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Sidste møde i november 2017

• 4. Samarbejdsprojekter i bestillingsprocessen?

• 4.1 Tunneludformning og belysning

• 4.3 Opdagelsesafstand til personer i vejbelysning

• 4.4 Forslag til metode til fastlæggelse af P-værdier

• 4.5 Kravdokumentasjon for armaturer
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• 5. Igangværende samarbejdsprojekter

• 5.1 Opfølgning af ”Ældningsprojektet”: Overvågning af markedet for 

refleksfolier

• 5.2 Nordiske tilstandsmålinger af vejafmærkning NordFoU projekt

• 5.3 Nordisk prøvefelt for vegoppmerking- nordisk godkjenningsordning

for vegoppmerkingsmaterialer 

• 5.4 Nordiske regelverk for kvalitetskontroll av vegoppmerking (leveranse

– garanti og tilstandskontrol i kontraktsperioden)

• 5.5 Funktionskrav til vejtavler

• 5.6 Fremstilling af en blændingsmåler
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• 5.7 Opdatering af COST 331 projektet

• Del 1 En ny platform for Visibility programmet

• Del 2 Måling af lysudsendelse fra moderne billygter

• Del 3 Supplerende køreforsøg

• 5.8 Forskellige metoder til friktionsmåling

• 5.9 Måling af vejbelægningers lystekniske egenskaber
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Færdige projekter

• Størrelser af tekst og symboler på kørebanen

• Visuel distraktion
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P-værdier, fastlæggelse
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Formål: Sammenhæng mellem P-klasser og ÅDT

Vejtyper:

•”2+1” veje
•2-sporede veje i åbent land
•4-sporede motorveje i åbent land

Metode:

Antallet af vognbaneskift på en ca. 1000 m lang 
vejstrækning optælles ud fra 8 timers dronevideo 
over en dag mellem kl. 06:00 – 18:00. 



Video fra drone



• Antal registrerede vognbaneskift: 3068
(7 timer og 15 minutter)

• Beregnet antal hjulpassager i alt: 12272
(1 vognbaneskift = 4 hjulpassager) 

• Genn. antal hjulpassager/ktj.: 1,2

• Antal hjulpassager pr. døgn: 23267

• Længde af vejstrækningen: 1176 m

• Antal vognbanestriber i alt: 79

• Antal hjulpassager pr. stribe pr. døgn: 295

• Antal hjulpassager pr. stribe pr. år: 295 x 300 døgn = 88.500

Beregning af antal hjulpassager pr. stribe pr. år på
2+1 vej



P-værdier



Nordisk prøvefelt for 

vejafmærkning
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Teststrækningerne. Gørløv og Heslemoen
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Nordisk prøvefelt for 

vejafmærkning

15.



Certifikat
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Nordiske regler for kvalitetskontrol af udlagt 
materiale

• Foreløbigt indhold:
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Revision af Visibility, Cost 331

• Problem: Der konstateres længere synsafstand i en række 
situationer end Visibility viser. Hvorfor?

• Billygterne er blevet bedre ?

• Metoden til fastlæggelse af synsafstanden undervurderer 
synsafstanden ?

• Visibility Level ( VL) er sat for højt i Visibility ? ( 1 svarer til lette 
forhold og 10 svarer til komplicerede forhold )
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Billygterne er blevet bedre
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Cost 331 revision, Visibility

Fører, blænding og køretøj

førerens alder: 20

Sløringsluminans (cd/m2): 0 Se COST 331

køretøj nr.: 1 1: personbil

2: stort køretøj

Billygter og RL

faktor for lysstyrke: 1,00

lysfordeling nr.: 2 se tabel

Lysfordeling 

nr. Nærlys

RL vejstribe 100 1 NMF 25%

RL vejbelægning 20 2 NMF 50%

3 NMF 75%

Diffus belysning og Qd 4 COST 331 *)

belysningsstyrke (lux): 0

Lysfordeling 

nr. Fjernlys

Qd vejstribe 130 5 NMF 25%

Qd vejbelægning 60 6 NMF 50%

7 NMF 75%

Vejstribe placering og geometri 8 COST 331

placering fra køretøjets midte (m): 2

*) tilnærmet 

ved brug af 

tabel

stribe bredde (m) 0,2

hvis punkteret angives desuden

længde (m): 1

og mellemrum (m): 2

Forudsætninger for synlighed

visibility level (normalt 10): 10

hastighed (km/h): 90

Resultater

synsafstand (m): 81,5

preview time (s) 3,3
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Billede i Visibility
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Billygternes betydning
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Variation af VL
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Metode til vurdering af 

synsafstand

•Projektförslag del 1: Metodtester
• Kantstolpsmetoden och reflektormetoden jämförs enligt följande:

• � Kantstolpsmetoden i fart

• � Kantstolpsmetoden i stillastående

• � Reflektormetoden i fart

• � Reflektormetoden i stillastående

• Utöver detta undersöks om en eyetracker (ögonrörelsesystem) kan 

användas för att bedöma vägmarkeringars synavstånd.
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Validering og fastlæggelse af VL

•Projektförslag del 2: Fortsättning –

valideringsstudie
• Förutsatt att del 1 resulterar i en reliabel metod för att mäta en 

vägmarkerings synavstånd, genomförs del 2 som är ett fullskaligt 

fältförsök med syfte att validera Visibility.

• I praktiken innebär detta att bestämma vilket värde på VL som ger bäst 

överensstämmelse mellan uppmätta och beräknade synavstånd. 

• Projektet begränsas till att avse en körsituation i goda synbetingelser 

(ingen mötande trafik, torrt väglag, rak och plan väg).
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Måling af friktion

26.



Metoder til Mobile 

friktionsmålinger
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PFT
RFT
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TWO
RMT



Kørebanesymboler, test af størrelser og 

form
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Projektspørgsmål
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Undersøgte symboler
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Testeksempler
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Testeksempler, Rødt symbol
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Testeksempel, Hvidt symbol
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Afstand mellem symboler

• Afstanden mellem symbolerne i længderetningen 
skal være 2X symbolhøjden
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Aldersforskel?

• Ældre skal have større symboler end yngre og 
midaldrene
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