
 

VTI notat 9-2001

Upplevd och faktisk väntetid

vid plankorsningar

- En experimentell studie
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Som ett led i att öka säkerheten vid plankorsningar planeras flera åtgärder för att

minska antalet olyckor i och i anslutning till plankorsningar. Säkerhetsarbetet kan

få olika konsekvenser för trafikanterna och i praktiken kan en förhöjd säkerhet hos

plankorsningsanordningen i sig få precis motsatta egenskaper för trafikanten. Som

ett led i att öka kunskapen kring trafikanters beteende i interaktionen med plan-

korsningar utförde VTI under våren 1999, på uppdrag av Vägverket, en om-

fattande litteraturstudie (Dahlman, 1999).

Syftet med litteraturstudien var att kartlägga forskning kring trafikanters upp-

levelser i samband med den faktiska och upplevda väntetid som denne utsätts för

vid ankomsten av ett tåg.

Förslaget till ökad säkerhet innebär att vid ett eventuellt funktionsfel hos en

plankorsningsanordning ställs denna i varningssignalering till dess att felet är

lokaliserat. Som förslaget ser ut kommer inte bara den aktuella plankorsningen att

varningssignalera i framtiden, utan även de omkringliggande inom en förut-

bestämd radie. Ett eventuellt funktionsfel kan därför innebära att en mindre tätort

stängs av helt från trafik till och från orten.

Mot bakgrund av litteraturstudien bedömdes behovet av vidare forskning vara
så pass stort att Vägverket tillsammans med Banverket gav VTI i uppdrag att

genom en empirisk experimentell studie studera förhållandet mellan upplevd och

faktisk väntetid vid plankorsningar.

1.2 Begrepp och definitioner

En plankorsning är enligt definitionen en korsning mellan järnväg och väg i

samma plan. Plankorsningen är utrustad med någon form av skydd mot vägen och

dessa utgörs antingen av bommar som täcker hela eller alternativt halva vägen. I

de fall där det saknas bommar är plankorsningen endast utrustad med ljud/ljus

reglerade varningsanordningar, eller enbart kryssmärken. I denna studie görs för-

söken vid s.k. AH-skyddsanläggningar vilket innebär att plankorsningen är ut-

rustad med helbommar som täcker båda körfälten. AH innebär också att spåren är

försedda med hindersdetektorer som känner av då något objekt är placerat mellan

bommarna under varningssekvensen. När plankorsningen ställs i varningssignale-

ring aktiveras varnings/skyddsanordningen mot vägen och då inleds varnings-

tiden. Denna tid löper enligt definition från varningsinitieringen till dess att tåget

passerat och varningen upphört, d.v.s. vägen över spåren är åter öppen för trafik.

För trafikanten börjar väntetiden då han/hon anländer till plankorsningen för att

invänta tåget.
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2 Tidigare forskning
Flera studier visar på människans förmåga att subjektivt uppskatta tid (se bl.a.
Eisler, AD., & Eisler, H, 1994. Edland, A., & Svenson, 0, 1993).

En studie visar på trafikanters subjektiva tidsuppfattning ,i interaktionen med

plankorsningar. Richards och Heathington (1990) visade med sin laborativa studie

att trafikanterna, vid plankorsningar utrustade med bommar, konsekvent över-

skattade tiden från varningsinitieringen till dess att tåget anlände. Generellt

tappade man förtroendet för plankorsningen efter en dryg minuts väntetid och an-

tog då falskt alarm. Samma studie visade även att trafikanterna accepterade en

längre väntetid vid plankorsningar utrustade med bommar än vid plankorsningar

utrustade med enbart ljud/ljus reglering.

Sanders, Kolsrud och Berger (1973) visade med en laborativ studie att 40% av

de tillfrågade trafikanterna angav en subjektiv tid på en minut från det att plan-

korsningen började varningssignalera till dess att tåget skulle anlända.

Tidigare forskning visar även att trafikanter likaväl underskattar den tid som

löper från det att varningsanordningen börjar varningssignalera till dess att tåget

anländer (Lerner, Ratte & Walker 1990).

Rörande trafikanternas uppskattning av tid. Flertalet av studierna är genom-

förda i laborativ miljö vilket försämrar dess validitet avsevärt jämfört med studier

gjorda i verklig trafikmiljö. Tidigare forskning fokuserar också nästan uteslutande

på den del i själva varningstiden som utgörs av den tid från aktiveringen till dess

att tåget anländer. Varningstiden löper enligt definition från dess att varningsan-

ordningen aktiveras till dess att tåget helt passerat och varningsanordningen upp-
hört att varningssignalera, d.v.s. trafiken åter kan släppas på. Richards och

Heathington s (1990) studie visar även att trafikanterna generellt inte räknade vare

sig tiden för bomsänkning eller tiden efter det att tåget passerat som varningstid. I

studien gjordes också observationer vid en ljud/ljus reglerad korsning. Här intro-

ducerar man ett begrepp som förklarar den tid som trafikanten behöver för att fatta

beslut om han/hon skall fortsätta över spåren eller stanna då varningssignaleringen

har inletts. Tiden som benämns dwell time varierade mellan 1-30 sekunder vid de

observerade plankorsningarna. Runt 90% av trafikanterna återfanns vid en dwell

time på cirka 5 sekunder. Av de bilister som kom fram till plankorsningen cirka

10 sekunder innan anländande tåg stannade nästa alla. Allteftersom varningstiden

gick minskade dock antalet stannande trafikanter. Vid cirka 15 sekunder stannade

endast 60% av trafikanterna och 20 sekunder innan tågankomst stannade endast

30%. När väl föraren beslutat sig för att köra över spåren tar ett annat begrepp vid,

clearance time (CL). Principen om clearance time bygger på att när föraren be-

slutat sig för att forcera varningssignaleringen och köra över spåren räknas tiden
från det att fordonet passerat spåren till dess att tåget kommer. Enligt definitionen

är en clearance time på 20 sekunder klassad som riskfylld. Går tiden sedan ytter-

ligare ner till CL10 sekunder har vi en potentiell kollision. Enligt de försök som

Richards och Heathington genomförde fattade trafikanterna beslutet om att köra

över spåren först när man kände sig trygg och säker på att inget tåg skulle utgöra

någon fara, och inte då man blev frustrerad och trött på att vänta. Handlingen
bygger alltså på en medveten handling, en intention att ignorera varnings-

budskapet.

Inledningsvis nämndes ett förslag till hur säkerheten vid plankorsningar skulle
kunna höjas. Förslaget innebär att varningssignaleringen utsträcks till ett större

antal plankorsningar. Ett resultat som framkom i en av Cunitz och Koenig (1977)
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opublicerad rapport belyser förekomsten av falska alarm och hur trafikanterna

över tid har anpassat sitt beteende till varningsanordningens funktion. Vid en

plankorsning utrustad med endast ljud/ljus reglering observerade författarna under

en veckas tid, dygnet runt, 50% falska alarm. Det vill säga, hälften av alla

varningar som utlöstes följdes inte av något tåg.

Rapporten säger inget om antalet tåg eller övrig fordons trafik, annat än att det

rådde normal trafik på sträckan. Lokalbefolkningen i området hade däremot an-

passat sitt resande efter dessa förhållande och visste vilka larm som var falska och

vilka som inte var falska. Då inget tåg kom tog sig trafikanterna över plankors-

ningen utan att ens stanna eller titta efter tåg. Just denna typ av systematik är

förödande för säkerheten vid plankorsningar som inte är helbomsreglerade. Ban-

verket, som ansvarig myndighet, försöker dock bygga bort så många ljud/ljus

reglerade plankorsningar som möjligt genom att byta ut anläggningarna till bom-

reglerade skydd, eller i bästa fall planfria korsningar.
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3 Syftet med vår studie
3.1 Upplevd och faktisk väntetid

Genom att studera varje enskild fordonsförares faktiska väntetid och sedan

jämföra med en subjektivt uppskattad väntetid får vi svar på huruvida

trafikanterna över- eller underskattar väntetiden. För att ytterligare belysa

trafikanternas subjektiva bedömningar ombads försökspersonerna att subjektivt

skatta den upplevda väntetiden enligt en i förväg konstruerad skattningsskala. I

grunden ligger en hypotes om att trafikanterna inte klarar av att uppskatta

väntetiden med någon större exakthet utan att man snarare i hög utsträckning

överskattar den upplevda tiden. Ytterligare, en hypotes är att trafikanterna har

svårare att uppskatta väntetiden i minuter i jämförelse med en förutbestämd icke

numerisk skala. Genom att studera förhållandet mellan den subjektivt angivna och

subjektivt skattade väntetiden och sedan analysera mot den faktiska väntetiden får
vi svar på vilket sätt som bäst passar oss att uppskatta tid.

3.2 Påverkan på tidsuppfattningen
De variabler som kan tänkas påverka trafikantens subjektiva tidsuppfattning är

många. Inom ramen för studien testar vi huruvida variabler som t.ex. plankors-

ningens geografiska plats, kön, plats i bilkön, huruvida trafikanten har bråttom

eller inte, hur många mil/år trafikanten kör (erfarenhet), vilket syfte resan har och

vad trafikanten ägnar sig åt vid väntan på tåget påverkar. Som vi senare kommer

att återkomma till så genomfördes försöket vid två helbomsreglerade plankors-

ningar där trafikanten utsätts för ett fysiskt hinder i form av bommar som täcker

hela vägbanan. Plankorsningarna i studien var dessutom utrustade med sk.

hinderdetektorer vilket gör det möjligt för tågföraren att i förväg upptäcka om

t.ex. ett fordon finns placerat mellan bommarna. Om plankorsningen är placerad i

anslutning till en tätort kan lokalbefolkningen utveckla en referensram för vad

som är lång respektive kort Väntetid beroende på hur ofta man passerar kors-

ningen. Därför är dessa trafikanter särskilt observanta på tillfällen då varnings-
tiden går över vad man normalt är van vid.

Placeringen av plankorsningen kan också göra att lokalbefolkningen, i stor ut-

sträckning, är tvungen att passera för att komma till arbete, skola eller annan

daglig aktivitet. Detta kan i sig medföra att en stor del av trafikanterna är stressade

eller på annat sätt har bråttom och därför överskattar väntetiden.

Trafikintensiteten över dygnet är ofta koncentrerad till vissa tider och mest

trafik passerade de berörda plankorsningarna under morgontimmarna samt under

senare delen av eftermiddagen. Detta gör att risken för köbildning vid plankors-

ningarna ofta bildas vid dessa tidpunkter eftersom tågtrafiken då oftast är som

tätast med avseende på lokaltåg och pendeltåg. Som en variabel finns därför plats

i kön med, eftersom den kan tänkas påverka trafikantens upplevda tid. Om

trafikanten anländer sent till plankorsningen och därmed hamnar långt bak i kön

upplever trafikanten att väntetiden redan har varit lång eftersom så många bilar

står före i kön. Likaså påverkar trafikantens psykiska tillstånd uppfattningen av

tiden och speciellt med avseende på hur stressad föraren upplever att han/hon är.

Blir föraren ståendes långt bak i en kö i väntan på ett tåg, på väg till jobbet, upp-

lever man ofta stress och otålighet. Stressen kan också leda till att trafikanten får

en försämrad inställning till säkerheten vid plankorningar och därmed en sämre
acceptans för marginellt längre väntetider än normalt.
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En annan viktig och intressant variabel är kön, och hur förhållandet ser ut

mellan tex. upplevd väntetid, grad av stress, och förarens kön. Kanske är det rim-

ligt att anta en skillnad i hur män respektive kvinnor upplever väntetiden speciellt

om föraren har bråttom till jobbet eller är allmänt stressad. Eftersom vi i fråge-

formuläret både ber föraren uppskatta väntetiden i minuter samt skatta tiden enligt

en skala, finns goda förutsättningar för att hitta eventuella skillnader mellan

könen.

I Sverige kör en bilförare i genomsnitt cirka 1000-1200 mil/år (Dahlstedt,

1999), och man kan anta att den erfarenhet som föraren får genom att köra mycket

bil påverkar uppfattningen av exempelvis tid vid interaktionen med plankors-

ningar. En van bilförare har säkert blivit utsatt för väntan vid ankomst av tåg fler

gånger än en ovan bilförare och har därför en annan referensram till grund för

tidsbedömningen.

De två sista variablerna som finns med i analysen var vilket syfte trafikanten

hade med resan och vad han/hon gjorde under tiden som man väntade på tåget.

Båda variablerna är intressanta och en möjlig hypotes är att trafikanten känner sig

mer stressad av att vara på väg till jobbet jämfört med att vara på vägtill affären

för att handla. Resor där det finns ett mål som är förknippat med en viss tid, som

jobb eller tandläkarbesök, har en förmåga att inverka stressande på individen. I

detta fall kan föraren uppleva att den tid som går förlorad genom att bli ståendes

vid plankorsningen måste tas igen under den fortsatta färden. I stället för att hålla

koll på tiden då föraren inväntar tåget finns flera sysslor som kan få tiden att gå

lite fortare. Som en fråga i frågeformuläret ingick för föraren att tala om vad

han/hon gjorde under tiden. Hypotesen är att tiden går fortare då trafikantens upp-
märksamhet fokuseras åt något annat än att hålla koll på tiden. I de fall där föraren

har sällskap kan man tänka sig att ett samtal kan få tiden att gå fortare och därmed

leda till lägre subjektiva tidsbedömningar.
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4 Metod

4.1 Försökspersoner

Försökspersonerna bestod av de trafikanter som passerade plankorsningarna under

respektive mätsample. Mätsamplet innefattade de trafikanter som stannade och

vinkades in vid varje tågankomst. Inget specifikt urval gjordes utan den enda be-

gränsningen var antalet trafikanter inom varje mätomgång som begränsats till ca 5

fordon. Inga cyklister, mopedister, tung trafik'eller fotgängare inkluderades utan

bara personbilar och lätta lastbilar. Totalt under båda dagarna stannades 77 bilister

och genomförde en komplett intervju.

4.2 Material

Underlaget för intervjun bestod av ett frågeformulär som försöksledaren fyllde i

under tiden han/hon intervjuade trafikanten. Frågeformuläret bestod av 12 frågor,

utöver bakgrundsinformation om försökspersonen, och tog cirka 2-3 minuter att

fylla i. Frågeformuläret besvarades enbart av föraren i fordonet oavsett antalet

passagerare.
Till experimentet användes också en videokamera med stativ samt kom-

munikationsradio för kontakt mellan videooperatören och försöksledarteamet. Till

försöksledarna fanns det också skrivna instruktioner för hur intervjun skulle ut-

föras och vilken information som skulle ges till trafikanten samt information om

hur denne i efterhand skulle kunna komma i kontakt med projektledaren. Fråge-

formuläret finns bifogat i bilaga 1.

4.3 Plankorsningarna

Försöket genomfördes vid två plankorsningar. Varje korsning studerades under en

dag. Valet av korsningar skedde i samråd med den berörda banregionen. Plankors-

ningarna var geografiskt skilda från varandra men hade samma tekniska utrust-

ning. Båda var utrustade med helbommar, s.k. AH-anläggningar. Dessutom var
varningsanordningarna utrustade med sk. hindersdetektorer, vilket gör det möjligt

för lokföraren att i förväg upptäcka ett eventuellt hinder som finns placerat mellan

bommarna. Båda plankorsningarna var belägna i Västra banregionen och låg på

Västra stambanan. Valet av de två korsningarna baserades på trafikintensiteten

(Årsmedel-dygns-trafik, Ãdt) hos fordonstrafiken och tågtrafiken, samt vägmiljö.

I största möjliga mån eftersträvades att de båda plankorsningarna skulle vara så
identiska som möjligt. Den första plankorsningen låg på länsväg 553 några kilo-

meter norr om Partille och har ett trafikflöde om ca. 1800 fordon i ådt. Plan-

korsning nummer två var belägen drygt 5 kilometer sydväst om Alingsås och har

ca. 1330 fordon i ådt.

4.4 Procedur

Plankorsningarna videofilmades utom trafikanternas synhåll och för varje mät-

sample som bestod av cirka 5 fordon meddelade personen vid videokameran ett

försöksledarteam cirka 500 meter längre fram om vilka bilar som ingick i om-

gången. Ett mätsample är från det att plankorsningen börjar varningssignalera till

dess att bilisterna åter släppts iväg efter avslutad intervju. Varje fordon som sedan

anlände till plankorsningen, då den varningssignalerade, registrerades på videon

och kunde på så vis dummykodas (ges ett individuellt nummer). Varje fordon
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fick på så vis också en individuell faktisk väntetid plus att vi kunde studera om

plats i kön hade någon påverkan på tidsuppfattningen.

När tåget passerat och bilisterna åkt iväg efter det att varningsanordningen upp-

hört att varningssignalera stängdes videokameran av i väntan på nästa mätom-

gång. Cirka 500 meter längre fram vinkade en grupp försöksledare in det mät-

sample av cirka 5 fordon, som omgången innefattade, för en kort intervju. Anled-
ningen till att varje mätomgång bestod av, som mest, cirka 5 fordon var med tanke

på trafikflödet och kapaciteten hos försöksledarna. Bilisterna vinkades .in på en

parkeringsficka och blev intervjuade under cirka 2-3 minuter och fick sedan en

mindre gåva som tack för hjälpen. Efter avslutad intervju släpptes trafikanterna

åter ut på vägen och försöksledarpersonalen väntade in nästa mätomgång bilister.

Till genomförandet användes fyra personer ur Motormännens Riksförbunds

lokala förening i Göteborg. Genomförandet underlättades av Motormännens goda

lokalkännedom och föredömliga agerande. Försöket genomfördes utan medverkan

av polis p.g.a. resursbrist. Efter överenskommelse mellan projektledare och ansva-
rig polismyndighet kunde dock försöken genomföras lagenligt och säkert.

Under förmiddagarna koncentrerades försöket till en riktning och efter lunch

förflyttades försöksledarpersonalen över till motsatt sida. På så vis täcktes trafiken

i båda riktningarna. Denna procedur upprepades vid bägge plankorsningarna.

4.5 Mått

I frågeformuläret användes utöver öppna frågor med fria svarsalternativ även

förutbestämda svarsalternativ och olika skalor. Erfarenhet hos trafikanten mättes

med hjälp av en skala som baserades på hur många mil föraren körde/år. Skalan

för antal. mil/år gick från 1-4, där 1 motsvarade <500 mil/år, 2=500-l500 mil/år,

3:1500-3000 mil/år och 4 >3000 mil/år. Subjektiv tid mättes i två mått varav det
ena utgjordes av en förutbestämd skala. Skalan var numrerad från 1-5 där 1 mot-

svarade mycket lång tid, 2 motsvarade lång tid och 3 var varken lång eller kort tid,

4 var kort tid och 5 mycket kort tid. Skalan hade ingen motsvarighet i minuter,
d.v.s. mycket kort tid innebar inte ett visst antal minuter utan enbart vad föraren

ansåg stämma bäst överens med sin upplevda väntetid. I analysen användes även

skillnaden mellan upplevd och faktisk tid för att tydligare visa på den ökade diffe-

rensen när de båda variablerna ökade.
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5 Resultat

Tabell 1 visar medelvärden och standardavvikelser för den faktiska väntetiden,

den subjektiva väntetiden uppskattad i minuter och enligt skala. Tabellen visar

också varningstid, antal mil/år för föraren och accepterad väntetid. Värdena i

tabellen är angivna i sekunder.

Tabell 1 Medelvärden och standardavvikelserförförsöket.

             

N Minimum Maximum M Sd

Faktisk väntetid (sek) 77 5 205 66,49 41,94

Subjektiv väntetid (sek) 74 30 600 141,08 95,35

Subjektiv väntetid (skala från 77 1 5 3,49 1,07

mkt. Lång tid-mkt. Kort tid)

Varningstid (sek) 77 79 331 135,22 60,1

Mil/år (erfarenhet) 77 1 4 2,75 0,69

Acoepterad väntetid (sek) 75 60 300 172,4 75,46

 

Ur tabellen kan vi utläsa att den subjektiva väntetiden uppskattades i genomsnitt

till 141 sekunder, vilket motsvarar cirka 2,5 minuter. Detta kan jämföras med den

subjektivt uppskattade väntetiden enligt skala, som vari genomsnitt 3,49 och mot-

svarade varken lång eller kort tid. Den faktiska väntetiden motsvarar en dryg
minut. Intressant kan också vara att konstatera att trafikanterna i genomsnitt upp-

skattat cirka 2,5 minuters väntetid samtidigt som man angett att man kan accep-

tera väntetider på cirka 3 minuter. I genomsnitt hade också trafikanterna över-

skattat sin väntetid med 73 sekunder, medan de trafikanter som angett att dom var

stressade i genomsnitt endast överskattat sin väntetid med 45 sekunder. Erfaren-

heten hos trafikanterna motsvarade cirka 1500-3000 mil/år.

För att ytterligare studera hur de båda variablerna faktisk och upplevd tid för-

håller sig till varandra genomfördes en korrelationsanalys. Analysen visade på en

positiv linjär korrelation mellan variablerna,(r=.509, p<.OOl). Likaså förelåg en

negativ korrelation mellan den subjektivt uppskattade tiden och den subjektiva

uppskattningen enligt skala (r: -.450, p<.OOl). Eftersom trafikanten dels ombads

skatta sin väntetid i minuter och dels enligt en förutbestämd skala är det intressant

att studera hur de båda förhåller sig till den faktiska tiden. I figur 1 nedan illustre-

ras förhållandet mellan upplevd tid och faktisk väntetid. Båda variablerna ökar

med tiden, d.v.s. ökar den faktiska väntetiden så ökar även den upplevda och be-

dömningarna blir större ju längre den faktiska väntetiden går. Detta markeras

genom att diagrammet blir glesare med tiden. Den faktiska väntetiden var negativt

korrelerad med uppskattningen enligt skala vilket innebär att då det ena måttet

ökar så minskar det andra (figur 2).
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Figur 1 Förhållandet mellan subjektiv och faktisk tid. (sek)

Till skillnad från den positiva korrelationen mellan upplevd väntetid i minuter och

faktisk tid visar figuren (2) nedan den negativa korrelationen mellan subjektiv

väntetid enligt skala och faktisk väntetid. Skalan är givetvis individuellt bedömd
och värdena motsvarar därför endast förarens motsvarande bedömning av subjek-

tiv tid i sekunder. I figuren syns att observationema är väldigt utspridda vilket

tyder på stor variation i svaren.
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Figur 2 Förhållandet mellan subjektiv väntetid enligtskala ochfaktisk tid. (sek)

En multipel linjär regressionsanalys utfördes med subjektiv väntettid i sekunder

som beroendevariabel och följande oberoende variabler: faktisk Väntetid, sub-

jektiv väntetid enligt skala, korsningens geografiska plats, kön, plats i kön, om

trañkanten hade bråttom eller inte, erfarenhet (mil/år), syftet med resan och vad
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trafikanten gjorde under tiden han/han väntade på tåget. Ur tabell 2 framgår att det

endast föreligger ett statistiskt signifikant samband mellan variablerna subjektiv

väntetid och faktisk väntetid (r=.51,p<.OOl), samt mellan subjektiv tid i minuter

och subjektiv väntetid enligt skala (r=-.45,p<.OOl).

Tabell 2 Resultat av multipel linjär regressionsanalys med upplevd väntetid i
sekunder som beroendevariabel.

                 

r B Beta T p

Intercept 58,113 0,653 0,516

Faktisk tid 0,509 0,979 0,433 4,167 0,000

Subj.tid enligt skala -0,450 -25,534 -0,286 -2,700 0,009

Typ av korsning -0,201 -20,007 -0,104 -0,978 0,332

Kön -0,152 5,348 0,028 0,258 0,797

Köplats 0,093 0,598 0,005 0,046 0,963

Bråttom 0,164 27,542 0,131 1,286 0,203

Mil/år 0,157 21,530 0,149 1,461 0,149

Syfte 0,123 12,651 0,146 1,486 0,142

Syssla 0,235 11,574 0,090 0,907 0,368

 

Beroende variabel: Upplevd väntetid i sekunder. (R=.667)

 

Parallellt med den första analysen gjordes en motsvarande beräkning med subjek-

tiv väntetid enlig skala som beroendevariabel. Anledningen till detta var att under-

söka om någon av de oberoende variablerna möjligen påverkade den bedömning

trafikanten gjorde på skalan, jämfört med den subjektiva bedömningen i minuter. 1

tabell 3 framgår det att endast den subjektiva tidsbedömningen i minuter visar på

ett statistiskt signifikant förhållande mot den subjektiva skalan enligt samma mo-

dell som i första analysen (r=-,45p<,OOl).

Tabell 3 Resultat av multipel linjär regressionsanalys med upplevd väntetid,
skattad enligt skala som beroendevariabel.

            

     

r B Beta T p

Intercept 2,968 2,793 0,007

Faktisk tid -0,320 -2,866 -0,113 -0,862 0,392

Typ av korsning 0,313 0,342 0,159 1,335 0,187

kön 0,180 0,185 0,086 0,712 0,479

Köplats -0,172 -7,609 -0,058 -0,470 0,640

Bråttom -0,050 -5,054 0,002 -0,018 0,985

Mil/år 0,113 0,275 0,170 1,479 0,144

Syfte -0,048 -5,106 -0,005 -0,047 0,963

Syssla -0,177 -4,050 -0,028 -0,250 0,803

subjektiv tid -0,450 -4,061 -0,363 -2,700 0,009

 

 

Beroendevariabel: Upplevd väntetid enligt skattad skala. (R=.543)

Trafikanterna har alltså i genomsnitt gjort en bättre bedömning av sin upplevda

väntetid i minuter jämfört med den förutbestämda skalan. Spridningen och de

individuella skillnaderna var betydligt större i skalbedömningen som illustrerades

i figur 2.
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6 Diskussion

6.1 Upplevd tid

Ur resultaten kunde vi konstatera att den subjektiva väntetiden uppskattades till i

genomsnitt 2,5 minuter (141 sekunder) samtidigt som den faktiska väntetiden i

genomsnitt endast var drygt 1 minut (66 sekunder). Förhållandet var signifikant

och som vi kunde utläsa ur figur 1 så är flertalet av observationerna koncentrerade

till faktiska väntetider under 100 sekunder och motsvarande 200 upplevda

sekunder.

Enligt den skala som vi lät trafikanten skatta sin upplevda väntetid på så visade

resultatet att den subjektiva väntetiden upplevdes som varken lång eller kort. Re-

sultatet visade också att de båda subjektiva väntetidsbedömningarna var korre-

lerade med varandra.

Av de tillfrågade trafikanterna uppgav 27% att dom hade bråttom samtidigt

som vi fann ett signifikant förhållande i skillnaden mellan upplevd och faktisk tid

och huruvida trafikanten ansåg sig ha bråttom eller inte. De trafikanter som ansåg

sig ha bråttom har generellt gjort mindre överskattningar av subjektiv väntetid.

Dessa trafikanter hade i genomsnitt endast överskattat tiden med 45 sekunder,

vilket kan jämföras med 73 sekunder för de övriga trafikanterna. Resultatet visar

att de som angett att dom har bråttom har angett en högre skattning enligt skalan,
men samtidigt haft en bättre precision i den subjektiva bedömningen i minuter.

Inledningsvis diskuterades tidigare forskning (Richards och Heathington, 1990)

inom området där vi kunde se att även försökspersonerna i en laborativ studie

konsekvent överskattade den del av väntetiden som utgörs av tiden från varnings-

initiering till dess att tåget anländer. Resultaten från den amerikanska studien

stämmer väl överens med de resultat vår undersökning visar. Vad som skiljer vår

studie från de övriga är att vi mätt den faktiska väntetiden och sedan analyserat

mot två uppskattade mått på den subjektiva bedömningen. Till grund för den sub-

jektiva bedömningen ligger också hela varningstiden (från varningsinitiering till

dess att fordonet åter tillåts korsa spåret)n och den faktiska väntetiden. I övriga

studier inkluderas bara den tid från varningssignaleringens initiering till dess att

tåget kommer.

6.2 Faktisk och accepterad tid

Den genomsnittliga faktiska tiden för båda plankorsningarna var 66 sekunder

vilket var knappt hälften av den subjektivt upplevda väntetiden på 141 sekunder.

Skillnaderna i varningstid mellan de båda plankorsningarna var marginelloch som

mest kunde vi registrera en varningstid på 330 sekunder (5,5 minuter) och som

minst 79 sekunder (1,2 minuter). Den accepterade maximala väntetiden som trafi-

kanten kunde tänka sig att vänta visade sig ligga på 3 minuter (180 sekunder),

alltså 40 sekunder längre än den subjektivt uppskattade. Att trafikanten igenom-

snitt accepterat en längre väntetid än vad man upplevt kan innebära att väntetiden

vid just dessa förhållanden inte var något större problem. Eftersom cirka 1/3 av

trafikanterna också ansåg sig ha bråttom så har inte stressen påverkat tidsupp-

fattningen nämnvärt. Jämfört med tidigare forskning så skiljer sig våra resultat

med avseende på accepterad väntetid. I en studie som nämndes inledningsvis

konstaterades att den accepterade maximala väntetiden låg på en dryg minut

(Sanders, Kolsrud och Berger, 1973), därefter antog trafikanterna att det var falskt

alarm.
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Möjligen kan man anta att trafikanterna också gjort överskattningar i mot-

svarande grad även vid skalbedömningen med cirka 150%. Detta skulle innebära

att samma generella överskattning motsvarar en accepterad maximal väntetid på

cirka 1,5 minuter. Hur som helst finns inget i undersökningen som stödjer detta

resonemang, men man kan anta att baserat på vad vi vet sedan tidigare om tidsbe-

dömningen är det inte omöjligt att det även finns en överskattning i skalbedöm-

ningen. Om detta är korrekt stämmer våra resultat ganska väl överens med

tidigare forskning som talar om accepterade tider på cirka en dryg minut. Vad som

däremot överensstämmer med vår studie är att trafikanterna generellt accepterar

en längre väntetid vid plankorsningar reglerade med bommar jämfört med

ljud/ljus reglering. 62% av förarna i vår studie har angett att man lättare accepterar

längre väntetid vid bomreglerade plankorsningar.

6.3 Vad påverkar trafikantens upplevelse av tid

I resultaten kunde vi konstatera att ingen av de variabler som studerades hade

någon statistiskt signifikant påverkan på trafikantens tidsupplevelse. Ingen av de

båda regressionsanalyserna visade på att tidsuppfattningen i minuter eller bedöm-

ningen enligt skala påverkades av någon av de variabler vi mätt. Analysen visades

dock att trafikanterna gjorde bättre uppskattningar av sin väntetid i minuter än

med hjälp av den förutbestämda skalan. Spridningen och de individuella varia-

tionerna var betydligt större i skalbedömningen. Plankorsningarnas geografiska

placering var sådan att de boende i området med största sannolikhet var tvungna

att passera för att kunna komma till jobb eller skola som var beläget utanför sam-

hället. Resultaten talar för att vi i stort sett hade samma kategorier trafikanter som

passerade under bägge dagarna och i huvudsak var trafikanterna på väg till eller

ifrån arbete (29%). Trots att dessa trafikanter motsvarade 1/3 av det totala antalet

försökspersoner så finns inget som stärker att dom skulle vara mer stressade eller

har angett en längre subjektiv väntetid. Inledningsvis beskrevs möjligheten för

lokalbefolkningen att anpassa sina restider och vanor efter tågtrafiken i området.

Eftersom vi enligt de data som samlats in verkar ha fångat mycket av den trafik

som går till och från arbetet i de omkringliggande samhällena så verkar inte be-

folkningen ha utvecklat någon direkt säkerhetsrisk .i interaktionen med plan-

korsningen. Om trafikanten vid upprepade tillfällen blivit ståendes längre stunder

i väntan på tåg hade den subjektiva tidsuppfattningen med största sannolikhet

blivit betydligt större än vad resultaten visar. Det som stärker detta resonemang är

att endast 13% av trafikanterna har angett att dom vid något tillfälle trott att det

varit fel på varningsanordningen, eftersom inget tåg kom. Att vi under båda

dagarna hade 27% som ansåg sig ha bråttom utan att för den delen ange att det var
fel på varningsanordningen kan också tolkas som att det inte föreligger någon

tradition av för långa väntetider. Till diskussionen kan tilläggas att plankors-

ningarnas geografiska placering var sådan att inte allt för långt från vår försöks-

plats låg två tåghållplatser. Med anledning av det så kunde varningstiden i vissa

fall gå över vad som var normalt.

Inte heller kön hade någon påverkan på tidsuppfattningen. Av det totala antalet

trafikanter som deltog i studien var 61% män och 39% kvinnor. Könsfördelningen

var ganska jämn men man har inte varit statistiskt olika i sina bedömningar av tid,

och inte heller har något av könen angett att man har mer bråttom.
Ytterligare ett mått som kan tänkas påverka trafikanten i bedömningen av

väntetid är hur pass van bilförare han/hon anser sig vara. Vanligen baseras detta

14 VTI notat 9-2001



på hur många mil/år trafikanten i genomsnitt kör. Normalt kör en billist mellan

'1000-1200 mil/år (Dahlstedt, 1999). Ur resultaten från vår undersökning kunde vi

konstatera att de trafikanter som passerade plankorsningarna i genomsnitt körde

mellan 1500-3000 mil/år. Givetvis är skillnaden mellan 1500 och 3000 ganska

stor, men i genomsnitt låg alltså trafikanterna över medel. Det antal mil som föra-

ren körde/år hade däremot ingen statistisk påverkan på dennes subjektiva tids-

uppfattning.

Experimentets upplägg var sådant att vi av resursskäl endast kunde vinka in

maximalt 5 fordon/mätomgång. Eftersom vi hade med plats i kön som en variabel

så kunde alltså ingen trafikant komma längre bak än femte bil. Trafiken vid båda

plankorsningarna var uppmätt till 1800 respektive 1330 ÅDT (Års-dygn-medel-

trafik) vilket kan betraktas som relativt högtrafikerat. Anledningen till det höga

trafikflödet tros vara att båda plankorsningarna var belägna mellan E20

(Stockholm-Göteborg) och två mindre samhällen. Boende i de två samhällena var

i huvudsak tvungna att passera de båda plankorsningarna för att komma ut på E20

på vägtill eller ifrån Göteborg. I resultaten visade det sig dock att trafiken var

ganska utspridd över dygnet, vilket vi från början inte trodde. Plats i kön hade

därför ingen signifikant effekt på trafikantens upplevda väntetid och detta för-

klaras troligen av att nästan 48% av observationerna endast utgjordes av ett for-

don, och 39% av två fordon. En fråga kvarstår alltså i hur övriga trafikanter på-

verkar vår tidsuppfattning. En hypotes som ställdes upp inledningsvis var att i de
fall där trafikanten anländer till en varningssignalerande plankorsning och upp-

täcker att det står två eller fler fordon före i kön får en annan tidsuppfattning.

Troligen uppfattar denne tiden som längre eftersom han/hon förutsätter att fram-

förvarande fordon redan stått och väntat en tid och därmed ligger det lättare till

hands att ytterligare överskatta sin subjektiva bedömning jämfört med om man

stått som första bil.

I 57% av fallen var föraren ensam i sin bil och i 31% hade föraren sällskap av

en person. En möjlig faktor som också kunde tänkas påverka den subjektiva tids-

uppfattningen var vad föraren och dennes eventuella passagerare underhöll sig

med under tiden bommarna var nere. Få trafikanter har sådan tur att just när

bommarna börjat gå ner så startar nyheterna på radion. Om trafikanten har möj-

lighet att rikta sin koncentration från plankorsningen och mot t.ex. ett intressant

radioprogram, eller en diskussion med sin medpassagerare så upplevs inte tiden så

lång. Av de tillfrågade har 55% angett att man inte gjorde något speciellt eller att

man vilade. Endast 26% har angett att man lyssnade på radion. Inget speciellt

kan säkert innebära att trafikanten lyssnar på radio eller pratar med passageraren,

men eftersom vi inte gav föraren förutbestämda alternativ så vet vi inte säkert vad

han/hon menade.

Liksom vår studie har många intressanta resultat har den också många brister

och några kan tas upp för diskussion. Givetvis kan man alltid i efterhand säga att

fler observationer hade kunnat ge bättre och säkrare resultat. Fler observationer

kostar dock både mer tid och pengar samtidigt som det inte alls är en garanti för

signifikanta resultat.

Människans dåliga förmåga att uppskatta tid är något som vi återkommit till

under studien. För att med större möjlighet kunna inhämta information om hur

den subjektiva väntetidenförhåller sig till den faktiska skulle det vara möjligt att

använda fasta varningstider. Exempelvis kunde varningstiden bestå av tre intervall

där den vid första tillfället var tex. 11/2 minut, i andra 3 minuter och i sista 41/2

minut. Genom detta visar det sig tydligare inom vilka tidsramar vi är bättre
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respektive sämre på att uppskatta tid. Inför studien, prövades möjligheten till ovan

givna förslag , men p.g.a. tekniska komplikationer var det inte genomförbart.

Eftersom en stor del av de plankorsningar som finns i Sverige inte ännu är ut-

rustade med helbommar (s.k. A-anläggningar) skulle möjligen resultaten se annor-

lunda ut om studien genomförts vid exempelvis en bomreglerad korsning och en

ljud/ljus reglerad korsning. Möjligen spelar det fysiska hindret, i form av bom-

men, en roll vid uppskattningen av väntetid och tas hindret bort kan trafikanten

komma att påverkas åt ena eller andra hållet.

Ytterligare en punkt värd att nämna är det förhållandevis begränsade urvalet

trafikanter. Studien inkluderar endast bilförare och förare av lätta lastbilar samt

motorcyklister. Två viktiga kategorier trafikanter har utelämnats avsiktligt, näm-

ligen yrkesförare av tungtrafik och gång/cykel trafikanter som av kapacitets- och

praktiska skäl har utelämnats. Möjligen är det så att vi har den största andelen

överträdelser bland gång/cykel trafikanterna och därför borde dessa inkluderats.

Den tunga yrkestrafiken har också sin värdefulla erfarenhet och möjliga referens-

ramar i interaktionen med plankorsningar som kunde vara värdefulla i uppfatt-

ningen av tid.

Eftersom forskningen i fält ännu inte är fullt etablerad vad gäller att studera tra-

fikanternas upplevelser av tid vid plankorsningar finns många tankar och idéer om

hur detta vidare skulle kunna studeras. Denna studien är av alldeles för liten om-

fattning för att kunna ligga till grund för generella slutsatser, men ändå ett försök

till att ge en ökad förståelse av trafikantens interaktion med plankorsningar.
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7 Sammanfattning
Två AH-utrustade plankorsningar studerades med avseende på trafikanternas

upplevelser av väntetiden vid ankomsten av tåg.

Totalt deltog 77 personer i studien varav 61% var män och 39% kvinnor.

I genomsnitt var varningstiden vid båda plankorsningarna 66 sekunder.

Den faktiska väntetiden vid bägge plankorsningarna var i genomsnitt 1 minut

och 5 sekunder.

Den genomsnittliga upplevda väntetiden enligt de båda måtten var 2 minuter
och 21 sekunder, respektive varken lång eller kort tid enligt skalan.

Tre minuter ansågs vara den maximala väntetid som trafikanterna accepterade
att vänta vid en plankorsning av studerat slag.

Generellt ansåg 62% av förarna att det var lättare att acceptera längre vänte-
tider vid plankorsningar reglerade med bommar jämfört med ljud/ljus regler-

ade.

De trafikanter som angett att man hade bråttom har också generellt angett en
kortare väntetid än de som inte hade bråttom.

Faktorer som kön, plats i kön, antal mil/år, hur många personer som finns i
bilen, vad man gör under tiden man väntar på tåget, vilket syfte man har med

resan och om man har bråttom har ingen statistiskt signifikant påverkan på
trafikantens subjektiva tidsuppfattning varken i bedömningen i minuter eller

enligt skalan.

Trafikanterna har generellt gjort bättre subjektiva bedömningar i minuter än
enligt den förutbestämda skalan.

Endast 13% av trafikanterna angav att dom någon gång under väntetiden hade
en misstanke om, att det var fel på varningsanordningen, eftersom tåget dröjde.
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Bilaga 1

   

Sid 1 (2)

Frågeformulär Jvg-fältförsök vt-00

Datum: Korsning: Sampl,nr: Tid:

Kön: M K

BAKGRUNDSVARIABLER

 

Biltyp: Pb ( ) Lb ( ) Buss ( ) Mc ( ) Övrigt:

 

Färg på fordonet:

 

Antal pers, i fordonet:

  

FRÅGOR TILL TRAFIKANTEN

 

1) Varifrån startade du '.7

  

2) Vart är du på väg ?

2b) har du bråttom ?

Ja ( )
Nej ()
Annat:

 

3) Vad är syftet med resan '.7

 

4) Hur många mil om året kör du ?

<500 ( ) 500-1500 ( ) 1500-3000 ( ) >3000 ( )

5) Hur ofta brukar du passera jårnvågskorsningen?

Första gången ( )

Några gånger per år ( )

Varje månad ( )

Varje vecka ( )

Flera ggr. i veckan ( )
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6) Hur många minuter fick du stå och vänta Vid järnvägskorsningen ?

(ange i minuter)

6b) Kan du skatta på en skala hur lång tid du fick stå och Vänta Vid plankorsningen ?

l 2 3 4 5

  

(l-Mkt lång tid. 2-Lång tid. 3-Varken lång eller kort. 4-kort tid. 5-mkt kort tid.)

7) Började du fundera på om det var fel på varningsanordningen?

Ja()

Nd()
Vet ej ( )

8) Hur lång tid tycker du att det är acceptabelt att få Vänta 7 (ange i minuter)

 

9) Hur lång tid tror du järnvägsövergången varningssignalerar/ Visar rödsignal?
(minuter)

 

10) Vad gjorde du under tiden du väntade på tåget ?

 

11) Är det lättare att acceptera en längre Väntan vid bommar jämfört med ljus och

ljudsignal ?

Ja()

N@()
Vet ej ()

12) Har du någon gång kört Över spåren, mot röd signal ?

Ja ( )

Nd()
Vet ej ()
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