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Jämförelse mellan intermittenta och heldragna kantlinjers funktion på 
tvåfältsvägar 
av Sven-Olof Lundkvist 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
På tvåfältsvägar har man hittills, av kostnadsskäl, nästan uteslutande använt inter-
mittenta kantmarkeringar. I dag anger emellertid Vägars och Gators Utformning, VGU, 
att man på dessa vägar, som alternativ till intermittent, 0,15 m bred linje, kan lägga en 
heldragen linje med bredden 0,10 m. Frågan är vilken typ av kantmarkering som är att 
föredra, dels från kostnadssynpunkt, dels med tanke på trafikanternas behov. Det skulle 
kunna vara så att en heldragen kantlinje har bättre hållbarhet än en intermittent och 
därmed får lägre livscykelkostnad, LCC. Vidare skulle det kunna vara så att en hel-
dragen kantmarkering har bättre synbarhet i mörker, vilket borde innebära förbättrad 
trafiksäkerhet om inte den förbättrade synbarheten tas ut i högre hastighet.  

För att jämföra funktionen hos intermittenta och heldragna kantmarkeringar lades två 
provsträckor, en på en 6-meters och en på en 9-meters tvåfältsväg. På vardera vägen 
lades kantlinjerna intermittenta på ungefär halva sträckan och heldragna på den andra 
halvan. På den förstnämnda applicerades sprayplast, medan termoplastmassa användes 
på den andra, mer trafikerade, vägen. Det primära syftet var att undersöka torra väg-
markeringars retroreflexion och synbarhet i mörker under en tvåårsperiod. Ytterligare 
ett syfte var att studera funktionen under vintern, för att få en uppfattning om lämplig 
nivå på ett kommande kravvärde gällande vinterperioden. Slutligen jämfördes person-
bilförares spontant valda hastighet på sträckor med de två typerna av kantmarkering. 

Resultaten visar att termoplastmassan på 9-metersvägen (rv 55/56) behöll sin funktion 
över hela mätperioden sommaren 2006–våren 2008 och att retroreflexionen var i stort 
sett lika för den intermittenta som för den heldragna kantlinjen. Däremot var synbar-
heten i mörker bättre för den heldragna linjen, vilket förklaras av dess större area per 
längdenhet väg. Eftersom dessa markeringar under hela mätperioden uppfyllde kravet i 
regelverket avseende retroreflexion kunde inte LCC beräknas, varför förslaget är att 
mätningarna fortsätter. Beträffande hastigheten för ensamma fordon (spontant vald 
hastighet), var den högre på sträckan med heldragen kantlinje. Detta ska betraktas som 
en indikation på att heldragen kantlinje ger högre hastigheter, men resultatet är osäkert 
eftersom föremätningar saknas. 

Beträffande sprayplasten på 6-metersvägen (lv 694) är resultaten tydliga: Livslängden 
för den intermittenta kantlinjen var endast ett år; redan våren efter appliceringen var 
retroreflexionen så låg att kravet i regelverket inte var uppfyllt. Däremot klarade den 
heldragna kantlinjen kravet ett år efter, men inte två år efter utläggning. Från dessa 
livslängder kan livscykelkostnaden, LCC, skattas vara 20–40 procent högre för en inter-
mittent sprayplast än för en heldragen. Genomgående under mättiden hade den hel-
dragna kantlinjen högre retroreflexion och bättre synbarhet än den intermittenta. Liksom 
på 9-metersvägen, fanns en indikation på högre hastigheter med heldragen linje. 
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Mätningarna på torra vägmarkeringar under vinterperioden 2007/2008 visade att vid ett 
eventuellt införande av ett kravvärde vintertid, skulle nivån 50 mcd/m2/lx kunna vara 
lämplig.  

Slutsatsen av denna studie är att mätningarna på rv 55/56 bör fortsätta så länge att LCC 
kan skattas för termoplastmassan. På lv 694 visar mätningarna att med LCC som bak-
grund bör heldragen kantmarkering vara att föredra. Indikationen på ökad hastighet kan 
tolkas som en indikation på ökad olycksrisk med heldragen kantlinje, men också bättre 
framkomlighet och komfort. Dessa resultat är dock mycket osäkra och ytterligare 
mätningar borde göras. 
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Comparison between the performance of broken and continuous edge lines on two-
lane roads 
by Sven-Olof Lundkvist 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
Generally, so far, broken edge lines have been used on Swedish two-lane roads. 
However, today the regulations say that on these roads, the edge lines can be broken 
with the width of 0.15 m or continuous with the width of 0.10 m. The question is which 
design of edge line is to prefer: the broken or the continuous edge line? It might be that 
the continuous edge line has better durability than the broken line, and thereby lower 
life-cycle cost, LCC. Furthermore, the continuous line might have better visibility 
during its life-time, which in turn may lead to increased traffic safety, if better visibility 
does not also mean higher speed. 

With the aim to compare the performance of broken and continuous edge lines, two test 
roads – one with the width of 9 m and one with the width of 6 m – were used for a field 
trial. On each road, broken edge lines were applied at approximately half the distance of 
the road and continuous lines at the other half. On the narrow road, a spray plastic road 
marking material was used, while a thermoplastic material was used on the 9-metre 
road. The primary aim was to investigate the retroreflectivity and visibility of dry road 
markings during a period of two years. Another aim was to study the performance in 
winter-time, in order to get a basis for a revision of the Swedish regulations. Finally, the 
speed of free vehicles (not influenced by other vehicles) was measured and compared, 
using the two types of edge line. 

The results show that the thermoplastic road markings on the 9-metre wide road main-
tained performance during the whole period of measurement, summer 2006 until spring 
2008, and, furthermore, that the retroreflectivity was independent of the design of the 
edge lines. However, the visibility of the continuous line was better than that of the 
broken line, which can be explained by the larger area of the former. As both types of 
edge lines on this road, still in 2008, fulfilled the requirements in the regulations, no 
LCC could be calculated. Consequently, the proposal is to continue measurements. The 
speed of free vehicles was higher on the section with continuous lines, which should be 
seen as an indication of better visibility giving higher speeds.  

The results regarding the spray-plastic road markings on the 6-metre wide road are 
clear: The length of life of the broken edge line was one year, only, while the conti-
nuous line, still after two years, maintained performance. From the results, the LCC is 
estimated to be 20–40 per cent higher for a broken edge line, compared to a continuous 
line. Throughout the measurement period, the continuous edge line had higher retro-
reflectivity and longer visibility distance than the broken line. As well as on the 9-metre 
road, better visibility of the road markings indicated higher speed. 

The measurements of retroreflectivity in winter-time showed that if a requirement will 
be introduced in the regulations, a value of 50 mcd/m2/lx should be suitable for the 
winter-period. 
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One conclusion from the study is that the measurements on the 9-metre wide road 
should continue until LCC can be estimated. On the 6-metre road, the measurements 
showed that, at least considering LCC, the continuous edge line should be preferred to 
the broken line. Furthermore, the measurements indicated higher speed when using 
continuous edge lines, which implies increased accident risk. However, this result is 
uncertain, and, therefore, should be studied closer. 
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1 Bakgrund 
I Sverige utförs kantmarkeringarna endera som intermittenta eller som heldragna. En 
intermittent kantlinje på 6–9-metersväg är enligt Vägars och Gators Utformning, VGU, 
(Vägverket, 2004) alltid 1 meter lång med 2 m lucka och på vägar med hastighetsbe-
gränsning högre än 70 km/h, bredden 0,15 m. Motsvarande heldragna linje ska ha 
bredden 0,10 m, vilket innebär att den sistnämnda linjens area per längdenhet är exakt 
dubbelt så stor som den intermittentas. Eller mer konkret: På en vägmarkeringscykel om 
12 m har den intermittenta linjen arean 0,6 m2, medan den heldragna har arean 1,2 m2. 

Att en vägmarkerings synbarhet är beroende av dess area (och retroreflexion) vet man 
från det europeiska forskningsprojektet COST 331 (1999). Således har den heldragna 
kantmarkeringen bättre synbarhet än den intermittenta, vilket förväntas vara en fördel 
om inte trafikanten tar ut den bättre synbarheten i ökad hastighet. Vidare kan det tänkas 
att den heldragna kantlinjen har bättre hållbarhet än den intermittenta om trafiken i 
högre utsträckning undviker att köra på en heldragen linje. Det kan också tänkas att en 
heldragen linje tål plogning bättre än en intermittent, eftersom plogen inte har några 
vertikala ytor att få grepp om – den glider hela tiden uppe på vägmarkeringsytan. 

Den heldragna linjen är dyrare att lägga än den intermittenta. Materialåtgången blir 
dubbelt så stor, men den fasta kostnaden för applicering kan antas vara densamma eller 
till och med lägre. Detta innebär att kostnaden för den heldragna linjen kan antas vara 
30–50 % högre än för den intermittenta. Exakta skillnaden är svår att avgöra eftersom 
den varierar mellan olika upphandlingar. Om hållbarheten är längre för den heldragna 
linjen kan ändå livscykelkostnaden (LCC) bli densamma eller lägre. 
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2 Begreppsförklaring 
I föreliggande skrift används begrepp och förkortningar som kan kräva en förklaring  
(i bokstavsordning): 

 

Beroende variabel Effektvariabel. Den variabel som mäts. 

 

Ensamt fordon Fordon som har minst 4 s till närmast framförvarande och minst 
8 s till närmast bakomvarande fordon. 

 

Livscykelkostnad Kostnad per tidsenhet för att upprätthålla funktionen hos t.ex. 
vägmarkeringar. Kan anges i enheten SEK/år.  

 

Oberoende variabel Variabel vars inverkan på effektvariabeln studeras. 

 

Omega-2, ω2 Storhet som skattar andelen av totala variansen i en beroende 
variabel som förklaras av en oberoende variabel. Till skillnad 
mot signifikansnivån är ω2 oberoende av antalet observationer. 

 

Pre-view-time, pvt Vägmarkeringens synbarhet uttryckt i tid. Anges vanligen i 
sekunder. Vid 90 km/h (25 m/s) motsvaras synbarheten 50 m av 
pvt 2 s.  

 

Punkthastighet Medelvärdet av enskilda fordons hastighet i en punkt längs 
vägen. Anges i enheten km/h. 

 

Retroreflexion Andelen ljus från fordonets strålkastare som reflekteras tillbaks 
mot föraren. Anges i enheten mcd/m2/lx. 

 

Synbarhet Avser största avståndet som vägmarkeringarna kan ses på i 
helljus. Anges i meter. 

 

Vägmarkeringsarea Markerad area per 12 m väg. Anges i enheten m2. 
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3 Problem, syfte och begränsningar 
Det primära syftet med studien är att avgöra vilken typ av kantmarkering som är för-
delaktigast att använda med avseende på livscykelkostnad, den intermittenta eller den 
heldragna. I arbetet ingår även att diskutera eventuella effekter på trafiksäkerhet, fram-
komlighet och komfort.  

Ytterligare ett syfte var att undersöka vilka nivåer på retroreflexionen som förekommer 
vintertid. Detta skulle ligga som underlag för en eventuell revidering av regelverket som 
skulle innebära införandet av ett kravvärde även under denna tid. 

VGU (Vägverket, 2004) föreskriver heldragna kantlinjer på flerfältsvägar och inter-
mittenta kantlinjer på 13-metersvägar. På vägar med bredden 6–9 meter rekommenderas 
emellertid intermittenta eller heldragna kantlinjer. Föreliggande studie begränsas därför 
till de sistnämnda vägarna, med syfte att svara på frågan: Vilket av alternativen – inter-
mittenta eller heldragna kantlinjer – är att föredra på dessa vägar? 
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4 Metod 
Försöket har genomförts som ett fullskaleförsök på två tvåfältsvägar enligt tabell 1. På 
vardera provsträckan har ungefär halva sträckan utförts med heldragna och halva med 
intermittenta kantlinjer. Linjerna applicerades så att båda delsträckorna på vardera 
vägen hade samma körfältsbredd. 

 
Tabell 1  Provvägar i studien med heldragna kantlinjer på tvåfältsväg. 

Väg nr Sträcka Längd
km 

Vägbredd
m 

Hast.begr.
km/h 

ÅDT Beläggn.

55/56 Katrineholm–Ändebol 12,3  9,0 90 6000 MAB12 

694 Bälgviken–Hälleforsnäs 10,2  6,5 70 500 Y1 

 

Båda provvägarna fick ny beläggning och därmed också nya vägmarkeringar sommaren 
2006. På lv 694 lades en sprayplast, medan rv 55/56 fick en termoplastmassa. Båda var 
av fabrikat EKC, massan med beteckningen SNEBB 35 och sprayen SNS. De två prov-
vägarnas utseende omedelbart efter färdigställandet framgår av figur 1 (delar med 
heldragna kantlinjer). 

 
Figur 1  Provsträckorna, rv 55/56 till vänster, lv 694 till höger. 
 

På båda provvägarna mättes retroreflexionen för torra markeringar och ensamma 
personbilars hastighet (på torra vägbanor). Från retroreflexionsmätningarna och väg-
markeringsarean (se kapitel 1) beräknades synbarheten i helljus, dels uttryckt i meter, 
dels i sekunder (pvt).  

 
4.1 Retroreflexionsmätningar 
Mätningar av retroreflexion gjordes i två mätserier med två skilda syften: 

1. Jämförande mätningar på sträcka mellan intermittent och heldragen kantlinje 

2. Mätningar vintertid för att fastställa retroreflexionsnivå under denna tid. 

 



 

VTI rapport 621 13 

Vid den första mätserien valdes på vardera vägen systematiskt 12 delsträckor à 
180 meter med intermittenta kantlinjer och lika många, lika långa, med heldragna linjer. 
En tredjedel av delsträckorna låg på raksträcka, en tredjedel i innerkurva och en tredje-
del i ytterkurva. På varje delsträcka avlästes retroreflexionen i 12 punkter, jämnt för-
delade över de 180 metrarna. På så sätt blev antalet avlästa mätvärden på vardera vägen 
288; 144 på delen med intermittent kantlinje och lika många på delen med heldragen 
linje. Mätningar gjordes endast på torra markeringar och vid fyra tillfällen (t): 

• Sommaren 2006 – nyvärde (t = 1) 

• Våren 2007 – funktionen efter en vinter (t = 2) 

• Hösten 2007 – funktionen efter en vinter och en sommar (t = 3) 

• Våren 2008 – funktionen efter två vintrar och en sommar (t = 4). 

 

Vid mätserie två, vintertid, gjordes retroreflexionsmätningar endast på raksträckor. Vid 
dessa mätningar avlästes 32 retroreflexionsvärden på vardera vägen, dvs. 16 på del med 
intermittent och 16 med del på heldragen kantlinje. Avsikten var att göra mätningar 
endast på torra markeringar, varför även markeringsytans fuktighetstillstånd mättes. 
Vintermätningarna gjordes vid fyra tillfällen: 

• Oktober 2007 

• December 2007 

• Februari 2008 

• Mars 2008. 

 

Samtliga mätningar av retroreflexion gjordes enligt EN 1436 med ett handhållet 
instrument av typen LTL-2000. Fuktighetstillståndet mättes med ett instrument av typ 
Aquant Protimeter BLD-5760. 

 
4.2 Hastighetsmätningar 
För att kontrollera om och hur de heldragna kantlinjerna påverkar trafikanternas hastig-
hetsval gjordes mätningar av punkthastighet i fyra snitt på vardera vägen: två snitt på 
delsträcka med intermittenta och två snitt på delsträcka med heldragna kantlinjer. I det 
ena av snitten på varje delsträcka mättes trafiken norrut och i det andra söderut. Mät-
punkterna var lokaliserade i slutet på respektive delsträcka, så att förarna hade vant sig 
vid kantlinjernas utformning. Mätningarna gjordes med TA89 under två dygn mitt i en 
novembervecka 2007, dvs. cirka 4 månader efter utförandet av sträckorna. 



 

14 VTI rapport 621 

5 Analys 
Samtliga delar av studien (enligt kapitel 3) har en med-utan-design, vilket innebär att en 
väg med heldragna kantlinjer jämförs med väg med intermittenta linjer. Således har inga 
förmätningar av hastighet gjorts; sådana skulle knappast ha tillfört något eftersom inte 
endast kantlinjerna förändrades sommaren 2006, utan även beläggningen och på 
rv 55/56 också uppsättandet av hastighetskameror. 

På de två vägarna kan de två delsträckorna (med intermittenta respektive heldragna 
kantlinjer) anses ha exakt samma trafik. Delsträckorna löper också genom samma typ av 
landskap (skog) och har samma hastighetsbegränsning och körfältsbredd. Delsträckorna 
på vardera vägen kan därför anses vara jämförbara.  

En viktig hypotes som testas är om retroreflexionen över tiden eller retroreflexionen vid 
något mättillfälle är densamma för intermittent som för heldragen kantmarkering: 
 

H0: RL (TID, TYP) =RL(TID, TYP), TID = 1, 2, 3, 4, TYP = intermittent, heldragen 

H1: RL (TID, TYP)≠ RL(TID, TYP), TID = 1, 2, 3, 4, TYP = intermittent, heldragen 
 

Samtliga statistiska test har gjorts på risknivån 5 %. 

 
5.1 Analys av retroreflexionsmätningarna 
Resultaten av den första mätserien retroreflexionsmätningar har för de två provvägarna 
analyserats med faktoriell variansanalys med följande variabler och nivåer: 
 

• Beroende variabel Retroreflexion (RL) [mcd/m2/lx] 

• Oberoende variabler Typ av kantlinjer (TYP) heldragen/intermittent 
  Sträcka (S) raksträcka/innerkurva/ytterkurva 
  Mättillfälle (TID) 1/2/3/4 
 

I denna analys är TYP av störst intresse, men även interaktionseffekten TYP × S, efter-
som den kan påvisa eventuella skillnader i slitagebenägenhet för de två linjetyperna. 

Förutom de statistiska analyserna av retroreflexionen har även vägmarkeringarnas syn-
barhet i helljus beräknats med hjälp av modellen i COST 331. Synbarheten redovisas 
både uttryckt i meter och sekunder (pre-view-time, pvt).  

Den andra, mindre mätserien (vintermätningarna), har endast analyserats med avseende 
på retroreflexionens medelvärde vid de fyra mättillfällena. 

 
5.2 Analys av hastighetsmätningarna 
Vid hastighetsmätningarna har endast ensamma personbilars hastighet registrerats. En 
personbil har ansetts vara ensam – helt opåverkad andra fordon – om det var minst 4 s 
till närmast framförvarande och minst 8 s till närmast bakomvarande fordon. 

Hastighetsanalysen gjordes med t-test, där nollhypotesen var att det inte förelåg någon 
skillnad i ensamma personbilars hastighet beroende på typ av kantlinje (inter-
mittent/heldragen). 
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6 Resultat 2006–2008 
6.1 Vägmarkeringarnas retroreflexion på rv 55/56 
Figur 2 visar hur kantmarkeringarnas retroreflexion har utvecklats på rv 55/56 från 
sommaren 2006 (nyvärdet) till våren 2008 (efter två vintrar), på raksträckor, i ytter-
kurvor respektive i innerkurvor. 

 
Figur 2  Retroreflexionen [mcd/m2/lx] för kantmarkeringarna på rv 55/56. Varje punkt 
är ett medelvärde över 96 enskilda mätningar. Heldragen kantmarkering anges med 
heldragen linje. Aktuella retroreflexionsvärden återfinns i bilaga 1. 

 

Av speciellt intresse i figur 2 är linjernas parallellitet; om de två linjerna i varje figur är 
parallella indikerar detta att retroreflexionen för den intermittenta och heldragna kant-
markeringen har förändrats lika. Eventuell avvikelse från parallellitet kan testas med 
variansanalys, där retroreflexionen, RL, är beroende variabel samt tidpunkt för mätning, 
TID, och typ av kantlinje, TYP, är oberoende variabler. Resultatet för en sådan analys, 
avseende ett medelvärde över raksträckor, ytter- och innerkurvor visas i tabell 2. 
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Tabell 2  Tvåvägs variansanalys med RL [mcd/m2/lx] som beroende samt tidpunkt för 
mätning, TID, och typ av kantmarkering, TYP, som oberoende variabler. Avser 
kantmarkeringar på rv 55/56. 

Effekt F-kvot sign. ω2 

Typ av kantmarkering (TYP)   1,16 p > .10 0,00 

Tidpunkt för mätning (TID) 56,04 p < .001 0,13 

TYP × TID   1,98 p > .10 0,00 
 

Variansanalysen ger klara resultat: Endast effekten av tidpunkt för mätning är signi-
fikant. Ett post-hoc-test visar att retroreflexionen var lägre vid nymätningen än vid 
övriga mättillfällen. Ingen signifikant skillnad i retroreflexion kunde påvisas mellan 
övriga tre mättillfällen. Nollhypotesen i avsnitt 4 kan således förkastas för t = 1. 
Däremot är RL lika för t = 2, 3, 4 och för typ = intermittent, heldragen. 

 
6.2 Vägmarkeringarnas retroreflexion på lv 694 
Figur 3 visar hur kantmarkeringarnas retroreflexion har utvecklats på lv 694 från 
sommaren 2006 (nyvärdet) till våren 2008 (efter två vintrar), på raksträckor, i 
ytterkurvor respektive i innerkurvor. 

 
Figur 3  Retroreflexionen [mcd/m2/lx] för kantmarkeringarna på lv 694. Varje punkt är 
ett medelvärde över 96 enskilda mätningar. Heldragen kantmarkering anges med 
heldragen linje. 
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En motsvarande tvåvägs variansanalys som för data från rv 55/56 ger resultat enligt 
tabell 3. 

 
Tabell 3  Tvåvägs variansanalys med RL [mcd/m2/lx] som beroende samt tidpunkt för 
mätning, TID, och typ av kantmarkering, TYP, som oberoende variabler. Avser 
kantmarkeringar på lv 694. 

Effekt F-kvot sign. ω2 

Typ av kantmarkering (TYP) 368,89 p < .001 0,10 

tTdpunkt för mätning (TID) 679,60 p < .001 0,57 

TYP × TID   11,42 p < .001 0,01 

 

Tabell 3 visar att båda huvudeffekterna och även interaktionseffekten mellan dessa är 
signifikanta. ω2 i tabell 3 visar effekternas styrka uttryckt som andelen av hela variansen 
i mätningarna som en variabel svarade för. Således förklarades 10 % av variansen i 
mätningarna av en skillnad i retroreflexion mellan intermittent och heldragen kantlinje, 
57 % av en skillnad över tiden och endast 1 % av interaktionen mellan dessa. Den sist-
nämnda effekten är liten och kan anses vara försumbar jämfört med de övriga två. 
Slutsatsen av analysen är att den heldragna linjen har haft högre retroreflexion än den 
intermittenta, och att detta har gällt över hela tidsperioden sommaren 2006–våren 2008. 
Nollhypotesen i avsnitt 4 kan således förkastas för t = 1, 2, 3, 4 och för typ = inter-
mittent, heldragen. 

 
6.3 En jämförelse med regelverket 
Nuvarande (maj 2008) RUV (Vägverket, 2004) anger följande krav för vägmarke-
ringarnas retroreflexion på de två provvägarna: 

 

rv 55/56 Retroreflexionens medelvärde lägst 100 mcd/m2/lx, 
högst 10 % underkända mätplatser. 

 

lv 694 Retroreflexionens medelvärde lägst 100 mcd/m2/lx, 
högst 20 % underkända mätplatser. 

 

Regelverket är emellertid under omarbetning och förslaget är att följande ska gälla 
fortsättningsvis: 

 

rv 55/56 Retroreflexionens medelvärde lägst 150 mcd/m2/lx, 
högst 10 % mätplatser med RL < 100 mcd/m2/lx. 

 

lv 694 Retroreflexionens medelvärde lägst 150 mcd/m2/lx, 
högst 20 % mätplatser med RL < 100 mcd/m2/lx. 
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Tabell 4 och 5 visar resultaten för delsträckor med intermittenta och heldragna 
kantlinjer på respektive provväg. Eftersom mätningarna inte har utförts enligt gällande 
metodbeskrivning, är det tvunget att ersätta ”mätplats” ovan med ”mätpunkt”. I 
tabellerna anges således hur stor andel av mätpunkterna som har RL < 100 mcd/m2/lx. 

 
Tabell 4  Retroreflexionens medelvärde, RL,med [mcd/m2/lx], och andel mätplatser med 
RL < 100, dvs. underkänt (UK), på rv 55/56. 

Intermittent kantlinje Heldragen kantlinje 

Mättillfälle RL,med UK RL,med UK 

Sommaren 2006 198 0,00 209 0,00 

Våren 2007 239 0,00 246 0,00 

Hösten 2007 248 0,00 248 0,00 

Våren 2008 246 0,01 240 0,00 

 
Tabell 5 Retroreflexionens medelvärde, RL,med [mcd/m2/lx], och andel mätplatser med 
RL < 100, dvs. underkänt (UK), på lv 694. 

Intermittent kantlinje Heldragen kantlinje 

Mättillfälle RL,med UK RL,med UK 

Sommaren 2006 211 0,00 270 0,00 

Våren 2007 113 0,34 158 0,06 

Hösten 2007 121 0,24 163 0,04 

Våren 2008 100 0,42 123 0,29 

 

Tabell 4 visar att på rv 55/56 hade båda delsträckorna klarat kravet i båda alternativen 
regelverk enligt ovan. På lv 694 hade de intermittenta kantlinjerna klarat kraven enligt 
båda regelverken endast vid nymätningen. Däremot hade den heldragna linjen klarat 
båda kraven vid de tre första mättillfällena, men inte vid det senaste, efter två vintrar. 

 
6.4 Vägmarkeringarnas synbarhet 
Från vägmarkeringarnas retroreflexion och area har synbarheten i helljus beräknats med 
hjälp av resultaten i COST 331 (1999), vilket redovisas i figur 4. Värdena avser den 
medelsvåra situationen, dvs. synbarheten för en 50-årig förare som kör en bil med något 
smutsiga strålkastare i en mötessituation. 
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Figur 4  Vägmarkeringarnas synbarhet [m] i helljus på de två provvägarna. Medel-
värden över raksträckor, inner- och ytterkurvor på respektive delsträcka. Heldragen 
linje avser heldragen kantmarkering. 
 

Om man gör två tvåvägs variansanalyser med synbarhet som beroende samt TYP och 
TID som oberoende variabler (jfr tabell 2), en för vardera provvägen, finner man att 
båda huvudeffekterna är signifikanta på båda vägarna. Interaktionseffekten på lv 694 är 
visserligen signifikant, men så svag att den kan bortses från. Slutsatsen blir därför att 
synbarheten har förändrats över tiden, som visas i figur 4 och att den heldragna kant-
markeringen hela tiden har haft bättre synbarhet än den intermittenta. Medelvärdesbildat 
över de båda provvägarna och de fyra mättillfällena har synbarhetsavståndet varit 21 % 
längre till den heldragna kantmarkeringen. 

Omräknat till pre-view-time har på lv 694 (70 km/h) den intermittenta kantlinjen pvt i 
intervallet 2,7–3,5 s, medan den heldragna linjen har pvt 3,4–4,4 s. Motsvarande inter-
vall på rv 55/56 (90 km/h) är 2,8–2,9 respektive 3,2–3,4 s. Enligt COST 331 krävs 2,2 s 
plus ett litet, ej definierat, tillägg för säker och komfortabel körning. Detta uppfyller 
sannolikt samtliga kantmarkeringar, även om pvt för den intermittenta linjen på 90-km-
vägen kanske inte ligger så högt över denna gräns.  

 
6.5 Vägmarkeringarnas retroreflexion under vintern 
Avsikten i denna del av projektet var att göra mätningar endast på torra vägmarkeringar. 
Att visuellt bedöma om en yta är torr eller inte kan vara svårt och att överhuvudtaget 
finna torra ytor under vintern är inte heller lätt. Därför gjordes samtidigt med retro-
reflexionsmätningen även mätning av markeringsytornas fuktighetstillstånd med en 
mycket enkel fuktighetsmätare. Det visade sig att på lv 694 var vid samtliga mättill-
fällen samtliga kantmarkeringar torra, medan en relativt stor andel var fuktiga eller våta 
på rv 55/56, sannolikt pga. att denna väg hade saltats.. 

Tabell 6 visar retroreflexionens medelvärden för torra vägmarkeringar på de två 
provvägarna. Någon uppdelning på intermittenta och heldragna markeringar har inte 
gjorts. Värdena från oktober 2007 kan anses vara ingångsvärden inför vintern. Varje 
värde från lv 694 är baserat på 16 enskilda mätningar, medan motsvarande från rv 55/56 
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har varit mellan 4 och 16, beroende på hur många kantmarkeringar som var torra vid 
mättillfället. 

 
Tabell 6  Retroreflexionen, RL [mcd/m2/lx], för torra vägmarkeringar vid fyra mättill-
fällen hösten/vintern 2007/2008. 

Tidpunkt RL (rv 55/56) RL (lv 694) 

oktober 2007 269 132 

december 2007   –*   41 

februari 2008 117   74 

mars 2008   85   60 
* Inga torra markeringar fanns på rv 55/56 vid detta mättillfälle. 

 

Av tabell 6 framgår att retroreflexionen sjunker avsevärt under vintern, även för helt 
torra vägmarkeringar. Regelverkets nuvarande gränsvärde, 100 mcd/m2/lx, uppfylldes 
endast på rv 55/56 vid mätningarna i februari. Om man ämnar införa ett kravvärde även 
på vintern, bedöms, utifrån värdena i tabell 6, kravet på våtfunktion kunna vara relevant. 
Eftersom detta inom kort kan komma att ändras till 50 mcd/m2/lx, verkar det rimligt att 
detta även får gälla torra vägmarkeringars retroreflexion under vinterperioden.  

 
6.6 Hastighet 
Tabell 7 visar punkthastigheterna på de två provvägarna. 

 
Tabell 7  Punkthastigheten [km/h] för ensamma personbilar på provvägarna. Medel-
värden över två mätpunkter, en i varje riktning, under två dygn. 

rv 55/56 lv 694 

Ljusförh./kant-
linje 

Intermittent Heldragen Intermittent Heldragen 

dagsljus 91,0 92,2 77,2 80,0 

gryning/skym-
ning 89,6 91,7 75,9 79,6 

mörker 91,0 92,3 73,5 77,0 

 

Samtliga skillnader i hastighetsval enligt tabell 7 är signifikanta (p < .05), vilket för-
klaras av stora datamängder. Det bör noteras att hastigheten är högre med heldragna 
kantlinjer än med intermittenta, under alla ljusförhållanden. Detta kan bero på valet av 
mätplatser, men det kan även avspegla sanningen. En jämförelse med resultaten från en 
simulatorstudie (Ihs, 2006) talar emellertid för det sistnämnda; i simulatorn uppmättes 
genomgående högre spontant vald hastighet i mörker med heldragen än med inter-
mittent kantlinje. 

Resultaten från hastighetsmätningarna avser endast två vägar och ska tolkas med för-
siktighet; mätningarna ger emellertid en indikation på högre spontant vald hastighet 
med heldragen kantlinje. 
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7 Diskussion och slutsatser 
Ett primärt syfte med denna studie var att jämföra livscykelkostnaden, LCC, för inter-
mittenta och heldragna kantmarkeringar. För att detta ska vara möjligt måste marke-
ringarnas livslängd kunna bestämmas, vilket inte var möjligt efter två år på rv 55/56, 
eftersom livslängden på termoplastmarkeringen visade sig vara längre än så. På lv 694, 
där en sprayplast hade applicerats, såg man emellertid ganska snart en skillnad: den 
intermittenta kantlinjen måste läggas ny varje år, medan den heldragna höll två år. 
Approximativt kan således livslängden för den heldragna sprayplasten sägas vara 
dubbelt så lång som för den intermittenta. Detta är en tydlig indikation på att LCC är 
lägre för den heldragna linjen på lv 694 och grovt kan man skatta LCC för den inter-
mittenta kantlinjen till 20–40 % högre än LCC för den heldragna. Observera att detta 
endast gäller sprayplasten. 

En hypotes var att de heldragna kantmarkeringarna skulle behålla sin funktion bättre 
över tiden; trafikanterna kanske undviker att köra på en heldragen linje och den borde 
även hålla bättre för plogen eftersom det inte finns några kanter som skäret kan greppa. 
Så här långt finns det emellertid inget som talar för denna hypotes: På rv 55/56 har 
funktionen över tid i stort sett varit oförändrad. Endast vid nymätningen var retro-
reflexionen lägre än vid övriga mättillfällen, vilket kan förklaras av mängden drop-on-
pärlor som lades på den nya markeringen. På lv 694 har funktionen försämrats över 
tiden, men ungefär lika mycket för de två linjetyperna. Dock hade vid samtliga mättill-
fällen, även vid nymätningen, den heldragna kantmarkeringen högre retroreflexion än 
den intermittenta, vilket innebar att den intermittenta linjen underskred kravvärdet 
tidigare. 

Beträffande synbarheten, var den vid samtliga mättillfällen på båda provvägarna bättre 
för den heldragna än för den intermittenta kantlinjen. På rv 55/56 förklaras detta främst 
av den heldragna markeringens större area, medan både arean och retroreflexionen har 
inneburit bättre synbarhet för den heldragna markeringen på lv 694. 

Resultaten av hastighetsmätningarna är osäkra, men stämmer väl överens med en 
genomförd simulatorstudie (Ihs, 2006): den spontant valda hastigheten i mörker är 
högre med heldragen än med intermittent kantlinje. Emellertid erhölls detta resultat 
även i dagsljus, då kantlinjernas utformning inte borde påverka den spontant valda 
hastigheten. Det finns därför skäl att förmoda att hastigheten har påverkats av någon ej 
kontrollerad parameter, vilket betyder att det är lämpligt att studera kvoten mellan 
hastighet på sträcka med heldragen och sträcka med intermittent kantlinje. Denna kvot 
var ungefär lika på båda provvägarna, varför kantlinjernas utformning sannolikt inte har 
påverkat hastighetsvalet. Det ska dock, som tidigare sagts, understrykas att resultaten 
från hastighetsmätningarna är osäkra och den enda säkra slutsatsen som ska dras är att 
heldragna kantlinjer åtminstone inte innebär sänkta hastigheter. 

 

Rv 55/56 - termoplastmassa 

• Någon skillnad i retroreflexion mellan de heldragna och intermittenta kant-
markeringarna har inte kunnat påvisas över tidsperioden 2006–2008 

• Båda typerna av kantmarkering uppfyllde retroreflexionskravet i både nuvarande 
och föreslaget regelverk vid samtliga fyra mättillfällen 

• De heldragna kantmarkeringarna hade genomgående bättre synbarhet i mörker 
(fordonsljus) än den intermittenta 
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• Resultaten indikerar att den spontant valda hastigheten för förare av personbil är 
något högre på väg med heldragen än med intermittent kantlinje. Detta gäller 
under alla ljusförhållanden. 

 

Lv 694 – sprayplast 

• De heldragna kantmarkeringarna hade genomgående högre retroreflexion än de 
intermittenta. Retroreflexionen avtog över tiden, men ungefär lika snabbt för 
båda typerna av markering 

• De intermittenta kantmarkeringarna uppfyllde kravet på retroreflexion i både 
nuvarande och föreslaget regelverk endast vid nymätningen, sommaren 2006. 
De heldragna markeringarna, däremot, uppfyllde kravet även vid båda mättill-
fällena 2007, vilket indikerar att livslängden är ungefär dubbelt så lång för 
heldragen som för intermittent kantlinje 

• De heldragna kantmarkeringarna hade genomgående bättre synbarhet i mörker 
(fordonsljus) än de intermittenta 

• En indikation finns på att den spontant valda hastigheten för förare av personbil 
är högre på väg med heldragen än med intermittent kantlinje. Detta gäller under 
alla ljusförhållanden. 

 

För att studera LCC för termoplastmassan bör mätningarna fortsätta tills denna inte 
längre uppfyller kravet i regelverket. Det känns även angeläget att upprepa 
hastighetsmätningarna, men då i en före-/efterstudie med prov- och kontrollsträcka. 
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