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FÖRORD

Följande skrift behandlar en funktionsstudie av olika profilerade vägmarke-

ringstyper inom projektet "Vägmarkeringars och vägbanereflektorers funktion i

väta". Projektet utförs på uppdrag av Vägverket med Inger Friborg som kontakt-

man, projektledare är Uno Ytterbom, VTT. Arbetade i fält gjorde även Lennart

Runersjö, Gabriel Helmers, Sven-Olof Lundkvist, Ib Lauridsen samt underteck-

nad. Slutligen, tack också till Mats Wiklund för hans medverkan i de statistiska

resonemangen.

Katja Jingryd
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Vägmarkeringars funktion i väta

av

Katja Jingryd

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Kantlinjer, vilka målas för att förbättra vägens visuella ledning i mörker, har van-

ligtvis utförts som plana markeringar. Problemet är att dessa får för låg

retroreflexion och därmed kraftigt försämrad synbarhet i fuktigt/vått väglag. Vid

mörkerkörning i kraftigt regn speglas praktiskt taget allt infallande strålkastarljus

bort från det egna fordonet och väglinjen blir i det närmaste osynlig.

Ett sätt att hindra uppkomsten av en speglande vattenhinna är att göra marke-

ringen profilerad. En rad sådana markeringar av olika design och fabrikat har

under tre år legat som kantlinje på ett avsnitt av rv 23, och undersökts med avse-

ende på parametrarna retroreflexion, Qd-värde (luminanskoefficient), relativ

synbarhet och slitage.

Resultaten visar att alla profilerade markeringstyper utom två klarar de i VÄG 94

uppställda kraven på retroreflexion i vått tillstånd. Vad gäller kraven på retro-

reflexion i torrt tillstånd, samt Qd, är det ingen typ som underkänns.

De subjektiva bedömningarna av relativ synbarhet visar att de profilerade marke-

ringarna syns bättre än den plana referensen i mörker och väta. Ett positivt sam-

band råder också mellan ögats uppfattning av våta markeringar i mörker och retro-

reflexion under samma förhållanden. Ett högre ökar alltså synbarheten i

mörkertrafik.

Mellan subjektiv bedömning av relativ synbarhet i dagsljus och Qd råder ett posi-

tivt samband. Med andra ord bidrar ett högt Qd-värde ("vitare" markering) till att

markeringen syns bättre.

Nuvarande undersökningsmetodik innebär att inga direkta slutsatser kan dras

beträffande slitagets betydelse för markeringarnas funktion. De markeringar som
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inte klarar kraven på uppför sig som plana markeringar på grund av plog-

skador, vilket genöm slitagebedömningens utformning inte tas hänsyn till.

Provsträckan på rv 23 bedöms nu vara för sliten för ytterligare mätningar, men en

ny sträcka med nya material ligger i planeringsskedet. Det kan då vara av intresse

att systematiskt variera markeringarnas geometriska utformning.
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II

The function of road markings in wet conditions

by

Katja Jingryd

Swedish Road and Transport Research Institute (VTT)

S-581 95 LINKÖPING

Sweden

SUMMARY

Road markings are used to enhance the visual guidance of the road at night, and

are normally plane with the road surface. The problem is that these markings

display insufficient retroreflection and therefore have reduced visibility on

damp/wet roads. When driving in heavy rain and darkness almost all the light

from the vehicle headlights will be reflected away from the driver and the road

markings become practically invisible.

One way to avoid the buildup of a specular water surface is to give the markings

profile. For three years a number of such markings of different designs and makes

have served as edge markings on part of Highway 23 in Sweden. The study

includes the parameters retroreflection, Qdvalue (the luminance coefficient in

diffuse illumination), relative visibility and wear.

The results show that all except two of the profiled markings pass the standard for

retroreflection during wet conditions specified in the Road Design Manual of the

Swedish Road Administration. Regarding retroreflection during dry conditions,

and also Qdvalue, none of the markings fails to meet the specified requirements.

The subjective evaluations of relative visibility that were carried out show that the

profiled markings are more visible during wet and dark conditions than the plane

reference line. In addition, a relationship can be stated between the eye's

impression of wet road markings during darkness and retroreflection in the same

conditions. Hence, a higher Rvalue increases the visibility of the markings in

night traffic.
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IV

There is a relationship between subjective evaluation of relative visibility in

daylight and Qdvalue. In other words, a higher Qdvalue (*whiter" marking)

contributes to an increased visibility of the road marking.

The present method of evaluating wear does not allow any conclusions to be

drawn concerning the importance of wear for the function of the markings. The

profiled types that fail to meet the standards for have snowplough damage

that causes them to act as plane markings. This, however, is not taken into

consideration in the wear evaluation.

The test site on Highway 23 is now too worn for further studies but another site,

with new materials, is in the planning stage. It would then be interesting to study

markings with, for instance, systematic changes in layout.
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1 BAKGRUND

Kantlinjer, vilka målas för att förbättra vägens visuella ledning i mörker, har van-

ligtvis utförts som plana markeringar. För att få en god synbarhet tillsätts retro-

reflekterande glaspärlor både i själva massan (pre-mix pärlor) och ovanpå den

färdiga markeringens yta (drop-on pärlor). Den retroreflekterande effekten försäm-

ras dock drastiskt när markeringen blir fuktig, i och med att vattenhinnan som

bildas på pärlorna förändrar deras brytningsindex. Blir markeringen helt vatten-

täckt, under till exempel ett kraftigt regn, speglas praktiskt taget allt infallande

strålkastarljus bort från det egna fordonet och väglinjen blir i det närmaste osynlig.

Eftersom det är i mörker och vått väglag som föraren bäst behöver den ledning

som linjerna utgör, är vägmarkeringars funktion under just dessa förhållanden ett

allvarligt problem.

_Av de möjliga lösningar som föreslagits går en ut på att hindra uppkomsten av en

vattenhinna genom att göra markeringen "ojämn". En rad profilerade vägmarke-

ringar av olika design och fabrikat testades av VTI under 1980-talet i så kallade

"provfält", där markeringarna lades över hela körbanan. Det visade sig att de

profilerade markeringarna fungerar bättre jämfört med konventionella plana mar-

keringar under ovan nämnda förhållanden men att de är känsligare för det slitage

som vinterväghållning och dubbdäck innebär (Lundkvist, 1990). Det framkom då

vissa åsikter, främst från tillverkarna, om att provfält inte riktigt speglar realistiska

förhållanden. Därför ville man även studera markeringarna då de under en längre

tid ligger som kantlinje på en väg. Då görs själva utläggningen på ordinarie vis,

det vill säga kontinuerligt med målarbil, i stället för med handskopa.
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Projektet syftar till att med tonvikt på synbarhet i mörker och väta undersöka på

marknaden förekommande, profilerade vägmarkeringstyper. Dessutom har ljus-

reflekterande egenskaper under även andra ljus- och fuktförhållanden, samt håll-

barhet, studerats.

Undersökningen har genomförts i två led:

1. Jämförelse av bland annat synbarhet mellan profilerade och plana markeringar.

2. Studie av samband mellan olika ljusparametrar.

Slutligen är avsikten också att studien skall kunna utnyttjas för den fortsatta

utvecklingen av vägmarkeringstyper genom att resultatet återkopplas till fabrikan-

terna.
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3 UTFORMNING

Provsträckan anlades hösten 1991 på rv 23 vid Liatorp. Sju tillverkare lade ut

sammanlagt sexton markeringstyper på en sträcka av knappt 10 km. Provmarke-

ringarna ligger i körriktningen till höger om den ordinarie plana kantlinjen, vilken

är av typen Cleanosol 6725 och lades ny på våren 1991.
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Figur 1

  

Provsträckans geometriska utformning.
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Provmarkeringstyperna listas i tabell 1 nedan och finns även återgivna på foto i

bilaga 3. Observera att provmarkering 17 är identisk med ordinarie plan referens-

linje, dock något yngre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 Fabrikat och typ av provmarkeringar på provsträckan.

Nr. Fabrikat Typ Beteckning

1 |Degussa Degaroute 450/30 |DG 450/30

2 |Degussa Degaroute 450/20 [DG 450/20

3 |Skandinavisk Vägmarkering |Kamflex SV Kam

4 |Skandinavisk Vägmarkering |Longflex SV Long

5 [Skandinavisk Vägmarkering |Schackmönstrad SV Schack

7 |Phoönix HVPGF PH HVPGF

8 |Phoönix HVPPN PH HVPPN

9 |Phonix HVPGB PH HVPGB

10 |Superfos Silent SU Silent

11 |Nor-Skilt ES NS E5

12 |Nor-Skilt E4 NS E4

13 |Cleanosol 6731 CL 6731

14 |Cleanosol 6725 CL 6725

15 |Langeland GR20 LL GR20

16 |Langeland GRE20 LL GRE20

17 |Cleanosol 6725, plan CL Plan
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På grund av missförstånd vid utläggningen lades inte någon provmarkering på

delsträcka nummer 6. För enkelhetens skull gjordes inte någon omnumrering av

delsträckorna, därav utelämnandet av detta nummer.
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4 METOD

4.1 Retroreflexion

De olika markeringstypernas retroreflexionsegenskaper (andel av infallande for-

donsljus som reflekteras tillbaka i riktningen det kom ifrån) mättes i både torrt och

vått tillstånd. Det senare uppnåddes artificiellt enligt föreslagen EN-metod, vilken

återges i bilaga 1. Samtliga mätningar utfördes med LTL-800, som simulerar mar-

keringens synbarhet i fordonsbelysning med observationsavståndet 50 m. En

första mätomgång genomfördes när markeringarna var nya och därefter vid ytter-

ligare tre tillfällen. Nymätningarna gjordes med mätpunkten i mitten på tio (fem

på var sida om vägen) slumpmässigt utvalda markeringar av varje typ. Vid de

följande två mättillfällena gjordes mätningarna på exakt samma markeringar. Där-

emot visade det sig vid mätomgången i augusti 1994 att markeringen vid en del av

dessa mätpunkter helt eller till stor del hade försvunnit, varför erhållna värden i

stället skulle komma att visa ett viktat värde mellan beläggning och markering.

Eftersom önskan är att så långt det är möjligt beskriva markeringsmassans funk-

tion efter den förflutna tiden (själva slitaget uppskattades visuellt) utfördes de tio

mätningarna på i möjligaste mån intakta markeringar i närheten av ordinarie mät-

punkt.

4.2 Qd-värde (Luminanskoefficient)

Markeringars "vithet" mäts enligt europeisk standard med Hunterlab, där ljuset

med hjälp av speglar faller in mot objektet i 45* vinkel och mätningen utförs i

riktning rakt uppifrån. Dessa mätförhållanden är inte särskilt realistiska - i prakti-

ken är belysningssituationen aldrig sådan och rakt uppifrån är knappast den geo-

metri i vilken man vanligtvis betraktar vägmarkeringen. Den dåliga validiteten hos

denna metod resulterade i utvecklandet av instrumentet Qd30, vilket simulerar

markeringens synbarhet i diffust ljus med observationsavståndet 30 m. Detta mot-

svarar ungefär personbilförarens situation en mulen dag eller nattetid på en väg

med stationär belysning. Fältmätningarna utfördes med Qd30, två mätningar var-

dera på torra, intakta provmarkeringar och intilliggande ordinarie kantlinje.
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4.3 Subjektiv synbarhetsbedömning

Subjektiva bedömningar av provmarkeringarnas synbarhet relativt referensen

(ordinarie plana kantlinjen) gjordes enligt följande:

Tillstånd Antal tillfällen

vått, dagsljus 4

vått, mörker 4

torrt, dagsljus 1

Samtliga observationer gjordes av ett varierande antal försökspersoner under

följande förhållanden:

fordon: personbil

belysning: korrekt inställt halvljus eller dagsljus

placering: mitt i körfältet

hastighet: 50-70 km/h

avstånd: 30 m

Varje provmarkeringstyp graderades enligt följande skala:

1 provmarkeringen syns mycket sämre än referensen

2 provmarkeringen syns sämre än referensen

3 provmarkeringen syns lika bra som referensen

4 provmarkeringen syns bättre än referensen

5 provmarkeringen syns mycket bättre än referensen

4.4 Slitage

Provlinjerna ligger utanför ordinarie vägmarkering och tanken var att försöka

efterlikna det slitage som en heldragen kantlinje alldeles vid vägkanten utsätts för.

Provmarkeringarna kan därför antas ha undergått förhållandevis ringa slitage från

däck, medan påverkan av plogning, saltning, UV-ljus, etc. kvarstått.

Slitaget har bedömts visuellt vid fyra tillfällen genom uppskattning av hur många

linjer som saknas av varje typ. Att en linje "saknas" innebär att mindre än 50 % av

den ursprungliga ytan finns kvar.
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5 RESULTAT

5.1 Retroreflexion på våta markeringar

För att ge en bild av utvecklingen över tiden redovisas resultaten av samtliga

mätningar parallellt, varvid man skall hålla i minnet att urvalet vid sista mätningen

inte har varit slumpmässigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 Sammanställning av resultat från retroreflexionsmätningar på våta

markeringar, uttryckt som ett medelvärde av tio mätvärden. Enhet:

(med/m*)/lux.

Nr. Beteckning sept. 91 maj 92 sept. 92 aug. 94

1 [DG 450/30 99 10 17 12

2 [DG 450/20 99 54 85 28

3 [SV Kam 57 29 27 23

4 [SV Long 102 48 66 34

5 |SV Schack 80 44 47 32

7 PH HVPGF 71 59 46 47

8 PH HVPPN 123 50 52 36

9 PH HVPGB 117 82 79 42

10 |SU Silent 98 42 533 32

11 [NS E5 63 106 60 43

12 |NS E4 81 90 65 36

13 |CL 6731 68 85 57 37

14 |CL 6725 87 79 46 41

15 [LL GR20 81 98 61 43

16 |LL GRE20 92 66 59 43

17 |CL Plan 19 35 12 15        

Den EN-standard som föreslagits för klassificering av vägmarkeringars funktion

är för våta markeringar indelad i följande retroreflexionsklasser (enhet:

(mcd/m2)/1ux):

Våt markering

RWO inget krav

RW 1 R; 2 25

RW2 R; 2 35

RW3 R; 2 50

Enligt Vägverkets allmänna tekniska beskrivning VÄG 94 skall vägmarkeringar

med funktion i vått tillstånd (klass H) förutom kraven på normal synbarhet (klass

VTI meddelande 769



N; se avsnitt 5.2), även uppfylla kravet R; 2 25, det vill säga minst klass RW 1.

Redan efter en vinter har DG 450/30 (1) förlorat sin funktion i väta och efter

ytterligare två vintrar har även SV Kam (3) hamnat under gränsen, något som efter

lite mera noggrann inspektion helt kan tillskrivas plogskador. Övriga typer

fungerar fortfarande bra efter tre vintersäsonger - nio av dem ligger till och med i

klass RW2. Låt oss även poängtera att de låga värdena på nummer 17 är helt i sin

ordning, eftersom en plan markering inte förväntas fungera i väta.

Önskvärt vore att göra en jämförelse av retroreflexionsegenskaperna hos de olika

markeringstyperna över hela försöksperioden, det vill säga det inbördes förhållan-

det mellan markeringarnas genomsnittliga funktion. Resultaten från de två första

mättillfällena är då inte så intressanta. Direkt efter utläggning är retroreflexionens

storlek i det närmaste helt avhängig applicerad mängd drop-on pärlor. Vid

mättillfället följande vår har dessa slitits bort, men pre-mix pärlorna har ännu inte

kommit fram, varför inte heller dessa värden är representativa för markeringarnas

retroreflexion (se avsnitt 5.2). Därmed återstår mätomgångarna i september 1992

och augusti 1994. Garantitiden för permanenta vägmarkeringar är två år (VÄG

94), varför resultaten ett år efter utläggning (september 1992) kan vara av speciellt

intresse. Det är dock intressant att se hur förhållandena ser ut ytterligare två år

senare (augusti 1994), ett år efter garantitidens slut. Helst skulle studien utföras på

ett genomsnitt av de två, men en gemensam statistisk analys försvåras av det icke

slumpmässiga urvalet vid det sista mättillfället, varför databearbetningarna görs

separat.

På mätvärdena från de två senaste mätomgångarna genomfördes Tukey-test, vilka

redovisas i följande tabeller. Principen för uppställningen är följande: Markering-

arna har ordnats så, att den med högst retroreflexion står överst bland raderna och

längst till vänster bland kolumnerna. Ett "+" i tabellen innebär att markeringen

som anges på raden har signifikant (p40.05) högre R; än den i kolumnen, medan

"-" anger att radens markering har signifikant lägre R; än markeringen i kolum-

nen. I anslutning till resultatredovisningen följer en studie av de olika fabrikaten

var för sig.

VTI meddelande 769



 

Tabell 3 Tukey-test för retroreflexion på 1 år gamla våta provmarkeringar, vär-

den från mätomgången i september 1992.

 

f jun
ned
,

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

[
u

2 9 4 12 15 11 16 13 10 8 5 7

2 DG 450/20 + + + + + + + +

9 PH HVPGB + + + + +

4 SV Long

12 NS E4

15 LL GR20 =-

11 NS ES - + innebär att radens markering har

16 LL GRE20 - signifikant högre R; än kolumnens.

13 CL 6731 -= + - innebär att radens markering har

10 SU Silent sm - signifikant lägre R; än kolumnens.

8 PH HVPPN |- -

5SV Schack |- -

7 PH HVPGF - -

14 CL 6725 ns..

3 SV Kam o

IDG 450/30 |- - - - - e e e e e e -

17 CL Plan m m mm mn -

 

+
4

 

   

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
|
=
-

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

  

Cleanosol:

Ingen skillnad har påvisats mellan 6725 (14) och 6731 (13). Båda har dock signi-

fikant högre R; än den plana provmarkeringen (17).

Degussa:

DG 450/20 (2) har signifikant högre R; än DG 450/30 (1).

Langeland:

Ingen signifikant skillnad har påvisats mellan de två typerna.

Nor-Skilt:

Ingen signifikant skillnad har påvisats mellan de två typerna.

Phonix:

HVPPN (8) och HVPGF (7) är likvärdiga sinsemellan, medan HVPGB (9) har

signifikant högre R; än dem båda.

Skandinavisk Vägmarkering:

Kamflex (3) har signifikant lägre R; än Longflex (4) men är likvärdig den

schackmönstrade markeringen (5). Mellan de båda sistnämnda kan ingen signifi-

kant skillnad påvisas.
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Superfos:

Deltog endast med ett material, varför jämförelsen blir överflödig.

Tabell 4 Tukey-test för retroreflexion på tre år gamla (intakta) våta provmarke-

ringar, värden från mätomgången i augusti 1994.
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7 PHHVPGF 4

16 LL GRE20

15 LL GR20

11 NS ES

9 PH HVPGB

14 CL 6725 + innebär att radens markering har

13 CL 6731 signifikant högre R; än kolumnens.

12 NS E4 - innebär att radens markering har

8 PH HVPPN signifikant lägre R; än kolumnens.

4 SV Long

5 SV Schack

10 SU Silent

2 DG 450/20 -

3 SV Kam ma e m s -

17 CL Plan o

1 DG 450/30 - - o a a m mmm -
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Cleanosol:

Ingen skillnad har påvisats mellan 6725 (14) och 6731 (13). Båda har dock signi-

fikant högre Rj än den plana provmarkeringen (17).

Degussa:

Ingen signifikant skillnad har påvisats mellan de två typerna.

Langeland:

Ingen signifikant skillnad har påvisats mellan de två typerna

Nor-Skilt:

Ingen signifikant skillnad har påvisats mellan de två typerna

Phönix:

Ingen signifikant skillnad har påvisats mellan de tre typerna.

Skandinavisk Vägmarkering:

Ingen signifikant skillnad har påvisats mellan de tre typerna.
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Superfos:

Deltog endast med ett material, varför jämförelsen blir överflödig.

En översiktlig jämförelse mellan samtliga markeringar ett år efter utläggning visar

att två markeringstyper har signifikant högre retroreflexion än de flesta andra men

för övrigt är markeringarna relativt likvärdiga. Samtliga profilerade markerings-

typer, utom de plogskadade DG 450/30 och SV Kam, har signifikant (p40.05)

högre retroreflexion än CL Plan (17). Samma jämförelse på data från sista

mätomgången, tre år efter utläggning, visar att skillnaderna har utjämnats och flera

profilerade typer är varken bättre eller sämre än den plana provmarkeringen.

5.2 Retroreflexion på torra markeringar

Resultaten av samtliga mätningar av retroreflexion i tortt tillstånd redovisas

parallellt i tabell 5. Vi poängterar än en gång att urvalet vid sista mätningen inte

har varit slumpmässigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5 Sammanställning av resultat från retroreflexionsmätningar på torra

markeringar, uttryckt som ett medelvärde av tio mätvärden. Enhet:

(med/m?)/lux.

Nr. Beteckning sept. 91 maj92 sept.92 aug. 94

1 [DG 450/30 243 269 375 142

2 [DG 450/20 263 234 292 161

3 [SV Kam 336 249 296 185

4 [SV Long 288 167 274 153

5 SV Schack 333 180 257 139

7 PH HVPGF 169 201 236 169

8 PH HVPPN 301 232 261 121

9 PH HVPGB 381 342 373 142

10 |SU Silent 343 287 331 175

11 [NS E5 294 275 237 153

12 [NS E4 269 321 390 129

13 |CL 6731 321 276 393 147

14 CL 6725 267 244 396 150

15 [LL GR20 324 232 387 151

16 |LL GRE20 281 249 336 128

17 |CL Plan 127 154 372 158        
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För majoriteten av markeringarna har retroreflexionen sjunkit efter den första

vintersäsongen för att sedan öka igen efter ännu ett par månader. Detta beror på att

drop-on pärlorna slitits bort under vintern, varefter pre-mix pärlorna successivt

slits fram och "tar över" synbarhetsfunktionen. Även för äldre markeringar är

retroreflexionsvärdet generellt sett lågt på våren. Detta beror dels på nedsmuts-

ning, dels på att en stor del av pärlorna i ytan krossats av passerande dubbdäck.

Under sommaren tvättas markeringarna rena och hela pärlor slits fram.

Motsvarande EN-klassificering för vägmarkeringars funktion i torrt tillstånd har

följande indelning vad gäller retroreflexion (enhet: (med/m*)/Iux):

Torr markering

RO inget krav

R2 R; 2 100

_ R4 R; 2 200

R5 R; 2 300

Enligt VÄG 94 skall vägmarkeringen de två första månaderna efter utläggning

uppfylla minst klass R4, därefter klass R2, för att bedömas ha normal synbarhet

(klass N). Detta klarar alla markeringstyper utom PH HVPGF (7) och CL Plan

(17), för vilka nyvärdet är för lågt. Dessa markeringar hade över huvud taget

mycket låg retroreflexion när de var helt nya. Förklaringen ligger förmodligen i att

man varit för sparsam med de drop-on pärlor som skall höja markeringens pres-

tanda i nyskick.

Tukey-test för retroreflexion på torra provmarkeringar redovisas i tabellerna 6 och

7, varpå följer en studie av de olika fabrikaten var för sig. För beskrivning av

uppställningsprincipen hänvisas till avsnitt 5.1.
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Tabell 6 Tukey-test för retroreflexion på ett år gamla torra provmarkeringar,

värden från mätomgången i september 1992.
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14 CL 6725 +

13 CL 6731 4

12 NS E4

15 LL GR20

1 DG 450/30

9 PH HVPGB + innebär att radens markering har

17 CL Plan signifikant högre R; än kolumnens.

16 LL GRE20 - innebär att radens markering har

10 SU Silent signifikant lägre R; än kolumnens.

3 SV Kam '
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Cleanosol:

Ingensignifikant skillnad har påvisats mellan de olika typerna.

Degussa:

Ingen signifikant skillnad har påvisats mellan de olika typerna.

Langeland:

Ingen signifikant skillnad har påvisats mellan de olika typerna.

Nor-Skilt:

E4 har signifikant högre retroreflexion än ES.

Phönix:

HVPGB (9) har signifikant högre R; än HVPGF (7) men är likvärdig HVPPN (8).

Mellan de båda sistnämnda kan ingen signifikant skillnad påvisas.

Skandinavisk Vägmarkering:

Ingen signifikant skillnad har påvisats mellan de olika typerna.

Superfos:

Deltog endast med ett material, varför jämförelsen blir överflödig.

VTT meddelande 769

 



14

Tabell 7 Tukey-test för retroreflexion på tre år gamla (intakta) torra

provmarkeringar, värden från mätomgången i augusti 1994.
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3 SVKam + + + + +

10 SU Silent + 4

7 PH HVPGF + ++

2 DG 450/20

17 CL Plan

11 NS ES + innebär att radens markering har

4 SV Long signifikant högre R; än kolumnens.

15 LL GR20 - innebär att radens markering har

14 CL 6725 signifikant lägre R än kolumnens.

13 CL 6731

9 PH HVPGB -

1 DG 450/30 -

5 SV Schack -

12 NS E4 s. 6 +-

16 LL GRE20 |- - -

8SPHHVPPN |- - - -

+
+

+
+

(0
0

 

   

  

Cleanosol:

Ingen signifikant skillnad har påvisats mellan de olika typerna.

Degussa:

Ingen signifikant skillnad har påvisats mellan de olika typerna.

Langeland:

Ingen signifikant skillnad har påvisats mellan de olika typerna.

Nor-Skilt:

Ingen signifikant skillnad har påvisats mellan de olika typerna.

Phönix:

HVPGF (7) har signifikant högre R; än HVPPN (8) men är likvärdig HVPGB (9).

Mellan de båda sistnämnda kan ingen signifikant skillnad påvisas.

Skandinavisk Vägmarkering:

Kamflex (3) har signifikant högre R; än den schackmönstrade markeringen (5)

men är likvärdig med Longflex (4). Mellan de båda sistnämnda kan ingen signifi-

kant skillnad påvisas.
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Superfos:

Deltog endast med ett material, varför jämförelsen blir överflödig.

Efter en översiktlig jämförelse för båda tillfällena kan konstateras att provmarke-

ringarna är i det närmaste jämbördiga i torrt tillstånd, oavsett om de är profilerade

eller ej.

5.3 Qd-värde (Luminanskoefficient)

Vid mätomgången i augusti 1994 uppmättes Qd, vilket inte har mätts tidigare, på

provmarkeringarna och intilliggande referenslinje. Den senare uppvisar inte någon

stor variation beträffande Qd och kan anses homogen utmed hela provsträckan. Ett

medelvärde av samtliga 32 mätningar och ett 95 % konfidensintervall ger Qd =

205 + 4 (mcd/m2)/lux. För provmarkeringarna redovisas resultatet i tabell 8.

Tabell 8 Resultat från Qd-mätningar i augusti 1994 på torra provmarkeringar i

dagsljus, uttryckt som medelvärden av två enskilda mätvärden. Enhet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mcd/m2)/1ux.

Nr. Beteckning Qd(prov)

1 DG 450/30 216

2 [DG 450/20 192

3 [SV Kam 204

4 [SV Long 156

5 [SV Schack 176

7 PH HVPGF 180

8 |PH HVPPN 183

9 PH HVPGB 191

10 |SU Silent 192

11 [NS E5 192

12 [NS E4 193

13 |CL 6731 163

14 |CL 6725 155

15 [LL GR20 166

16 |LL GRE20 152

17 |CL Plan 178      

I VÄG 94 har det tidigare luminanskoefficientkravet kompletterats med ett

alternativt krav på Qd-värdet. Detta krav gäller vägmarkeringar i klass N under

barmarksförhållanden och lyder på minst 100 (med/m*)/lux.
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Även vad gäller Qd är det intressant att med hjälp av ett Tukey-test illustrera det

inbördes förhållandet markeringstyperna emellan.

Tabell 9 Tukey-test för Qd på torra provmarkeringar, värden från mätomgången

i augusti 1994.
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1 DG 450/30 + + + + +

3 SV Kam + +

12 NS E4

10 SU Silent

11 NS ES

2 DG 450/20 + innebär att radens markering har
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8 PH HVPPN - innebär att radens markering har

7 PH HVPGF |- signifikant lägre R; än kolumnens.

17 CL Plan =

5 SV Schack -

15 LL GR20 n..

13 CL 6731 -= -

4 SV Long e e e e e

14 CL 6725 m e e me e e -
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För närmare beskrivning av uppställningsprincipen hänvisas till avsnitt 5.1. En

jämförelse av typerna inom respektive fabrikat ger:

Cleanosol:

Ingen signifikant skillnad har påvisats mellan de olika typerna.

Degussa:

Ingen signifikant skillnad har påvisats mellan de olika typerna.

Langeland:

Ingen signifikant skillnad har påvisats mellan de olika typerna.

Nor-Skilt:

Ingen signifikant skillnad har påvisats mellan de olika typerna.

Phönix:

Ingen signifikant skillnad har påvisats mellan de olika typerna.

VTI meddelande 769
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Skandinavisk Vägmarkering:

Den schackmönstrade markeringen (5) skiljer sig inte från varken Longflex (4)

eller Kamflex (3). Kamflex har däremot signifikant högre Qd än Longflex.

Superfos:

Deltog endast med ett material, varför jämförelsen blir överflödig.

Intressant är att de mest plogskadade markeringarna (nr 1 och 3), som hamnade

under retroreflexionsgränsen för funktion i vått tillstånd, toppar listan vad gäller

Qd-värde. Detta samband undersöks lite mera noggrant i avsnitt 6.3.

5.4 Subjektiv synbarhetsbedömning i väta

Även om metoden att med ögat göra relativa jämförelser av synbarheten är mycket

robust, förekommer det att enskilda bedömningar av samma linjes synbarhet under

samma förhållanden varierar något. Synbarheten uppfattas olika, dels från individ

till individ men också inom samma försöksperson. Antag att man bildar ett 95 %

konfidensintervall runt medelvärdena och anger den relativa synbarheten med en

viss osäkerhet, enligt följande skala:

1,00-1,49 mycket sämre

1,50-2,49 sämre

2,50-3,49 lika bra

3,50-4,49 bättre

4,50-5,00 mycket bättre

Om en provmarkerings medelvärde för synbarheten och tillhörande konfidens-

intervall faller utanför området "lika bra" enligt ovan, har provmarkeringens syn-

barhet varit signifikant bättre (undre intervallgräns 2 3,49) eller sämre (övre inter-

vallgräns © 2,50) än given referens. I resultattabellerna 10 och 11 anges för enkel-

hetens skull endast om synbarheten varit signifikant bättre eller sämre relativt

referensen, medan medelvärden med tillhörande intervall återfinns i bilaga 2.

Exempel: Vid mätningarna i augusti 1994 har provmarkering nummer 10

medelbedömningen 4,33 med standardavvikelsen 0,5164 vilket innebär att det

"sanna" medelvärdet med 95 % sannolikhet ligger i intervallet 3,79 till 4,87

(bilaga 2). Dess relativa synbarhet är då signifikant bättre än given referens

eftersom den undre intervallgränsen ligger ovanför 3,49.
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Tabell 10 Sammanställning av subjektiva synbarhetsbedömningar, relativt refe-

rensen, utförda i mörker och väta. Beteckningarna (+) och (-) anger

om provmarkeringen syntes signifikant bättre eller sämre än referen-

sen, medan (=) innebär att ingen signifikant skillnad kunde påvisas.
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Resultatet ovan visar att de profilerade markeringarna, med undantag av den mar-

kant plogskadade DG 450/30 (1), under våta förhållanden upplevs som signifikant

bättre ur synbarhetssynpunkt de första åren. Efter tre vintrar börjar dock slitaget

påverka synbarheten och sju av de profilerade typerna uppfattas som signifikant

sämre än den plana provmarkeringen, medan det för de övriga inte kan påvisas

någon skillnad. Motsvarande bedömningar i dagsljus (tabell 11) pekar på att det då

i princip inte spelar någon roll för den subjektiva synbarheten, om den våta mar-

keringen är plan eller profilerad. Man kan i alla fall inte, mer än i några enstaka

fall, påvisa någon signifikant skillnad.
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Tabell 11 Sammanställning av subjektiva synbarhetsbedömningar, relativt refe-

rensen, utförda i dagsljus och väta. Beteckningarna (+) och (-) anger

om provmarkeringen syntes signifikant bättre eller sämre än referen-

sen, medan (=) innebär att ingen signifikant skillnad kunde påvisas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Beteckning jan. 92 sept. 92 dec. 93 dec. 94

1 [DG 450/30 -- sx ss =

2 [DG 450/20 - +- = ==

3 [SV Kam = sx ss s

4 [SV Long sx == s sö

5 [SV Schack = = 2 -

7 PH HVPGF sx se ss ss

8 |PH HVPPN sx se = s

9 PH HVPGB sx så sx h

10 |SU Silent ss + ss sx

11 [NS E5 se sx se ss

12 [NS E4 se ss sw se

13 |CL 6731 = = = =

14 |CL 6725 me = en ==

15 |LL GR20 - = = -

16 |LL GRE20 - - s -

17 |CL Plan så = = =         

Den subjektiva bedömningen på torra markeringar i dagsljus redovisas under

avsnitt 6.1.

s Slitage

De första två åren efter utläggning var slitaget knappt märkbart och i december

1993 var åtta av de femton profilerade markeringstyperna fortfarande intakta.

Endast SV Long (4) och SV Schack (5) uppvisade ett slitage på runt 10 %. Knappt

ett år senare hade det däremot skett en drastisk förändring och endast DG 450/20

(2) och SU Silent (10), samt den plana provmarkeringen (17), befann sig i ett

oförändrat tillstånd. Den sista slitagebedömningen gjordes av endast en person

(mot tidigare tre), vilket kan förklara att fyra typer plötsligt blivit bättre sedan sist.

Det är dock inga stora skillnader och generellt sett har inga större förändringar

skett jämfört med året innan. Det största slitaget uppvisar LL GRE20 (16) och NS

ES (11), som båda saknas till ca två tredjedelar. I tabell 12 redovisas resultaten för

samtliga slitagebedömningar.
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Tabell 12 Slitageöversikt, där siffrorna anger andel (%) av markeringarna som är

bortslitna till mer än hälften.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Beteckning sept. 92 dec. 93 aug. 94 dec. 94

1 [DG 450/30 0 0 2 2

2 [DG 450/20 0 0 0 0

3 [SV Kam 0 0 4 5

4 [SV Long 9 12 40 34

5 [SV Schack 8 10 20 15

7 PH HVPGF 0 0 5 9

8 |PH HVPPN 0 1 5 13

9 PH HVPGB 0 0 2 4

10 |SU Silent 0 0 0 0

11 [NS E5 5 7 67 63

12 [NS E4 0 0 3 4

13 |CL 6731 0 2 32 32

14 |CL 6725 0 0 6 6

15 [LL GR20 0 1 34 34

16 [LL GRE20 2 7 66 60

17 |CL Plan 0 0 0 0         
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6 SAMBAND MELLAN OLIKA UPPMÄTTA PARAMETRAR

6.1 Subjektiv synbarhetsbedömning i dagsljus kontra Qd

Som tidigare nämndes gjordes subjektiva bedömningar av de profilerade marke-

ringarnas relativa synbarhet i torrt tillstånd och dagsljus vid endast ett tillfälle.

Syftet var att jämföra den subjektiva uppfattningen med faktiskt uppmätta Qd-

värden under följande hypotes: En markering som subjektivt upplevs som mer

synlig än en annan borde vara "'vitare", det vill säga ha högre Qd-värde, än den

andra - och vice versa. En visuell bedömning är inte en "mätning" i sträng bemär-

kelse och kan egentligen inte kvantifieras. Markeringarna kan dock rangordnas

efter de erhållna medelbedömningarna, liksom efter de uppmätta Qd-värdena. Sär-

skilt i den subjektiva bedömningen är det vanligt att två (eller ibland fler) marke-

ringar får samma rang. Detta bör egentligen undvikas, men är i det här fallet tyvärr

omöjligt att komma ifrån. Man anger då för enkelhetens skull medelrangen, därav

decimaltalen nedan. Därefter kan sambandet rangordningarna emellan fastställas

med hjälp av en så kallad rangkorrelationsformel.

Tabell 13 Rangordning av provmarkeringarna, dels Ranggea med avseende på

subjektiv bedömning av relativ synbarhet uttryckt som medelvärden av

sex observationer, dels med avseende på Qd-värden på torra

markeringar uttryckt som medelvärden av två enskilda mätningar i

enheten (mcd/m2)/lux.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Nr. Beteckning Bedömn Rangga||__Qd Rang;oa

1 [DG 450/30 4,00 3,0 215,5 1,0

2 [DG 450/20 4,33 1,5 191,5 5,5

3 SV Kam 3,17 4,0 203,5 2,0

4 [SV Long 1,67 14,5 155,5 14,0

5 [SV Schack 2,00 11,5 176,0 11,0

7 PH HVPGF 2,67 8,5 179,5 9,0

8 |PH HVPPN 2,83 6,5 182,5 8,0

9 PH HVPGB 3,00 5,0 191,0 7,0

10 |SU Silent 4,33 1,5 192,0 4,0

11 [NS E5 2,67 8,5 191,5 5,5

12 [NS E4 2,33 10,0 192,5 3,0

13 |CL 6731 1,83 13,0 163,0 13,0

14 CL 6725 2,00 11,5 154,5 15,0

15 |LL GR20 1,67 14,5 166,0 12,0

16 |LL GRE20 1,50 16,0 151,5 16,0

17 CL Plan 2,83 6,5 178,0 10,0  
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Liksom för linjär korrelation gäller att ett perfekt positivt samband (Ex.I nedan)

ger koefficienten +1, medan en perfekt negativ korrelation (Ex.II nedan) ger vär-

det -1. Om koefficienten är 0 föreligger inget som helst samband variablerna

emellan.

Ex.I: Rangordning A: 1 2 3 4 5

Rangordning B: 1 2 3 4 5

Ex.I: Rangordning A: 1 2 3 4 5

Rangordning C: 5 4 3 2 1

Det finns en rad olika varianter för beräkning av rangkorrelationskoefficienten och

här används Spearmans metod (Connolly & Sluckin, 1958):

p =1-X
u(n -- 1)

där p = Spearmans rangkorrelationskoefficient

n = antalet fall per rangordning

d = skillnaden mellan en markeringstyps ranger i två rangordningar

För rangordningarna i tabell 13 blir p = 0,81. Det finns alltså i observationsmate-

rialet ett samband mellan den subjektiva bedömningen av en linjes synbarhet och

linjens uppmätta Qd-värde. Således kan vår hypotes sägas stämma bra.

6.2 Subjektiv synbarhetsbedömning i mörker kontra retroreflexion

Den subjektiva bedömning i mörker och väta som gjordes i september 1992 rang-

ordnades tillsammans med retroreflexionen på våta markeringar från samma tid-

punkt och Spearmans rangkorrelationskoefficient bestämdes.
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Tabell 14 Rangordning av provmarkeringarna, dels Range med avseende på

subjektiv bedömning av relativ synbarhet i mörker och väta uttryckt

som medelvärden av sexton observationer, dels Rangjrw med avse-

ende på retroreflexion i vått tillstånd uttryckt som medelvärden av tio

enskilda mätningar i enheten (med/m*)/lux.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Beteckning Bedömn _Ruw)» Ranggrw,

1 [DG 450/30 3,25 15,5 17,2 15,0

2 [DG 450/20 4,50 4,5 85,1 1,0

3 [SV Kam 3,88 14,0 27,1 14,0

4 [SV Long 4,06 13,0 66, 1 3,0

5 [SV Schack 4,13 12,0 46,9 11,0

7 PH HVPGF 4,38 8,0 45,7 12,0

8 |PH HVPPN 4,88 1,5 52,2 10,0

9 PH HVPGB 4,88 1,5 79,2 2,0

10 |SU Silent 4,75 3,0 52,7 9,0

11 [NS E5 4,50 4,5 60,3 6,0

12 [NS E4 4,44 6,5 65,0 4,0

13 |CL 6731 4,31 9,0 56,5 8,0

14 |CL 6725 4,19 11,0 45,6 13,0

15 [LL GR20 4,44 6,5 61,1 5,0

16 |LL GRE20 4,25 10,0 58,8 7,0

17 |CL Plan 3,25 15,5 12,0 16,0         

Principerna för beräkning och analys beskrivs utförligt i avsnitt 6.1, varför vi här

nöjer oss med att redovisa resultatet. Mellan ögats uppfattning av våta marke-

ringar i mörker och retroreflexion råder ett positivt samband p = 0,61. Följaktligen

har markeringar med ett högre R;)» bättre synbarhet i mörkertrafik.

6.3 Retroreflexion kontra Qd

I avsnitt 5.2 konstaterades att de två markeringar som har högst Qd-värde är

desamma som inte uppfyller retroreflexionskravet för funktion i vått tillstånd. Är

detta en slump eller finns det ett samband? I det här fallet består båda variablerna

av kontinuerliga mätvärden, varför vi kan analysera sambandet genom produkt-

momentkorrelation. Denna metod har större styrka än rangkorrelationer.

Linjär regression för retroreflexion i vått tillstånd och Qd-värde ger följande sam-

band mellan de båda parametrarna:

RLuw= 87,5 - 0,30 Qd
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Figur 2 Retroreflexion i vått tillstånd som funktion av Qd-värde, från mätom-

gången i augusti 94. Enhet: (med/m?*)/lux.

Linjens lutning är signifikant (p40,05) skild från noll med R? = 0,287, varför ett

samband föreligger. Som synes är regressionskoefficienten negativ och en "vitare"

markering skulle alltså fungera sämre i väta vad gäller retroreflexion. Faktum är

att högt innehåll av glaspärlor - vilket ger högt R; - ger i dagsljus intrycket av en

"gråare" markering och därmed lågt Qd-värde. Qd ökar däremot ju mer speglande

en yta är, vilket är fallet när en vägmarkering är täckt av vatten. Under dessa för-

hållanden är R; lågt. Det påvisade sambandet är alltså förankrat i verkligheten.

6.4 Slitage kontra retroreflexion

Det är inte bara markeringens utformning, i det här fallet profileringen, som

påverkar dess funktion, utan även materialsammansättningen. Till en viss gräns

ger en större andel premix-pärlor förhöjd retroreflexion men försämrar samtidigt

slitstyrkan. En linjär regressionsanalys av förhållandet slitage/retroreflexion ger

för Rå ett positivt samband och för Rx) ett negativt. Om hänsyn tas enbart till

linjernas lutning kan tolkningen lyda, att markeringar med högre retroreflexion i

torrt tillstånd är känsligare för slitage, medan sambandet är tvärtom för våta mar-

keringar. Koefficienten är dock varken i det ena eller andra fallet signifikant

(p=0,05) skild från noll och fortsatt diskussion anses föga meningsfull.
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6.5 Retroreflexion i torrt och vått tillstånd

En markering förändras inte i sammansättning eller utformning när den blir våt,

däremot förändras dess ljusreflekterande egenskaper. Intressant är att undersöka

om det finns något samband mellan retroreflexionsvärdena i de båda tillstånden.
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Figur 3 Retroreflexion i torrt tillstånd som funktion av retroreflexion i vått

tillstånd, från mätomgångarna i september 91, september 92 och

augusti 94. Enhet: (med/m?)/lux.

Linjär regression ger följande samband mellan de båda parametrarna:

Rug == 1,27 RL(w) 4 181,5

Linjens lutning är signifikant (p=0,05) skild från noll med R* = 0,157, varför ett

samband föreligger. R* är ett mått på hur stor del av variansen som kan förklaras

av sambandet i fråga och bör i dessa sammanhang vara av storleksordningen 0,5

för att vara av betydelse. Med andra ord är sambandet i det här fallet lågt. Det är

alltså inte möjligt att utifrån mätningar i torrt tillstånd dra några slutsatser om

retroreflexionen i väta.
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7 SLUTSATSER

Av det aktuella observationsmaterialet kan följande slutsatser dras beträffande de i

studien ingående profilerade markeringstyperna.

Efter tre vintrar är det endast två profilerade markeringstyper, samt den plana

provmarkeringen, som inte klarar retroreflexionskravet i vått tillstånd. En över-

siktlig jämförelse av funktionen efter halva garantitiden visar att samtliga profile-

rade markeringar, utom två, har signifikant (p=0,05) högre R; än den plana. Tre

år efter utläggning är det dock flera markeringar som vad gäller retroreflexion inte

uppvisar någon skillnad gentemot den plana provmarkeringen. Vad gäller kravet

på retroreflexion i torrt tillstånd, och även Qd, blir ingen markering underkänd vid

sista mätomgången.

TI avsnitt 5.3 talades det om det krav på Qd-värde som numera finns i VÄG 94,

vilket lyder på minst 100 (med/m*)/lux. Detta anses av många vara ett lågt krav,

vilket man kan förstå om man vid anblicken av resultaten i tabell 8 har i minnet,

att siffrorna gäller markeringar som är hela tre år gamla. Även med en 50 %

ökning av kravet skulle samtliga markeringar passera.

De subjektiva bedömningarna av relativ synbarhet visar att de profilerade marke-

ringarna syns bättre än den plana referensen i mörker och väta. Däremot kan

någon signifikant skillnad under våta förhållanden i dagsljus generellt inte påvisas.

Genom rangkorrelationsmetoden har ett positivt samband påvisats mellan subjek-

tiv bedömning av relativ synbarhet i dagsljus och uppmätta Qd-värden. Med andra

ord, en med fysikaliska mått mätt "vitare" (högre Qd-värde) markering uppfattas

av ögat som "synligare".

Med samma metod konstateras att ett positivt samband råder mellan ögats upp-

fattning av våta markeringar i mörker och retroreflexion under samma förhållan-

den. Följaktligen leder ett högre Rw till ökad synbarhet i mörkertrafik.

Ett negativt samband kan påvisas mellan Qd-värde och retroreflexion i vått till-

stånd. En "vitare" markering skulle alltså fungera sämre i väta vad gäller retrore-

flexion.
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Beträffande slitaget återstår efter tre vintersäsonger mer än 70 % av markeringarna

för nio av de sexton markeringstyperna. Vad detta har för betydelse för marke-

ringarnas funktion är dock svårt att fastställa under nuvarande undersöknings-

metodik. Slitaget för varje markeringstyp har enligt avsnitt 4.4 bedömts visuellt

genom uppskattning av hur många linjer som saknas. Att en linje "saknas" innebär

att mindre än 50 % av den ursprungliga ytan finns kvar. När en markeringstyp vid

slitagebedömningen anses "intakt" avses alltså att procentuell andel markeringar,

som är bortslitna till mer än hälften, är noll. Därmed är det inte sagt att marke-

ringen fungerar som när den var nylagd. Som exempel kan nämnas DG 450/30,

som redan efter en vinter hade sådana plogskador att retroreflexionen i vått till-

stånd hade försämrats kraftigt. Detta har att göra med att markeringens profilering

är utformad som förhöjningar på en för övrigt plan markering. Även om plogen

"skalat" av dessa ryggar, vilka procentuellt sett står för endast en liten del av ytan,

ses markeringen enligt principen för slitagebedömningen som intakt. Den för

funktion i väta nödvändiga profileringen har däremot gått förlorad och trots att

markeringen inte är "sliten", klarar den inte uppsatta krav för retroreflexion.

VTI meddelande 769



28

8 VIDARE ARBETE

Ungefär samtidigt med provsträckan vid Liatorp påbörjades ett motsvarande

projekt i Danmark. Meningen var ursprungligen att mätningarna skulle utföras

parallellt för att sedan jämföra resultaten. Detta visade sig dock problematiskt i

praktiken, varför danskarna kommer att redovisa sina mätningar separat.

Den svenska provsträckan bedöms nu vara för sliten för vidare användning.

Utvecklingen indikerar dock behov av ytterligare undersökningar, varför en ny

sträcka med nya material ligger i planeringsskedet. Det skulle då vara intressant att

studera markeringar där till exempel geometrisk utformning systematiskt varierats.
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Utdrag ur:

CEN/TC226 WG2 "Horizontal Signalization"

HORIZONTAL ROAD MARKINGS

MARKINGS APPLIED ON THE ROADS

Performance for Road Users

9. Draft September 1992

B.6 Condition "during wetness" 

For creating the condition "during wetness" a bucket with a capacity of about 10

litres is required together with access to clean water. The full bucket is held at

about 0,5 m above the surface and water is poured, while walking slowly

forwards, so that the measuring field and its neighbouring surface is momentarily

flooded by a crest of water. One minute later, the R; during wetness is measured.
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Medelvärden, standardavvikelser samt konfidensintervall (95%) för samtliga

markeringstyper i samtliga subjektiva synbarhetsbedömningar, uppställda i

kronologisk ordning.

Tabell 1 I dagsljus och väta, januari 1992.

Totalt 2 observationer per markeringstyp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Nr. Beteckning Medel Std.avv Intervall

1 DG 450/30 2,00 0,00 + 0,00

2 [DG 450/20 2,00 0,00 + 0,00

3 [SV Kam 3,00 0,00 + 0,00

4 [SV Long 2,50 0,71 + 6,35

5 [SV Schack 3,00 0,00 + 0,00

7 PH HVPGF 2,50 0,71 * 6,35

8 |PH HVPPN 3,50 0,71 * 6,35

9 PH HVPGB 2,50 0,71 + 6,35

10 |SU Silent 2,50 0,71 * 6,35

11 [NS ES 3,00 0,00 + 0,00

12 [NS E4 3,00 0,00 + 0,00

13 |CL 6731 3,00 0,00 * 0,00

14 CL 6725 3,00 0,00 + 0,00

15 [LL GR20 2,00 0,00 * 0,00

16 |LL GRE20 2,00 0,00 + 0,00

17 |CL Plan 3,00 0,00 * 0,00
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Tabell 2 I mörker och väta, januari 1992.

Totalt 8 observationer per markeringstyp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Nr. Beteckning Medel Std.avv Intervall

1 DG 450/30 3,88 0,64 + 0,54

2 [DG 450/20 4,63 0,52 + 0,43

3 [SV Kam 4,25 0,46 + 0,39

4 [SV Long 4,63 0,52 + 0,43

5 [SV Schack 4,75 0,46 + 0,39

7 PH HVPGF 4,17 0,41 + 0,43

8 |PH HVPPN 4,25 0,46 + 0,39

9 PH HVPGB 4,38 0,52 + 0,43

10 |SU Silent 4,5 0,53 + 0,45

11 [NS E5 4,38 0,52 + 0,43

12 [NS E4 4,63 0,52 + 0,43

13 |CL 6731 4,13 0,35 + 0,30

14 |CL 6725 4,38 0,52 + 0,43

15 [LL GR20 4,00 0,00 + 0,00

16 [LL GRE20 4,5 0,53 + 0,45

17 |CL Plan 2,88 0,35 + 0,30
 

Tabell 3 I dagsljus och väta, september 1992.

Totalt 6 observationer per markeringstyp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Nr. Beteckning Medel Std.avv Intervall

1 DG 450/30 3,00 0,89 + 0,94

2 DG 450/20 4,00 0,00 * 0,00

3 SV Kam 3,00 0,00 + 0,00

4 [SV Long 2,67 0,52 + 0,54

5 [SV Schack 3,17 0,41 + 0,43

7 PH HVPGF 3,33 0,52 + 0,54

8 |PH HVPPN 3,67 0,52 + 0,54

9 PH HVPGB 3,50 0,55 + 0,57

10 |SU Silent 4,33 0,52 + 0,54

11 [NS E5 3,17 0,41 + 0,43

12 [NS E4 3,00 0,00 + 0,00

13 |CL 6731 2,50 0,55 + 0,57

14 |CL 6725 2,67 0,52 + 0,54

15 [LL GR20 2,83 0,41 + 0,43

16 |LL GRE20 2,00 0,00 + 0,00

17 |CL Plan 3,00 0,00 + 0,00  
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Tabell 4 I mörker och väta, september 1992.

Totalt 16 observationer per markeringstyp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nr. Beteckning Medel Std.avv Intervall

1 DG 450/30 3,25 0,45 + 0,24

2 DG 450/20 4,50 0,52 + 0,28

3 [SV Kam 3,88 0,34 + 0,18

4 [SV Long 4,06 0,25 + 0,13

5 [SV Schack 4,13 0,50 + 0,27

7 PH HVPGF 4,38 0,50 + 0,27

8 PH HVPPN 4,88 0,34 + 0,18

9 PH HVPGB 4,88 0,34 * 0,18

10 [SU Silent 4,75 0,45 + 0,24

11 [NS E5 4,50 0,52 + 0,28

12 [NS E4 4,44 0,51 + 0,27

13 |CL 6731 4,31 0,48 + 0,26

14 CL 6725 4,19 0,40 + 0,21

15 [LL GR20 4,44 0,51 + 0,27

16 |LL GRE20 4,25 0,45 + 0,24

17 |CL Plan 3,25 0,45 + 0,24    

Tabell 5 I dagsljus och väta, december 1993.

Totalt 20 observationer per markeringstyp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Nr. Beteckning Medel Std.avv Intervall

1 [DG 450/30 2,50 0,51 + 0,24

2 [DG 450/20 2,80 0,41 + 0,19

3 [SV Kam 3,00 0,00 + 0,00

4 [SV Long 2,45 0,51 + 0,24

5 [SV Schack 2,85 0,37 + 0,17

7 PH HVPGF 2,85 0,37 + 0,17

8 PH HVPPN 3,05 0,51 + 0,24

9 PH HVPGB 3,05 0,22 + 0,10

10 [SU Silent 3,35 0,49 + 0,23

11 [NS ES 3,00 0,32 + 0,15

12 [NS E4 3,00 0,00 + 0,00

13 |CL 6731 2,75 0,44 + 0,21

14 |CL 6725 2,75 0,44 + 0,21

15 [LL GR20 2,10 0,55 + 0,26

16 |LL GRE20 2,15 0,67 + 0,31

17 |CL Plan 3,00 0,00 + 0,00
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Tabell 6 I mörker och väta, december 1993.

Totalt 8 observationer per markeringstyp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Nr. Beteckning Medel Std.avv Intervall

1 DG 450/30 3,50 0,53 + 0,45

2 DG 450/20 5,00 0,00 + 0,00

3 [SV Kam 4,00 0,00 + 0,00

4 [SV Long 4,63 0,52 + 0,43

5 [SV Schack 4,13 0,35 + 0,30

7 PH HVPGF 4,88 0,35 * 0,30

8 |PH HVPPN 4,75 0,46 * 0,39

9 PH HVPGB 5,00 0,00 * 0,00

10 |SU Silent 5,00 0,00 + 0,00

11 [NS E5 5,00 0,00 + 0,00

12 [NS E4 4,88 0,35 * 0,30

13 CL 6731 4,25 0,46 * 0,39

14 |CL 6725 4,25 0,46 + 0,39

15 [LL GR20 4,38 0,92 * 0,77

16 |LL GRE20 4,38 0,74 + 0,62

17 CL Plan 3,13 0,35 * 0,30  

Tabell 7 I dagsljus och torka, augusti 1994.

Totalt 6 observationer per markeringstyp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Nr. Beteckning Medel Std.avv Intervall

1 DG 450/30 4,00 0,63 + 0,66

2 DG 450/20 4,33 0,52 + 0,54

3 [SV Kam 3,17 0,41 + 0,43

4 [SV Long 1,67 0,52 + 0,54

5 [SV Schack 2,00 0,63 + 0,66

7 PH HVPGF 2,67 0,52 + 0,54

8 |PH HVPPN 2,83 0,41 + 0,43

9 PH HVPGB 3,00 0,63 + 0,66

10 |SU Silent 4,33 0,52 + 0,54

11 [NS E5 2,67 0,52 + 0,54

12 [NS E4 2,33 0,82 + 0,86

13 |CL 6731 1,83 0,41 + 0,43

14 |CL 6725 2,00 0,63 + 0,66

15 |LL GR20 1,67 0,52 + 0,54

16 |LL GRE20 1,50 0,55 + 0,57

17 |CL Plan 2,83 0,41 + 0,43  
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Tabell 8 I dagsljus och väta, december 1994.

Totalt 6 observationer per markeringstyp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Beteckning Medel Std.avv Intervall

1 DG 450/30 2,33 0,52 + 0,54

2 [DG 450/20 2,83 0,41 + 0,43

3 [SV Kam 2,00 0,00 + 0,00

4 [SV Long 1,17 0,41 + 0,43

5 [SV Schack 1,67 0,52 + 0,54

7 PH HVPGF 1,83 0,75 + 0,79

8 |PH HVPPN 2,33 0,52 + 0,54

9 PH HVPGB 2,83 0,41 + 0,43

10 |SU Silent 2,83 0,41 + 0,43

11 [NS E5 3,17 0,41 + 0,43

12 [NS E4 2,17 0,41 + 0,43

13 |CL 6731 2,17 0,52 + 0,54

14 |CL 6725 2,33 0,52 + 0,54

15 |LL GR20 1,50 0,55 + 0,57

16 |LL GRE20 1,50 0,55 + 0,57

17 |CL Plan 2,17 0,41 + 0,43       

Tabell 9 I mörker och väta, december 1994.

Totalt 18 observationer per markeringstyp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Beteckning Medel Std.avv Intervall

1 DG 450/30 1,22 0,43 + 0,21

2 [DG 450/20 2,39 0,61 + 0,30

3 [SV Kam 2,11 0,68 + 0,34

4 |SV Long 2,39 0,70 + 0,35

5 [SV Schack 2,09 0,64 + 0,32

7 PH HVPGF 2,94 0,24 + 0,12

8 |PH HVPPN 3,11 0,47 + 0,23

9 PH HVPGB 3,28 0,57 + 0,29

10 |SU Silent 3,06 0,64 + 0,32

11 [NS ES 2,56 0,51 + 0,25

12 [NS E4 3,22 0,55 + 0,27

13 |CLC 6731 2,17 0,38 + 0,19

14 |CL 6725 2,00 0,34 + 0,17

15 [LL GR20 1,56 0,70 + 0,35

16 |LL GRE20 2,11 0,68 + 0,34

17 |CL Plan 1,28 0,46 + 0,23       
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Markeringstyp nr. 1: Degussa Degaroute 450/30.

Foton tagna i augusti 1994.
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Markeringstyp nr.3: Skandinavisk Vägmarkering Kamflex.

 

Markeringstyp nr.4: Skandinavisk Vägmarkering Longflex.
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Skandinavisk Vägmarkering Schackmönstrad.
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 Markeringstyp nr.8: Phönix HVPPN.

 

Markeringstyp nr.9: Phonix HVPGB.
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Markeringstyp nr. 10: Superfos Silent.

 

Markeringstyp nr. 1 1: Nor-Skilt E5.
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Markeringstyp nr. 12: Nor-Skilt E4.
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Cleanosol 6725.Markeringstyp nr. 14:   

 

Langeland GR20.
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Langeland GRE20.
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