medan den högra avser OR-massan.
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SL

(mcd/m2)/lux

150 -

100 - __

 

 

   

  

 

 

  

 

 

   

månad

 

0 jan feb mar apr maj jun jul

Figgr 4. Specifika luminansen för provfältet på Gotland. För
varje månad avser den vänstra stapeln massa av typ
Viking 10, medan den högra avser OR-massan. Mätningar

i juni saknas.

SL

(mcd/m2)/lux

150 -

100 - __

50 -

 

  

 

    

 

 

  

 

    

månad

 

jan feb mar apr maj jun jul

Figur 5. Specifika luminansen för provfältet i Norrbotten. För
varje månad avser den vänstra stapeln massa av typ
Viking 10, medan den högra avser OR-massan. Mätningar
i mars och juni saknas.
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SL

(mcd/m2)/lux

200 -

150 -

100 -

 

   

 

 

    

månad

 

jan feb mar apr maj jun jul

Figur 6. Specifika luminansen för provfältet på Själland. För
varje månad avser den vänstra stapeln massa av typ
Viking 10, medan den högra avser OR-massan. Mätningar
i februari, april, maj och juni saknas.

I figurerna ovan har endast resultat från månaderna januari till

juli redovisats. Värdena innan januari kan anses vara mindre

intressanta, eftersom dessa i stort visar effekten av drop-on-

pärlorna. Dock gjordes kontrollmätningar direkt efter utlägg-

ning, vilka visade att markeringarna hade specifika luminansen

ZOO-400 (mcd/m2)/luX.

Vi konstaterar att på de svenska provplatserna hade markeringar-

nas specifika luminans sjunkit från 200-400 (mcd/m2)/lux vid

utläggningen (beroende på mängden drop-on-pårlor) till under 50

(mcd/m2)/lux i januari. I Danmark hade emellertid markeringarna

SL-värde Över 100 (mcd/m2)/lux vid samma tidpunkt.
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Tabell 3 redovisar specifika luminansens medelvärde över mät-

tillfälle och typ av markering för månaderna januari (mitt i

vintern) och juli (mitt i sommaren).

Tabell 3. Specifika luminansen på de fyra provplatserna mitt i
vintern och mitt i sommaren. Medelvärden över de två
markeringstyperna. Enhet (mcd/m2)/lux.

 
 

 

 

  

SPECIFIK LUMINANS

plats januari juli

Östergötland 44 134

Gotland 37 139

Norrbotten 19 91

Själland 148 168

   

 
 

Parvisa t-test för specifika luminansen enligt tabell 3 gjordes

för de två månaderna. Testen är gjorda på den sammanlagda risk-

nivån 5%, vilket innebär att var och ett av de sex enskilda tes-

ten är gjorda på nivån 0,83% (5/6). I testen har SL för de två

markeringsmaterialen slagits samman. t-testen visade:

I januari var SL högre på provfältet i Danmark än påövriga

provfält. I Norrbotten var det lägre än på övriga platser. Ös-

tergötland och Själland skiljer sig endast med avseende på dubb-

däcksanvändning, varför detta indikerar att dubbdäcken har orsa-

kat försämringen. Gotland och Norrbotten skiljer sig endast med

avseende på klimat, varför de lägre SL-värdena i Älvsbyn indike-

rar att kylan har orsakat försämringen.

I juli var specifika luminansen lägre i Norrbotten än på övriga

platser. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas mellan övriga

platser. Detta indikerar att klimatet har påverkat markeringarna

negativt och att effekten finns kvar i juli.
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5.3 Slutsatser från experiment B

Att torra vägmarkeringars specifika luminans i Sverige sjunker

under vintern kunde verifieras i detta andra experiment. En ten-

dens åt samma håll kunde även ses i det danska provfältet. Här

finns emellertid möjligheten att drop-on-pärlor fortfarande

fanns kvar på markeringarnas yta. Mätningar i november talar för

detta. OR- och Viking lO-massan hade då (ca 2 månader efter ut-

läggning) 150 respektive 290 (mcd/m2)/lux i specifik luminans.

Detta är ett mycket överraskande resultat om det inte skulle

bero på fler drop-on-pärlor på Viking 10 eftersom den förstnämn-

da (OR) på samtliga tre svenska provplatser hade högre SL. I

januari är förhållandet exakt detsamma; Viking 10 har högre spe-

cifik luminans än OR.

Således kan det vara så att den sänkning i SL som har konstate-

rats i Danmark främst beror på att antal fungerande drop-on-pär-

lor har minskat något. Påpekas måste att den lilla ökning i SL

som- man fick i Danmark från januari till juli inte är signifi-

kant på 5%-nivån.

Vi konstaterar att i januari har markeringarna i Danmark högre

SL än på övriga platser. Östergötland och Danmark skiljer sig

endast med avseende på dubbdäcksanvändningen, vilket tolkas som

att denna har inverkat negativt på markeringarnas synbarhet.

Plogningen kan antas ha påverkat markeringarna i mindre ut-

sträckning, även omdenna i viss utsträckning bidrar till det

mekaniska slitaget.

Någon skillnad mellan Östergötland och Gotland kunde inte på-

visas. Detta betyder att saltningen inte har påverkat marke-

ringarnas specifika luminans.

Gotland och Norrbotten skilde sig endast med avseende på klima-

tet. I Norrbotten var SL-värden signifikant lägre än på Gotland,

vilket tolkas som att det kalla klimatet har påverkat marke-

ringarnas specifika luminans.
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Sammanfattningsvis konstaterar vi sålunda att torra Vägmarke-

ringars specifika luminans försämras på grund av slitage från

dubbdäck och på grund av kyla.

6 EXPERIMENT C

6.1 Design och utförande av experiment C

Tyvärr blev antalet mättillfällen i Danmark i experiment B allt-

för få. Det ansågs därför nödvändigt att ytterligare undersöka

eventuella skillnader mellan synbarhet av vägmarkeringar i Sve-

rige och Danmark under vintertid.

Med samma beteckningar som i 5.1 anlades två provfält:

Skåne (12*2) i båda körfälten

Själland (6*4) i ett körfält

totalt 24 markeringar.

totalt 24 markeringar.

Provfältet på Själland bestod av två exakt likadana 6*2 matriser

av °vägmarkeringar som i Skåne, med enda skillnaden att de av

praktiska skäl låg i samma körfält (i samma körriktning).

I båda provfälten förekom två typer av termoplastiska marke-

ringar tagna från samma leverans. Dessa var "SRV" tillverkad av

Skandinavisk Vägmarkering samt "Viking 10" tillverkad av Cleano-

sol. Den senare förekom ju även i experiment B.

Markeringarna applicerades, liksom i experiment B, med drop-on-

pärlor. Provfältet i Danmark lades i början av juni 1988, medan

det svenska lades i september samma år. Avsikten var att göra

mätningar med LTL-800 varannan vecka.
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6.2. Resultat från experiment C

I figurerna 7 och 8 redovisas resultaten från experiment C,

Eftersom en variansanalys inte kunde påvisa någon skillnad mel-

lan de två massorna, så redovisas materialet sammanslaget.

SL

(mcd/m2)/lux

150 -

 

 

100 -

  

50 -

  

   

 

 
 

     

 

 

0 dec jan feb mar apr maj jun manad

 

Figur 7. Specifika luminansen för provfältet i Skåne. Varje
stapel avser ett medelvärde över två massor och 1-3
mättillfällen. Mätningar i juni saknas.

SL

(mcd/m2)/lux

   

50 -
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Figur 8. Specifika luminansen för provfáltet på Sjalland. Varje
stapel avser ett medelvärde över två massor och 1-3
mättillfällen.
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Eftersom de båda provfälten i princip är identiska - sex spår i

körfältet och 24 markeringar lämpar sig detta för utvärdering

med variansanalys. En trevägs variansanalys med specifika lumi-

nansen som beroendevariabel och de oberoende variablerna prov-

sträcka (Skåne/Själland), typ av markering (Viking lO/SRV) och

månad (dec/jan/feb/apr/maj), visade på signifikanta (p<.05) hu-

vudeffekter av provsträcka och månad samt en signifikant inter-

aktionseffekt mellan provsträcka och månad. Således har SL varit

signifikant högre i Skåne än på Själland. Dessutom har SL varie-

rat med månad, men olika på de två provplatserna. Tukey-test på

nivån 5% kunde påvisa skillnader enligt tabell 4.

Tabell 4. Specifika luminansen i Skåne (S) och på Själland (DK)
under vintern 1988/89. Skillnad i SL är testad på ni-
vån 5%. Värdet för Sverige i september är ett medel-
värde av endast sex markeringar, övriga är medelvärden
av 24 markeringar. Enhet på SL är (mcd/mZ)/lux.

 

månad S DK sign

 

sep 213 195 -

dec 92 56 S > DK

jan 38 38 -

feb 46 61 S < DK

mar 89 80 -

apr 124 78 S > DK

     

maj 101 76 S > DK

 

Vi ser från tabell 4 att vi för tredje vintern har kunnat upp-

mäta sänkta SL-värden i Sverige. Emellertid har vi fått liknande

resultat i Danmark; SL har sjunkit redan i december, men ökar

dock inte i samma takt under våren som den gör i Sverige. Mät-

ningar i Danmark fortsatte under hela 1989 och någon betydande

förbättring av markeringarnas specifika luminans kunde inte ses

under hela sommaren.
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6.3 Slutsatser från experiment C

Resultaten från det sista experimentet är något svåra att för-

klara. En jämförelse med experiment B visar att markeringarna på

de danska provsträckorna har fungerat olika vid de två tillfäl-

lena. Vid det sista tillfället fick vi en sänkning av specifika

luminansen, om än inte så kraftig som i Sverige. Sänkningen

följdes inte av någon markant uppgång under våren, utan marke-

ringarna hade under hela nästa sommar och höst förhållandevis

låga SL-värden.

Sänkningen i SL-värden under vintern måste rimligen bero på att

drop-on-pärlorna har försvunnit. Denna gång har så skett även i

Danmark, vilket skulle kunna förklaras av den extremt milda vin-

tern med ofta förekommande våta vägbanor. Man vet att slitaget

är hårdare på en våt yta än på en torr, p.g.a. den slipnings-

effekt" man får av trafiken.

I Skåne följde efter vintern åter en uppgång i SL, vilket ju

också de två tidigare experimenten hade visat på. I Danmark kom

emellertid SL-värdena att förbli på en förhållandevis låg nivå,

vilket tolkas som att nya pre-mix-pärlor inte har slitits fram.

Så kan också vara fallet om det har varit så att den mekaniska

påverkan var tillräckligt stark för att slita bort drop-on-pär-

lorna, men inte tillräcklig för att slita bort massan runt pre-

mix-pärlorna.

Resultaten av experiment C är således något tvetydigag marke-

ringarnas synbarhet har i Skåne försämrats, av allt att döma på

grund av dubbdäcksanvändningen. På våren har sedan slitaget från

sommardäck varit tillräckligt för att slita fram hela pre-mix-

pärlor. I Danmark har synbarheten försämrats då drop-on-pärlorna

försvunnit, men de har sedan' av någon anledning inte blivit

bättre, på samma sätt som i Skåne.
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7 DISKUSSION

7.1 Felkâllor

I fältexperiment av de slag som har beskrivits ovan har man all-

tid problem med att ha full kontroll över olika variabler, Man

kan oftast inte variera parametrar på ett helt kontrollerat

sätt, och det som man vill hålla konstant kommer ofrånkomligen

att variera.

I. experimentet 1986/87 ville vi undersöka specifika luminansens

beroende av dubbdäcksanvändning, saltning och klimat. Önskvärt

hade då varit att ha exakt samma antal dubbdäckspassager på de

tre svenska provplatserna och inga dubbdäckspassager på det

danska. Vidare skulle vi ha önskat lika mycket saltning i Öster-

götland som på Själland och absolut ingen saltning i Norrbotten.

Klimatet skulle också ha varit exakt detsamma på de tre prov-

platserna i söder. Slutligen skulle man ha velat ha samma yttre

förhållanden under de tre vintrarna som försök gjordes. Nu kom

de två första vintrarna att bli ganska kalla, medan vintern

1988/89 blev extremt mild.

Exakt hur de oönskade variationerna har påverkat resultaten är

omöjligt att säga. Vi måste helt enkelt anta att de inte har

påverkat specifika luminansen så mycket att felaktiga slutsatser

har dragits.

7.2 Slutsatser

Mätningarna under tre vintrar har entydigt visat att torra, ter-

m0plastiska vägmarkeringars specifika luminans, och därmed syn-

'barhet, försämras kraftigt under vintern. De skillnader mellan

olika provplatser som uppmättes indikerar att dubbdäck och kallt

klimat påverkar markeringarna.
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Vad gäller dubbdäck konstaterades en skillnad mellan det svenska

och danska provfältet i experiment B. I Danmark kunde man inte

påvisa samma kraftiga nedgång i SL som man fick i Sverige under

vintern. Denna skillnad mellan resultaten i Danmark och Sverige

indikerade att påverkan av dubbdäck innebar att specifika lumi-

nansen försämrades under vintern. Man såg även en skillnad mel-

lan provfältet på Gotland och det i Norrbotten, vilken indike-

rade att kylan i Norrbotten har försämrat markeringarnas synbar-

het.

I experiment C fick vi i Sverige, liksom tidigare, en nedgång'i

SL under vintern, vilken sedan följdes av en uppgång under vå-

ren. En liknande nedgång, fast något mindre, erhölls denna gång

även i Danmark. Denna följdes dock inte av samma markanta upp-

gång som i Sverige.

Ovanstående kan möjligen förklaras av att slitaget under vintern

1988/89 även i Danmark var så kraftigt att drop-on- och/eller

pre-mix-pärlorna har lossnat. Detta kan också bekräftas om man

synar markeringsytan i mikroskop. Varför de danska markeringarna

inte blev bättre under våren - som ju de svenska blev - är dock

svårt att förklara. En tänkbar hypotes är att de svenska marke-

ringarnas yta har blivit uppruggad av dubbdäck, vilket innebär

att sommardäcken har slitit fram nya pre-mix-pärlor. I Danmark

har denna uppruggning inte skett, utan sommardäcken har - efter

det att drop-on-pärlorna slitits bort - endast polerat ytan.

Sammanfattningsvis konstaterar vi således att svenska vägmarke-

ringars specifika luminans sjunker under vintern för att åter

öka under våren. Detta fenomen orsakas med största sannolikhet

av dubbdäck. Kallt klimat gör att effekten blir än mer uttalad.

7.3 Förslag till åtgärder

Så länge dubbdäckstrafik förekommer i Sverige kommer vägmarke-

ringars synbarhet vintertid att vara dålig, om trafiken kör på

dem. Något reflekterande material som håller för slitaget från
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dubbarna finns inte. Det enda alternativet är således att se

till att trafiken inte kör på markeringarna. Att förhindra detta

helt är naturligtvis omöjligt; vid omkörning kommer man att köra

på mittlinjen, körfältsmarkeringar ligger mitt i körfältet,

stopplinjer likaså.

Vad gäller vägens visuella ledning, så.ges denna av mitt- och

kantlinje (förutom av vägkanstolpar och i viss mån vägbana). En

streckad mittlinje får man bryta, liksom en intermittent kant-

linje. Här har vi en möjlighet att åtminstone minska slitaget på

kantlinjen radikalt genom att införa heldragen kantlinje. Res-

pekten för heldragen linje är stor; tidigare mätningar [5] på 9

meter bred väg har visat att mindre än 1% av alla fordon kör på

eller passerar en sådan.

En heldragen kantlinje skulle faktiskt kunna komplettera mitt-

linjen, så att åtminstone den ena eller den andra hade god syn-

barhet. Man kan tänka sig att på kantlinjen ligger drop-on-

pärlorna kvar under lång tid och ger denna god synbarhet under

åtminstone hela första vintern efter appliceringen. Mittlinjens

synbarhet kommeratt variera enligt vad som har beskrivits ovan,

och kan under vissa betingelser komma att ha bättre synbarhet än

kantlinjen.

Således konstaterar man att det är svårt att helt komma i från

dubbarnas negativa inverkanpå markeringars synbarhet utan att

på något vis drastiskt begränsa dubbdäcksanvändningen.

Problemet med kylan kan förmodligen lösas med mjukare massor.

Här harvi dock problem med de relativt varma somrarna i Norr-

land. Mässorna får ej göras så mjuka att de blir för mjuka i

värmen. Vi är hänvisade till en kompromiss; massan ska vara så-

dan att den inte blir alltför spröd på vintern och inte alltför

mjuk på sommaren.
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