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FÖRORD

Förutom författarna har Gabriel Helmers och Uno Ytterbom, VTI, del-

tagit vid försöksuppläggningen. Ett speciellt tack ska gå till alla på A024

i Borensberg, som deltagit med att tvätta reflexer, besvara enkäter och

mycket annat.
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Mätmetoder för vägkantstolpars reflexionsförmåga och synbarhet

av Sven-Olof Lundkvist och Berit Nilsson

Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Denna rapport beskriver metoder för utvärdering av vägkantstolpars

funktionella egenskaper. Metoden omfattar subjektiv bedömning av syn-

barhet samt fysikalisk mätning av reflexens reflexionsförmåga.

Rapporten kommenterar också några olika typer av vägkantstolpar.
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II

Measuring methods regarding the reflection properties and visibility of
road delineator posts

by Sven-Olof Lundkvist and Berit Nilsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

This report describes methods for evaluating the function of road

delineator posts. This method contains subjective judgement of visibility

and physical measurement of the reflection properties of the retro-

reflectors.

The report also comments on some different types of road delineator

posts.
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Mätmetoder för vägkantstolpars reflexionsförmåga och synbarhet

av Sven-Olof Lundkvist och Berit Nilsson

Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Denna rapport föreslår metoder för utvärdering av vägkantstolpars refle-

xions- och synbarhetsegenskaper.

Dels beskrivs en fysikalisk mätmetod av stolpreflexernas CIL-värde, dels

en subjektiv bedömningsmetod av reflexernas synbarhet.

Den fysikaliska metoden innebär mätning av reflexernas CIL-värde i fält.

Syftet är att mäta på rena, nytvättade reflexer för att se hur dessa

påverkas av t ex stänk och ultraviolett strålning under en längre tids-

period.

Den subjektiva bedömningsmetoden är såenkel att den till rimlig kostnad

kan göras vid ett stort antal tillfällen under en vintersäsong. Avsikten är

att studera stolparnas funktion under en längre tidsperiod.

Rapporten kommenterar vidare sex typer av försöksstolpars funktionella

egenskaper.
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IV

Measuring methods regarding the reflection properties and visibility of
road delineator posts

by Sven-Olof Lundkvist and Berit Nilsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

This report suggests methods for the evaluation of reflection and

visibility properties of road delineator posts.

On the one hand a physical method of measuring the CIL-value of the

marker post reflectors is described and on the other hand a subjective

method for the evaluation of the visibility of the reflectors is presented.

The physical method implies field measurements of the CIL-value of the

reflectors. The object was to measure clean, newly-washed reflectors in

order to find out the influence of, e.g. splash and ultra-Violet radiation

during a long period.

The subjective rating method is so simple and the cost is so low that it

may be carried out on a large number of occasions in a winter season.

The intention was to study the function of the marker posts during along

period.

Moreover, the report comments on the functional pr0perties of six types

of test posts.
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l BAKGRUND

1.1 Inledning

VTI har av Vägverket fått i uppdrag att utveckla en metod för utvärde-

ring av vägkantstolpars egenskaper med avseende på reflexionsförmåga,

synbarhet och hållbarhet.

Under tre vintrar har olika typer av vägkantstolpar studerats. Reflexer-

nas förmåga att reflektera fordonsljus tillbaka mot föraren har mätts

fysikaliskt och subjektiva bedömningar av reflexernas synbarhet har

gjorts. I samband med dessa bedömningar har skador på reflexer och

stolpar noterats.

1.2 Allmänt om vägkantstolpar

Vägkantstolpars viktigaste uppgift är att ge fordonsföraren en god visuell

ledning vid körning i mörker på väg utan stationär belysning. Stolparna är

därför försedda med en reflex vars uppgift är att reflektera fordonsljuset

tillbaka mot föraren.

Förutsättningen för god visuell ledning är naturligtvis att både reflexen

och stolpen fungerar. Detta är under stor del av året inget problem.

Under senhösten, vintern och tidiga våren kan emellertid vägkantstolpar-

nas funktion nedsättas kraftigt. Orsaken kan exempelvis vara att

reflexerna har blivit kraftigt nedsmutsade av stänk eller att stolparna

har blivit illa åtgågna vid plogning.

För att öka reflexernas synbarhet tvättas stolparna några gånger under

vinterhalvåret. Härvid används vatten med frostskydd, vilket sprutas på

reflexen under högt tryck. Det är därför önskvärt att stolpen är stabil

nog att ej ge vika för vattenstrålen.

För att beskriva hur en stolptyp fungerar talar vi här om dess "tillgäng-

lighet" på ett bestämt observationsavstånd och vid en viss tidpunkt. Man

avser då hur stor del av stolparna som fungerar syns dvs som bidrar till
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att förbättra trafikanternas visuella ledning. Tillgängligheten kan variera

kraftigt mellan olika tidpunkter. En stolptyp med en reflex som är

känslig för frost kan exempelvis ha låg tillgänglighet en klar, kall vinter-

kväll, medan tillgängligheten förbättras avsevärt om det mulnar och

frosten försvinner.

Tillgängligheten ensam beskriver dock inte vägkantstolparnas funktion.

En reflex med god reflexionsförmåga syns, om inte väggeometrin hind-

rar, på längre avstånd än en med dålig reflexionsförmåga.

l.3 Syfte

Det primära syftet med denna undersökning var att finna praktiska

metoder att jämföra olika typer av vägkantstolpar med varandra. Några

olika mätmetoder - subjektiva och objektiva - har testats och anpasats

för at kunna appliceras på vägkantstolpar som står i sin rätta miljö, dvs

längs vägen. Först och främst ville man då jämföra reflexens funktion i

olika väder samt själva stolpens hållbarhet över en längre tidsperiod.

Sekundärt har man fått en bild av hur några på marknaden före-

kommande stolpar fungerar i mörkertrafik.
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2 FÖRSÖKETS UPPLÃGGNING

Kravet på provsträckans utformning var att subjektiva bedömningar och

fysikaliska mätningar skulle gå att utföra. Vidare skulle stolparna place-

ras så att systematiska mätfel i möjligaste mån skulle undvikas. Det

sistnämnda innebar främst att samtliga försöks- och referensstolpar

skulle placeras på samma avstånd från vägkanten. Försökssträckan fick

därför en utformning enligt figur 1 (sidan 4).

Till referensstolpar valdes de ordinarie vägkantstolparna som redan fanns

uppsatta längs vägen. Dessa var placerade 60 m från varandra. Försöks-

stolparna placerades 20 m före och 20 m efter varannan referensstolpe.

Avståndet 20 m valdes av praktiska skäl - i den geometri som stolparna

skulle bedömas och mätas fysikaliskt var det med detta avstånd lätt att

skilja olika grupper från varandra samtidigt som det projicerade avstån-

det mellan dem var tillräckligt stort för att fysikalisk mätning skulle

vara möjlig (se vidare under mätmetoder sidan 13).

Att man placerade en försöksstolpe före och en efter referensstolpen

berodde på att man ville kompensera för den skillnad i ljusstyrka som

man får på grund av deolika avstånden vid bedömningarna. Stolpen som

står 20 m före referensstolpen får ju "för mycket" ljus, vilket har

kompenserats med en stolpe 20 m efter referensstolpen.

Vid en minimering av systematiska fel borde egentligen försökstolparna

placeras ut slumpvis på provsträckan. Istället har ett "rullande" schema

använts där stolptyp l står först, följd av typ 2 osv. Detta var nödvändigt

av praktiska skäl. Det skulle ha varit mycket svårt att i mörker lokali-

sera sig om man inte hade haft en viss hjälp av att kunna känna igen

stolptyperna (se vidare under mätmetoder sidan 13).
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Till provsträcka valdes riksväg 36 mellan Linköping och Borensberg.

Skälet till detta val var att det på denna väg fanns redan utsatta

(referens-)stolpar samt att vägen var relativt rak, vilket skulle under-

lätta både subjektiva bedömningar och fysikaliska ljusmätningar. Prov-

sträckan var ca 3 mil lång. Halva sträckan var en 13 m bred väg med

vägren, den andra halvan var en 7 m bred väg utan vägren. På prov-

sträckan placerades sex typer av försöksstolpar ut enligt ovan beskrivet

mönster. I tabell 1 beskrivs dessa.

Tabell 1 Beskrivning av försöksstolparna

 

Försöksstolpe stolp- typ av fabrikat
nr material reflex

1 polyeten folie JB
2 pvc infälld folie JB
3 polyeten prisma SuM
4 polyeten prisma Beilhartz
5 glasfiberarmerad folie Carsonite

polyester
6a polykarbonat folie Guardian
6b polyester prisma JB

 

Försöksstolpe 6a testades under vintern 1982/83, men byttes till följande

vinter ut mot 6b, vilken testades under vintrarna 1983/84 och 1984/85.

Referensstolpe var under samtliga tre vintrar den i Sverige under

1982/83 vanligast förekommande stolptypen - nämligen en rund JB-stolpe

med infälld foliereflex. Till det yttre är denna identisk med försöksstolpe

2. PVC-materialet i försöksstolpe 2 är emellertid inte detsamma som i

referensstolpen.

Totalt omfattade försöket 1982/83 och 1983/84 90 försöksstolpar av

varje typ samt 1984/85 50 försöksstolpar av varje typ.

Figurerna 2 - 8 visar försöksstolparna framifrån.
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3 DEFINITIONER

I rapporten förekommer följande parametrar som kräver en definition.

CIL-värde. Förhållandet mellan det reflektrade ljusets intensitet och den

ljusstyrka som fordonsljuset ger upphov till vid reflexen. I princip är

detta ett mått som beskriver den totala ljusmängd som reflekteras

tillbaka mot föraren relaterat tilljuset från fordonet.

CIL :å- (mcd/lux) där
I är ljusintensiteten från reflexen i riktning mot fordonsföraren. Enhet:

mcd

E är belysningsstyrkan som fordonets ljus ger upphov till vid reflexen.

Enhet: lux.

Utifrån de uppmätta CIL-värdena har för varje stolptyp, i, ett medel-

värde för stolptypens reflexionsförmåga kunnat beräknas enligt

n

Z CILk där
CILizk_E_1____._

n

CILi är reflexionsförmågan hos reflexen på försöksstolptyp i.

(med/lux)

CILk är reflexionsförmågan hos reflexen på försöksstolpe k.

(mCd/lux)

n är antalet uppmätta reflexer av typ i.

Ett relativt fysikaliskt reflexionsvärde, C, vilket beskriver försöks-

 

stolpens reflexionsförmåga (CIL-värde) i förhållande till referensstol-

pens, har beräknats från:

CILi där

n/2

2 - z CILj
j 2 l

i
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C1 är relativa reflexionsförmågan hos reflexen på försöksstolpe av

typ i.

CILi är reflexionsförmågan hos reflexen på försöksstolptyp i.

CILJ' är reflexionsförmågan hos reflexen på referensstolpe j.

n är antalet upmätta försöksstolpar.

Observationsvinkel. Vinkeln mellan observations- och belysningsriktning

 

(figur 9). Denna vinkel anges vanligen i minuter - 1 min : 1/60 grad.

observatör

reflex

l'uskälla
| *539 3

 

Figur 9 Definition av observationsvinkel

Relativt subjektivt reflexionsvärde, R och R'. Beskriver hur försöksstol-

 

pens synbarhet är relativt referensstolpens vid subjektiva, relativa

bedömningar.

rk (1982/83 och 1983/84) där

R1 är relativa synbarheten för stolptyp i (OsRisl).

rk är relativa synbarheten för försöksstolpe k (rk°E -1,0,1 ).

är antalet uppsatta försöksstolpar (90 st)

är bortfallet - antal skadade försöksstolpar.

§ 1 k (1984/85)där
R1' : _ ,

n

R1' är relativa synbarheten för stolptyp i (OsRisl)

r'k är relativa synbarheten för försöksstolpe k (rj< E -1,1 )

n' är antalet uppsatta försöksstolpar (50 st).

Tillgängligheten, T. En försöksstolpe är tillgänglig om dess reflex syns i

 

helljus på observationsavståndet 120 m.

VTI RAPPORT 294



12

H
F
1
3

k 1 tk där

Tiz----

'J

Ti är tillgängligheten för stolptyp k (05151)

ti är tillgängligheten för försöksstolpe k (k E 0, l )

n är antalet uppsatta försöksstolpar.
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4 MÄTMETODER

Med mätmetod avses vanligen en metod att samla in data. Naturligtvis

måste man då göra klart för sig vilken typ av data som är intressanta.

Vägkantstolparnas primära uppgift är, som tidigare nämnts, att ge

fordonsföraren en god visuell ledning i mörkertrafik på vägar utan statio-

när belysning. Den uppgiften fyller de endast om både reflex o_ch stolpe

fungerar tillfredsställande. De data man bör intressera sig för är därför:

a) reflexens fysikaliska reflexionsförmåga (CIL-värde) under en längre

tidspriod

b) reflexens synbarhet under en längre tidsperiod och i olika väderför-

håUanden

c) stolpens hållbarhet.

Problemet är egentligen inte endast att samla in dessa data utan i lika

hög grad när man ska göra sina mätningar eller observationer. Problemen

med att välja mättillfälle behandlas i ett separat kapitel nedan.

Tre grundläggande metoder för datainsamling har testats:

1) Fysikalisk ljusmätning av stolpreflexernas reflexionsförmåga (CIL-

 

CIL-värdet beskriver hur stor del av det infallande fordonsljuset som

reflekteras tillbaka mot föraren. För att kunna beräkna en reflex CIL-

värde ska man känna till dess luminans i fordonsbelysning samt belys-

ningsstyrkan vilket fordonsljuset ger upphov till vid reflexen.

Luminansen mättes med en fotometer placerad i främre passagerarsätet

i ögonhöjd i en personbil. Placeringen är viktig eftersom det erhållna

mätresultatets validitet är beroende av observations- och belysnings-

geometrin.

Som ljuskälla användes bilens högra strålkastare. Denna hade försetts

med en mattglasskiva, vilken sprider ljuset så att belysningsstyrkan blir

oberoende av bilens placering i sidled på vägbanan. Endast avståndet

mellan fordon och reflex påverkar belysningsstrykan vid reflexen. Mät-
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ningar av belysningsstyrka har endast gjorts vid ett fåtal stolpar som en

kontroll av att den har varit konstant vid konstant belysningsvinkel.

Observations- och belysningsavstånd har varit 120 m. Detta innnebär att

observationsvinkeln var 0,24O eller 14'. Avståndet 120 m har i första

hand valts av praktiska skäl. Eftersom avståndet mellan de ordinarie

stolparna var 60 m har dessa kunnat användas som riktmärke vid mät-

ningen. På detta vis behövde varken avståndsmätning eller belysnings-

mätning göras.

Vid luminansmätningen har kompensation för bortfall av ljus i fordonets

vindruta gjorts.

2) Subjektiva absoluta bedömningar av stolpreflexens synbarhet

Människans öga är ett utmärkt instrument att mäta relativa luminans-

nivåer med. Till absolutmätningar av luminansnivåer lämpar det sig dock

sämre. Trots detta gjordes försök att på en femgradig skala ange hur bra

de olika stolpreflexerna syntes. En försöksperson fick bedöma reflexen

enligt följande skala:

syns ej

knappt synlig

syns dåligt

syns bra

-
P
t
h
-
O

syns mycket bra

Bedömningarna gjordes samtidigt med de fysikaliska ljusmätningarna,

vilket möjliggjorde en direkt jämförelse med dessa.

3) 4 Subjektiva relativa bedömningar av stolpreflexens synbarhet

Som tidigare antytts är ögat känsligt för luminansskillnader hos föremål

med samma färg. Ser man två reflexer av samma storlek bredvid

varandra mot en mörk, homogen bakgrund så kan man med stor säkerhet

avgöra vilken som har högst luminans, vilket då även betyder bäst

synbarhet.
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Bedömningarna har gjorts på avståndet 120 m till referensstolpen. Detta

betyder att avståndet till de omgivande två försöksstolparna var 100 och

140 m (se fig 1). Bedömningarna är gjorda av en försöksperson då

fordonet framfördes i 40-60 km/h. För att minimera de systematiska

felen har startpunkten för bedömningarna varierats utefter provsträckan.

Tre olika varianter av ovanstående metod har använts:

Under vintrarna 1982/83 och 1983/84 användes följande bedömnings-

grund:

1) + Försöksstolpens reflex (F) syns bättre än referensstolpens reflex

(R).

: F syns lika bra som R

- F syns sämre än R

0 F syns inte

(6 F syns inte pga skada på stolpe eller reflex.

Under första delen av vintern 1984/85 ändrades bedömningarna till:

2) + F syns bättre än R

- F syns sämre än R

0 F syns inte

(0 F syns inte pga skada på stolpe eller reflex.

Under senare delen av vintern 1984/85 användes en förenklad variant av

2).

3) + F syns bättre än R

- F syns sämre än R

0 F syns inte
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5 VAL AV MÄTTILLFÃLLEN

Att finna en mätmetod för utvärdering av vägkantstolpar är, som

tidigare nämnts, inte endast, att bestämma sig för hur data ska samlas

in, utan i hög grad också när det ska ske (ref l). Anledningen är att

systemen stolpe-reflex fungerar olika vid olika tillfällen.

Mätmetoderna, som beskrevs i tidigare kapitel, har använts enligt följ-

ande:

l) Fysikalisk mätning

 

Eftersom ljusmätningar är ganska tidskrävande kan man endasts göra

dessa vid ett fåtal tillfällen och på ett begränsat antal reflexer. Det är

därför knappast realistiskt att mäta på smutsiga, otvättade reflexer. På

sådana får man med största sannolikhet en stor variation av reflexions-

förmågan beroende på dess läge utefter vägen. Mätning på ett litet antal

reflexer skulle då ge alltför stora slumpmässiga fel.

Metoden lämpar sig följdaktligen endast för mätningar av renareflexer.

Företrädesvis kan man då skaffa sig en uppfattning om hur reflexens

egenskaper påverkas av slitaget den utsätts för i vägmiljön.

Fysikaliska mätningar har i stort sett gjorts två gånger per säsong - höst

och vår - och alltid på nytvättade reflexer. Dessa mätningar har visat

hur reflexionsförmågan har förändrats över tiden. Vid varje mättillfälle

har reflexionen för 20 försöksstolpar av varje typ och tillhörande

referensstolpe uppmätts. Däremellan har några mätningar med andra

syften gjorts. Vid två tillfällen har mätningar utförts på ej tvättade

reflexer. Detta för att få en uppfattning om hur allvarligt smutsen

försämrar reflexionsförmågan. Vid det ena av dessa tillfällen tvättades

reflexerna av VV omedelbart efter mätningen varpå de nu nytvättade

reflexerna uppmättes. Därefter tvättades reflexerna mycket grundligt

för hand, varefter de äter mättes. Syftet med denna serie mätningar var

att se på effekten av tvättning enligt VV-metoden (högtrycksspruta).
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2) Subjektiva absoluta bedömningar av stolpreflexens synbarhet

 

Absoluta bedömningar av rena stolpreflexers synbarhet gjordes under

vintern 1982/83 i samband med fysikaliska mätningar. Avsikten var att

jämföra dessa med de fysikaliska mätningarna. Efter tre mätomgångar

övergavs denna metod eftersom de slumpmässiga felen visade sig vara

stora (ref 1)..

3) Subjektiva relativa bedömningar av stolpreflexens synbarhet

 

Metoden att välja mättillfälle för subjektiva relativa bedömningar har

varierat under detre säsongerna som provet har varat.

Vintern 1982/83 gjordes bedömningar i princip en gång per vecka, dock

med föresatsen att mäta i de olika väderbetingelser som kan tänkas

förekomma och påverka synbarheten. Totalt gjordes bedömningar vid 19

tillfällen.

Vintern 1983/84 valdes mättillfälle helt efter väderbetingelserna. Vin-

tern blev dock extremt mild i södra Sverige, varför försöket delvis

misslyckades. Bedömningarna gjordes vid nio tillfällen.

Vintern 1984/85 valdes mättillfälle oberoende av väderbetingelserna.

Tidigare vintrar hade visat att det var helt omöjligt att förutsäga inver-

kan av väderbetingelserna tillräckligt noggrannt. Två skilda tillfällen

som hade till synes exakt lika väderförhållanen gav helt olika bedöm-

ningsresultat. Det beslutades därför att under denna vinter mäta obero-

ende av vädret och vid ett stort antal tillfällen. Totala antalet bedöm-

ningar blev 23 st.

Att metoden har justerats efter hand berodde på de kunskaper som

erhölls under försökets gång. Förstefter vintern 1983/84 stod det klart

att det var omöjligt att finna ett samband mellan väderbetingelser och

mätresultat, och att man därför var tvungen att göra subjektiva relativa

bedömningar vid ett stort i tiden slumpmässigt antal tillfällen.
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6 RESULTAT

6.1 Mätningar av fysikalisk reflexionsförmåga

Resultaten av de fysikaliska mätningar som gjorts på nytvättade eller

nya stolpreflexer redovisas i tabell 2. Om inte annat anges baseras

värden i tabellerna 2 och 3 på mätningar av 20 försöksstolpar och 10

referensstolpar.

Tabell 2. Reflexernas CIL-värde under 3 år. Vid samtliga mättillfällen
var reflexerna nytvättade enligt Vägverkets metod utom vid det
första tillfället, då de var nya (hözhösten, våzvåren).

  

CIL-värde (mcd/lux)
Stolptyp hö 82 vå 83 hö 83* vå 84 hö 84 vå 85

1 820 520 730 500 220 500
2 860 510 280 250 140 190
3 1360 400 1160 370 470 350
4 1060 760 970 640 380 780
5 890 460 810 510 480 370
6a 910 430 - - - -
6b - - 3100 2310 840 1700

   

* resultat av mätning på endast 12 försöksstolpar av varje typ.
Stolptyp 6 var ny vid detta mättillfälle.

6.2 Samband mellan relativ synbarhet och fysikalisk reflexions-

förmåga

 

Samtidigt med de fysikaliska ljusmätningarna gjordes på exakt samma

stolpar relativa, subjektiva bedömningar från och med våren 1983. Detta

redovisas i appendix.

6 .3 Absoluta subjektiva bedömningar av synbarheten

 

De absoluta, subjektiva bedömningarna kan jämföras med de fysikaliska

mätningarna eftersom de är gjorda vid samma tillfälle på samma stolpar.

Detta görs i tabell 4.
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Tabell 3. Resulten av de absoluta subjektiva bedömningarna, S, jämfördes
med reflexernas CIL-värde (mcd/lux)

     

försöks - hö 82 hö 82 hö 82
stolpe nya reflexer smutsiga reflexer efter tvättning

CIL S CIL S CIL S

1 820 3,0 360 2,8 720 2,8
2 860 3,0 390 2,8 860 3,0
3 1360 3,2 580 3,3 640 3,0
4 1060 3,2 1020 3,7 1180 3,4
5 890 3,0 510 3,0 800 3,4
6 910 3,0 490 3,0 760 3,0

6.4 Subjektiva, relativa bedömningar av synbarheten

 

I tabellerna 4-6 redovisas förenklat resultaten av de relativa, subjektiva

bedömningarna (R1 och R1) från de tre vintrar som försöket pågått.

För varje stolptyp och bedömningstillfälle har angivits hur försöksstolpen

har synts i förhållande till referensstolpen. Nollhypotesen har varit att

försöks- och referensstolpar har synts lika bra, dvs att Ri=0 för försöks-

ststolpe i. Med hjälp av binominalfördelningen har denna utsaga testats

på 5%-nivån. Har försöksstolpen varit signifikant bättre eller sämre än

referensstolpen har detta angivits med "+" resp "-". Ett "=" betyder att

någon signifikant skillnad ej har kunnat påvisas. Ti avser medelvärdet av

tillgängligheten för försöksstolpe i under hela vintern. Bortfallet avser

andelen försöksstolpar som måste bytas ut eller repareras efter vintern.

För att få en uppfattning om hur den genomsnittliga relativa synbarheten

har varit under de tre vintrarna har ett medelvärde för R1 räknats fram.

Detta redovisas i tabell 7.

VTI RAPPORT 294



20

Tabell 4 Resultat av de subjektiva, relativa bedömningarna vintern
1982/83. R1, Ti och Bi avser relativa synbarheten, tillgänglig-
heten resp bortfallet för försöksstolpe i.

     

R1

söks- försökstillfälle

pei 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 + = - Ti 13,

l : - - = = = - - + = = - = - + = = - 3 9 7 0,95 0,01

2 + + : = : : : : : : : : : : : : : = 3 O

3 + - - + + = -_- - + + : : = - + = = - 7 7 5

1; + - - + + :: : - + + = = : : + = = = 7 9 3

5 : - = + + + - - + = = + = = + = + - 8 7 (4 0,94

6a = - =: + + = - - + = = + - - + = = - 6 7 6 0,92 0,09

Tabell 5 Resultat av de subjektiva, relativa bedömningarna vintern
1983/84. Ri, Ti och Bi avser relativa synbarheten,
tillgängligheten resp bortfallet för försöksstolpe i.

R1

Försöks_ försökstillfälle
stolpe i 1 2 3 4 5 6 7 8 + = - Ti Bi

1 = = + = = = = + 3 6 0 0,92 0,04

2 - - - = = = = = 0 6 3 0,88 0,03

3 - = = - - = = + + 2 4 3 0,86 0,02

4 _ = = = = + = + + 3 5 1 0,88 0,00

5 + : + = = : = + + 4 5 0 0,95 0,02

6b - + + : + + + + + 7 1 1 0,90 0,03
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Tabell 7 Subjektiva synbarhetens medelvärde, R1 och R'i under de tre

  

vintrarna.

Ri R1 R'i
Stolptyp 1982/83 1983/84 1984/85

1 -0,09 0,17 0,24

2 0,19 -0,21 -0,46

3 0,08 -0,03 -0,03

4 0,17 0,17 0,05

5 0,05 0,27 0,44

6a 0,04 - -

6b - 0,42 0,25

  

Antal tillgängliga försöksstolpar, Ti eller bortfall av försöksstolpar, Bi,

kan antagas vara binominalfördelade. Således innebär Ti=0,95 i tabell 10

att tillgängligheten för stolptyp 1 under vintern 1984/85 var Bi(50, 0.95).

Utifrån detta antagande kan skillnaderna i tabell 6, vad gäller tillgäng-

lighet och bortfall signifikanstestas. Detta har gjorts i tabellerna 8 och 9

på.596-nivån.

Tabell 8 Signifikanstest av tillgänglighet. Tabellen ger svar på frågan:
"Har stolptyp Xi haft signifikant högre tillgänglighet än Yi?".

  

Yi
1 2 3 4 5 6b

1 - ja ' ja ja nej nej
2 nej - nej nej nej nej
3 nej nej - nej nej nej

X1 4 nej nej nej - nej nej
5 nej ja ja ja - nej
6b nej ja nej nej nej -
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Tabell 9 Signifikanstest av bortfallet. Figuren ger svar på frågan: "Har
stolptyp Xi haft signifikant lägre bortfall än Yi?"

Y.

    

1
1 2 3 4 5 6b

l - nej nej nej nej nej
2 nej - nej nej nej nej
3 nej ja - nej nej ja

X1 4 ja ja nej - nej ja
5 ja ja ja nej - ja
6b nej nej nej nej nej -

6.5 Upprepad relativ bedömning inom och mellan försöksperson

 

Tabellerna 10 och 11 visar inter- respektive intrabedömarreabiliteten för

de relativa subjektiva bedömningarna. Tabell 10 visar hur två olika

försökspersoner har bedömt stolparnas synbarhet vid två i tiden när-

liggande tidpunkter (ca 1 tim mellan bedömningstillfällen). Tabell 11

visar hur en och samma försöksperson har bedömt synbarheten vid två i

tiden närliggande tillfällen.

Tabell 10 Inter-bedömarreabilitet för de

   

ningarna

+ = - O

O - - 2 109

Fp 1 - - 17 138 19

= 12 126 8 -

+ 38 11 - -
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Tabell 11 Intra-bedömarreabilitet för de relativa subjektiva bedöm-

     

ningarna

+ = - O

0 _ - 8 112

Mättillfälle l - - 16 141 3

= 9 I 126 12 -

+ 39 14 - -

   

Mättillfälle 2

Xz-test visar att det finns ett signifikant samband (p<0.05) mellan två

försökspersoners bedömningar samt mellan två bedömningar gjorda av en

och samma försöksperson. Styrkan av sambanden mellan två bedömare

eller bedömningstillfällen kan kvantifieras med Goodman och Kruskal's

koefficient, Å (ref. 2). Denna talar i princip om hur mycket man redu-

cerar risken för en felgissning om man får veta resultat från tidigare

mättillfälle eller från en tidigare bedömare.

Här får vi

>*inter = 0,78

Åintra '-' 0,81-

Detta innebär att risken för en felgissning har reducerats till 0,17 resp

0,14 om man vet resultat från tidigare bedömare resp från egen tidigare

bedömning.
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7 DISKUSSION

7.1 Mätmetoder

7.1.1 Fysikalisk mätning

De fysikaliska mätningarna är relativt tidsödande, vilket har gjort att

varje mätomgång har måst begränsas till 10 grupper om 2 försöks- och 1

referensstolpe. Vill man se på effekten av nedsmutsning är detta för litet

material - de slumpmässiga felen, orsakade av stolparnas placering längs

vägen, blir otillåtet stora. Metoden lämpar sig följdaktligen endast för

kontroll av rena stolpreflexer. Man kan då bilda sig en uppfattning om

hur reflexmaterialet åldras under enlängre tidsperiod.

Inom ett VTI-projekt bekostat av TFB, "Siktsträcka vid fordonsmöte till

hinder med reflex som funktion av reflexens CIL-värde och retroreflek-

terande yta", pågår en undersökning av hur siktsträcka till reflexer beror

av deras fysikaliska reflexionsförmåga, CIL-värde. Resultaten från dessa

försök bör kunna ligga till grund för en framtida norm för vägkantstolp-

reflexers CIL-värde. Den här ovan beskrivna mätmetoden skulle då

lämpa sig för kontroll av normen. Bäst lämpar sig dock den fysikaliska

mätmetoden till att jämföra försöksstolpens reflexionsförmåga med en

referensstolpes. Med den design på försökssträcka som har använts blir

inverkan av stolparnas placering längs vägen minimal; vi har reducerat

de systematiska felen till ett minimum.

Som antytts ovan är de fysikaliska mätningarna behäftade med relativt

stora slumpmässiga fel:

1) Inverkan av nedsmutsning. Även om strävan är att mäta på rena,

 

nytvättade reflexer, så kan dessa under tiden från tvättning till

mätning ha blivit nedsmutsade av stänk från trafiken. Detta kan slå

olika på olika stolpar, beorende på placering längs vägen. Man bör

därför alltid sträva efter att göra tvättning och mätning under en

period med torr väderlek.

2) Inverkan av infallsvinkel mot reflexen. Samtliga stolpar kan omöjligt

 

placeras på raksträcka. Vid mätning på de som är placerade i kurva
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kommer infallsvinkel för belysnings- och observationsriktning att av-

vika från normalen till reflexen. Detta kan påverka mätresultatet

något - dels blir den skenbara arean sedd från observatören något

mindre än den verkliga arean, dels försämras reflexionsegenskaperna

något i riktningar som avviker från normalens. Dessa slumpmässiga

fel blir dock knappast allvarliga. Vid så stor vinkel som 10° mellan

normal- och observationsvinkel är den skenbara arean 98,5% av den

reella, samtidigt som reflexionsegenskaperna påverkas obetydligt upp

till 10° infallsvinkel.

3) Inverkan av variation i belysningsstyrka vid reflexer. Vid mätningarna

används fordonsljuset som ljuskälla. Strålkastaren var försedd med en

mattglasskiva för attbelysningsstyrkans variation med riktning skulle

minimeras. En variation i belysningsstyrka på upp 'till 10% kunde

emellertid noteras beroende på vägens geometriska utformning. Felet

är dock inte allvarligt.

4) Inverkan aVJlacering längs vägen. Även vid mätning på rena, ny-

tvättade reflexer inverkar stolpens placering längs vägen på resul-

tatet. Man kan exempelvis tänka sig att stolpar placerade i vänster-

kurvor utsätts för fler stenskott än andra. Detta kommer att ingå

som ett slumpfel då man ser på de absoluta CIL-värdena. Vid jämför-

else med referensen reduceras detta fel drastiskt tack vare försöks-

sträckans utformning.

7.2 Absoluta subjektiva bedömningar

 

Under hösten 1982 gjordes vid några tillfällen, i samband med de fysika-

liska mätningarna, försök att bedöma stolpreflexernas synbarhet på en

absolut skala.

Anledningen till att metoden testades var att en tanke fanns att den

skulle kunna ersätta de fysikaliska mätningarna - det är ju onekligen en

snabb mätmetod som inte kräver några dyra instrument. Ett signfikant

(p<.05) samband mellan absolutvärdesbedömningarna och reflexernas

CIL-värde kunde också påvisas. Sambandet är dock ganska svagt, varför
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det inte går att predicera CIL-värdet utifrån kännedom om den subjek-

tiva synbarheten. Mer om detta finns att läsa i ref 1.

Under mätningarna har försökspersonen också haft en tendens att ändra

kriteriet för bedömningen. En reflex med ett CIL-värde som i början av

mätningen betecknades som "bra" har senare fått, kanske p g. a trötthet,

bedömningen dålig.

Efter tre mätomgångar stod det klart att försökspersonen klarar av

bedömningen "syns" eller "syns ej", men inte någon mer fingradig skala.

Man kan alltså mäta tillgänglighet för en stolptyp, men inte kvantifiera

reflexens synbarhet.

7.3 Subjektiva relativa bedömningar

 

Trots att denna metod är mycket enkel och ej kräver några instrument

(förutom ögat) så ger den resultat av hög validitet och reliabilitet. Under

de två första vintrarna gjordes försök att relatera mätresultaten till

väderleken. Vid två skilda mättillfällen med till synes samma väder

borde stolparna fungera lika. Under vintern 1982/83 användes SMHIs

väderdata och relaterades till bedömningsresultaten. Vintern därefter

gjordes egna väderobservationer (temperatur, luftfuktighet, molntäcke,

nederbörd). Inte under någon av vintrarna kunde något samband mellan

bedömningsresultat och någon eller några väderberoende parametrar på-

visas. Med största sannnolikhet är det svårt att beskriva vädersituationen

tillräckligt noggrant. Olika parametrar såsom vind, temperatur, neder-

börd etc samverkar tydligen på ett sådant sätt att det inte låter sig

beskrivas enkelt. Hade det varit möjligt att finna ett samband mellan

väder och bedömningsresultat, så hade man med relativt få bedömningar

kunnat täcka de vädertyper som kan förekomma under en vinter. Man

hade kunnat variera denna variabel systematiskt.

Vädret kom, med stöd av vad som har sagts ovan, att ingå som en

slumpvariabel under mätningarna 1984/85. För att minimera inverkan av

denna slumpvariabel borde ett relativt stort antal mätningar göras.

Önskvärt vore därför att reducera antal enskilda bedömningar vid varje
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tillfälle -dvs att reducera antalet stolpar. Detta skulle naturligtvis

innebära att, om bedömningarna gjordes som förut (+, :, -, 0, (D), så

skulle möjligheten att finna signfikanta skillnader mellan försöks- och

referensstolpar minska. En möjlighet att komma ifrån detta skulle kunna

vara att låta försökspersonen göra en kraftfullare bedömning - denna

måste avgöra vilken av stolpreflexerna som syns bäst. Bedömningen "="

utgår således.

Detta testades i efterhand på materialet från vintrarna 1982/83 och

1983/84. De försöksstolpsreflexer som hade bedömts "-", överfördes till

"+" eller "-" proportionellt mot antal bedömda "+" och "-". Synbarheten

räknades därefter ut på endast halva försökssträckan. Beräkningarna

visade att man förlorade endast obetydligt i styrka hos försöket. De

signifikanta skillnader som hade påvisats med den tidigare metoden

kunde nästan undantagslöst påvisas även nu.

Således halverades mängden försöksstolpar vintern 1984/85. I gengäld

gjordes bedömningar vid ett stort antal tillfällen.

Vintern 1984/85 blev mycket kall och snörik, vilket medförde att väg-

kantstolparnas tillgänglighet tidvis var mycket låg. Hittills hade en ej

tillgänglig stolpe bedömts med "0" eller "9)", beroende på om den var

skadad eller ej. Detta innebar i princip att man var tvungen att stanna

vid varje stolpe som inte syntes för att okulärbesiktiga denna, vilket blev

tidsödande. För att ytterligare snabba upp bedömningarna gjordes därför

dessa från årsskiftet 1984/85 med graderingen "+", "-" eller "0", dvs syns

bättre än referensstolpen, syns sämre än referenstolpen eller syns inte.

Man missar här informationen om varför en stolpe inte syns, varför man

vid ett separat tillfälle vid mätsäsongens slut, för att få en uppfattning

om bortfallet, måste göra okulärbesiktning av samtliga stolpar.

7.4 Försöksstolparnas synbarhet och funktion

Det primära syftet med projektet har varit att undersöka olika mät-

metoder. På köpet har man naturligtvis fått en uppfattning om hur de

olika försöksstolparna har fungerat. Detta kommenteras nedan, först

allmänt och sedan var stolptypför sig.
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7.4.1. Allmänt om stolparnas synbarhet och funktion

 

De uppmätta CIL-värdena kan tyckas vara låga; även på nya reflexer

hösten 1982. Tidigare erfarenheter har visat att en ren, ny reflex av den

typ som sitter på stolptyperna l, 2, 5 och 6 har ett CIL-värde på

approximativt 2500 mcd/lux. Här har detta värde varit 800 - 900

mcd/lux. Detta beror på att utsättningen av stolparna tog ungefär en

vecka. Under denna tid hann de bli något lite nedsmutsade. Man skall

alltså inte jämföra här uppmätta CIL-värden med andra försök, utan

endast de här ingående stolpreflexerna med varandra.

Generellt kan sägas att prismareflexerna har haft ett högre nyvärde än

folierna. Detta har dock sjunkit kraftigt, så att skillnaden har utjämnats

efter två vintrar.

Tillgängligheten var under de två första, milda vintrarna genomgående

hög. Under vintern 1984/85 sjönk den dock, vilket till största delen

berodde på att reflexerna täcktes av snö.

Bortfallet var lågt under de två första vintrarna. Stolparna utsattes inte

för mekanisk påverkan p g a plogning i någon större utsträcking. Under

sista vintern var bortfallet betydligt större än tidigare. För ökningen

svarade de stolptyper som hade löstagbar topp (i, 2 och 6b).

7.4.2 De skilda stolptvpernas sxnbarhet och funktion

 

l) Stolptyp l - JB med utanpåliggande foliereflex

Reflexen på denna stolptyp har under de tre åren fungerat lika bra eller

bättre än referensens, trots att de är av samma typ. Detta förklaras av

att Vägverkets tvättmetod fungerar bättre på utanpåliggande än på

infällda reflexer. Vid ett tillfälle (hösten 1983) var dess CIL-värde lägre

än referensen, vilket förklaras av att referensen då var ny.

Synbarheten var under de tre vintrarna varken påtagligt bättre eller

sämre än referensen. Tillgängligheten har varit acceptabel, trots att

"topparna" ofta vred sig.
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2) Stolptyp 2 - JB med infälld foliereflex

 

Reflexen på denna stolptyp har försämrats kraftigt under försöks-

perioden. Orsaken till detta är främst att den är svårtvättad - smuts från

vägen lagras under åren i ett allt tjockare och tätare skikt.

Synbarheten och tillgängligheten var under de två första milda vintrarna

acceptabel. Under den tredje snörika vintern fungerade dock denna

stolpe mycket dåligt -främst beroende på att snö packades framför

reflexen. Det var vidare problem med att "topparna" vred sig, vilket

gjorde att bortfallet efter tredje vintern var så stort som 28%.

3) Stolptyp 3 - SuM med utanpåliggande prismareflex

 

Reflexen på denna stolpe har under försöksperioden varit lika bra eller

bättre än referensstolpens reflex. Detta har också synbarhetsbedöm-

ningarna visat. Tillgängligheten har varit god och bortfallet acceptabelt

(8%).

4) Stolptyp 4 - Beilhartz med utanpåliggande primareflex

 

Denna stolpe är mycket lik stolptyp 3 och har också fungerar likartat,

dvs acceptabelt även under svåra vinterförhållanden.

5) Stolptyp 5 - Carsonite med utanpåliggande foliereflex

 

Reflexen på denna stolpe har fungerat något bättre än referensens.

Detta beror främst på att den till skillnad från den infällda reflexen är

lätt att få ren med VVs tvättmedel. Synbarheten har varit mycket god.

Detta är påtagligt framför allt under den snörika vintern 1984/85. Detta

beror säkert på att stolpen vibrerar något av vinden, varför snön inte får

fäste på den. Tillgängligheten har varit mycket hög och bortfallet 0%

under denna vinter.
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6a) §:c_olptyp 6a - Guardian med utanpåliggande foliereflex

 

Denna stolpe är ganska lik typ 5. Emellertid blev materialet utmattat av

vibrationerna orsakade av vinden. Bortfallet blev därför ganska stort

redan första vintern och stolpen utgick ur testet.

6b) Stolptyp 6b - JB med utanpåliggande prismareflex

Denna stolpe är försedd med en reflex som har fungerat mycket bra.

Efter två vintrar är reflexionsförmågan fortfarande hög. Emellertid har

bortfallet varit stort, 26%, beroende främst påatt "topparna" har vridit

sig.

Generellt - stolptyper

o Utanpåliggande reflexer är känsliga för frost och dagg. Detta gäller i

högre grad prisma- än foliereflexer.

o Infällda reflexer är svåra att få rena.

0 Stolpen skall vara så mjuk att den vibrerar något i vinden. Detta

förhindrar framför allt snö att fastna på reflexen.

o Löstagbar "topp" fungerar dåligt på rund stolpe - den vrider sig lätt.
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8 SLUTSATSER

Två metoder som tillsammans beskriver vägkantstolpars funktion under

en längre tidsperiod har beskrivits:

1) En subjektiv metod där försöksstolparnas synbarhet bedöms relativt

en referensstolpe. Vid varje bedömning anger en försöksperson om

försöksstolpen syns i halvljus på 120 m avstånd, och i så fall om den

syns bättre eller sämre än referensstolpen. Bedömningarna bör göras

vid ett stort antal, i tiden slumpmässigt valda tillfällen.

2) En objektiv, fysikaliskt metod där försöksstolparnas rena reflexer

mäts upp efter en längre tids miljöpåverkan. Metoden beskriver

reflexens funktion i vägmiljön.

Tillsammans beskriver dessa två mätningar vägkantstolpens och

reflexens funktion relaterat till en tidigare känd stolpe.

Metoderna har i detta försök använts på sex olika stolptyper. Generellt

kan sägas att prismareflexer har bättre reflexionsförmåga än folie-

reflexer under första året. Reflexen skall inte vara infälld. Stolpen skall

vidare inte ha löstagbar topp. Denna lossnar eller vrider sig. Vidare har

det visat sig att en stolpe som vibrerar något, dvs är lättböjlig, har högre

tillgänglighet än en stelare, kraftig stolpe. Detta beror främst på att

snön vintertid lossnar från reflexen då stolpen vibrerar.
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Appendix

       

Sid 1(2)

Tabell Al. Relativa fysikaliska reflexionsvärden under 3 år. Ci finns
definierad i kapitel 3 (sid 10).

Ci
Stolptyp hö 82 vå 83 hö 83* vå 84 hö 84 vå 85

1 1,9 0,9 0,8 1,5 1,4 2,3
2 2,0 0,8 0,6 1,1 0,8 0,7
3 2,5 0,9 1,1 1,2 2,0 2,0
4 2,8 1,3 1,2 1,8 1,9 5,8
5 2,1 0,8 1,0 1,6 2,7 2,0
6a 1,7 0,8

6b 3,3 8,8 3,4 12,5

* Resultat av mätning på endast 12 försöks- och 6 referens-
stolpar av varje typ.
Stolptyp 6b samt referensen var nya vid detta mättillfälle.

I tabell Al redovisas en statistisk bearbetning av de fysikaliska mät-

ningarna, varvid försöksstolparna har t-testats (p50.05) mot referens-

stolparna. Nollhypotesen har då varit att ingen skillnad i CIL-värde

föreligger mellan referensstolpe och de två omgivande försöksstolparna.

Detta har för varje mättillfälle för 10 grupper om tre stolpar prövats

med t-test.

Tabell A2. Jämförelse mellan försöks- och referensstolpe. Ett "+"
innebär att försöksstolpen hade ett signifikant högre
(p<0.05) och "-" ett signifikant lägre CIL-värde än
referensstolpen. Ett "=" innebär att ingen signifikant
skillnad mellan försöks- och referensstolpe har kunnat
uppmätas.

försöksstolpe hö 82 vå 83 hö 83 vå 84 hö 84 vå 85

1 + = - + = =
2 + - - = = -
3 + Z : = + +

4 + = = + + +

5 + = : + + +

6a + -
6b + + + +
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Appendix
Sid 2

Tabell A3. Resultatet av de relativa subjektiva bedömningar som
gjordes samtidigt med de fysikaliska ljusmätningarna

 

hö 82 vä 83 hö 83 vå 84 hö 84 vå 85

Stolptyp
1 - -0,10 0,00 0,17 0,40 1,00
2 - -0,10 -0,58 0,11 -0,30 -0,50
3 - 0,25 0,50 0,50 0,90 0,83
4 - 0,45 0,75 0,67 0,70 0,83
5 - -0,10 0,08 0,44 0,80 1,00
6a - -0,30 - - -
6b - - 1,00 1,00 1,00 1,00

   

Tabell A3 skall jämföras med tabell 3. Eftersom kvoterna i den

sistnämnda tabellen ej är normalfördelade, kan inte ett konventionellt

statistiskt test användas för att påvisa samband mellan värdena i de två

tabellerna. Emellertid visar Spearmans rangtest (ref 1) på en hög

rangkorrelation -0,92.

Med avsikt att se på effekten av VVs tvättmetod har vid två tillfällen

mätningar gjorts på otvättade och tvättade reflexer. Detta redovisas i

tabell 6.

Tabell A4. Försöksstolparnas CIL-värden före och efter tvättning

  

försöks - hö 82 hö 83
stolpe före efter förändr före efter förändr

tvättn tvättn i % tvättn tvättn i %

1 360 720 100 470 730 55
2 390 860 121 190 280 47
3 580 640 10 350 1160 231
4 1020 1180 16 290 970 234
5 510 800 57 330 810 146
6a 490 760 55 - - -
6b - - - 1660 3090 86
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