
COST

• Baseres på en traktat
• Drives af EU
• ’Research á la carte’
• ’Concerted action’
• (ingen penge)



COST Action 331

• Krav til kørebaneafmærkning
• Stor indsats fra de nordiske lande
• Omtale af:

Synsafstande til vejstriber
Behov for synsafstande (Preview time)
Trafikantens synsbehov



synsforsøg hos VTI
(inkluderer RL, effektiv 
bredde og lysstyrke)

Synsafstande til vejstriber i billygtebelysning

generel synsmodel
(tilføjelse af førerens 
alder og blæ nding)

‘Visibility’ program
(tilføjelse af køretøjets
geometri og realistiske
lygter)

den effektive bredde er et mål for det afmærkede areal



Visibility



Synsafstande med det lange lys
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En væsentlig forøgelse 
af synsafstanden kræver 
stor indsats

Bredde har næsten samme 
effekt som refleksion (og 
det samme har lysstyrke)



Synsafstande med det korte lys

Kort lys på kantlinie
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Kort lys på midtlinie
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Det kræver en del at bringe synsafstanden op til nærlysgrænsen, 
og meget at drive den derover



Dagslys er inkluderet i ’Visibility’

Tilstrækkelig kontrast fører til lange synsafstande.



Striber, hvis kontrast er mindre end cirka 20%, forsvinder helt.



Vejbelysningsniveauer er også inkluderet i ’Visibility’



Behov for synsafstande (preview 
time)

synsafstand

den tid, det tager at køre synsafstanden = preview time
(hvor mange sekunder man kan se frem)



Forsøg i VTI’s simulator

Man kan holde køretøjet på kørebanen
ved kortere ‘preview time’, men det er 
meget anstrengende.
I praksis har man brug for mere end
1,8 sekund, for eksempel 3 sekunder.

Minimum ‘preview time’ er 1,8 sekund.



Hvilke trafikanters behov skal dækkes ?
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Aldersfordeling i Danmark



transmission i øjet
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blænding fra modkørende
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Skal der regnes med blænding fra modkørende ?



Hvilke lysstyrker skal der regnes med ?

10 000 cdstandard lysfordeling:
COST 331:

15 000 cd75% af lygter er under:
10 000 cd50% af lygter er under:
7 000 cd25% af lygter er under:

UMTRI-2001-19:

lysstyrker fra nye og rene lygter

Hvad betyder snavs og ælde ?
UMTRI-96-10: snavs fører til et tab på 35%
Der er ingen sikker viden om ælde



COST 331 definerer ideelle, middel og dårlige 
forhold

0,50 cd/m23 000 cd60 årdårlige
0,25 cd/m25 000 cd50 årmiddel

ingen10 000 cdungideelle
blændinglysstyrke

førerens 
alderforhold:



Hvad er så trafikantens behov ?

75 m synsafstand (svarer til 3 s ved 90 km/h) ?

2000640dårlige forhold
840230middel forhold
22071ideelle forhold

svensk 
kantlinie

dansk 
kantlinie

RL ved 75 m 
synsafstand



Hvad er så trafikantens behov ?

60 m synsafstand (svarer til 2,4 s ved 90 km/h 
eller 3 s ved 72 km/h) ?

550193dårlige forhold
23083middel forhold
9342ideelle forhold

svensk 
kantlinie

dansk 
kantlinie

RL ved 60 m 
synsafstand



Hvad er så trafikantens behov ?

50 m synsafstand (svarer til 2,0 s ved 90 km/h 
eller 3 s ved 60 km/h) ?

18896dårlige forhold
10349middel forhold
5632ideelle forhold

svensk 
kantlinie

dansk 
kantlinie

RL ved 50 m 
synsafstand



Hvad er så trafikantens behov ?

’Visibility’ er kun et værktøj, de tekniske 
muligheder og pengepungen afgør i hvilket 
omfang trafikantens behov kan opfyldes.

Mange tak


