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NMF er et nordisk samarbejde om at koordinere forsknings- og 
udviklingsindsatsen om vejudstyr.

Formålet er blandt andet at optimere ressourcerne fordi landene, 
hver især næppe vil have penge til selv at teste og udvikle over 
hele linien af vejudstyr.



NMF’s historie

• Startet i 1973 som et svensk-dansk samarbejde af 
på initiativ af Erik Frederiksen og Kåre Rumar

• Senere tilkom Norge ved Hans Henrik Bjørset og 
Finland ved Pentti Hautala

• Island er også med
• Der er stadig to aktive deltagere fra 1973 ! 

Hvad har NMF udrettet inden for kørebaneafmærkning ?



Refleksion i billygtebelysning

Vejbelægninger

Afmærkning



luxmeter, E

Koefficienten for retroreflekteret luminans: RL = L/E

luminansmeter, L



Optagning af prøver 



Måling i laboratoriet



Når man kommer højere op, fylder skyggerne mere
og RL aftager.



Når lygten kommer højere op, lyser den 
mere af overfladen op, og RL vokser.



Projekternes nytteværdi

• RL varierer på en simpel måde 
med geometrien

• var det indlysende ?
• Det er tilstrækkeligt at måle 

ved én geometri, når den blot 
svarer til en rimelig afstand

• Denne viden muliggør robuste 
målinger, når blot man har lidt 
forstand på optik

Optik til LTL 800



til at repræsentere dagslys

og vejbelysning

blev der udviklet et grundlag 
for luminanskoefficienten i 
diffus belysning, Qd og et måleapparat



der har været en kraftig deltagelse i CEN TC/226 
WG2, her et møde i ’Ekspertpanelet’



hvor vi blandt andet afprøvede spandemetoden



som var mere praktisk end regnvejrssimulatoren



der blev også studeret 
et ’sprøjteregnvejr’, 
som svarer til 500 mm 
regn i timen !



desuden blev der studeret metoder til måling af friktion



50 m

11 m

11 m
11 m

30 m geometrien blev til som et gennemsnit mellem 11 m og 50 m

omjusteret til 30 m



Der foregik en lignende udvikling i USA, hvor 
de  europæ iske metoder blev kopieret i 
denne og andre ASTM standarder.

EN 1436 m ed  klasse r og må lemetoder for:
 - refleksion i billygtelys
 - refleksion I dagslys
 - farve af hvid og gul afmæ rkning
 - friktion.



COST Action 331 ’Requirements for road marking’

Projektet blev i det væsentlige udført af de nordiske lande (omtales senere)

rapport EDB program



Vådsynbar vejmarkering
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Kraftig deltagelse i ’durability’ projektet



NMF og vejmarkering

NMF har haft en kraftig indflydelse på nationalt 
og internationalt plan

NMF arbejder også på andre områder



Ældning af refleksfolier
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9 prøvepladser Resultat:

Mulighed for simpel over-
vågning af markedet



Mange tak

Se mere på: www.nmfv.dk


