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tekspersonal på VTI för hjälp att erhålla Önskad litteratur. Jag vill även tacka

Hans-Erik Pettersson, VTI, för handledning Och visat intresse.

Anna Anund
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l BAKGRUND OCH SYFTE .

Den trafikinformation som trafikanter använder sig utav kan struktereras i tre

grupper:

- Operativ information, d.v.s. information som erhålls under resan och som krä-
ver att trafikanten direkt fattar ett beslut och genomför den eventuella operatio-
nen, t.ex. som vid vägvisningsskylt.

- Taktisk information, d.v.s. information som erhålls under resan och som an-

vänds för planläggning av den fortsatta resan, t.ex. information om att avstån-

det till nästa rastplats är 5 km.

- Strategisk information innebär information som erhålls före resan påbörjas,

t.ex. kartor.

För att trafikanter ska kunna planera sin körning under resans gång och göra tak-

tiska val under körningen, krävs information om vilka möjligheter kommande

vägmiljö erbjuder, ovan kallad taktisk information. Det finns anledning att anta att

den service som våra vägar kan erbjuda skulle kunna utnyttjas långt effektivare

om trafikanterna gavs sådan information att de kunde planera sin körning över en

längre vägsträcka än den de direkt kan se. Det kan till exempel för landsvägstrafik

vara information om att ett stigningsfält för omkörning finns längre fram eller hur

långt det är till nästa rastplats på den sida av vägen som de färdas. För tätortstrafik

kan det vara information vid infartema till tätortema om var det finns lediga par-

keringsplatser. I USA och i vissa europeiska länder finns sådan information utmed

en del av vägnätet. Litteratursökningen avser behandla existerande taktisk infor-

mation, till vilken det kan finnas erfarenheter av trafikantbeteende. Inom till ex-

empel "RTI- området" finns det inte några direkta erfarenheter av trafikantbete-

ende och därför har inte litteratur inom det området beaktats.

Projektet syftar till att kartlägga vilka kunskaper och erfarenheter det finns i sam-

band med taktisk information samt att skissera vilken taktisk information de sven-

ska trafikanterna skulle kunna erbjudas. Projektet har genomförts som en littera-

turstudie och har bekostats av VTIs egna FoU-medel från KFB Tema

"trañkantbeteende-trafikteknik".

VTI NOTAT 51-1994



2 LITTERATURSÖKNING

2. 1 Databaser

Litteratursökningen har genomförts i databaserna ROADLINE, TRIS och IRRD.

För att förenkla och strukturera arbetet vid sökningen delades intresseområdet i

två delar, ett för tätortsrelevant information, vilket visade sig i huvudsak behandla

parkeringsinformationssystem och ett för övrig taktisk trañkantinformation. För

vart och ett av områdena erhölls ett 30-tal artiklar och rapporter, varav ca hälften

var av större intresse och finns dokumenterade i referensförteckningen.
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3

3.1

PARKERINGSINFORMATION

Översikt av litteratur om parkeringsinformation

För att kartlägga vilka kunskaper och erfarenheter som finns inom området och

inte minst vilka kunskaper och erfarenheter som inte finns, har en tabell med syfte

och medium i tabellhuvudena konstruerats. Artiklarnas och rapportemas referens-

nummer har placerats i relevant ruta med avseende på innehållet.

       

Tabell 1 Tabellen avser beskriva vilket/vilka områden dokumentation behand-
lar. Områdena definieras med avseende på dokumentationens syfte
och vilka medium som har använts för att uppnå dem. Siffrorna i ta-

bellen är referensemas nummer.

SYFTE

MEDIUM Vägvisning Betalning Kontroll Miljö

Statiska

skyltar

Variabla 30,19,12,11,26 8,15 19,24,26

skyltar 10,15,9,1,18 15,18

31,8,32,24

Elektroniska 30,19,11,31,8 8,15 19,24,15

systern 24,26,10,1,18 18

Övriga 12,33,34,28,24

tekniska

system

      

Nedan ses korta förklaringar till några av de media som finns i tabell 1.

Statiska skyltar förmedlar i huvudsak information om vägen till parkeringsplat-

SCR.
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Variabla skyltar är skyltar på vilka meddelanden kan varieras. Skyltarna används

framförallt till system som förmedlar information om antal lediga p-platser. Om

parkeringsplatsen är full sänds meddelandet, i huvudsak via telenätet, till skyl-

tarna. Ofta används skyltarna som ett komplement till de statiska skyltarna. De

används även vid parkeringshusen för att t.ex. informera om på vilken våning det

finns lediga p-platser.

Med elektroniska system menas hela informationssystemet från insamling av

information, överföring och presentation på exempelvis variabla skyltar.

Övriga tekniska system är t.ex. radioinformation och videotekniker.

Det bör poängteras att tabellen inte visar något om litteraturens kvalitet och ak-

tualitet.

Litteraturen om parkeringsinformationssystem behandlar till stor del vilka system

som finns i dag och hur de fungerar tekniskt. En stor del av litteraturen har place-

rats i rutorna för vägvisning där mediet är variabla skyltar och elektroniska sys-

tem. Väldigt lite av litteraturen behandlar hur trafikanterna upplever och utnyttjar

systemen. Analysema av effekterna visade, i de flesta fall, att parkeringsinforma-

tionssystem, så kallade PGI-system (Parking, Guidance and Information), utnyttjas

av ca 20-30 % av trafikanterna. Systemen används i större utsträckning av turister

och långväga resenärer än av de närboende. Författarna i en artikel hävdade att

kvinnor utnyttjade informationen mer än män. I vissa undersökningar ansåg man

att utnyttjandet av PGI-systemet ökade vid stora trañkmängder. Kvaliten på

effektstudierna är svår att bedöma, men i ett par av artiklarna anser författarna att

det inte finns någon undersökning som på ett korrekt sätt har analyserat effekterna

av PGI-system, det gäller även studier av förarnas attityder. De flesta artiklar och

rapporter redovisar resultat från undersökningar om mängden söktrafik i

tätorterna, d.v.s. trafik som söker parkeringsplats. Andelen varierar mellan 10-

40 %. Ytterligare ämnen som var gemensamma i en stor del av litteraturen var:

- Förhandsinformation och vägvisning till lediga parkeringsplatser.

o Avancerade parkeringsinforrnationssystem i olika länder.

o Guidningssystem till parkeringsplatser.

o Tekniska lösningar för registrering av lediga p-platser.
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- Tekniska lösningar på hur trafikanterna erhåller information om var de lediga
parkeringsplatsema finns. 4

3.1.1 Parkeringsinformation med vägvisning som syfte

Generellt kan man säga att alla erhållna artiklar mer eller mindre handlar om väg-

visning. Detta är också det ämne som är bäst beskrivet och dokumenterat.

William Young, verksam vid Monash University i Clayton, Victoria i Australien

är en forskare som skrivit många intressanta artiklar i ämnet. Han har bl.a. publi-

cerat en artikel där befintliga parkeringssystem i Australien och Tyskland jämförs

(29). Artikeln behandlar kartor, skyltdesign, parkeringsbegränsning, parkerings-

kostnad, skyltplacering, markering i vägbanan och vägutformning. En av slutsat-

serna är att parkeringsinformationssystem i Australien och Tyskland skiljer sig åt i

de flesta avseenden och att fördelarna med ländernas system ofta inte kan överfö-

ras mellan ländema. En sak som kan överföras från Tyskland till Australien är det

systematiska sätt tyskarna samordnar sina informationssystem. Samordningen

hjälper förarna och har en välgörande effekt på transportsystemet vad avser sökti-

den efter parkeringsplatser, bensinkonsumtionen, trañkstockning och förorening.

Artikeln är teknisk inriktad, framförallt mot funktionen olika typer av variabla

skyltar.

I en annan artikel (19) beskriver bl.a. Young PGI-systemet d.v.s. Parking,

Guidance and Information. Målet med systemet är en effektivare användning av

parkeringsplatsema och en minskning av söktrafiken. PGI-systemen innehåller

fyra delar, med ett inbördes förhållande:

- Vägskyltar med möjlighet att presentera en mindre mängd föränderlig infor-
mation.

- Räkningsmekanik vid parkeringsplatsema, vilken kan räkna antalet inkom-
mande och avgående fordon till platsen samt antalet lediga platser.

- Kontrollcenter som producerar data om parkeringsplatsen är upptagen eller

inte samt utför funktionskontroller av skyltarnas displayer.

- Telekommunikationsnätvärk som underlättar utbytet av information mellan
parkeringsplatsema, kontrollcentret och de variabla skyltarna.
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Artikeln behandlar även insamling av data, dataöverföring, informationsmetoder

och skyltdesign. Dessutom diskuteras information som gör det möjligt att lokali-

sera parkeringsplatser och information om riktningen till parkeringsplatsen samt

om information om det finns lediga parkeringsplatser. Ett delkapitel behandlar

tidigare utförda effektstudier av typ före-efterstudier samt attitydundersökningar.

Studier från Aachen visade en ökad användning av PGI-systemet för förare som

sällan besökte staden och för förare med ett stort avstånd mellan hemmet och

staden. 81 % av förarna sade att de hade parkerat på den plats de från början hade

tänkt. Av dem var det 46 % som använde PGI-systemet för att bekräfta att det var

ledigt där de tänkt parkera. Av dem som inte parkerat där de tänkt var det 56 %

som använde PGI-systemet för att finna en parkeringsplats.

Före-efterstudier vid en parkeringsplats i Köln visade en ökning av användandet

av parkeringsplatserna efter det att PGI-system införts, men ingen mätning hade

utförts för det totala parkeringsanvändandet i staden och resultaten går därför inte

att tolka.

En före-efterstudie i Torbay visade att det blev en reducering av köandet till en

viss populär parkeringsplats och att utnyttjandet av parkeringsplatserna blev

bättre. Ytterligare en studie i Torbay visar att det totalt var ca 23 % av trafikan-

terna som följde "parkeringsrådet". De flesta av trafikanterna var inte turister. Av

turisterna så var det 87 % som hade sett skyltarna och av dem var det 30 % som

hade använt dem.

I Truro genomfördes en före-efterstudie av turistemas parkeringsval. Studien visa-

de att även om antalet trafikanter som sa sig använda POI-systemet fördubblats,

jämfört med det tidigare systemet, så kunde man inte se att det resulterat i totalt

minskad söktid efter parkeringplats eller minskad gångtid från parkeringsplatser-

na.

Vad avser attitydundersökningar så visade en studie i Osnabruck att kvinnor i

större utsträckning än män använder ?GI-systemen samt att trafikanter som an-

vänder köpcentrum även är mer benägna att använda PGI-system än övriga trafi-

kanter.

I en attitydundersökning utförd av den tyska motororganisationen ADAC visade

det sig att 23 % av ca 200 intervjuade trafikanter använde POI-systemet regel-
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mässigt. 65 % använde det endast vid tillfällen då parkeringssituationen var

besvärlig. Förare som inte var från staden använde systemet i högre utsträckning

än de från staden. Av de som inte använde systemet så var orsaken i 49 % av

fallen att de sökte en parkering närmare målet, 37 % visste var de skulle sedan

tidigare och 14 % ansåg sig veta bättre än systemet.

I en studie i Manchester intervjuades 1 000 förare. 14 % av dem hade använt PGI-

systemet för att finna en parkeringsplats. Projektet är en del i ett av Driveprojek-

ten. Artikeln är beteendeinriktad.

Ian C Hilton, England, beskriver PAT, d.v.s. Parking Access Time (12). Olika ty-

per av elektroniska vägvisningsskyltar diskuteras, i huvudsak sådana som informe-

rar om transporttiden till centrum från parkeringsplatsen. Viktiga frågor som utpe-

kades var: Vad gör man om det är fullt? Hur länge dröjer detinnan det finns

lediga platser? Hur många är före i kön? Grova riktlinjer för att utveckla och

implementera FAT-systemet presenteras. Artikeln beskriver på ett översiktligt sätt

olika modeller som berör PAT.

Hervê Harduin, Frankrike (11), beskriver hur man valt ett försöksområde i vilket

ett PGI-system ska införas. Studiens mål var att med planering rationalisera be-

fintligt parkeringssystem, minska söktrafiken efter parkeringsplatser och förbättra

den kvalitativa servicen. Målet med studien var även att föreslå ett system som

även kan överföras till andra städer. I en stor del av rapporten behandlas vilken

information trafikanterna ska erhålla, var den ska vara placerad och hur den ska se

ut. Artikeln är inte beteendeinriktad.

I en rapport publicerad 1987 (30) har Young dokumenterat observationer från be-

sök i Australien, Tyskland, Grekland, Norge och England. Den vanligaste meto-

den att förmedla information till trafikanterna är via vägskyltar. De är en direkt

länk mellan förarna och vägnätet. Dagens teknik har även gjort det möjligt att pre-

sentera meningsfull information om parkeringsplatsema. PGVT-skyltar (Park

Guidance Variable Traffic signs), centraldator, skyltdesign, betalningssätt och ef-

fektivitet av systemen i olika städer presenteras.En stor del av utvecklingen och

försöken med systemen har utförts i Tyskland och England. Australien har inga

system av den typ som beskrivs, men det finns planer att bygga ett i Melbourne.

Young betonar att ytterligare studier av befintliga system i Europa bör utföras in-

nan det i Melbourne byggs. Artikeln är inte beteendeinriktad.
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Jerseys största stad, St Helier, har totalt 4 360 p-platser (8). R. A Gercans ger en

inblick i hur ett parkeringssystem byggs från planering till tekniska detaljer.

Syftet med systemet är att ge förarna information om tillgängligheten av lediga

parkeringsplatser i staden. Jerseys parkeringspolicy, skyltningsstrategi, problem

med PGI-systemet, kostnader och inkomster beskrivs. Resultat både vad avser det

tekniska och själva utnyttj andet är positivt. Parkeringsintäkterna har ökat och man

förväntar sig bl.a. en reduktion av bränslekostnader, fordonstid och en minskning

av utsläppen. Artikeln är inte beteendeinriktad.

I en technical note (31) redovisar W Young olika metoder för datainsamling, par-

keringssystemens effektivitet, skyltdesign, betalningssätt, tillgänglighet samt pla-

cering av parkeringsplatser.

I en aktuell artikel (32) redovisar W Young en mängd nya teknologier och meto-

der för att insamla data och analysera effektiviteten av parkeringssystemen. Ex-

empel på insamlade data är restid, hastighet och parkeringstid. Dessutom redovi-

sas grañska beskrivningar av parkeringssystemet och parkeringsmodeller. Artikeln

är tekniskt inriktad.

I en artikel som behandlar metoder för att insamla och analysera data i olika par-

keringsmiljöer (33) beskriver W Young videons olika användningsområden.

Metoderna är framförallt ämnade att användas i "låghastighetsområden" och där

för t.ex. beteende- och problemidentiñkation, restidsmätning, beräkning av has-

tighet och fördröjningsdata samt tid som fordonen är parkerade. Studien behandlar

även fotgängarnas situation på en parkeringsplats. Artikeln är tekniskt inriktad.

P F Watts, England (23), behandlar frågan: Var ska en parkeringsplats ligga? Med

tanke på att varje bil i genomsnitt är parkerad 23 timmar per dygn, är parkerings-

möjligheter en central fråga i bilinnehavarens liv. Varje bil behöver en parkerings-

bas samt tillfälliga parkeringsplatser på olika destinationer. Artikeln avsåg fram-

förallt framtidens krav på parkering. Utgångspunkten är en del tidigare undersök-

ningar och datakällor, beteendestudier samt ett flertal förslag till tänkbara lös-

ningar i tätorter och förorter. Framtidens parkeringsstrategi är i hög grad en poli-

tisk fråga. På lång sikt är det även en fråga om myndigheternas inställning till ex-

empelvis bilinnehav. Artikeln är på ett mycket övergripande sätt inriktad på pla-

nering av parkering.
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I en tysk artikel "Schneller parken mit Parkleitsystemen" (24) ñnns bilderboch be-

skrivningar av parkeringssystem i Tyskland. Flera städers tekniska lösningar på

skyltning beskrivs. Artikeln ger en bra bild av de parkeringssystem som finns i

användning. Beskrivningarna är endast tekniska.

TøI, Norge (26), redovisar en utvärdering av olika parkeringssystem i Tyskland

och Storbrittannien. I tyska undersökningar hävdas det att ca 24 % av tätortstrañ-

ken kan vara söktrañk. I Västtyskland har man visat att söktrañken minskat med

14 % vid införandet av ett dynamiskt parkeringsvisningssystem. Ett förslag på vad

informationen bör innehålla och hur informationen ska föras fram presenteras. I

rapporten kan man även finna ett sammandrag av en genomförd litteratursökning

samt en utvärdering av skyltsystem med hänsyn till 05103 behov. Dessutom finns

en översiktsplan för lokalisering av variabla skyltar och en redovisning av ett

kontrollsystem. Artikeln är tekniskt inriktad. I

I ett TFB meddelande (10) redovisar Hagring, Malmström och Bjerkemo olika

möjligheter att styra trafiken till parkeringsanläggningar i en stadskärna genom

välutformad och aktiv information till trafikanterna i strategiska punkter. I en för-

studie har utländska erfarenheter av parkeringssystem använts. Resultaten visade

att parkeringsledningssystem minskar köbildningen till parkeringsanläggningar

samt ökar beläggningsgraden och utnyttjandet av parkeringshus.

TFK har publicerat en skrift (15) som avses vara underlag för att studera om TFK

meddelande nr 65 (Handbok för planering och byggande av parkeringsanlägg-

ningar) är aktuell. Utredningen har undersökt nuvarande rekommendationer vad

avser t.ex. parkeringsytans storlek, betalnings- och kontrollsystemens utförande

samt trañkantinformationens utseende. Rapporten tar på detaljnivå upp väsentlig-

heter vid planering och byggande av parkeringsplatser. Den är relevant för de som

tänkt bygga en parkeringsplats.

I en artikel skriven 1981 från Department of the Environment, England, (9) publi-

ceras ett försök där man har studerat hur mycket trafiken reduceras då variabla

skyltar för parkeringsinformation införs. Försöket genomfördes som en före-efter-

studie. Resultaten visadeatt drygt 30 % av förarna använde parkeringsinformatio-

nen. Den grupp av förare som påverkades mest var de som i förestudien hittat en

parkeringsplats av tillfällighet. Även om det var effektivt att leda trafikanter till

lediga parkeringsplatser så var det tveksamt om några totala reduceringar i restider
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gjordes. Antalet fordon i centrala Truro minskade, medan det totala flödet till sta-

den ökade med 22 %. Artikeln är beteendeinriktad.

I en artikel skriven av Axhausen och Polak, England (1) redovisas ett försök som

har gjorts för att ta reda på hur bilistema väljer parkeringsplats. Bilister i olika

städer intervjuades för att se om det fanns olika typer av strategier för att finna le-

diga parkeringsplatser. Genom några få intervjuer fann man sju stycken strategier,

en av de vanligaste strategiema var "inside tip", vilket motsvaras av trafikanter

som t.ex. väljer en parkeringsplats avsedd för kunder till en viss affär, trots att de

inte är kunder. Ytterligare en vanlig strategi var "circling" vilket motsvarar att tra-

fikanterna väljer långa söktider med syfte att få korta avstånd. Med strategiema

som utgångspunkt genomfördes en diskussion som pekade ut ett stort antal frågor,

Lex.: Är de sju föreslagna strategiema de rätta? Vilken effekt har PGI-system på

valet av sökstrategi? Hur väljer bilförama sökstrategi? Författarna anser att det

idag inte finns en tillräckligt bra metod för att studera effekterna av ett parke-

ringssystem och att en metod behöver tas fram i vilken objektiva observationer

och subjektiva bedömningar kombineras. Artikel är beteendeinriktad.

En bra och aktuell rapport skriven av flera kända engelska författare (18) behand-

lar PGI-system. En definition och en lista över alla kända PGI-system i världen

presenteras. Effekterna av PGI-system diskuteras, dessutom presenteras en del

variabla skyltsystem från olika städer. Vad gäller eventuella fördelar och effekter

av PGI-systemen så anser författarna bl.a. att ingen tillfredsställande före-efter-

studie har genomförts för att studera effekterna av PGI-systemen samt att studier

av förarattityder har begränsats och därför inte är jämförbara. Bristerna i tidigare

studier är oftast någon av följande: Närvarande av sammanblandande faktorer,

brist på adekvata tidsseriedata från föreperioden, underskott i data.

3.1.2 Parkeringsinformation med betalning som syfte

Taktisk information om betalning är ett område som inte är särskilt väl dokumen-

terat. I referens 8 skriver författarna lite om kostnader och intäkter från system. I

referens 15 beskriver författarna hur olika betalningssystem, rent tekniskt, kan

fungera.

Frågor som kan vara av intresse är t.ex. hur typen av betalningssystemen inverkar

på trafikanternas val av parkeringsplats. Vissa trafikanter väljer kanske bort t.ex.
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parkeringshus därför att betalningssättet känns svårt eller andra kanske väljer att

parkera på gatan för att lättare smita från betalningen. Påverkas trañkantemas

parkeringsstrategi av vilket betalningssystem som råder?

3.1.3 Parkeringsinformation med kontroll som syfte

De få artiklar som behandlar kontrollsystem handlar till största delen om kontroll

av parkeringsanläggningarnas beläggning. Ämnet behandlas oftast som ett del-

kapitel i rapporter där syftet är vägvisning. Referensema finns presenterade i kapi-

tel 4.1.1.

3.1.4 Parkeringsinformation med miljön som syfte

Ingen av artiklarna har miljön som det centrala utan miljön ses ofta som en orsak

till att införa PGI-system. Inte i någon artikel har miljöeffekter och resultat av hur

PGI-systemen påverkar miljön redovisats. Frågor som kan vara av intresse är t.ex.

i vilken grad parkeringsplatser som av miljöskäl är lokaliserade utanför staden

utnyttjas av trafikanterna på ett ändamålsenligt sätt, d.v.s. genom att trafikanterna

tar kollektivtrafik för att nå det slutliga målet i staden. Är denna typ av parkerings-

lösningar intressanta och hur informeras trafikanterna om systemen?
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4.1

12

ÖVRIG TAKTISK TRAFIKANTINFORMATION

Översikt av litteratur om övrig taktisk trafikantinformation

Den taktiska informationen har, förutom parkeringsinformation, syften som väg-

visning, framkomlighet eller varning. De resterande artiklarna som erhållits i

sökningen har placerats i en tabell för att på ett enkelt sätt strukturera vilka områ-

den som det finns respektive inte finns dokumentation om.

        

Tabell 2 Tabellen avser beskriva vilket/vilka områden dokumentation behand-
lar. Ornrådena definieras med avseende på dokumentationens syfte
och vilka medium som har använts för att uppnå dem. Siffrorna i

tabellen är referensnummer.

SYFTE

MEDIUM Vägvisning Framkom- Varning Historik Reklam

lighet

Målning

Statiska

skyltar

Variabla 21,3,4 29,27,17,2 13,6,25

skyltar 16,3,4,5 23,2,16

3,4,5

21 7,20 7,20

Radio
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De media som representeras i tabellen kan kort förklaras enligt nedan:

Målning: Information som är målad direkt på körbanan.

Statiska skyltar: Informationen är ofta av typen; avstånd till rastplats, kultur-

minne, serviceanläggning. Informationen är ej detaljerad utan en sk. direktlänk

mellan föraren och tavlan.

Variabla skyltar: Skyltar vars meddelande kan varieras. Sådana skyltar används

företrädesvis som medel för att varna om faror längre fram på vägen, Lex. olycka,

kö och dimma.

Radio: Lokalinformation om trañkköer, dimma etc.

Informationsmedel som saknas i matrisen är kartor. Förutom vanliga kartor så

finns det kartor med speciella mål t.ex. parkeringskartor. I Tyskland och många

andra länder finns sådana att hämta på turistinformationer. Kartor har inte ansetts

som en taktisk informationskälla utan snarare som en strategisk. Därför har littera-

tur om dem inte behandlats i denna serie. Vissa städer har inforrnationstavlor med

kartor vid infarterna. Förarna stannar vid tavlorna och studerar kartorna. Infor-

mationen ligger i gränsområdet mellan strategisk och taktisk information. I littera-

tursökningen har även denna typ ansetts höra till strategisk information och finns

därför inte representerade.

I tabell 2 finns det luckor. Litteraturen som finns är för det mest skriven på 1970-

talet och avser i huvudsak trañkföring, framkomlighet och varningsinformation

med variabla skyltar. Endast i några artiklar fanns det dokumentation om informa-

tionssystemens effekter. Exempel på slutsatser om effekterna av taktisk informa-

tion, där syftet var trañkföring är:

0 Att taktisk information för trafikföring inte var meningsfull när det gällde att

påverka pendlare.

- Att den information de tillfrågade förarna vill ha var förhandsinformation om
situationen på vägen, t.ex. att det är trañkstockning längre fram.

0 Att trafikanters val av färdväg i stor utsträckning beror av restid, kö och säker-
het.

- Att trafikanternas geografiska kunskaper i området påverkar hur och om de
använder trañkföringsinformationen.
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Exempel på slutsatser om effekter av informationen då syftet var varning är;

0 Att det i de flesta analyser har skett en reducering av antalet olyckor vid

införandet av taktiska varningsskyltar, detta gäller varningssystem för kö

och dimma.

- Att det vid varningsskyltar för olyckor längre fram uppmätts hastighetsre-

duceringar. I en artikel anser författarna att många av de olyckor som sker
beror på att den Väginformation som finns inte är bra, dåligt strukturerad
och ej enhetlig vilket medför en ökad risk för förarfel.

4.1.1 Artiklar om taktisk information med vägvisning som syfte

Med bakgrunden att 15 % av hushållens utgifter går åt till transporter skrev K

Russam och D J Jeffery, England, en artikel (21) som behandlar trañkanters behov

av olika guidningssystem samt vilken information de vill ha. Undersökningar har

visat att trafikanterna bl.a. vill veta vägens status, väder, aktuell trañksituation,

och om det är köer. Olika typer av datainsamling redovisades samt hur trafikan-

terna delges information. Artikeln är mycket översiktlig.

4.1.2 Artiklar om taktisk information med trañkföring som syfte

1988 genomförde M J Wenger, J H Spyridakis, M P Haselhom, W Barñeld ochL

Conquesten (28) en intervjuundersökning i Seattle, England, där 1 697 pendlare

från fyra olika grupper intervjuades. Pendlares beteende och beslut före och under

färden kartlades samt deras reaktioner på olika variabla skyltar. Intervjuunder-

sökning genomfördes och analyserades med hjälp av principal komponents analys

och variansanalys. Resultaten indikerade att alla grupper av pendlare kände väl till

de alternativa vägarna men sällan använde dem. En förändring av den primära res-

vägen berodde oftast på att pendlaren själv uppfattade att det var trafikstockning

och inte på att de erhöll trafikinformation från befintliga system. Pendlares ressätt

och/eller avfartstid påverkades sällan av den information de erhöll i förväg, t.ex.

via radio. Artikeln är beteendeinriktad.

I en artikel skriven av R S Trayford och T B Crowle, Australien (27) visas ett

system som ska hjälpa trafikanterna att välja lämplig hastighet. Systemet kallas

ADVISE. Skyltarna kan visa olika information, t.ex. toleransgräns för hastighet,

trañkintensitetsnivå och optimal hastighet. Syftet med systemet var att minska

antalet stopp, minska bensinförbrukningen och att bidra till en säkrare körning.
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Studien har genomförts som en före-efterstudie. Resultatet visade bl.a. att hastig-

heterna, speciellt de som var högre än hastighetsgränsen, har minskat något efter

det att ADVISE infördes. Bränsleförbrukningen minskade med 3-4 %, medan det

inte gick att se någon skillnad i restider. Nyttjandet av vägen Ökade något. Positiva

effekter av ADVISE var bl.a. olycksreduktion under rusningstrafik samt signifi-

kant färre personskadeolyckor. Artikeln är inriktad mot förarnas beteende.

M P H Masters, C Blamey, W B O'Brian och J A Kerr, USA, beskriver ett dator-

baserat Freeway Traffic Management System (FTMS) (17). Systemet innebär att

föränderliga skyltar, så kallade CMS, Changeabel Message Signs, kan ha olika

texter. Skyltarna kontrolleras av ett antal datorsystem till vilka skyltarna är kopp-

lade med hjälp av fiberoptik. 539 förare intervjuades för att få svar på frågor t.ex.

vilken information förare föredrar, när de ville ha informationen, hur informatio-

nen om trafikintensiteten kommande sträcka ska se ut. Resultatet visade bl.a. att

förarna föredrog information av typen "trafikstockning". Hälften ville ha informa-

tionen 2-3 km före händelsen och hälften 4-5 km före. Majoriteten av förarna var

inte intresserade av information som inte rörde trafiksituationen. Artikeln är bete-

endeinriktad.

I en rapport skriven 1976 av M A Bogdanoff och R Patton Thompson, USA, (2)

redovisas resultaten av en experimentell studie av föränderliga varningsskyltar och

informationsskyltar på Santa Monicas motorväg. Olika slutsatser kan dras utifrån

studien bl.a. att experimentet medförde en minskning av dödsolyckorna. Infor-

mation om kö i körfälten ökade körfältsbyten till fria körfält, dessutom bidrog in-

formation om att en olycka inträffat längre fram till markant reducerade hastighe-

ter. Majoriteten av invånarna i Santa Monica var positiva till skyltarna. Det finns

även enbeskrivning av hur systemen fungerar rent tekniskt. Rapporten är beteen-

de- och systeminriktad.

I en rapport från 1979 skriver Warren F Dorsey, USA, (7) om olika typer av sys-

tem för att via radio informera trafikanterna om vad som sker framöver på vägen.

Radioinformationen används som ett komplement till de fasta skyltarna. Två typer

av informationssystem till trafikanterna är Highway Advisory Radio (HAR) och

Variable Message Sign (VMS). Till VMS används skyltar som liknar de statiska

skyltar som redan används vid vägen, men de är möjliga att uppdatera och föränd-

ra. Highway Advisory Radio, HAR, använder AMradiomottagare i bilen för att

förmedla radioinformation till bilisten på riskfyllda vägar. Alternativa vägar kan

föreslås och givetvis kan en mängd annan information förmedlas. I rapporten finns
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bilder och beskrivningar av olika system som finns i funktion. Rapporten behand-

lar framförallt den tekniska delen och det finns inget skrivet om hur trafikanterna

använder och upplever systemet.

I en amerikansk artikel skriven av H Lunenfeld och G J Alexander (16) försöker

man belysa vad som påverkar trafikanter när de ska välja färdväg. Detta med an-

ledning av att utvecklingen går mot så kallade informationssystem i bilarna.

Framförallt handlar artikeln om förarens behov av information och olika sätt att

tillgodose det. I undersökningen har grupperingar av förare med lika förutsättning-

ar och krav på resan gjorts. Ett litet urval i grupperna ligger till grund för en in-

tervjuundersökning. Resultaten visade bl.a. att det vid val av körväg framförallt är

tre aspekter som beaktas: restid, kö och säkerhet. Författarna hävdar även att valet

av färdväg är en funktion av avstånd, tid och/eller kostnad. Resultaten visade även

att förarens kunskap om det geografiska området påverkar om föraren kan tänkas

avvika från den planerade körvägen för att köra en "bättre väg". Författarna anser

det viktigt att även undersöka inlärningsprocessen och hur stor betydelse den har

för valet av färdväg. Rapporten är inriktad mot intelligenta system inne i bilarna

men i undersökningen finns även en litteratursökning av val av färdväg. Rapporten

är beteendeinriktad.

4.1.3 Artiklar om övrig taktisk information med varning som syfte

Louise J Horn, USA (13) skriver om olika typer av variabla skyltar och hur de an-

vänds, framför allt för att förvama om olyckor. Artikeln är en mycket översiktlig

beskrivning av ett system kallat MIDS (Motorist Information Diverson System).

Systemet finns i San Antonio, Texas. Resultaten av beteendestudierna är få.

Helge Burén på gatukontoret i Stockholm (6) har utvärderat betydelsen av ett kö-

varningssystem i tunnlar. Kövarningssystemet består av att lampor tänds vid tun-

nelns infart när det finns kö i tunnelns svängda del. Antalet olyckor och registre-

rade risksituationer antogs vara fler än de polisrapporterade olyckorna, därför vi-

deoñlmades risksituationer och studerades. Antalet förväntade olyckor jämfördes

med faktiska olyckor. Resultaten visade på en klar olycksreduktion och samhälls-

kostnaden för systemet ansågs vara betald redan ett år efter det att systemet intro-

ducerades.
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Ett försök med installation av dimdetektorer har gjorts av M P Strongvid, USA,

(25). Under tio år observerades två anläggningar som registrerade dimma. Från

början fungerade systemen dåligt och olika förändringar utfördes. Totalt har

undersökningen tagit tolv år och den visade att det med den slutliga versionen av

dimdetektorer och skyltar blev en förbättrad trafiksäkerhet och antalet olyckor

minskade jämfört med om inga vamingssystem fanns. Rapporten är till stor del

tekniskt inriktad.

Richard N Schwab, William L Willams och Luther McCollum, USA, har publice-

rat en skrift kallad "User guidelines for reduced visibility system design" (22). I

den finns riktlinjer för hur olika typer av problem identifieras. I artikeln behandlas

även hur man mäter risk vid nedsatt sikt. Faktorer kallade MON, Measure of

Need, används för att kvantifiera riskerna. Exempel på faktorer är flöde, olyckor

och väggeometri. Dessutom presenterades olika förslag på lösningar samt prin-

ciper för att fastställa kostnaden och jämföra kostnaden för andra förslag. Det

finns även en sammanställning av olika typer av tekniska lösningar. I ett appendix

presenteras fungerande system i olika städer. Rapporten är tekniskt och ekono-

miskt inriktad.

Michael A Bogdanoff och R Putton Thompson, USA, (2) beskriver inte bara sys-

tem för trañkföring utan även system för varning. Effekter av skyltarna var t.ex.

hastighetsreduktion vid information om en olycka längre fram. Artikeln finns ut-

förligare beskriven under kapitel 5.1.2.

I en rapport från 1979 skriver Warren F Dorsey, USA, (7) om olika typer av sys-

tem för att via radio informera trañkantema om vad som sker framöver på vägen.

Artikeln behandlar till stor del framkomlighet och finns därför presenterad under

kapitel 4.1 .2

Arild Ragnoy från TøI i Norge, publicerade 1985 en rapport (20) om tilläggsin-

formation via radio. Författaren skiljer på information från makro-, situations- och

mikronivå. En stor del av rapporten behandlar utnyttjandet av olika kanaler i ra-

dion för att sprida information. En intervjuundersökning genomfördes för att ta

reda på trañkanternas behov av väg- och trafikinformation via radion. Den infor-

mation som trafikanterna ansåg mest värdefull var t.ex. information om eventuella

vägavstängningar samt dåligt väglag. Det kartlades vilka radiokanaler som trafi-

kanterna lyssnade på för att erhålla trafikinformation samt om de aktivt eller mer

av en slump lyssnade till informationen. Resultaten visade bl.a. att 97 % kände till
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att det fanns trafikinformation på radion och att 49 % lyssnade till den minst 2

gånger per vecka. Ett kapitel behandlar trañkantemas önskemål om vilken typ av

trafikinformation som ska förmedlas via radion. Dessutom undersöktes varifrån

trafikanterna ville att informationen skulle komma: riks-, distrikts-, lokal-, eller

punktsändningar. Rapporten är i viss mån beteendeinriktad.

I en artikel från USA, skriven av H Lunenfeld och G J Alexander (16) presenteras

en sammanfattning av orsaker till olyckor där det finns väginformationssystem.

Författarna efterlyser ett system med ett entydigt utförande av skyltarna och in-

formationen. I många undersökningar önskar man ytterligare forskning. Förfat-

tarna hävdar att felaktig eller ej efterfrågad information ökar föramas möjligheter

att göra fel. De skriver mycket om betydelsen av informationens placering i tid

och rum. Författarna anser att förarfel är orsaken i de flesta olyckor och en pri-

märkälla till ineffektiva trañkoperationer och att det därför är viktigt att förarna

erhåller en bra, strukturerad och enhetlig information. De föreslår att alla trafik-

kontrollanordningar (Traffic control device) ska vara förenliga med de krav som

ställs i Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD). Om så vore fallet

skulle många av de bristfälligheter som finns idag elimineras. Artikeln är över-

siktlig och beteendeinriktad.

Alfred Bolelle, Italien har i ett Drive-projekt (3) beskrivit en undersökning om

tillståndet och behovet av signal- och kontrollsystem i förortsområden, så kallade

randområden. Utifrån en trafikingenjörs synvinkel har problem, kontroll och ef-

fekten av signal- och kontrollsystemen belysts. Undersökningen visar att existe-

rande variabla skyltsystem i tätortsområden och på motorvägar, av typ ringleder,

inte kan överföras direkt till förortsområden, eftersom förutsättningarna är helt an-

norlunda där. Genom en tabell över problemtyp och informationst beskriver

författaren på ett förståeligt sätt hur de variabla skyltarna kan användas. Rapporten

är tänkt som en grund för fortsatt arbete, speciellt vad avser arkitektur i randområ-

dena. Rapporten är inriktad på planering och strukturering.

I ytterligare en rapport av Alfred Bolelle, Italien, (4) jämförs olika variabla skylt-

system i världen. Sammanfattningsvis påpekas det att variabla skyltar används i

allt större utsträckning. Mångfalden av olika system är stor framför allt vad avser

utformningen av meddelandena. En standardisering av informationen samt en

harmonisering av teknikerna anser författaren som önskvärd. I appendix finns det

en sammanställning av 67 olika variabla skyltsystem. För var och en av dessa har
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mål och strategi summerats. Sammanställningen är värdefull trots att den är

mycket Övergripande. Rapporten är tekniskt inriktad.

Alfred Bolello, Italien, (5) behandlar även frågor som berör placeringen av variab-

la skyltar. Författaren anser att kriterierna för placering, i de flesta fall, är desam-

ma som för statiska skyltar. Exempel på tillfällen där kriterierna skiljer sig åt är

när skyltar är till för att varna om händelser längre fram t.ex. att en olycka inträffat

eller när teknologin kräver vissa förhållanden omkring skyltplaceringen. Rap-

porten är tekniskt inriktad.

4.1.4 Taktisk information med historik, reklam etc. som syfte

Ingen artikel har behandlat detta område.
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5 BEHOV AV TAKTISKINFORMATION I SVERIGE

5.1 Taktisk information i dagsläget

Det svenska vägnätet erbjuder en vägmiljö med många möjligheter. Utnyttjandet

av möjligheterna ökar avsevärt om trafikanterna erhåller information i förväg. In-

formationen kan till exempel vara att det är en omkömingssträcka längre fram och

trafikanterna kan på så vis planera körningen över en längre sträcka än den de ser.

Detta kan medföra fördelar bl.a. i fråga om ökad trafiksäkerhet, framkomlighet,

komfort och service.

På vissa platser i Sverige finns redan viss taktisk trañkantinformation, t.ex. av-

ståndsskylt till nästa motorväg och avståndsskylt till nästa parkeringsplats. Det

finns även olika typer av parkeringsinformationssystem, i huvudsak i storstäderna.

Tyvärr är informationssystemens utförande, placeringen och framför allt effekten

av dem dåligt dokumenterad, det gäller även trañkantinformation via radio.

Exempel på taktisk information som trafikanterna vill ha och som kan erbjudas i

framtiden är:

Säkerhetsinformation, t.ex. vilt, olyckor, halka.

Framkomlighetsinformation, t.ex. omkörningsfält, motorväg.
Vägvisningsinformation, t.ex. avfarter och påfarter på primärvägar.
Serviceinformation, t.ex. bensinstation, matservering, telefon.

Parkeringsinformation Lex. lediga parkeringsplatser.

Fortsatt forskning bör, för olika behov, bland annat besvara frågor som behandlar

följande:

- informationsbehovet,

- utformning,
- placering,

- effekter på t.ex. trafiksäkerhet, miljö, utnyttjande, komfort, framkomlighet.
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5.2 Förslag på FoU projekt

Fortsatt FoU bör starta med en teoretisk kartläggning av olika trafikanters infor-

mationsbehov. Det bör ske utifrån perspektiven säkerhet, tillgänglighet, komfort,

framkomlighet, miljö och estetik. Därefter bör en intervjuundersökning genomfö-

ras för att ta reda på vad trafikanterna anser sig ha för informationsbehov.
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