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FÖRORD

Det försök som redovisas i denna rapport har genomförts i två

omgångar - 1985/86 samt 1988/89. I båda omgångarna har plan-

läggning, mätning och bearbetning av data bekostats av Vägver-

ket, medan de firmor som har deltagit med olika markeringspro-

dukter själva har svarat för sina kostnader i samband med ut-

läggning.

Ett tack till alla som har ställt upp i vått och torrt!

Linköping i februari 1990

8-0 Lundkvist
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Figure Captions

Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.

Measurement arrangement when controlling validity and
reliability. The photocell and headlights were at a
height of 1.2 m and 0.65 m, respectively, above the road-

At a measurement distance of 50 m, the observationway.
and illumination angles were a=1.37° and e=0.74°,
respectively.

The principle of arranging the markings of a test field
when studying the properties of retroreflection and
durability.

Test field 1985/86.

Test field 1988/89.

Table captions

Table .

Table .

Table .

Table .

Table .

Table .

1 The specific lwminance (SL) at full-scale measurements

and measurements with the LTL 800 for road markings
wetted artificially and by rain, respectively. Types
printed in bold type refer to corrugated markings. Unit
(mcd/mZ)/lux.

Matrix of correlation for the specific luminance measured
on two occasions with the Pritchard full-scale measure-
ment and the LTL 800 measurement immediately after a
downpour. The designations are specified above.

Types of road markings included in the test field
1985/86. Types printed in bold type refer to corrugated
markings.

The specific luminance of dry, SL(t), and wet road mark-
ings, SL(v) and the quotient, v/t, between SL(v) and
SL(t) 3 months after application. B indicates the amount

of the total surface marked that was worn off after 9
months (one winter). The different types of markings are
presented in section 4.2. Types printed in bold type
refer to corrugated markings. Specific luminance in
(mcd/m2)/lux.

Comparison between subjectively experienced visibility
and specific luminance. A high rank, R, means poor visi-
bility. Specific luminance in (mcd/m2)/lux.

Types of road markings included in the test field
1988/89. Types printed in bold type refer to corrugated
markings.
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Table .

Table .

Table .

Table .

Table .

7.

8.

9.

10

11

12

13

14

15

16

17

The specific luminance of dry and wet road markings on
three measurement occasions. The lines were applied in
August 1988, and the measurement occasions 1, 2 and 3
were in September 1988, April 1989 and June/July 1989,
respectively. EachSL value refers to a mean value of two
measurements each for the 12 lines. The durability, B,

refers to the amount of surface of the marking worn off
at measurement 3 and is formed from mean values of 12
markings. Types printed in bold.type refer to corrugated
markings. SL in (mcd/m2)/lux.

Approved (G) and rejected (U) markings on the three

measurement occasions. The approved markings have a mean
value exceeding 69 in dry conditions and 18 (mcd/mZ)/lux
in wet conditions.

Visibility judgements of edge lines 1988/89. Each type of
line has been judged to be seen much worse (-2), worse
(-1), equally good (0), better (+1) or much better (+2)

than a painted reference. Sv, St and Sd refer to Visibil-
ity in low beam for wet road markings, Visibility in low
beam for dry road markings and Visibility in daylight for
dry road markings, respectively. Sv is a mean value of 12
judgements, while St and Sd are mean values of 4 judge-
ments.

Tukey-test for measurement 1, dry road markings. No sig-
nificant difference between markings in the same group,
1-7.

Tukey-test for measurement 1, wet road markings. No sig-
nificant difference between markings in the same group,
1-9.

Tukey-test for measurement 2, dry markings. No signific-
ant difference between markings within the same group,
1-4.

Tukey-test for measurement 2, wet
ant difference between markings
1-4.

markings. No signific-
within the same group,

Tukey-test for measurement 3, dry markings. No signific-
ant difference between markings within the same group,
1-3.

Tukey-test for measurement 3, wet
ant difference between markings
1-3.

markings. No signific-
within the same group,

Tukey-test for measurements 1-2, dry markings. No signi-
ficant difference between markings within the same group,
1-4.

Tukey-test for measurements 1-2, wet markings. No signi-
ficant difference between markings within the same group,
1-3.
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Table 18. The specific luminance (SL(t) and SL(V) for dry and wet

markings, respectively) for new markings and wear, B,
after one winter. The values refer to mean values of all

corrugated types of markings (9 for SL and 8 for B) or

all plane types of markings (4 for SL and 5 for B).

Table 19. The group affiliation for the 14 types of markings in the
test performed in 1988/89. The group affiliation is based
on measurement 1.
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Våta vägmarkeringar - Validering av mätmetod samt funktionstest

av 8-0 Lundkvist

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING

REFERAT

En metod för mätning av våta vägmarkeringars specifika luminans

har validerats. Denna metod har använts för att undersöka både

konventionella och profilerade vägmarkeringars funktion i våta

och även i torrt tillstånd.

I två experiment har sammanlagt 20 olika typer av vägmarkeringar

testats. Resultaten visar att de profilerade markeringarna har

högre specifik luminans i väta - och därmed bättre synbarhet i

fordonsbelysning - än konventionella, plana markeringar.

Vidare har experimenten visat att de profilerade markeringarna

har sämre hållbarhet än de plana.
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Wet Road Markings - Measurement Method and Functional Test

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

ABSTRACT

A method for the measurement of the specific lwminance of wet

road markings has been validated. This method has been used to

study the function of both conventional and corrugated road

markings in wet and dry conditions.

Twenty different types of road markings in all were tested in

two experiments. The results show that the corrugated markings

had a higher specific luminance in wet conditions, and thus

better Visibility in vehicle lighting, than the conventional,

plane markings.

Furthermore, the experiments showed that the durability of

corrugated markings is inferior to that of plane markings.
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Våta vägmarkeringar - Validering av mätmetod samt funktionstest
av S-O Lundkvist

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

En fysikalisk mätmetod avsedd för kvantifiering av våta vägmar-

keringars specifika luminans har undersökts. Vidare har syn- och

hållbarhet för olika vägmarkeringstyper studerats i två expe-

riment - ett innehållande sex vägmarkeringstyper 1985/86 och ett

större experiment innehållande 14 vägmarkeringstyper 1988/89.

Försöket har visat att metoden att blöta markeringarna artifi-

ciellt och efter ca 1 minut göra mätning av specifika luminansen

med LTL 800 har god validitet. Jämförelse har gjorts med full-

skalemätningar omedelbart efter ett naturligt regn och visat på

hög korrelation och möjlighet att göra en god prediktion från

LTL 800-mätningen med artificiell bevattning till fullskalemät-

ning med naturligt regn.

Den mindre undersökningen av olika vägmarkeringstypers funktion

i väta 1985/86, visade att profilerade markeringar hade högre

specifik luminans än plana. Dock hade de förstnämnda dålig håll-

barhet.

I experimentet 1988/89 undersöktes nio profilerade och fem.plana

vägmarkeringstyper. För nya markeringar fann man åter att de

profilerade fungerade bättre än de plana i väta. Detta gällde

med ett undantag - en markeringstyp innehållande stora reflekte-

rande pärlor hade samma höga SL-värden som de profilerade. Efter

en vinter var skillnaderna mellan profilerade och plana marke-

ringar mindre. Detta berodde på att de profilerade hade slitits

mer än de plana, samt för den plana, innehållande stora pärlor,

att dessa hade förstörts eller slitis bort. Dock hade några pro-

filerade markeringstyper fortfarande högre specifik luminans i

väta än plana markeringar.
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IV

Med tanke på att de svåraste förhållandena för trafikanten åter-

finns i mörker och väta, så bör markeringstyp främst väljas med

hänsyn till detta. Detta innebär - utan att beakta kostnader -

att åtminstone kantlinjer bör utföras med vägmarkeringar som har

tillverkats för ha god synbarhet under dessa förhållanden. Denna

undersökningen har indikerat att sådana markeringar ska vara

profilerade eller innehålla stora reflekterande pärlor.
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Wet Road.Markings - Measurement Method and Functional Test

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

SUMMARY

A. measurement method quantifying the specific luminance of wet

road markings has been studied. Furthermore, the visibility and

durability of different types of road markings were studied in

two experiments - one comprising six types of road markings

(1985/86) and the other, a more comprehensive experiment, com-

prising 14 types of road markings (1988/89).

The test showed that the validity of the method of wetting the

road markings artificially was good when, after approximately 1

minute, the specific luminance was measured with the LTL 800.

Comparisons with full-scale measurements were carried out imme-

diately after natural rain and showed high correlation and the

possibility of making good predictions from the LTL 800 measure-

ments with artificial watering to full-scale measurements with

natural rain.

The less comprehensive study of the function of different types

of road markings in wet conditions carried out in 1985/86 showed

that corrugated road markings had a higher specific luminance

than plane markings. However, the durability of the former was

inferior.

In the experiment of 1988/89, nine corrugated and five plane

road markings were studied. In wet conditions, new road markings

were found to function better when corrugated than plane, with

one exemption though: one type of road marking containing big

retroreflective beads had the same high SL values as the corrug-

ated. Concerning the specific luminance in wet conditions the

differences between corrugated and plane markings were less

after one winter. The reason was that the corrugated were more
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worn than the plane while the plane containing big beads had had

their beads levelled or torn off. Some corrugated types of road

markings still had a higher specific luminance in wet conditions

than plane markings had.

Considering that the road user's most difficult conditions are

to be found in dark and wet conditions, road markings should

above all be chosen with these facts in mind. Leaving out the

cost aspect, this implies that road markings manufactured for

the purpose of providing good visibility in these conditions

should at least be used as edge lines. This study indicated that

such markings should be corrugated or contain big retroreflect-

ive beads.
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1 BAKGRUND

Vägmarkeringar används bland annat för att förbättra vägens syn-

barhet i mörkertrafik. På vägar utan stationär belysning förses

vägbanan, om bredden är 7 m eller mer, med både kant- och mitt-

markeringar. På det lågtrafikerade vägnätet utförs markeringarna

med färg, medan den mer slitstarka termoplastmassan vanligen

används på det högtrafikerade vägnätet. För att markeringen ska

ha god synbarhet har glaspärlor tillsatts i och/eller på färgen

respektive plastmassan.

Så länge markeringen är torr är dess synbarhet vanligen god,

tack vare de retroreflekterande glaspärlorna. Om markeringen

blir fuktig, får vi en vattenhinna på glaspärlorna. Detta inne-

bär att deras brytningsindex förändras så att den retroreflek-

terande effekten försvinner, vilket i sin tur betyder att mar-

keringens synbarhet försämras. Vid kraftigt regn kan markeringen

komma att ligga helt under vatten, varför fordonsljuset till

nästan 100% speglas bort från det egna fordonet och gör marke-

ringen så gott som osynlig. Detta är allvarligt, eftersom våta

vägbanor är vanligt förekommande under den mörka årstiden, då

markeringarna skulle behövas bäst.

Att konventionella vägmarkeringars synbarhet i väta försämras

har konstaterats i tidigare studier, bl.a. [1], [2], [3], [4],

och [5]. Olika förslag att lösa detta problem finns. Ett av des-

sa går ut på att göra markeringen profilerad för att undvika att

en vattenhinna bildas. Andra förslag innebär användning av stora

retroreflekterande pärlor eller kombinering av konventionella

markeringar och vägbanereflektorer.
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Referenserna [1]-[5] beskriver konventionella och profilerade

markeringars funktion i en vägmiljö som skiljer sig avsevärt

från den svenska. I Sverige har vi speciella problem.med håll-

barheten beroende på dubbdäcksanvändning och vinterväghållning,

varför resultaten i ovan nämnda referenser inte går att genera-

lisera till svenska förhållanden. Således finns det ett behov av

att undersöka hur våta vägmarkeringar fungerar i Sverige.

För att undersöka vägmarkeringars synbarhet i väta, måste man ha

ett mätinstrument som.med god validitet kan mäta specifika lumi-

nansen i den situation som en förare befinner sig i på väg utan

stationär belysning. Validiteten för en reflektometer av typ LTL

800 har tidigare undersökts i torrt väglag. Är detta instrument

användbart även för våta vägmarkeringar?

2 SYFTE

Denna studie har primärt haft två syften:

* Validering av en fysikalisk mätmetod för kvantifiering av

vägmarkeringars synbarhet i vått väglag.

* Inventering av på marknaden förekommande vägmarkeringstyper

och undersökning av funktionen i vått väglag.

3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Vägmarkeringars synbarhet i fordonsbelysning beskrivs vanligen

med storheten specifik luminans, även benämnd retroreflexion,

vilken har enheten (mcd/m2)/lux. Som enheten antyder är den spe-

cifika luminansen kvoten mellan vägmarkeringens luminans och den

belysningsstyrka som infaller mot vägmarkeringen.
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Specifika luminansen har uppmätts för torra och våta vägmarke-

ringar. Med våt vågmarkering avses då en markering som har bli-

vit bevattnad med en mängd vatten som.m0tsvarar 3-4 mm regn.

Detta innebär att en kraftig regnskur har simulerats.

De markeringstyper som har ingått i testen har betecknats med en

bokstav A-T. Profilerade markeringar är alltid skrivna med fet

stil.

4 VBLIDITET OCH RELIABILITET

4.1 Mbtod

I ett tidigare arbete [6] har en lämplig metod för mätning av

torra vägmarkeringars specifika luminans specificerats. Denna

innebär att observations- och belysningsvinklarna är 1.37° res-

pektive 0.74°, vilket betyder observations- och belysningsav-

stånd på ca 50 meter för en förare av personbil. Ett fältinstru-

ment för mätning i denna geometri - LTL 800 - har också utveck-

lats av Lysteknisk Laboratorium i Lyngby, Danmark. Detta inst-

rument har för torra vägmarkeringar validerats i en tidigare

studie [7].

För att undersöka om det av LTL utvecklade fältinstrumentet läm-

par sig för mätning, inte endast på torra, utan också på våta

vägmarkeringar gjordes två mätserier där mätvärden från LTL 800

jämfördes med fullskalemätningar med fotometer monterad i ögon-

höjd i en personbil enligt följande:

En provsträcka med 6 olika markeringstyper anlades - 3 profile-

rade och 3 konventionella, plana. Av varje typ lades 2 linjer -

provsträckan bestod således av 12 linjer. Var och en av linjerna

hade måttet 12*0.4 meter, d.v.s. en yta av 4.8 m2. Denna linje-

storlek innebar att fotometermätningen i fullskala kunde göras
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under mätvinkeln 19', vilket var nödvändigt med tanke på instru-

mentets känslighet vid de låga luminansnivåer som skulle mätas.

Man kom då att-integrera mätvärdet över arean 2.55 m2.

En fotometer av typ Pritchard placerades i ögonhöjd i förarsätet

på en Volvo 245, d.v.s. 1.2 m över vägbanan. Bilen ställdes på

50 meters avstånd från mitten av den 12 meter långa markeringen.

Den vänstra strålkastaren släcktes, så att mätsituationen app-

roximativt överenstämde med den som gäller för LTL 800, dvs en

fotocell finns rakt ovanför en strålkastare och det simulerade

observations- och belysningsavståndet är 50 meter. För att er-

hålla en jämn belysning på markeringen försågs den tända strål-

kastaren med en mattglasskiva. Belysningsstyrkan i helljus vid

mitten av markeringen uppmättes med en luxmeter innan.marke-

ringen bevattnades. Specifika luminansen kunde därefter beräknas

som kvoten mellan vägmarkeringens luminans och belysningsstyrkan

vid densamma. Mätuppställningen framgår av figur 1, nedan.

observatör

<I
GS; a

strålkastare ääxNiyN7räNä§§\\::::::::::::::==ä=r
linje 12*O.4 m

Figur 1. Mätuppställning vid kontroll av validitet och reliabi-
litet. Fotocell och strålkastare befann sig på höjden
1.2 m respektive 0.65 m över körbanan. Med mätavstånd
50 m innebar detta att observations- och belysnings-
vinkel var a=1.37° respektive e=0.74°.
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För att uppnå det våta tillståndet strilades, med en vanlig vat-

tenkanna, ca 20 liter vatten på markeringen. Detta motsvarar en

regnskur på ca 4 mm, vilket kananses vara en kraftig skur. För

att få bort vattnets ytspänning hade ett par droppar diskmedel

tillsatts. Luminansmätning gjordes 1 minut efter avslutad be-

vattning, detta för att vattnet skulle få tid att "lägga" sig

och en lugn mätyta erhållas. Omedelbart efter luminansmätningen

(inom 30 s), gjordes mätning med LTL 800 i fem slumpmässigt val-

da punkter på markeringen. Två måtomgångar enligt båda mätmeto-

derna utfördes inom en vecka.

Som ett mått på LTL 800-mätningens validitet användes produktmo-

mentkorrelationen mellan fullskalemätningen och mätningen med

LTL 800 samt ett konfidensintervall som anger hur väl en mätning

med LTL 800 predicerar en fullskalemätning. De två måtmetodernas

reliabilitet beskrevs av korrelationen mellan två måtomgångar

med respektive mätmetod.

Med syfte att undersöka bevattningsmetodens validitet gjordes

vid ett tillfälle mätningar med LTL 800 omedelbart efter en

kraftig regnskur, varvid validiteten beskrevs som korrelationen

mellan dessa mätvärden och tidigare gjorda LTL 800-mätningar med

artificiell bevattning. Ett 95% konfidensintervall beräknades

också.

4.2 Resultat av valideringen

I tabell 1 redovisas mätresultaten från två måtomgångar med var-

dera Pritchard fullskalemätning och LTL 800, då linjerna har

bevattnats artificiellt samt en mätomgång med LTL 800 omedelbart

efter ett kraftigt regnväder. I tabellen används följande be-

teckningar:
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SL(Pl)

SL(P2)

SL(Ll)

SL(L2)

SL(LR)

Specifika luminansen vid fullskalemätning med
Pritchard, artificiell bevattning, mätomgång 1.
Medelvärde av 2 mätningar på varje markeringstyp.

Specifika luminansen vid fullskalemätning med
Pritchard, artificiell bevattning, mätomgång 2.
Medelvärde av 2 mätningar på varje markeringstyp.

Specifika luminansen vid mätning med LTL 800, arti-
ficiell bevattning, mätomgång 1. Medelvärde av 10
mätningar på varje markeringstyp.

Specifika luminansen vid mätning med LTL 800, arti-
ficiell bevattning, mätdmgång 2. Medelvärde av 10
mätningar på varje markeringstyp.

Specifika luminansen vid mätning med LTL 800 omedel-
bart efter en kraftig regnskur. Medelvärde av 10 mät-
ningar på varje markeringstyp.

Specifika luminansens medelvärde över de sex marke-
ringstyperna.

Vid Pritchardmätningen har medelvärdesbildning av endast två

mätvärden gjorts, vilket kan tyckas vara litet. Anledningen var

att den

lips med axlarna

mätvinkel som användes innebar integrering Över en el-

0.28 m och 11.6 m. Således täckte mätområdet

hela 53% av markeringens yta.

Tabell 1. Specifika luminansen (SL) vid fullskalemätningar och

mätningar med LTL 800 för artificiellt bevattnade och
av regn blöta vägmarkeringar. Typ angiven med fet stil
avser profilerad markering. Enhet (mcd/m2)/lux.

 

  

typ SL(P1) SL(Ll) SL(P2) SL(L2) SL(LR)

A. 44 41 43 37 39
B 38 45 38 41 42
C 7 3 9 2 4
D 12 10 11 7 13
E 12 8 13 7 12
F 27 26 20 30 29

§1 23 22 22 21 23
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I tabell 2 redovisas korrelationsmatrisen för de fem parametrar

som har definierats ovan.

Tabell 2. Korrelationsmatris för specifika luminansen uppmätt i
två omgångar med Pritchard fullskalemätning och LTL
800 samt en LTL 800-mätning omedelbart efter en kraf-
tig regnskur. Beteckningarna finns definierade ovan.

 

SL(Pl) SL(Ll) SL(P2) SL(L2) SL(LR)

 

      

SL(Pl) - 0.980 0.979 0.969 0.937

SL(Ll) 0.980 - 0.963 0.986 0.981

SL(P2) 0.979 0.963 - 0.923 0.893

SL(L2) 0.969 0.986 0.923 - 0.984

SL(LR) 0.937 0.981 0.893 0.984 -

 

 

Om SL(Pl) respektive SL(P2) kan anses vara den "sanna" specifika

luminansen, så beskrivs validiteten för mätning med LTL 800 på

våta vägmarkeringar av korrelationen mellan SL(Pl) och SL(Ll)

samt mellan SL(P2) och SL(L2). Ett konfidensintervall för hur

väl man kan predicera specifika luminansen mätt med Pritchard

från LTL 800-mätning ger även det en uppfattning om validiteten.

Ett 95% konfidensintervall för specifika luminansen uppmätt med

LTL 800 kan beräknas ur sambandet:

SL(L) = A + B*SL(P) i sL*t(n-1)*Vl-r2, där

A och B är konstanter i regressionslinjen.

SL(L) och SL(P) är specifika luminansen uppmätt med LTL 800 res-

pektive Pritchard.

sL är standardavvikelsen för SL(L).

VTI RAPPORT 356



t(n-l) är t-värdet (tOOZS) för n-l frihetsgrader.

r är produktmomentkorrelationen för sambandet mellan SL(L) och

SL(P).

I vårt fall erhåller vi följande regressionslinjer med tillhö-

rande 95% konfidensintervall:

Mätomgång l: SL(Ll)

Mätomgång 2: SL(L2)

-4.5 + 1.14*SL(P1) i 9.1 (mod/m2)/lux

-3.6 + 1.09*SL(P2) i 17.1 (mcd/mZ)/lux

Man ser att regressionslinjerna för de två mätomgångarna är

ganska lika. t-test (p<.05) visar att de ej är signifikant skil-

da från varandra, varför data för två mätomgångar slås ihop. Vi

får då:

SL(L) = -4.1 + 1.12*SL(P) i 11.3 (mCd/m2)/lux

Konfidensintervallet kan endast generaliseras att gälla våta

markeringar med SL < 50 (mcd/mZ)/lux, dvs det gäller för de här

uppmätta vägmarkeringarna.

Konfidensintervallet kan tyckas något stort, emellertid ska man

minnas att det är beräknat från endast 12 mätningar på 6 typer

av linjer. Viktigt i detta fall är att regressionslinjen ej är

skild från den ideala linjen SL(L) = SL(P). t-test (p<.05) kan

ej påvisa att interceptet är skilt från 0 eller att regressions-

koefficienten är skild från 1.

Metoden att bevattna markeringarna med vattenkanna kan under-

sökas med sambandet mellan Ll och L2 å den ena sidan och LR å

den andra. Man finner:

SL(Ll)

SL(L2)

-4.10 + 1.13*SL(LR) i 5.2 (mcd/m2)/lux

-4.57 + 1.09*SL(LR) i 5.6 (mCd/m2)/lux
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Åter kan mätomgångarna behandlas tillsammans och vi får:

SL(L) = -4.33 + 1.11*SL(LR) i 3.7 (mCd/m2)/lux

Åter kan vi konstatera att någon signifikant skillnad (p<.05)

från den ideala räta linjen SL(L) = SL(LR) inte kan påvisas.

Detta gäller inom intervallet 0.6 till 70 (mcd/m2)/lux, d.v.s.

det gäller för de markeringar som har ingått i testet.

Vad gäller reliabiliteten, så brukar man anse att korrelationen

mellan två mätomgångar bör vara åtminstone 0.7, dvs högst 50%

(0.72=0.49) av variansen kan förklaras av slumpmässiga mätfel. I

tabell 2 ser vi att detta är uppnått både för Pritchard- och LTL

800-mätningarna. Liksom ovan kan vi bilda ett 95% konfidensinte-

rvall, dock med följande samband:

SL(L2) A + B*SL(L1) i sL2*t(n-1)*JI:E

Vi får

SL(L2) 1.00 + 1.02*SL(L1) i 7.5 (mcd/m2)/lux

Linjen avviker ej signifikant (p<.05) från SL(L2) = SL(Ll). Kon-

fidensintervallet anger att om man upprepar en mätserie kommer

för varje markeringstyp medelvärdet att med 95% sannolikhet av-

vika mindre än 7.5 (mcd/m2)/lux från det tidigare. Med tanke på

omständigheterna - våta markeringar och en icke-homogen mätyta -

så måste detta anses fullt acceptabelt.

Med stöd av ovanstående resultat användes i fortsättningen, för

kontroll av vägmarkeringarnas specifika luminans, LTL 800.
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5 VÅIA'VÃGMARKERINGARS FUNKTION - STUDIEN 1985/86

5.1 Mbtodbeskrivning och design

Den metod (LTL 800 + vatten) som validerades enligt 4.1 användes

för att studera reflexionsegenskaperna hos sex typer av vägmär-

keringar. De sex markeringstyperna applicerades på vägbanan en-

ligt figur 2.

    

 

 

kantlinje

A B C D E F

B C D E F

C D E F A B

D E F A B C

E F B C D

F A B D E

mittlinje

Figur 2. Principen för placeringen av markeringarna i provfält
avsett för studie av reflexionsegenskaper och håll-
barhet.

Provfältet i figur 2 upprepades i det motsatta körfältet så att

det totalt kom att omfatta 12 markeringar av vardera typ.

Avsikten med designen på provfältet var att varje typ av marke-

ring skulle utsättas för samma slitage genom att varje typ före-

kommer en gång i varje spår. Vidare gav designen i figur 2 möj-

lighet att, för varje enskild tvärsgående rad, göra relativa

bedömningar av markeringarnas synbarhet. Provfältet är avbildat

i figur 3.
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Figur 3. Provfältet 1985/86.

De nordiska firmor som hade arbetat med utveckling av Vägmarke-

ringars synbarhet i väta, inbjöds att deltaga i ett försök. Det

klargjordes att resultaten skulle kunna komma att användas vid

upphandling av Vägverket, varför massornas exakta innehåll och

utförande - av konkurrensskäl - inte tvunget måste redovisas.

Detta innebär att massorna i denna studie inte har kunnat speci-

ficeras med avseende på bindemedelshalt, vitmedel, mängd pärlor,

fraktion, etc. I tabell 3 redovisas provmarkeringarna 1985/86.

Provfältet låg på väg 636 ca 10 km väster om Linköping; en 13

meter bred väg med en ungefärlig trafikmängd på 4500 ÅDT (1984).

Mätningar med LTL 800 gjordes på både torra och våta marke-

ringar. Två mätvärden togs på varje markering i torrt och vått

tillstånd, vilket innebar totalt 48 (24 torra och 24 våta) mät-

ningar på varje markeringstyp. Dessa mätningar gjordes endast

vid ett tillfälle, ca 3 månader efter utläggningen. Efter vin-

tern var provfältet så slitet att det ej ansågs vara menings-

fullt att göra en ny reflexionsmätning.
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Tabell 3. Vägmarkeringstyper ingående i provfältet 1985/86. Typ
angiven med fet stil avser profilerad markering.

 

 

 

typ benämning beskrivning av markeringen fabrikat

A. Longflex tvärsgâende balkar, Cleanosol
termoplastmassa

B Spotflex tvärsgâende rader av små Superfos
"knoppar", härdmassa

 

 

C plan linje konventionell linje, Geveko
termoplastmassa

D plan linje konventionell linje, samma Cleanosol
termoplastmassa som typ A

 

E plan linje konventionell linje, OR- Cleanosol
massa (termoplast)

 

 

F Longflex tvärsgâende balkar, Scandinavian
termoplastmassa Road Plast

 

  

  

Vid ett tillfälle, under ett kraftigt regn, gjordes i mörker och

halvljus subjektiva bedömningar av markeringarnas synbarhet på

50 m avstånd. För varje tvärsgâende rad rangordnade tvâ försöks-

personer markeringarna, så att den som syntes bäst fick rang 1

och den sämsta rang 6. Summan för de 12 (6 i vardera körfält)

tvärsgâende raderna och två försökspersonerna beräknades, och

ett rangmedelvärde för varje markeringstyp beräknades (rangsum-

man dividerat med 24). Samtidigt gjordes mätning med LTL 800,

för att få en uppfattning om sambandet mellan synbarheten och

specifika luminansen. Markeringarna var vid denna tidpunkt ca 4

månader gamla.

Vägmarkeringarnas hållbarhet kontrollerades med enklast tänkbara

metod; för varje enskild markering gjordes en bedömning om 0,

25, 50, 75 eller 100% av den ursprungliga ytan fanns kvar. Där-

efter gjordes en medelvärdesbildning över 12 markeringar av var-

je typ. Vintern var ganska snörik varför åtminstone plogslitaget

bedömdes vara värreän under en "normalvinter".
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5.2 Resultat

I tabell 4 redovisas resultaten av reflexionsmätningar samt

hållbarhetsbedömningar som gjordes 1985/86. I tabellen anges

även förhållandet mellan specifika luminansen för våt och torr

markering - ett mått som beskriver hur mycket av retroreflexio-

nen som återstår då den blir våt.

Vid ett tillfälle - 5 månader efter appliceringen - gjordes sub-

jektiva bedömningar, varvid markeringarna rangordnades enligt

ovan beskrivna metod. Dessa rangsummor jämte värden på specifika

luminansen återfinns i tabell 5.

Tabell 4. Specifika luminansen för torra, SL(t), och våta väg-
markeringar, SL(v) samt kvoten, v/t, mellan SL(v) och
SL(t) 3 månader efter applicering. B anger andel av
totala markeringsytan som var bortsliten efter 9 måna-
der (en vinter). Markeringstyperna presenteras i av-
snitt 5.1. Typ angiven med fet stil avser profilerad
markering. Specifika luminansen i (mcd/mZ)/lux.

  

typ SL(t) SL(v) V/t E

A. 156 39 0.25 0.44

B 72 43 0.60 0.69

C 60 2 0.03 0.00
D 194 8 0.04 0.08
E 162 8 0.05 0.00
F 114 28 0.25 0.15

 

    

Tabell 4 visar att de profilerade markeringarna i vått tillstånd

hade högre specifik luminans, och därmed bättre synbarhet, än de

plana.

I tabell 5 jämförs den subjektivt upplevda synbarheten med spe-

cifika luminansen.
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Tabell 5. Jämförelse mellan subjektivt upplevd synbarhet och
specifik luminans. En hög rang, R, innebär dålig syn-
barhet. Typ angiven med fet stil avser profilerad mar-
kering. Specifika luminansen i (mcd/m2)/lux.

 

 

typ SL(v) R

A 27 2.0
B 35 1.4
C 1 5.0
D 10 4.6
E 6 4.8
F 23 3.2

   

 

Specifika luminansen och synbarheten överenstämmer, som framgår

av tabell 5, väl. De tre profilerade markeringarna har haft

högst specifik luminans och även bäst synbarhet.

6 VÅTA VÃGMARKERINGARS FUNKTION - STUDIER 1988/89

6.1 Mbtodbeskrivning och design

Två år efter att det i 5.1. beskrivna provfältet hade utvärde-

rats ansågs tiden vara mogen för ytterligare inventering av

marknaden. Liksom 1985, inbjöds firmor att delta på samma pre-

misser och, av praktiska skäl, lades provfältet enligt samma

princip som beskrivs i figur 2. Provfältet avbildas i figur 4

och de i försöket ingående markeringarna beskrivs i tabell 6.

Samtliga applicerades med drop-on-pärlor.
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Figur 4. Provfältet 1988/89.

Mätning av specifik luminans gjordes vid tre tillfällen:

1. september 1988 - 1 månad efter utläggning.

2. april 1989 - 8 månader efter utläggning, omedelbart efter
dubbsäsongens slut.

3. juni/juli 1989 - 10% månader efter utläggning, 2% månader
efter dubbsäsongens slut.

Vid mättillfälle 3 gjordes dessutom hållbarhetsbedömning.

Resultaten från mättillfälle 1 kan sägas representera det opti-

mala SL-värdet som markeringarna har, d.v.s. detvärde de har

som nya. Motsatsen är resultaten från mättillfälle 2. Här har de

flesta markeringarna skadats av dubbdäcken, varför de har låga

SL-värden. Vid mättillfälle 3 kan man förvänta sig något högre

SL-Värden igen, beroende på att trafik med sommardäck har inne-

burit att nya, fungerande pre-mix-pärlor har "slitits fram" [8].
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Tabell 6. Vägmarkeringstyper ingående i provfältet 1988/89. Typ
angiven med fet stil avser profilerad markering.

  

    

 

  

 

  

  

  

typ benämning beskrivning av markeringen tillverkare

G Longflex tvärsgående balkar, Langeland
termoplastmassa NGPZO

H Degaroute tvärsgående balkar med 20 om Degussa
avstånd, härdmassa 450/20

I Degaroute tvärsgående balkar med 10 cm Degussa
avstånd, härdmassa 450/10

J Spray konventionell sprayplastic Cleanosol
med "gummiknoppar" på ytan

K Kamflex kombinerad könventionell/ Cleanosol
balkar, termoplast Viking 10

L Longflex tvärsgående balkar, Langeland
termoplastmassa GR20

Mi Phønix schackmönstrat, Phønix
termoplast

N Spotflex 48 tvärsgående rader av Superfos
"knoppar", härdmassa

O Spray konventionell, Skandinavisk
sprayplastic SVR20 Vägmarkering

P Phønix schackmönster, Phønix

termoplastmassa HVl

Q Spotflex 24 tvärgâende rader av Superfos
"knoppar", härdmassa

R Plan konventionell, termo- Langeland
plast, samma massa som L

S Visibead termoplastmassa som 14, Potters/
innehållande "Visibead" Cleanosol

T Plan konventionell, termoplast- Cleanosol

massa, samma massa som K
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Provsträckan låg på riksväg 36 ca 8 km öster om Borensberg, en

9-metersväg med trafikmängden ca 5000 ÅDT (1986). Reflexionsmät-

ningar och hållbarhetsbedömningar gjordes på samma sätt som

1985/86 (se avsnitt 5.1.).

I anslutning till provfältet (i riktning mot Linköping) komplet-

terades den ordinarie kantlinjen (färg) med provmarkeringar.

Cirka 10 cm utanför (på vägrenen) den ordinarie kantlinjen la-

des, för varje markeringstyp utom typ N, två stycken 400 m långa

sträckor med 10 cm breda, intermittenta markeringar. För att

kompensera för kurvor lades de två sträckorna mitt emot varandra

så att en markeringstyp som delvis kom att ligga i vänsterkurva

i den ena körriktningen låg i högerkurva i den andra körrikt-

ningen. Synbarheten relativt den ordinarie kantlinjen bedömdes

för våta markeringar i halvljus vid två tillfällen. Två synbar-

hetsbedömningar gjordes dessutom på torra markeringar, en i

dagsljus och en i mörker med halvljus. Samtliga bedömningar

gjordes från ett fordon som framfördes i ca 50 km/h.

6.2 Resultat

Specifika luminansen för de 14 provmarkeringarna i försöket

1988/89 har uppmätts vid tre tillfällen. Resultaten redovisas i

tabell 7. I tabell 7 återfinns även andel bortsliten yta för

varje vägmarkeringstyp efter 10% månaders slitage. Motsvarande

figurer återfinns i appendix A.
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Tabell 7. Specifika luminansen för torra och våta vägmarke-
ringar vid tre mättillfällen. Linjerna applicerades i
augusti 1988, varvid mättillfälle 1, 2 och 3 var i
september 1988, april 1989 respektive juni/juli 1989.
Varje SL-värde avser ett medelvärde av vardera två
mätningar på 12 linjer. Hållbarheten, B, avser andel
bortsliten markeringsyta vid mättillfälle 3 och är
medelvärdesbildad Över 12 markeringar. Typ angiven
med fet stil avser profilerad markering. SL uttryckt
i enheten (mcd/m2)/lux.

   

SPECIFIK LUMINANS

TORR MARKERING VÅT MARKERING
typ mättillfälle mättillfälle B

1 2 3 1 2 3

G 186 70 80 88 14 16 0.21
H 273 120 104 156 30 28 0.06
I 364 113 97 166 31 23 0.00
J 150 50 63 28 3 5 0.25
K 250 59 69 83 5 10 0.00
L 137 62 62 68 12 12 0.40
M. 346 40 34 131 9 6 0.56
N 548 111 99 93 20 13 0.35
0 241 55 64 29 7 6 0.33
P 385 44 39 129 10 6 0.50
Q 478 104 91 113 19 12 0.38
R 326 74 85 47 6 8 0.15
S 300 62 76 121 4 5 0.00
T 330 58 75 54 4 5 0.00

    

  

SL-värdena i tabell 7 är medelvärden, vilka inte säger något om

spridningen. Eftersom markeringarna ligger både i och bredvid

hjulspåren har vi - åtminstone efter en vinters slitage - en

ganska stor skillnad i SL-värde beroende på var markeringen lig-

ger. Denna variation har man även utefter en väg på en "vanlig"

kantlinje; i högerkurvor slits oftast kantmarkeringarna mer än i

vänsterkurvor, varför en liknande variation som den i provfältet

uppstår.
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För att få en uppfattning om hur markeringarna skulle ha funge-

rat längs en väg anges i tabell 8 vilka och vid vilka mättill-

fällen markeringar skulle ha blivit godkända vid en kontroll av

specifika luminansen. Kravet enligt BYA [9] är 100 (mcd/m2)/lux

för torra markeringar, uppmätt med ett fältinstrument som simu-

lerar en geometri som är skild från den som LTL 800 simulerar.

BYA är här under revidering och det nya kravet kommer med stor

sannolikhet att bli 75 (mcd/mZ)/lux för torra markeringar, upp-

mätt med LTL 800. Något krav för våta markeringar finns inte i

Sverige. I Danmark, däremot, har man i AAB [10] kravet 20

(mcd/m2)/lux för våta, profilerade markeringar.

Om man applicerar den statistiska metod som beskrivs i [11] på

dessa två kravvärden så får man, med hänsyn taget till datama-

terialets varians, för torra markeringar SL > 69 omcdhm2)/1ux

och för våta markeringar SL > 18 (mcd/m2)/1ux. Således ska mar-

keringar med medelvärdet högre än 69 (mcd/m2)/lux i torrt och 18

(mcd/mZ)/lux i vått godkännas. Man har då, som föreslagits i

[11] använt a=0.10, d.v.s. risken att felaktigt underkänna en

markeringstyp med populationsmedelvärdet 75 respektive 20

(mcd/mZ)/lux för torra och våta tillståndet är 10%. Med andra

ord: Om den "sanna" specifika luminansen (medelvärdet av samt:

liga markeringars specifika luminans) för torr markering är 75

(mcd/m?)/lux, och vi drar ett sample om 12 markeringar, så är

risken 10% att detta sample kommer att ha SL369 (mcd/m2)/lux och

därmed felaktigt underkännas. Risken att felaktigt godkänna en

markeringstyp, B-felet, kommer att variera med populationens

medelvärde. För torra markeringar kommer exempelvis om medelvär-

det är 65 (mcd/m2)/lux, 5 att bli 0.14, d.v.s. risken att fel-
aktigt godkänna denna markeringstyp är 14%. Våta markeringar med

medelvärdet 15 (mcd/m2)/lux kommer att godkännas med sannolikhe-

ten 2% (p=0.02 . '
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Tabell 8. Godkända (G) och underkända (U) markeringstyper vid de
tre mättillfällena. Godkända markeringar har ett
medelvärde större än 69 i torrt och större än 18
(mCd/m2)/lux i vått tillstånd.

 

GODKÃNDA MARKERINGAR

 

TORR MARKERING VÅT MARKERING
mättillfälle mättillfälle
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Vi ser att vid det första mättillfället skulle samtliga marke-

ringstyper ha godkänts i både torrt och vått tillstånd. Efter

10% månad (mättillfälle 3), då normalt en kontroll skulle ha

gjorts av specifika luminansen för torra markeringar skulle åtta

markeringstyper ha blivit godkända. I vått tillstånd skulle

emellertid endast två typer ha godkänts.

Bedömningar av vägmarkeringarnas synbarhet gjordes som beskrivts

i avsnitt 6.1. Resultaten av dessa bedömningar återfinns i ta-

bell 9.

Med tanke på slumpmässiga fel i bedömningarna är det lämpligt

att tolka tabell 9 så att markeringstyper med S 2 1.00 har synts

bättre än den målade referensen och de med 5 3 -1.00 har synts

sämre. Observera att typ N saknas.
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Tabell 9. Synbarhetsbedömningar av vägkantlinjer 1988/89. Varje
linjetyp har bedömts synas mycket sämre (-2), sämre
(-1), lika bra (0), bättre (+1) eller mycket bättre

(+2) än en målad referens. Sv, St och Sd avser syn-

barhet i halvljus för våta markeringar, synbarhet i
halvljus för torra markeringar respektive synbarhet i
dagsljus för torra markeringar. Sv är ett medelvärde
av 12 bedömningar, medan St och Sd är medelvärden av
4 bedömningar.

typ Sv St Sd

G 1.42 -0.50 -O.50
H 1.50 0.25 0.50
I 1.52 0.25 0.00
J -0.08 -1.25 -O.75
K 0.75 -0.50 0.50
L 1.50 -1.00 0.50
H: 1.42 -O.75 -0.75
N _ - _

0 0.50 0.00 0.00
P 1.50 0.00 -0.50
Q 1.91 0.50 1.00
R 0.58 0.00 0.50
S 1.25 -1.00 -O.75
T 0.08 -0.75 0.75

7 ANALYS AV RESULTATEN FRÅN STUDIER 1988/89

Den design som har använts till provsträckan 1988/89 (och även

till den tidigare) lämpar sig väl för utvärdering med varians-

analys. En envägs variansanalys med specifika luminansen (i

torrt eller vått tillstånd) som beroendevariabel och markerings-

typ som oberoendevariabel kan då påvisa om de olika typerna

(G'T)

signifikant

har skilt sig åt med avseende på specifik luminans. Om en

skillnad påvisas kan ett post-hoc-test (Tukeytest)

visa vilka markeringstyper som har varit sämre eller bättre än

andra. I vårt fall kan man tänka sig fyra intressanta fall:
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* Analys av endast mätomgång 1. Denna visar hur nya markeringar
eller markeringar som inte har utsatts för nämnvärt slitage
fungerar.

* Analys av endast mätomgång 2. Denna visar hur markeringar som
har utsatts för betydande slitage under en vinter fungerar
omedelbart efter dubbsäsongens slut.

* Analys av endast mätomgång 3. Denna visar hur markeringar som
har utsatts för betydande slitage under en vinter fungerar ca
2-3 månader efter dubbsäsongens slut.

* Analys av mätomgångarna 1 och 2 tillsammans. Denna visar hur
markeringarna fungerar under en längre tidsperiod, inklude-
rande en vinter. Man kan säga att man approximativt erhåller
ett slags "medelvärde" av markeringarnas funktion under det
första året efter applikation.

För varje fall har vi det torra och det våta tillståndet, vilket

innebär att åtta variansanalyser med tillhörande Tukey-test ska

utföras.

Resultaten av själva variansanalyserna är egentligen inte så

intressanta, utan vi nöjer oss med att konstatera att effekten

av markeringstyp var signifikant (p<.05) för samtliga åtta test.

Tillhörande Tukey-test visar vilkamarkeringar som har skilt sig

från varandra med avseende på specifik luminans. Testen redovi-

sas i tabellerna 10-17 för vart och ett av de fyra fallen enligt

ovan. I tabellerna har varje markeringstyp åsatts en eller flera

grupphörighet(-er) 1-9. Markeringar som tillhör samma grupp

skiljer sig ej signifikant (p<.05) åt med avseende på specifik

luminans. Markering med högst SL-värde står längst till vänster

i tabellerna.
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Tabell 10. Tukey-test för mättillfälle 1, torra markeringar.
Ingen signifikant skillnad mellan markeringar inom
samma grupp; 1-7.
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Tabell 11. Tukey-test för mättillfälle l, våta markeringar.
Ingen signifikant skillnad mellan markeringar inom
samma grupp, 1-9.

 

I H.M P S Q N G K L T R O J

 

1

N
H

(
J
O
N

(
J
U
N

:I
b-

LA
)

(
D
u
k
-
0
0

O
S
U
'
I
s
å

G
N
U
'
I
u
b

s
i
m
U
'
l

6
3
4
0
3

k
o
m
x
l

k
o
o
o

   

Tabell 12. Tukey-test för mättillfälle 2, torra markeringar.
Ingen signifikant skillnad mellan markeringar inom
samma grupp, 1-4.
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Tabell 13. Tukey-test för mättillfälle 2, våta markeringar.
Ingen signifikant skillnad mellan markeringar inom
samma grupp, 1-4.
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Tabell 14. Tukey-test för mättillfälle 3, torra markeringar.
Ingen signifikant skillnad mellan markeringar inom
samma grupp, 1-3.

  

 

 

 

Tabell 15. Tukey-test för mättillfälle 3, våta markeringar.
Ingen signifikant skillnad mellan markeringar inom
samma grupp, 1-3.
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Tabell 16. Tukey-test för mättillfälle 1-2, torra markeringar.
Ingen signifikant skillnad, mellan markeringar inom
samma grupp, 1-4.
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Tabell 17. Tukey-test för mättillfälle 1-2, våta markeringar.
Ingen signifikant skillnad mellan markeringar indm
samma grupp, 1-3.
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Exempel på tolkning av tabellerna 10-17:

Ur tabell 11 ser vi att för nya, våta vägmarkeringar gäller att

någon signifikant skillnad (p<.05) mellan typerna S och G ej har

kunnat påvisas, eftersom båda återfinns inom en och samma grupp

- grupp 4. Däremot har S haft högre SL än K eftersom S återfinns

inom grupperna 3 och 4, medan K finns inom grupperna 5 och 6 -

således återfinns de inte i samma grupp.

Varefter markeringarna har slitits har antalet grupper natur-

ligtvis reducerats; när alla markeringar är bortslitna kommer

samtliga att tillhöra en och samma grupp. Tabell 15 visar att i

juni, 10% månad efter utläggningen kunde inte många signifikanta

skillnader påvisas för våta markeringar. Dock ser man t.ex. att

typ H hade högre SL än alla andra, undantaget typ I. Vidare ser

man t.ex. att typ T var signifikant sämre äntyperna H och I.
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8 KOMMENTARER

Denna studie består av tre delar: en valideringsdel, en inven-

tering av marknaden 1985/86 och en inventering 1988/89. Dessa

kommenteras nedan var för sig.

Vid validerings- och reliabilitetsberäkningar är det vanligt att

använda korrelationsmåttet för att beskriva styrkan av samban-

den. Detta förutsätter dock att materialet är normalfördelat,

vilket ej har varit fallet här. Vi hade tre plana och tre profi-

lerade markeringstyper och i princip har vi haft tre typer som

har haft mycket låga värden i väta och tre som har varit ganska

bra. Detta har inneburit att korrelationen har blivit överskat-

tad och det vore mindre bra att endast använda den som ett mått

på validiteten eller reliabiliteten. Därför har även konfidens-

intervallet för en enskild prediktion använts. I vårt fall har

antalet observationer varit 12 (6 i två mätserier), vilket måste

anses vara i minsta laget. Detta kan ha inneburit att konfidens-

intervallet har blivit något för stort samtidigt som.möjligheten

att påvisa en eventuell skillnad mellan t.ex. Pritchard- och LTL

Boo-mätningarna har minskat. År 1985 fanns dock endast de här

använda markeringarna tillgängliga på marknaden. I dag är läget

annorlunda, varför det vore möjligt och önskvärt att göra en mer

omfattande validitets- och reliabilitetsstudie.

I försöket 1985/86 lades markeringarna utan drop-on-pärlor, vil-

ket inte är vanligt vid en normal utläggning. Värdena efter 3

månader är därför låga jämfört med vad "riktiga" markeringar

skulle ha haft. Försöket visade att i vått väglag är de profile-

rade markeringarna överlägsna de plana, så länge de är intakta.

Problemen med slitage är dock svårt. Redan efter en vinter var

en stor del av de profilerade markeringarna bortslitna.
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Markeringarna i försöket 1988/89 lades med drop-on-pärlor. Prov-

vägen hade ungefär samma trafikmängd som den väg som användes

två år tidigare. Trots detta klarade även många profilerade mas-

sor av vinterslitaget. Tyvärr var vintern extremt mild och snö-

fattig, varför något plogslitage knappast förekom. Däremot var

slitaget från dubbdäck kanske värre än under en normal vinter,

eftersom markeringarna sällan skyddades av snö, utan i stället

låg oskyddade men våta.

9 DISKUSSION

9.1 Väliditet och reliabilitet

Det står klart att LTL 800 tillsammans med den enkla bevatt-

ningsprocedur som här har använts är fullt användbar för mätning

av vägmarkeringars specifika luminans i väta. Möjligen har inst-

rumentet för låg känslighet för att ge ett korrekt värde på pla-

na markeringar, vilka kan ha SL-värden nedåt 1-2 (mod/m2)/lux i

vått väglag.

Den vattenmängd som strilas på är inte kritisk, utan viktigt är

att markeringen blir synbart våt. Viktigt är det däremot att

vänta en stund efter bevattningen innan mätning görs. Mäter man

innan vattenytan har lagt sig så riskerar man att introducera

stora slumpmässiga fel.

Resultatet av de subjektiva bedömningar av linjernas synbarhet

som gjorts, visade på mycket god överensstämmelse med specifika

lwminansen.
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9.2 Vägmarkeringarnas funktion i vått väglag

Försöket 1985/86 kan anses som ett förförsök, där validerings-

biten var den primära, medan markeringarnas funktion hade sekun-

därt intresse. Vi nöjer oss med att konstatera att det, som vän-

tat fanns problem.med hållbarhet för de profilerade markeringar-

na och diskuterar i fortsättningen endast försöket 1988/89.

De markeringar som ingick i försöket 1988/89 kan mycket grovt

indelas profilerade och plana. Typ K, Kamflex, är en kombina-

tion, men är avsedd att fungera som en profilerad med avseende

på synbarhet i väta och som en plan vad gäller hållbarheten. För

övriga markeringar finns inga oklarheter - de är profilerade

(Longflex, Spotflex, Phønix, Degaroute) eller plana. En marke-

ring - typ S - har dock inte ingått i medelvärdesbildningen.

Denna avviker från de övriga på så sätt att den är plan, men har

så stora pre-mix-pärlor att dessa bryter en vattenyta i vått

väglag. SL-värden för nya markeringar (mätomgång 1) och slitage-

värden för markeringarna efter en vinter visas i tabell 18.

Tabell 18. Specifik luminans (SL(t) och SL(v) för torra respek-

tive våta) för nya markeringar och slitaget, B, efter
en vinter. Värdena avser medelvärden Över samtliga
profilerade markeringstyper (9 st för SL och 8 st för
B) eller samtliga plana markeringstyper (4 st för SL
och 5 st för B).

 

SPECIFIK LUMINANS

 

 

 

efter 1 mån efter 10% mån

SL(t) SL(v) SL(t) SL(v) B

profilerade 330 114 75 14 0.31

plana 262 40 72 6 0.12

stora pärlor 300 121 76 5 0.00
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I tabell 18 framgår tydligt motsatsförhållandet: De profilerade

markeringen har en bättre funktion i väta än de plana, men de

har större problem med hållbarheten. Markeringen med stora pär-

lor har goda reflexionsegenskaper i nytt tillstånd, medan den

efter en vinter fungerar som övriga plana markeringar.

Vad skulle jag som väghållare välja för vägmarkeringstyp? De

svåraste visuella förhållandena för trafikanten inträffar onek-

ligen i mörker och väta. Således bör SL(v) väga tyngreän SL(t).

Hur slitagestyrkan, B, ska värderas är svårt att säga generellt.

Detta beror naturligtvis på i vilken trafikmiljö markeringen ska

läggas ut. I exempelvis Danmark, där dubbdäcksanvändningen är

mycket liten (<5%) betyder inte hållbarheten så mycket, medan

den däremot kan vara mycket viktig på en högtrafikerad svensk

13-metersväg, där trafiken ofta går på själva markeringen.

Tabell 19 är en omstrukturering av resultaten som har redovisats

i tabellerna 10 och 11. För varje markeringstyp redovisas grupp-

tillhörighet med lägst nummer. Exempelvis kommer för torra mar-

keringar typ S att få grupptillhörighet 3,eftersmm den i tabell

10 återfinns i grupperna 3, 4 och 5. Syftet med detta förfarande

är att förenkla tolkningen av tabellerna 10 och 11. När man väl-

jer markering, så väljer man primärt de med låg grupptillhörig-

het, och det är just denna, lägst förekommande grupp som redovi-

sas i tabell 19.

Tabell 19 ger vägledning om vilken markeringstyp jag som väg-

hållare bör välja om jag primärt vill ha en som fungerar väl

omedelbart efter utläggningen. Främst bör jag välja en som har

låg grupptillhörighet för det våta tillståndet, eftersom detta

måste anses viktigast. Av två som har samma grupptillhörighet i

våta väljer jag den som har lägst i torrt tillstånd. Observera

dock att inget avseende har fästs vid hållbarhet eller pris.

Inte heller till slitagebenägenhet - kanske en profilerad mar-

kering utsätts för mindre slitage än en plan eftersom den med
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sin "rumbleeffekt" är obehaglig att köra på? Att göra entabell

liknande tabell 19 för mättillfälle 2 eller 3 kan vara vanskligt

- i ett provfält som det är frågan om här, kör man på marke-

ringarna vare sig man vill eller inte, medan man har möjligheten

att undvika att köra på enkantlinje.

Tabell 19. Lägsta grupptillhörighet för de 14 markeringstyperna
i försöket 1988/89. Grupptillhörigheten är baserad på
mättillfälle 1, d.v.s. nya markeringar.
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Degaroute/ZO, Degussa
Degaroute/lO, Degussa
Spray, Cleanosol
Kamflex, Cleanosol

LOngflex/GRZO, Langeland
HV3F, Phønix

Spotflex 48, Superfos
Spray, Skandinavisk Vägmark.
HV1, Phønix
Spotflex 24, Superfos
Plan/GRZO, Langeland
Visibead, Potters/Cleanosol
Plan/Viking 10, Cleanosol
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Generellt kan sägas att profilerade markeringar i väta har haft

högre specifik luminans än plana, undantaget den markering som

innehåller Visibead. Att göra en jämförelse mellan övriga kan

vara vanskligt; man ska ha i åtanke att man då jämför profilera-

de, plana, termoplaster, härdmassor och sprayer med varandra.

Ska man få en rättvisande bild av en sådan jämförelse måste na-

turligtvis hänsyn till pris tas.

Oavsett pris kan man dock konstatera att eftersom plana marke-

ringar fungerar sämre i väta än profilerade, så talar detta emot

sprayer (och då även färger) - dessa går ej att utföra som pro-

filerade. Vill man ha god synbarhet i väta måste man således

använda termoplast- eller härdmassa.
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10 SLUTSATSER

Denna studie har visat att LTL 800 tillsammans med en mycket

enkel bevattningsprocedur är användbar för kontroll av våta väg-

markeringars specifika luminans.

Plana, konventionella markeringar har mycket låg specifik lumi-

nans - och därmed dålig synbarhet - i väta. Detta gäller såväl

nya som slitna markeringar.

För att erhålla god synbarhet i väta måste markeringen vara

gjord så att en vattenspegel inte bildas - den bör vara profile-

rad eller grovt texturerad.

11 FORTSATTA STUDIER

Tiden kan nu anses mogen att mer systematiskt undersöka vilket

utförande på en vägmarkering som ger bäst synbarhet i väta. I

försöket som redovisas här har markeringstyperna varierats helt

osystematiskt - en inventering av marknaden har gjorts.

Hur ska en markering se ut för att ge optimal synbarhet i väta?

Svaret på denna fråga kan endast erhållas om de olika komponen-

terna (pärlstorlek, pärlmängd, bindemedel, avstånd mellan bal-

kar, etc) varieras systematiskt. En provsträcka där denna varia-

tion har gjorts på ett sådant sätt att vedertagna statistiska

metoder kan appliceras bör läggas på allmän väg och studeras

under åtminstoneett år.
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Appendix A.

Nedanstående figurer A1-A14 visar specifika luminansen för var

och en av de 14 markeringstyper som deltog i försöket 1988/89.

SL är angivet i (mcd/m2)/lux på en logaritmisk skala. Att

log-skalan har använts motiveras med att Ögat är känsligt för

ljusintensiteten logaritmerad. Således uppfattar det mänskliga

Ögat att skillnaden i ljushet mellan två markeringar som har

1000 och 100 (mcd/m2)/lux är lika stor som skillnaden i ljus

mellan två som har 100 och 10 (mcd/mZ)/lux.
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Figgr A2. Typ H, Degaroute 450/20, Degussa.
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Figgr A4. Typ J, spray med gummi, Cleanosol.
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Figur A5. Typ K, Kamflex, Cleanosol.
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Figur A7. Typ M, schackmönster, Phønix.
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Figur A9. Typ 0, spray, Skandinavisk Vägmarkering.
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Figgr A10. Typ P, schackmönster HV1, Phønix.
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Figur A11. Typ Q, Spotflex 24, Superfos.
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Figur A12. Typ R, plan GR20, Langeland.
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Figur A13. Typ S, Visibead, Potters/Cleanosol.

 

 

SLA

______ torr maxkering
_ _ _ _ _ _ . _ - - -- våt marketing

1000 -*

100 -

10 -
\ \ \

1 j
' I > Tid

sep 88
apr 89 jun/.im 89Figur A14. Typ T, plan Viking 10, Cleanosol.

VTI RAPPORT 35 6






