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Förord
I Trafikverkets riktlinjer för utformning av vägmarkeringar finns en möjlighet att välja
mellan heldragen och intermittent kantlinje på tvåfältsväg, men det har saknats kunskap
om hur valet av kantlinje påverkar trafikantbeteende och driftskostnader. För att ge
bättre underlag till hur man ska välja kantlinje togs år 2011 initiativ till föreliggande
forskningsstudie. Projektet har löpt över tre år och omfattar både hastighetsmätningar
och funktionsmätningar.
Sven-Olof Lundkvist, Jonas Ihlström, Sara Nygårdhs, Mohammad-Reza Yahya och
undertecknad, samtliga VTI, har genomfört mätningarna av hastighet och funktion.
Sven-Olof Lundkvist har även ansvarat för experimentplaneringen samt gjort statistiska
analyser av insamlade mätdata.
Projektet har genomförts på uppdrag av Trafikverket, där Torgny Augustsson har varit
kontaktperson.
Tack till alla som har bidragit till projektets genomförande.
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Heldragen kantlinje på tvåfältsväg – Hastighet och synbarhet
av Carina Fors och Sven-Olof Lundkvist
VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)
581 95 Linköping

Sammanfattning
Syftet med studien var att undersöka hur heldragen respektive intermittent kantlinje
påverkar reshastigheten på tvåfältsväg, samt att undersöka om det finns en skillnad i
hållbarhet för de två linjetyperna.
Studien genomfördes på en ca 4 km lång sträcka på riksväg 55 mellan Malmköping och
Strängnäs, under en treårsperiod. Första året hade hela sträckan heldragen kantlinje.
Inför andra året delades sträckan in i två 2 km-sträckor, där ena sträckan försågs med
heldragen kantlinje och den andra sträckan med intermittent kantlinje. Mätningar av
reshastighet för fria (ostörda) personbilar som körde båda delsträckorna gjordes varje år
studien pågick vid torrt väglag, både i dagsljus och i mörker. Under andra och tredje
året gjordes även mätningar av kantlinjernas funktion, i form av retroreflexion och
luminanskoefficient.
Resultaten visade att kantlinjens utformning inte påverkade reshastigheten, varken i
dagsljus eller i mörker. Pre-view-time, det vill säga synbarhetsavståndet uttryckt i
sekunder givet observatörens hastighet, var signifikant högre för heldragen än för
intermittent kantlinje. Under de två år som mätningar gjordes av kantlinjernas funktion
kunde ingen skillnad i hållbarhet påvisas mellan de två linjetyperna.
Utifrån ett trafiksäkerhets- och komfortperspektiv talar resultaten för användning av
heldragen kantlinje på tvåfältsväg, åtminstone på kurviga och kuperade vägar. Dock är
det fortfarande osäkert vilken av de två linjetyperna som ger lägst livscykelkostnad.
Därför föreslås uppföljande mätningar för att undersöka om det finns skillnader i
hållbarhet mellan de två linjetyperna på längre sikt än de två år som ingick i studien.
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Continuous edge line on Swedish two lane roads – Speed and visibility
by Carina Fors and Sven-Olof Lundkvist
VTI (Swedish National Road and Research Institute)
SE-581 95 Linköping, Sweden

Summary
The aim of the study was to investigate whether travel speed on two lane roads is
influenced by the type of edge line. Two types of edge lines were assessed in the study:
broken line, which is the standard line type on Swedish two lane roads, and continuous
line. Another aim was to investigate whether there is a difference in durability for the
two line types.
The study was carried out on a 4 km long segment of the two lane road riksväg 55
between Malmköping and Strängnäs, during a time period of three years. In the first
year, the entire 4 km segment had a continuous edge line. In the second year, the
segment was divided into two 2 km segments. On one of the two segments, a
continuous edge line was painted, while a broken edge line was painted on the other
segment. Travel speed of free flow passenger cars was measured in each of the three
years, both in daylight (approx. 100 vehicles/year) and at night (approx. 50
vehicles/year), on dry roads. In the second and in the third year, the function of the edge
lines was measured, in terms of retroreflection and luminance coefficient.
The results showed that the type of edge line did not have an influence on travel speed,
neither in daylight nor at night. The preview time was significantly higher for the
continuous than for the broken edge line. No difference in durability between the two
line types could be observed during the two years the study was carried out.
From a traffic safety and comfort perspective, the results point toward the use of
continuous edge lines on two lane roads, at least on hilly and curving roads. However, it
is still uncertain which of the two lines has the lowest life cycle costs. Therefore, it is
suggested to do a follow-up study of the function of the edge lines during the next few
years, in order to investigate whether there is a difference in durability in the long run.
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Inledning och frågeställningar

Det svenska regelverket för Vägars och gators utformning (VGU) från 20121 föreskriver
att alla tvåfältsvägar på landsbygd ska förses med 0,15 m bred intermittent, eller 0,10 m
heldragen kantlinje (Trafikverket, 2012a). Heldragen kantlinje kan användas för att öka
synbarheten (Trafikverket, 2012b). Vilken typ av kantlinje som används i praktiken
varierar mellan olika regioner.
I valet mellan intermittent och heldragen kantlinje är kostnaden en relevant faktor. För
en heldragen kantlinje åtgår dubbelt så mycket material som för en intermittent
kantlinje. Det är å andra sidan tänkbart att den intermittenta linjen slits fortare, då
snöplogen riskerar att haka i kortändan på linjerna. Det finns idag inga säkra resultat
som visar vilken typ av kantlinje som är mest fördelaktig ur en ekonomisk synvinkel,
när man tar hänsyn till både investerings- och underhållskostnader.
Vidare saknas kunskap om hur kantlinjens utformning påverkar trafiksäkerheten. Man
kan förvänta sig en bättre visuell ledning då kantlinjen är heldragen än då den är
intermittent, som en följd av att synbarheten ökar med ökande area hos markeringen.
Förbättrade visuella förhållanden är generellt sett önskvärda, men det finns samtidigt en
risk att hastigheten ökar då den visuella ledningen ökar. Pre-view-time (PVT) är ett mått
för att beskriva ett objekts synbarhet. PVT definieras som den tid det tar att färdas den
sträcka som motsvarar vägmarkeringens synbarhetsavstånd, i den hastighet som
observatören rör sig i. Om införande av heldragen kantlinje skulle medföra en ökad PVT
innebär detta att den förbättrade synbarheten inte alls eller endast delvis har tagits ut i
ökade hastigheter, vilket skulle kunna innebära förbättrad trafiksäkerhet. Om PVT
istället minskar betyder detta sannolikt att säkerheten har försämrats.
Studien syftar till att öka kunskapen om vägmarkeringars funktion, genom att besvara
följande frågeställningar:



1.1

Förändras reshastigheten och PVT om kantlinjen är heldragen jämfört med om
den är intermittent med samma bredd?
Förändras kantlinjens hållbarhet om den är heldragen jämfört med om den är
intermittent?

Funktionskrav för längsgående vägmarkeringar

Funktionskrav för längsgående vägmarkeringar ges av Teknisk Beskrivningstext
Trafikverket (TBT) – Vägmarkering (Trafikverket, 2010). Dokumentet anger krav på
retroreflexion (RL), luminanskoefficient (Qd), friktion och geometrisk utformning. Olika
krav tillämpas för olika vägmarkeringsklasser, vilka baseras på årsdygnstrafik (ÅDT),
Tabell 1.
Retroreflexionen är ett mått på vägmarkeringens synbarhet i mörker. Måttet beskriver
andelen ljus som reflekteras tillbaka till fordonsföraren då vägmarkeringen belyses med
fordonsbelysning. Enheten för retroreflexion är (mcd/m2)/lx. Luminanskoefficienten,
som även benämns Qd, är ett mått på vägmarkeringens dagsynbarhet. Qd beskriver
andelen dagsljus som reflekteras mot föraren en mulen dag. Enheten är densamma som
för retroreflexionen: (mcd/m2)/lx.

1

När projektet påbörjades år 2011 gällde en äldre version av VGU (Vägverket, 2004). Föreskrifterna för
kantlinjer var i princip desamma i den äldre versionen som i den nuvarande versionen.
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Tabell 1: Krav på retroreflexion och luminanskoefficient för längsgående
vägmarkeringar. Enheten är (mcd/m2)/lx.
Retroreflexion, RL

Luminanskoefficient, Qd

Torrt

Vått

ÅDT ≥ 2000

> 150

> 35*

> 160

ÅDT < 2000

> 100

-

> 160

*) Kravet gäller endast för ÅDT > 4000

1.2

Kantlinjens inverkan på hastighet – tidigare forskning

I Sverige har man, till skillnad från de flesta andra europeiska länder, traditionellt sett
använt intermittent kantlinje på belagda tvåfältsvägar. De första svenska försöken med
heldragen kantlinje gjordes i slutet av åttiotalet, då det fanns ett förslag från dåvarande
Europeiska Gemenskapen (EG) om att införa heldragen kantlinje som standard
(Lundkvist et al, 1989).
1988 målades på försök den nya förbifarten förbi Kopparberg på väg 60 med en 20 cm
bred heldragen kantlinje (Lundkvist, 1988). Syftet var att undersöka huruvida risken för
spårbildning förändras om man använder heldragen istället för intermittent kantlinje.
Även (punkt-)hastighet undersöktes. Resultaten visade att sidolägesvariansen var
ungefär densamma med heldragen som med intermittent linje, dvs. risken för
spårbildning tycktes inte förändras. Resultaten visade också att trafiken höll sig något
närmare mittlinjen, då kantlinjen var heldragen än när den var intermittent. Dessutom
var det färre än 1 procent som hade kört på eller korsat den heldragna linjen, jämfört
med 9 procent då linjen var intermittent. Hastigheten var högre på sträckan med
heldragen linje än på sträckan med intermittent linje, men författaren menar att det finns
osäkerheter som gör att det är vanskligt att dra några slutsatser om just hastigheten.
Ett ytterligare försök med heldragen kantlinje gjordes 1989 på riksväg 55, norr och
söder om Malmköping, i samband med att körfälten breddades och fick ny beläggning
(Lundkvist et al, 1989; Lundkvist el al, 1990a). Syftet var att på 9-metersväg undersöka
hur kantlinjen påverkar hastighet och sidolägesplacering, samt hur den upplevs av
trafikanterna. Tre sträckor inkluderades i studien: en kontrollsträcka med 10 cm bred
intermittent kantlinje, en provsträcka med breddat körfält och 10 cm bred intermittent
kantlinje, samt en provsträcka med breddat körfält och 20 cm heldragen kantlinje.
Hastighet och sidoläge mättes i en punkt på vardera sträckan. Mätningar gjordes före
åtgärden, omedelbart efter, samt nio månader efter. Resultaten visade att
hastighetsökningen mellan före- och eftermätningar (en ökning förväntades eftersom
vägstandarden förbättrades) i dagsljus var större på den del av vägen som hade
intermittent kantlinje (+1,2 km/h) än den som hade heldragen (+0,6 km/h). Efter nio
månader hade hastigheten på sträckan med heldragen linje istället sjunkit (-1,4 km/h). I
mörker saknades föremätningar och en motsvarande analys gick därför inte att göra.
Däremot gjordes en jämförelse mellan dagsljus och mörker, vilken visade att
hastigheten var högre i mörker än i dagsljus på den intermittenta sträckan, men lägre i
mörker än i dagsljus på den heldragna sträckan. Författaren menar att detta resultat är
överraskande eftersom hastigheten i andra studier generellt alltid varit högre i mörker än
i dagsljus, oavsett typ av kantlinje. En spekulation från författaren är att den heldragna
linjen har en lugnande effekt på trafikanterna. Sidolägesmätningar visade att trafiken i
den första eftermätningen hade flyttats åt vänster, men i den andra eftermätningen hade
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trafiken återgått till att vara placerad ungefär mitt i körfältet. I studien ingick även
vägkantsintervjuer med förare som kört sträckan med heldragen linje. På frågan
"Märkte du något speciellt med vägmålningen?" svarade endast 20 procent av förarna
att de hade uppmärksammat att kantlinjen var heldragen eller bred (notera att studien
gjordes då heldragen kantlinje på tvåfältsväg i princip inte existerade i Sverige). På
frågan om vilken kantlinje som föredras svarade 57 procent heldragen, 25 procent
intermittent och 18 procent spelar ingen roll. Författarna drar slutsatsen att studien talar
för att använda bred heldragen linje på 9-metersväg, trots att kostnaden är högre.
Effekten av heldragen kantlinje på motortrafikled undersöktes i en studie år 1990
(Lundkvist et al, 1990b). Vid den tiden utformades motortrafikleder med 3,75 m breda
körfält och 2,75 m breda vägrenar. Kantlinjen var intermittent och 10 cm bred. I studien
utformades en provsträcka på ett alternativt sätt: 5,50 m brett körfält, 1 m bred vägren
och 30 cm bred heldragen kantlinje. Resultaten visade att trafiken efter ommålning höll
sig längre från mittlinjen, att sidolägesplaceringens fördelning över körbanan blev
jämnare, samt att hastigheten för personbilar ökade. Det är dock svårt att säga om
förändringarna berodde på körfältsbreddningen eller på kantlinjen.
År 1991 gjordes en liknande studie på två olika 13-metersvägar (Lundkvist et al, 1992).
Även i den här studien ändrades vägens ursprungliga utformning med 3,75 m brett
körfält och 2,75 m bred vägren till att ha körfält med bredden 5,50 m med heldragen
bred kantlinje. Resultaten visade att personbilstrafiken höll sig längre från mittlinjen
och variansen i dess sidolägesplacering ökade efter ommålningen. För tung trafik
uppmättes ingen skillnad, varken i sidoläge eller i sidolägesvarians. Hastigheten sänktes
för såväl personbilar som tunga fordon på den ena av provsträckorna, medan ingen
förändring kunde påvisas på den andra provsträckan.
I en holländsk forskningsstudie har man jämfört trafikantbeteende på vägar med fyra
olika typer av linjeutformning: 1) inga linjer alls, 2) endast mittlinje, 3) intermittent
kantlinje, ej mittlinje och 4) heldragen kantlinje, ej mittlinje (Steyvers & De Waard,
2000). I mörker tenderade trafiken att köra närmare vägens mitt än i dagsljus och
effekten var störst på de vägar som hade kant- eller mittlinje. Hastigheten var högst på
vägen med endast mittlinje och lägst på vägen helt utan linjer. Hastigheten var högre på
vägen med heldragen kantlinje än på vägen med intermittent kantlinje, i både dagsljus
och mörker, men det är svårt att dra slutsatser om huruvida skillnaden beror på
kantlinjen eller på vägens karakteristik i övrigt. Författarna drar slutsatsen att den ökade
visuella ledningen som erhålls med kant- eller mittlinje leder till högre hastigheter, men
att det inte ger några negativa effekter att införa kantlinje på en väg som redan har
mittlinje. Deltagarna i studien fick även skatta sin subjektiva upplevelse av vägen i
termer av attractiveness. Vägen utan linjer fick sämre omdömen än vägarna med linjer.
Det fanns inga signifikanta skillnader i attractiveness mellan vägarna med linjer.
Zwahlen och Schnell har undersökt hur synbarheten påverkas av de längsgående
linjernas utformning (Zwahlen & Schnell, 1997a). I experimentet undersöktes både
synbarheten hos mittlinjer med olika utformning, samt den totala synbarheten hos
kantlinje och mittlinje tillsammans, med syfte att ta fram en synbarhetsmodell. I studien
användes gul mittlinje (amerikansk studie) och vita kantlinjer. Resultaten visade att
synbarheten för en ensam mittlinje med bredden 0,10 m var signifikant bättre då linjen
var heldragen (pre-view-time 3,3 s) än då den var intermittent (pre-view-time 2,1 s). När
mittlinjen kombinerades med kantlinjer erhölls nästintill dubbelt så långa
synbarhetsavstånd som för en ensam mittlinje. Skillnaden var mindre då kombinationen
mittlinje och kantlinje jämfördes med endast kantlinje, vilket tyder på att kantlinjen
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bidrar mest till den totala synbarheten. Värt att poängtera är att mittlinjen i studien var
gul, vilket gör att resultaten kanske inte är direkt applicerbara på svenska förhållanden.
Samma forskargrupp har i en annan studie undersökt hur vägmarkeringarnas utformning
påverkar förares blickbeteende (Zwahlen & Schnell, 1997b). Försökspersoner fick köra
på vägar med antingen endast mittlinje (gul, intermittent) med dålig synbarhet, eller
med nylagd mittlinje (gul, heldragen, dubbel) och nylagda kantlinjer, medan deras
blickbeteende loggades. Resultaten visade att förarnas longitudinella fixationsavstånd
(dvs. avståndet på vilket de fixerade blicken) var kortare i betingelsen med sämre
synbarhetsförhållanden, men att hastigheten inte skiljde sig åt mellan de två
betingelserna.
En litteratursammanställning över effekter av längsgående linjer publicerades år 2004
av det nyazeeländska forskningsinstitutet TERNZ (Baas et al, 2004). Några av
slutsatserna från sammanställningen är:




Förare föredrar förbättrad visuell ledning, speciellt i mörker.
Hastigheten ökar inte med ökande bredd på vägmarkeringarna eller med ökande
retroreflexion hos markeringarna.
När det gäller sambandet mellan vägmarkeringar och olyckor finns inga säkra
resultat. Skillnaden i resultat är stor mellan olika studier, men det finns inget
som tyder på att antalet olyckor ökar med förbättrad visuell ledning.

I en simulatorstudie på VTI har man undersökt effekterna av 0,10 m bred heldragen
kantlinje respektive 0,15 m bred intermittent kantlinje, med eller utan kantstolpar (Ihs,
2006). Medelhastigheten, beräknad över sträckor på cirka 4,5 km där data aggregerats
till 100-metersvärden som sedan har medelvärdesbildats till harmoniska medelvärden
över enskilda körningar, var knappt 2,6 km/h högre (signifikant skillnad) då vägen hade
heldragen kantlinje än då kantlinjen var intermittent. Inga skillnader mellan heldragen
och intermittent kantlinje kunde konstateras med avseende på hastighetsvariation eller
hastighet vid möte. Då vägen hade intermittent kantlinje låg förarna cirka 8 cm närmare
vägens mitt än då vägen hade heldragen kantlinje. Variationen i sidoläge var något
större då kantlinjen var heldragen än när den var intermittent.
I en relativt nyligen genomförd studie på VTI har man undersökt livslängden för
heldragen respektive intermittent kantlinje, samt gjort mätningar av punkthastigheten på
de vägar som ingick i studien (Lundkvist, 2008). Två olika vägmarkeringsmaterial
användes: termoplast och sprayplast. Termoplastmarkeringar lades ut på en 9-metersväg
och sprayplastmarkeringar på en 6-metersväg. På ungefär halva sträckan av varje väg
lades intermittent kantlinje, medan andra halvan fick heldragen kantlinje. Resultaten
visade att på vägen med termoplastmarkeringar bibehölls funktionen (retroreflexionen)
för både heldragen och intermittent markering över den tvåårsperiod som studien
pågick. Däremot uppmättes en betydande skillnad i hållbarhet då vägmarkeringarna var
lagda med sprayplast. Den intermittenta kantlinjen var utsliten redan efter ett år, medan
den heldragna hade tillräcklig retroreflexion ett år efter utläggning men inte efter två år.
Hastighetsmätningarna indikerade att hastigheten var högre på de vägsträckor som hade
heldragen kantlinje, både i dagsljus och i mörker. Författaren menar att resultatet är
något osäkert på grund av att det saknas föremätningar. Eftersom hastigheten var högre
både i dagsljus och i mörker kan det finnas andra faktorer än kantlinjens utformning
som har gett upphov till skillnaden.
Sammanfattningsvis kan man säga att det i litteraturen inte finns några tydliga resultat
för hur kantlinjens utformning påverkar hastigheten. Det finns mycket få studier som
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specifikt har undersökt detta samband, och de som finns har metodmässiga
begränsningar som gör att tolkningen av resultaten är osäker.
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2

Metod

Studien genomfördes i samband med att en delsträcka av riksväg 55 fick ny beläggning,
vilket skedde under hösten 2011. Uppföljande mätningar gjordes under 2012 och 2013.

2.1

Mätsträcka

Studien genomfördes på riksväg 55 mellan Malmköping och Strängnäs i Södermanlands
län. Vägen har ett körfält i vardera riktning och är 7 m bred. ÅDT för vägsträckan är
omkring 3100, varav tung trafik utgör omkring 14 procent (Trafikverket, 2012c). Vägen
har kantstolpar men saknar viltstängsel. En sträcka om totalt cirka 4 km valdes ut för
hastighets- och synbarhetsmätningar, Figur 1.
Valet av mätplats styrdes dels av vilka vägar som skulle förses med ny beläggning
under hösten 2011, dels av ÅDT samt dels av geografisk närhet till Linköping.

Figur 1: Provsträcka (orange) på riksväg 55 mellan Malmköping och Strängnäs. Karta
från NVDB på Webb (Trafikverket, 2012d).
Provsträckan förlades till en del av vägsträckan där skyltad hastighet var konstant 90
km/h och där det i huvudsak saknades räcken. På våren 2013 ändrades skyltad hastighet
till 80 km/h (att hastigheten skulle ändras var inte känt när projektet påbörjades). Längs
sträckan finns några mindre anslutande vägar, men inga byggnader eller utfarter. Strax
söder om provsträckan finns en trafiksäkerhetskamera (ATK) i norrgående riktning och
strax norr om provsträckan finns en ATK i södergående riktning. På den norra delen av
vägen finns en bro över en järnväg där det finns räcken på båda sidor om vägen.
Provsträckan delades in i två delar, Figur 2. Vid föremätningarna år 2011 hade båda
delarna heldragen kantlinje av typen trappflex, med bredden 0,10 m, Figur 3. I samband
med att vägen fick ny beläggning hösten 2011 målades 0,15 m bred heldragen linje på
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den norra delen, medan den södra delen målades med 0,15 m bred intermittent linje,
Figur 4. Markeringarna utfördes med termoplastmassa och de lades ut av Svevia.
Kantlinjerna lades som plana markeringar men de fick en viss struktur beroende på att
massan sjönk ner i den grovkorniga asfalten. Sträckorna benämns I1, I2, H1 och H2, där
I och H står för intermittent respektive heldragen kantlinje. Den intermittenta linjen
fortsatte i flera kilometer söder om den intermittenta delen av provsträckan. Samma sak
gäller för den heldragna linjen, men åt motsatt håll.

Figur 2: De fyra delsträckorna med intermittent (I) respektive heldragen (H) kantlinje
vid eftermätningarna. Vid föremätningarna hade samtliga fyra sträckor heldragna
kantlinjer. Karta från NVDB på Webb (Trafikverket, 2012d)
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Figur 3: Vägen vid föremätningarna 2011. Alla delsträckor hade heldragen, något
sliten, kantlinje av typen trappflex.
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Figur 4: Kantlinjerna efter ommålning. Övre bilden visar delsträckan med heldragen
kantlinje, medan undre bilden visar delsträckan med intermittent kantlinje.

2.2

Mätning och analys av reshastighet

2.2.1

Mätprocedur

Mätningar av reshastighet på provsträckan gjordes före ommålning, samt ett respektive
två år efter ommålning, se Tabell 2.
Reshastigheten mättes genom förföljelsekörningar. Två observatörer – en förare och en
tidtagare – satt i en bil som stod parkerad på en p-ficka antingen några hundra meter
söder om den södra delen av provsträckan, eller några hundra meter norr om den norra
delen av provsträckan. När en ensam personbil, det vill säga en bil som inte ansågs vara
störd av något annat fordon framför eller bakom, passerade, körde observatörsbilen ut
på vägen och körde sedan efter personbilen på konstant avstånd, där avståndet var minst
tre kantstolpar, det vill säga 150 m eller mer. Tiden det tog för observatörsbilen att
passera startpunkten och slutpunkten för de två delsträckorna (I1 och H1 eller H2 och
I2) mättes och noterades i ett protokoll. Bilar som svängde av, bromsade/väjde för något
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eller kom ikapp något annat fordon ströks ur protokollet. Hastighet mättes endast för
"omålade" personbilar, vilket innebär att bilar som uppenbart var företagsbilar
exkluderades. Även bilar med släp, lastbilar och bussar exkluderades.
Som start- och slutpunkter för de olika delsträckorna användes kantstolpar som
markerades med gul sprayfärg och en extra reflex.
Tabell 2: Typ av kantlinje på vägen vid de olika mättillfällena.
År

Kantlinje
I1

H1

H2

I2

2011
(före)

Heldragen,
0,10 m

Heldragen,
0,10 m

Heldragen,
0,10 m

Heldragen,
0,10 m

2012
(efter)

Intermittent,
0,15 m

Heldragen,
0,15 m

Heldragen,
0,15 m

Intermittent,
0,15 m

2013
(efter)

Intermittent,
0,15 m

Heldragen,
0,15 m

Heldragen,
0,15 m

Intermittent,
0,15 m

Mätningar av reshastighet gjordes både i dagsljus och i mörker. Dagmätningarna
genomfördes mellan kl. 9 och kl. 18. Mörkermätningarna påbörjades mellan kl. 19 och
20 (beroende på datum) och pågick fram till ungefär 22:30 då trafiken avtog. Samtliga
mätningar genomfördes på vardagar (mån-tors) i torrt väglag, i september eller oktober.
Det initiala målet var att mäta hastighet för omkring 100 bilar i dagsljus och lika många
i mörker. Det visade sig dock vara svårt att få ihop det önskade antalet i mörker.
Medianantalet mätningar på en kväll var 12 bilar, vilket innebär att det skulle krävas
minst 8 mättillfällen för att få ihop 100 mätningar. Den möjliga mätperioden är
begränsad till 3–4 veckor, eftersom det måste vara mörkt tillräckligt tidigt på kvällen
(solen går ned omkring kl. 20 i månadsskiftet augusti-september) samtidigt som vägarna
inte får vara fuktiga (vilket de oftast är från och med oktober). Att uppnå 100 mätningar
var därför inte möjligt, varken med avseende på väder eller resurser. Därför reviderades
målet till 50 bilar i mörker.
Länsstyrelsen i Södermanland gav dispens för att överskrida tillåten hastighet med upp
till 20 km/h i samband med mätningarna (Länsstyrelsen Södermanland, Dnr 258-39812011, 258-4876-2012, 258-4263-2013). Trafikpolisen i Eskilstuna informerades inför
varje mättillfälle.
2.2.2

Analys av reshastighet

I variansanalysen användes reshastigheten som beroendevariabel. Följande oberoende
variabler, med nivåer inom parentes, analyserades:




Linjetyp (heldragen, intermittent)
Tid (före, efter1, efter2)
Riktning (norrut, söderut)

Risknivån vid testen är 5 %, dvs. α = 0,05, och effekternas storlek skattas med ω2. Den
sistnämnda parametern skattar hur stor andel av den totala variansen i mätningarna som
förklaras av en specifik oberoende variabel, eller interaktionen mellan flera sådana
variabler. ω2 < 0,01 kan sägas vara en försumbar effekt. Effektmåttet ω2 är oberoende
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av sampelstorleken, vilket är viktigt om antalet observationer är litet. I denna studie blev
antalet mätningar i mörker något för litet, vilket innebär att detta effektmått bör
användas för att bedöma den oberoende variabelns inverkan på hastigheten.
Inledningsvis kunde konstateras att effekten av Riktning var liten och ej signifikant
(p>.05) vid föremätningen och den andra eftermätningen. Vid den första eftermätningen
var hastigheterna söderut signifikant (p<.05) högre än norrut. Emellertid visade en
tvåvägs ANOVA att interaktionseffekten Riktning * Linjetyp inte var signifikant och
dess storlek skattades till ω2 = 0,000. Detta innebär i klartext att hastighetsnivån skilde,
men att denna skillnad var lika stor för sträckorna med heldragna kantlinjer, som för
sträckorna med intermittenta kantlinjer. Därför slås fortsättningsvis de två
körriktningarna samman, även för den första eftermätningen.
Effekten av kantlinjens utformning på reshastigheten skattades således som
interaktionseffekten mellan Tid och Linjetyp med tvåvägs ANOVA. I en sådan analys
innebär en signifikant interaktionseffekt att hastigheten varierar med mättillfälle, men
att denna variation är olika stor för heldragen respektive intermittent kantlinje. Med
andra ord: det finns en effekt på hastigheten som är olika stor beroende på linjetypen.
Eftersom hastighetsbegränsningen hade förändrats mellan år 2012 och 2013 jämfördes
de två eftermätningarna med föremätningen var för sig. Separata analyser gjordes för
dagsljus- respektive mörkermätningar.
2.2.3

Analys av pre-view-time

Förutsättningarna ändrades under de tre åren studien pågick, både med avseende på
kantlinjens utformning och med avseende på hastighetsbegränsning:




2011: 0,10 m breda heldragna kantlinjer, hastighetsbegränsning 90 km/h
2012: 0,15 m breda heldragna respektive intermittenta kantlinjer,
hastighetsbegränsning 90 km/h
2013: 0,15 m breda heldragna respektive intermittenta kantlinjer,
hastighetsbegränsning 80 km/h

De förändrade förutsättningarna gör att en jämförelse mellan åren inte är relevant.
Vidare kan PVT i dagsljus anses vara ointressant, eftersom den i princip alltid är
tillräckligt stor, såvida linjen inte är bortsliten.
Kantlinjernas siktsträckor beräknades med hjälp av pc-programmet Visibility i
COST331 (Nygårdhs, 2006). Beräknade siktsträckor avser helljus och medelsvår
betingelse.
Från dessa avstånd beräknas PVT enligt:

PVTi 

s  3,6
,
vi

där s är siktsträcka och vi är hastigheten uttryckt i km/h för fordonet i.
Analysen av PVT är i huvudsak deskriptiv. Ett parat t-test gjordes för att jämföra PVT
för heldragen och intermittent kantlinje för varje år.
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2.3

Mätning och analys av kantlinjernas hållbarhet

2.3.1

Mätprocedur

Vägmarkeringarnas hållbarhet över tid undersöktes genom att mäta luminanskoefficient
och retroreflexion (för definitioner, se kapitel 1.1). Samtliga mätningar gjordes med det
handhållna instrumentet LTL-XL (DELTA, Danmark). Instrumentet simulerar en
belysnings- och observationssträcka på 30 m, där strålkastarna befinner sig 0,65 m och
föraren 1,2 m över markytan.
Mätningarna utfördes i stort sett enligt VVMB 501 – Funktionskontroll av vägmarkering
(Vägverket, 2001). För varje delsträcka om 2 km (heldragen respektive intermittent)
slumpades sex mätplatser. På varje mätplats gjordes mätningar på både kantlinjer och
mittlinje. Retroreflexion mättes enligt anvisningarna i VVMB 501:





Intermittent kantlinje: Två jämnt fördelade mätpunkter på vardera av de tre
första markeringarna i vägens riktning.
Intermittent mittlinje: Fyra jämnt fördelade mätpunkter på den första
markeringen i vägens riktning.
Heldragen kantlinje: Sex jämnt fördelade mätpunkter på en sträcka av 12 m i
vägens riktning.
Heldragen mittlinje: Vid dubbla spärrlinjer mäts endast på den markering, som
avser vägens riktning. Fyra mätpunkter fördelas jämnt över en sträcka av 12 m.

Luminanskoefficienten ska enligt VVMB 501 mätas i hälften så många punkter som
retroreflexionen, samt i vissa fall i andra punkter än de där man mäter retroreflexionen.
Av praktiska skäl gjordes ett avsteg från anvisningarna, eftersom mätinstrumentet som
användes mäter både retroreflexion och luminanskoefficient vid en och samma mätning.
Luminanskoefficienten mättes därför i samma punkter som retroreflexionen.
Mätningar gjordes vid följande tidpunkter:



Augusti 2012, cirka 10 månader efter utläggning
Augusti 2013, cirka 22 månader efter utläggning

Samtliga mätningar gjordes i torrt väglag.
2.3.2

Analys av kantlinjernas hållbarhet

En jämförelse av hållbarheten för heldragen respektive intermittent kantlinje gjordes
med hjälp av en variansanalys. Oberoende variabler i analysen var Linjetyp (heldragen
vs. intermittent) och Tid (efter 10 mån vs. efter 22 mån). Retroreflexion och
luminanskoefficient analyserades var för sig. De statistiska testen har gjordes med
signifikansnivån α = 0,05.
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Resultat

3.1

Reshastighet

Tabell 3 visar hastigheter och hastighetskillnader för samtliga betingelser, i form av
medelvärden och 95-procentiga konfidensintervall (K.I.).
Tabell 3: Medelhastigheter (v) och hastighetsskillnader (∆v) för sträckorna med
heldragen (H) respektive intermittent (I) kantlinje i dagsljus och i mörker, vid
föremätningen samt vid de två eftermätningarna. Kolumnerna n anger hur många
mätvärden det finns från respektive betingelse. Förkortningen K.I. står för
konfidensintervall.
År

Sträcka

Dagsljus
n

2011

2012

2013

Mörker
K.I. 95 %

n

94,5

[92,5; 96,6]

48

vI_före†

94,2

∆v

Medel

K.I. 95 %

93,1

[90,8; 95,5]

[92,3; 96,2]

91,8

[89,2; 94,3]

0,3

[-0,6; 1,2]

1,4

[0,2; 2,5]

92,4

[90,7; 94,0]

93,5

[90,9; 96,1]

vI_efter1

90,8

[89,2; 92,4]

91,3

[88,7; 93,9]

∆v

1,6

[0,7; 2,4]

2,2

[0,9; 3,6]

89,9

[88,2; 91,6]

91,3

[88,1; 94,5]

vI_efter2

88,1

[86,4; 89,9]

88,8

[85,7; 91,9]

∆v

1,8

[0,8; 2,8]

2,5

[1,5; 3,5]

vH_före

vH_efter1

vH_efter2

76

Medel

95

113

56

45

†) Vid föremätningen hade även sträckorna I1 och I2 heldragen kantlinje.

Tabell 4 visar resultatet av analysen av reshastighet. Varken i dagsljus eller mörker
kunde någon signifikant interaktionseffekt, Linjetyp * Tid, påvisas, vilket tyder på att
reshastigheten inte påverkas av kantlinjens utformning.
I dagsljus är reshastigheten signifikant lägre i både första och andra eftermätningen,
jämfört med föremätningen. I övrigt finns inga signifikanta effekter, varken med
avseende på tidpunkt eller med avseende på typ av kantlinje.
Värt att notera är att sänkningen i skyltad hastighet från 90 till 80 km/h, som skedde
mellan efter1- och efter2-mätningarna, inte har lett till någon större effekt på de
uppmätta medelhastigheterna.
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Tabell 4: Resultat för ANOVA-analysen av reshastighet. Signifikanta effekter markeras
med * (p<0,05).
F

p

ω2

Linjetyp

F(1,338)=1,079

0,300

0,000

Tid

F(1,338)=9,795

0,002*

0,025

Linjetyp *Tid

F(1,338)=0,491

0,484

0,000

Linjetyp

F(1,204)=2,091

0,150

0,001

Tid

F(1,204)=0,003

0,955

0,000

Linjetyp *Tid

F(1,204)=0,124

0,725

0,000

Linjetyp

F(1,374)=1,276

0,259

0,001

Tid

F(1,374)=33,34

0,000*

0,079

Linjetyp *Tid

F(1,374)=0,649

0,421

0,000

Linjetyp

F(1,182)=1,976

0,162

0,001

Tid

F(1,182)=3,001

0,085

0,011

Linjetyp *Tid

F(1,182)=0,170

0,681

0,000

Dagsljus: före vs. efter1

Mörker: före vs. efter1

Dagsljus: före vs. efter2

Mörker: före vs. efter2

Figur 5 och Figur 6 visar reshastigheten i föremätningen jämfört med de två
eftermätningarna.

100

100

80

80

Hastighet (km/h)

Hastighet (km/h)

Hastigheter i dagsljus (m  sd)

60
40
20
0

60
40
20

före

efter1

0

Heldragen
Intermittent
före

efter2

Figur 5: Reshastigheter i dagsljus, vid föremätningar jämfört med eftermätningar.
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Hastigheter i mörker (m  sd)
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Figur 6: Reshastigheter i mörker, vid föremätningen jämfört med de två
eftermätningarna.

3.2

Pre-view-time

Tabell 5 visar beräknade siktsträckor. Siktsträckan för den 0,15 m breda heldragna
kantlinjen är omkring 20 m längre än för de andra två linjetyperna.
Tabell 5: Siktsträckor beräknade med COST331.
År

Sträcka

2011

Heldragen, 0,10 m, 90 km/h (H1, H2, I1, I2)

71

2012

Heldragen, 0,15 m, 90 km/h (H1, H2)

94

Intermittent, 0,15 m, 90 km/h (I1, I2)

75

Heldragen, 0,15 m, 80 km/h (H1, H2)

92

Intermittent, 0,15 m, 80 km/h (I1, I2)

73

2013

Siktsträcka (m)

Tabell 6 visar PVT för de olika sträckorna, samt resultaten av jämförelsen av PVT för
heldragen och intermittent kantlinje per år.
År 2011 hade samtliga delsträckor heldragen kantlinje. PVT var något högre på
sträckorna I1 och I2 än på sträckorna H1 och H2, vilket helt beror på att
medelhastigheten var något lägre på sträckorna I1 och I2.
År 2012 och 2013 var PVT signifikant högre på sträckan med heldragen kantlinje än på
sträckan med intermittent kantlinje, trots att medelhastigheten på den heldragna var
något högre (dock ej signifikant) än på den intermittenta sträckan.
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Tabell 6: Resultat av parat t-test för skillnad i PVT mellan heldragen och intermittent
kantlinje, per år. Signifikanta effekter markeras med * (p<0,05).
PVT (m ± sd)

t-test H1, H2 mot I1, I2

År

H1, H2

I1, I2

t

p

2011

2,76 ± 0,22

2,81 ± 0,25

t(47)=-2,71

0,009*

2012

3,66 ± 0,38

2,99 ± 0,31

t(55)=27,56

<0,001*

2013

3,67 ± 0,41

3,00 ± 0,33

t(44)=31,22

<0,001*

†) År 2011 hade även sträckorna I1 och I2 heldragen kantlinje.

3.3

Kantlinjernas hållbarhet

Figur 7 visar retroreflexion och luminanskoefficient för de heldragna respektive
intermittenta kantlinjerna och för mittlinjen vid de två mättillfällena. Figuren visar
medelvärden för funktionsvärdena (dvs. medelvärdet av mätvärdena på varje mätplats,
per linje). Luminanskoefficienten är ungefär densamma för alla linjer och vid båda
mättillfällena, medan det finns en tendens till att retroreflexionen har försämrats något
över tid för samtliga linjer. Mittlinjen har märkbart sämre retroreflexion är kantlinjerna.
De uppmätta värdena kan jämföras med kraven2 på retroreflexion och
luminanskoefficient, vilka för den här typen av väg är 150 (mcd/m2)/lx respektive 160
(mcd/m2)/lx. Kravet på retroreflexion uppfylls med god marginal på kantlinjerna, medan
mittlinjen precis uppfyller kravet vid det andra mättillfället. Luminanskoefficienten
ligger runt 160 (mcd/m2)/lx på kantlinjerna, med undantag för den intermittenta
kantlinjen vid första tillfället då kravet inte uppfylls (Qd = 154). Mittlinjen klarar kravet
på luminanskoefficient med liten marginal.
Retroreflexion

Luminanskoefficient (Qd)
250
Efter 10 mån
Efter 22 mån

Efter 10 mån
Efter 22 mån
200

250

Qd (mcd/m2)/lx

Retroreflexion (mcd/m2)/lx

300

200
150
100

150

100

50
50
0

Heldragen

Intermittent

Mittlinje

0

Heldragen

Intermittent

Mittlinje

Figur 7: Retroreflexion och luminanskoefficient (m ± sd) för de längsgående linjerna,
efter 10 respektive 22 månader. Antalet mätvärden per stapel är 12.
Den huvudsakliga frågeställningen var huruvida det finns en skillnad i hållbarhet mellan
heldragen och intermittent kantlinje. Tabell 7 visar resultaten av variansanalyserna av
effekterna av Linjetyp (heldragen vs. intermittent), Tid (efter 10 mån vs. efter 22 mån)
2

Avser gällande funktionskrav (Trafikverket, 2010). Det pågår dock en revidering av kraven, där kravet
för Qd sannolikt kommer att ändras till 130 (mcd/m2)/lx.
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samt interaktionen mellan dessa. För retroreflexionen finns inga signifikanta effekter,
varken med avseende på kantlinjens utformning eller med avseende på tid, men det
finns en tendens till att retroreflexionen har minskat något mellan de två mättillfällena
(p=0,052). Värt att notera är även den förhållandevis stora variansen för mätvärdena
(Figur 7), vilket indikerar att retroreflexionen varierar mycket mellan olika mätplatser.
För luminanskoefficienten finns en signifikant skillnad över tid (p<0,05). Även
interaktionen mellan tid och kantlinjens utformning är signifikant (p<0,005).
Skillnaderna är dock små och kan inte sägas ge stöd för att de två linjetyperna har olika
hållbarhet. Luminanskoefficienten för den heldragna linjen är i princip oförändrad
mellan de två mättillfällena (Qd10mån = 161 respektive Qd22mån =160), medan den för den
intermittenta linjen har ökat något (Qd10mån = 154 respektive Qd22mån = 162).
Tabell 7: Resultat av variansanalysen av effekterna av Linjetyp (heldragen vs.
intermittent), Tid (efter 10 mån vs. efter 22 mån) samt interaktionen mellan Linjetyp och
Tid. Signifikanta effekter markeras med * (p<0,05).
Linjetyp

Tid

Linjetyp*Tid

Variabel

F

p

F

p

F

p

Retroreflexion

F(1,44)=0,37

0,548

F(1,44)=4,00

0,052

F(1,44)=0,44

0,513

Luminanskoefficient

F(1,44)=2,32

0,135

F(1,44)=4,69

0,036*

F(1,44)=11,16

0,002*
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4

Diskussion

4.1

Kantlinjens inverkan på hastighet

Studien har inte kunnat påvisa någon skillnad i hastighet i relation till kantlinjens
utformning, varken i dagsljus eller i mörker. Detta innebär att den förbättrade synbarhet
som fås med en heldragen kantlinje inte tas ut i ökad hastighet, vilket är en indikation på
att heldragen kantlinje kan ge förbättrad trafiksäkerhet.
Resultaten skiljer sig från den tidigare simulatorstudien, som visar på en tydlig
hastighetsökning då kantlinjen är heldragen jämfört med då den är intermittent (Ihs,
2006). Det finns flera tänkbara förklaringar till skillnaderna i resultat. Simulatorstudien
är mer välkontrollerad och ger mer noggranna mätdata än en studie i reell trafik, men
det är samtidigt ett välkänt faktum att hastighetsupplevelsen i en simulator skiljer sig
från verklig körning (Kemeny & Panerai, 2003). I en simulator får man inte samma
återkoppling från fordonets rörelse som man får från en riktig bil, och man blir därför
mer beroende av den visuella återkopplingen. En intermittent kantlinje ger sannolikt en
tydligare visuell återkoppling av hastigheten än en heldragen kantlinje, vilket kan vara
en förklaring till att den heldragna kantlinjen ledde till en ökad hastighet. En annan
skillnad mellan simulatorstudien och den aktuella studien är att trafikmiljön och
trafiksituationen vanligtvis är betydligt mer komplex i reell trafik än i en simulator. Det
är möjligt att en effekt av kantlinjens utformning som kan observeras i en enkel
trafiksituation försvinner när komplexiteten ökar och det finns betydlig fler faktorer som
kan påverka valet av hastighet. En ytterligare skillnad är försöksdeltagarnas kännedom
om vägen. I simulatorstudien var deltagarna obekanta med vägen, medan majoriteten av
dem som kör på riksväg 55 kan antas vara välbekanta med vägen. Det är möjligt att den
som är obekant med vägen i större utsträckning tar hjälp av den visuella ledning som
ges av kantlinjerna, och att kantlinjens utformning därför är av större betydelse för den
gruppen av förare.
PVT var i den aktuella studien signifikant högre för heldragen än för intermittent
kantlinje. I den tidigare simulatorstudien undersöktes PVT för en delsträcka av den
simulerade vägen i åtta olika betingelser, genom kombinationen av kantlinjens
synbarhet (bra/dålig), typ av kantlinje (heldragen/intermittent) och med/utan kantstolpe.
Resultaten visade att PVT blev omkring 0,7–0,9 s lägre när kantlinjen hade dålig
synbarhet jämfört med om synbarheten var bra. Jämförelsen mellan heldragen och
intermittent kantlinje visade inte på någon större skillnad i PVT. Sammanfattningsvis
kan sägas att förarens val av hastighet inte tycks ha en särskilt stark koppling till
kantlinjernas synbarhet, det vill säga föraren anpassar inte hastigheten så att PVT alltid
blir densamma.
En begränsning med föreliggande studie är att den heldragna kantlinjen var bredare än
vad som föreskrivs i VGU, 0,15 m istället för 0,10 m. En konsekvens av det är att
synbarheten (siktsträckorna) är något bättre i studien än vad den skulle ha varit med en
0,10 m-linje. Eftersom ingen signifikant hastighetsskillnad kunde påvisas mellan
heldragen och intermittent linje, trots att den heldragna linjen hade bättre synbarhet än
vad den skulle ha haft enligt VGU, är det dock inte sannolikt att resultatet skulle ha
blivit annorlunda med en smalare linje. Däremot skulle PVT ha blivit ca 0,2 sek mindre.
I dagsläget saknas kunskap om vad som är lägsta acceptabla PVT med avseende på
trafiksäkerhet och komfort. I rapporten Svensk sammanfattning av COST331 – Krav på
längsgående vägmarkering (Nygårdhs, 2006) presenteras resultat som tyder på att PVT
på 2,2 s är för kort för god körkomfort. I en CIE-rapport från 1988 föreslås att
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vägmarkeringar ska ha en sådan synbarhet att PVT blir 3–5 s i mörker (CIE, 1988,
refererad i Zwahlen & Schnell, 1997a).
I dagsljus var hastigheten signifikant lägre vid båda eftermätningarna jämfört med
föremätningen. Vid jämförelsen mellan 2011 och 2013 var förändringen förväntad,
eftersom skyltad hastighet hade sänkts från 90 till 80 km/h. År 2012 inträffade en
dödsolycka ungefär 6 km söder om provsträckan (kollision mellan lastbil och personbil
i kurva) cirka en vecka innan hastighetsmätningarna startade. När mätningarna
genomfördes fanns vid olycksplatsen fortfarande tydliga bromsspår på vägen, hjulspår
vid sidan av vägen samt vägmärken som varnade för slirig väg. Olyckan kan möjligen
vara en förklaring till att lägre hastigheter uppmättes 2012 än 2011.
Studien har flera begränsningar som påverkar generaliserbarheten och möjligen även
tillförlitligheten. En sådan begränsning är valet av mätsträcka. Mätningarna
genomfördes på en förhållandevis kurvig och kuperad väg, där siktsträckan bitvis
begränsades av geometrin. Man bör därför vara lite försiktig med att generalisera
resultaten till raka och plana vägar. Vidare har mätningar gjorts endast i torrt väglag.
Vått väglag kan egentligen vara mer intressant, eftersom synbarhetsförhållandena då är
sämre. Dock är det mycket svårt att genomföra studier i vått väglag eftersom
förhållandena sällan är konstanta, utan kan variera mellan allt från vattenspegel på
vägytan till lätt fukt.
Ett bekymmer med att göra mätningar vid ett visst väderförhållande är att det kan vara
svårt att genomföra så många mätningar som man önskar. Tidsfönstret då det var
möjligt att göra mätningar var i det här fallet, det vill säga vid torrt väglag, ganska kort.
Det mest ideala är att utföra den här typen av mätningarna under andra halvan av
september då vägarna fortfarande är torra och det samtidigt blir mörkt någorlunda tidigt
på kvällen. Vid 2011 års mätningar begränsades dessutom mätperioden av att det skulle
läggas ny beläggning på vägen, vilket skedde första veckan i oktober. Under 2012
regnade det mycket och ofta under mätperioden.
Av kostnadsskäl och på grund av den korta mätperioden är antalet mätvärden begränsat.
Det initiala målet på 100 fordon i dagsljus och 100 fordon i mörker per år fick revideras
till 50 i mörker. Med detta som bakgrund är det viktigt att i första hand bedöma
resultaten från effektmåttet ω2. Detta är genomgående 0,000 för interaktionseffekten,
vilket är en indikation på att även med fler observationer skulle sannolikt ingen
signifikant effekt ha kunnat påvisas.
I studien användes reshastigheten som beroendevariabel. Anledningen till detta val var
att denna kan anses vara något mer robust än punkthastigheten eftersom variansen för
enskilda fordon över sträckan elimineras. Dessutom har man kontroll på att fordonet
som mäts är ostört över hela sträckan. Vid punktmätning vet man endast att det är ostört
i själva mätpunkten, men man vet inte hur det har sett ut strax före och efter
mätpunkten.
Syftet med att genomföra två eftermätningar var att kunna undersöka val av hastighet
och PVT vid olika synbarhet av kantlinjen beroende på slitage. Dessvärre ändrades
skyltad hastighet på mätsträckan före den andra och sista eftermätningen, varför en
sådan analys inte har kunnat göras. Istället fick de två eftermätningarna jämföras med
föremätningen var för sig.
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4.2

Kantlinjernas hållbarhet

Studien har inte kunnat påvisa någon betydande skillnad i hållbarhet – baserat på
retroreflexion och luminanskoefficient – mellan heldragen och intermittent kantlinje.
Retroreflexionen tenderar att minska över tid för båda linjetyperna, medan
luminanskoefficienten är ungefär densamma vid båda mättillfällena och för båda
linjetyperna.
Resultaten stämmer delvis överens med resultaten från en tidigare liknande studie
(Lundkvist, 2008). I den tidigare studien jämförde man retroreflexionen hos heldragen
och intermittent kantlinje över en tidsperiod på knappt två år, dvs. ungefär lika lång tid
som i den aktuella studien, men i den tidigare studien gjorde man även mätningar direkt
efter utläggning. Två olika vägmarkeringsmaterial användes: sprayplast och termoplast.
För markeringarna med termoplastmassa fanns det ingen skillnad i retroreflexion mellan
de två linjetyperna, vilket stämmer överens med resultaten som presenterats i den här
rapporten. I den tidigare studien fanns dock ingen försämring över tid, vilket det finns
en tendens till i den här studien. I båda studierna bestod markeringarna av
termoplastmassa, men det är okänt om materialet var identiskt i de två studierna. I den
tidigare studien fanns däremot en signifikant minskning av retroreflexionen över tid för
båda linjetyperna, då markeringarna bestod av sprayfärg. Retroreflexionen var
signifikant högre för den heldragna än för den intermittenta linjen, men försämringen
över tid var ungefär lika för de två linjetyperna. Sammantaget pekar resultaten mot att
materialet sannolikt är av större betydelse för hållbarheten än typ av linje.
Vår hypotes om att en intermittent kantlinje kanske slits mer på grund av att plogen
hakar i kortsidan på markeringarna stöds inte av resultaten. Båda vintrarna under
mätperioden har varit snörika, framförallt vintern 2012-2013 då det var snö från
december till och med mars. Mätsträckan plogades då 35 gånger3.
Vid det sista mättillfället hade det gått 22 månader sedan markeringarna lades ut.
Retroreflexionen för kantlinjerna hade vid den tidpunkten försämrats något, men
värdena var fortfarande betydligt högre än gällande krav. Kantlinjerna livslängd kan
därför förväntas sträcka sig över ett eller ett par år till. Vår rekommendation är att
ytterligare uppföljande mätningar görs för att undersöka om det finns någon skillnad i
hållbarhet på längre sikt.

4.3

Slutsatser och fortsatt forskning

Baserat på resultaten kan följande slutsatser dras:




Reshastigheten tycks inte påverkas av kantlinjens utformning (på kurvig och
kuperad väg).
PVT är högre med heldragna kantlinjer än med intermittenta.
Inga skillnader i hållbarhet mellan heldragen och intermittent kantlinje har
kunnat påvisas över en tidsperiod på knappt två år.

Utifrån ett trafiksäkerhets- och komfortperspektiv talar resultaten för användning av
heldragen kantlinje på tvåfältsväg, åtminstone på kurviga och kuperade vägar.
Det är dock fortfarande osäkert vilken av de två linjetyperna som ger lägst
livscykelkostnader.

3

Uppgift från Svevia som ansvarar för driften av vägen.
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Fortsatt forskning inom följande områden föreslås:



Uppföljning av kantlinjernas hållbarhet under hela dess livslängd
Undersökning av lägsta acceptabla PVT för säker och komfortabel körning
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