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FÖRORD

Denna rapport utgör slutredovisning av en studie avseende utvärdering av blåvita

plankorsningsportaler som Järnvägsgruppen vid Statens väg- och transportforsknings-

institut (VTI) genomfört på uppdrag av Banverket, Järnvägsinspektionen och Vägverket.

VTI:s projektledare har varit Erik Lindberg och uppdragsgivarnas kontaktperson har varit

Jerk Wiktorsson vid Banverkets Planeringsavdelning.

Studien har föregåtts av ett metodutvecklingsarbete vilket bekostats inom ramen för det av

Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) finansierade temaprogrammet Sam-spel

människa-teknik inom jämvägsområdet .

Ett antal personer har på olika sätt bidragit till studiens genomförande. Christer Tonström,

Mediabild, Linköping, har tagit de fotografier av plankorsningar som använts i studien,

och Tommy Ström, VTI, har varit behjälplig vid fotograferingen. Olle Vesterlund, VTI, har

genomfört debildredigeringar som behövts för att kunna jämföra korsningar med och utan

blåvit portal, och Bijan Azadi, VTI, har konverterat bilderna till lämpligt format. Olle och

Bijan har också deltagit i det utvecklingsarbete som gjort det möjligt för VTI att åta sig

detta uppdrag. Det datorprogram för bildpresentation och reaktionstidsmätning som

använts i studien har skrivits av Per Asplund, Telub AB. Karina Johansson har varit

försöksledare och har också gjort vissa datasammanställ-ningar. Samtliga dessa personer

tackas härmed för sin medverkan.

Rapportens omslagsbild har tagits av Christer Tonström, Mediabild, Linköping.

VTI Notat 25 - 1996



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

SAMMANFATTNING

UPPDRAGET

METOD

Bildmaterial

Försöksuppställning och procedur

Försökspersoner

RESULTAT

Reaktionstider

Bedömningar

Erfarenheter och förståelse av portaler

DISKUSSION

LITTERATURFÖRTECKNING

VTI Notat 25 - 1996

U
I
N
N
N

O
O
\
1
U
|
U
I



SAMMANFATTNING

Denna studie har syftat till att undersöka i vilken utsträckning de blåvita portaler som idag

finns uppsatta i vissa plankorsningar mellan väg och järnväg bidrar till att förbättra

vägtrañkanternas möjligheter att snabbt och korrekt identifiera trañkmiljön som en

plankorsning. Tjugo försökspersoner flck därför se bilder av ett antal korsningar med

portal, bilder av samma korsningar där portalen avlägsnats med hjälp av datorgraflk samt

bilder av vägmiljöer utan någon plankorsning. Uppgiften var att så snabbt som möjligt

avgöra om bilden innehöll en plankorsning eller ej. Resultatet visade att portalen ledde till

signifikant kortare reaktionstider, även om effektens storlek varierade avsevärt mellan

olika korsningar. De tydligaste effekterna erhölls för bilder tagna på längre avstånd från

korsningen eller där korsningen delvis skymdes av träd och buskar. Försökspersonema

fick även bedöma ett antal korsningar med och utan portal med avseende på bland annat

farlighet, komplexitet och estetik. Bortsett från att de portalförsedda korsningarna ansågs

vara något fulare tenderade portalen att ha genomgående positiva effekter på upplevelsen

av korsningarna. De flesta försöks-personerna föreföll också att ha en tämligen realistisk

uppfattning om syftet med portalen och om hur man som vägtrañkant förväntas bete sig

när man ser den.
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1 UPPDRAGET

För att höja skyddsnivån i vissa plankorsningar mellan väg och järnväg används sedan

några år en portal med blått mönster på vit bakgrund som inramar själva korsningen (se

rapportens omslagsbild). Denna typ av portal finns idag i knappt 100 plankorsningar.

Syftet med denna studie har varit att ge underlag för en utvärdering av effekterna av de

blåvita portalema. Ett problem härvidlag är att finna lämpliga effektmått för utvärde-

ringen. Det mest relevanta effektmåttet är naturligtvis portalemas inverkan på antalet

olyckor i korsningama. Detta mått är dock knappast användbart av flera anledningar. Dels

är antalet portalförsedda korsningar inte tillräckligt stort och portalema har inte funnits

tillräckligt länge för att effekterna skall synas i olycksstatistiken, dels finns det många

faktorer förutom portalema som har betydelse för antalet olyckor (vägskydds-anordningar,

trañkflödesprodukt, sikt, korsningsutformning etc, se t ex Lindberg, 1994).

I denna studie har därför en metodik använts som syftat till att ge en uppfattning om

huruvida portalema bidrar till att förbättra bilisters möjligheter att snabbt och korrekt

identifiera en trafikmiljö som en plankorsning mellan väg och järnväg. För att undvika att

eventuella effekter av portalen sammanblandas med effekterna av andra visuella

egenskaper hos korsningarna har en metod som nyligen utvecklats vid TNO i Holland

använts (Theeuves & Godthelp, 1995). I korthet går metoden ut på att fotografier av ett

antal portalförsedda korsningar scannats in i en PC. Med hjälp av ett grañkprogram har

därefter portalen tagits bort, vilket innebär att man erhållit två uppsättningar bilder av

plankorsningar som är identiska bortsett från att den ena uppsättningen visar den blåvita

portalen medan den andra visar korsningama utan portal. Genom att presentera dessa

bilder med och utan portal, samt bilder på trañkmiljöer utan plankorsningar, för

försökspersoner och mäta den tid som åtgår för att avgöra om trafikmiljön innehåller en

plankorsning erhålls ett mått på i vilken utsträckning portalen bidrar till att underlätta

upptäckten av korsningama.

Förutom mätning av försökspersonemas reaktionstider har studien även omfattat

bedömningar av några korsningar med och utan portal med avseende på bland annat

VTI Notat 25 - 1996 1



farlighet, komplexitet och estetik i syfte att undersöka om närvaron av portal påverkar hur

man upplever korsningarna i dessa avseenden.

Avslutningsvis ställdes några frågor om försökspersonerna stött på den aktuella typen av

portaler ute i verkliga trafikmiljöer, om vilket syfte de trodde att portalerna hade samt om

hur det är meningen att man som bilförare skall bete sig när man ser en sådan portal.

2 METOD

2.1 Bildmaterial

Ett tiotal portalförsedda plankorsningar mellan Flen och Hallsberg färgfotograferades för

denna studie. Varje korsning fotograferades från vägen på ömse sidor om korsningen och

på flera olika avstånd (ca 50, 100 och 200 m). Vidare varierades kameravinklama så att

korsningarna förekom på olika ställen i bilden. Fotografier togs även i riktning bort från

korsningarna för att erhålla bilder från jämförbara trafikmiljöer utan någon plankorsning.

Fotograferingen genomfördes i oktober 1995 vid en tidpunkt när röda och gula

färgnyanser förekom rikligt i naturen. Detta bör ha medfört att sannolikheten för att finna

en effekt av den blåvita portalen ökat, eftersom de ordinarie vägskyddsanordningarnas

färger i många fall tenderade att smälta samman med omgivningen.

Ur det totala bildmaterialet valdes 16 bilder med portalförsedda korsningar och 16 bilder

utan någon plankorsning Väg/järnväg ut. Härvid uteslöts bilder innehållande väg- och/eller

jämvägsfordon samt bilder där endast en del av plankorsningen kommit med. De 32

bilderna scannades in på data, och ytterligare en uppsättning gjordes av de filer som

innehöll plankorsningsbilder. För denna andra uppsättning gjordes en bildredige-ring som

innebar att den blåvita portalen avlägsnades och bakgrunden fylldes i. På detta sätt erhölls

två uppsättningar plankorsningsbilder som var helt identiska bortsett från

närvaron/frånvaron av portaler. Ett exempel på hur samma korsning med och utan portal

kunde se ut ges i Figur 1 på nästa sida.

2.2 Försöksuppställning och procedur

Bilderna visades med hjälp av en persondator för försökspersoner som hade till uppgift att

så snabbt som möjligt avgöra om det fanns en plankorsning mellan väg och järnväg

någonstans i bilden. Försökspersonerna som deltog en och en i försöket placerades vid ett

bord på vilket en 17 tums datorskärm stod. Avståndet fram till skärmen var ca 50 cm. På
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bordet ca 30 cm från kanten (för att ge försökspersonen möjlighet att stödja

underarmama mot bordet) var datorns mus fastsatt med hjälp av fyra häftkuddar. Framför

den högra musknappen fanns en etikett med ordet ja och framför den vänstra knappen

motsvarande etikett med ordet nej . Försökspersonen höll om musen med båda

händerna och med pekfingrarna vilande mot de två musknapparna. Försöket styrdes med

hjälp av datorns tangentbord av en försökledare som satt vid ett annat bord snett bakom

och till höger om försökspersonen.

 

Figur 1. Exempel på bild av plankorsning med och utan portal.

Försöket inleddes med att försökspersonen fick läsa en skriftlig instruktion som

förklarade att uppgiften var att titta på ett antal bilder och så snabbt som möjligt men
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några fel avgöra om det någonstans i bilden fanns en plankorsning mellan väg och

järnväg. Svaren avgavs genom att trycka på respektive musknapp (ja eller nej).

Innan det egentliga försöket startade f1ck försökspersonerna genomgå en övningsfas.

Denna omfattade 16 bilder (fyra trafikmiljöer utan korsning som vardera visades två

gånger, fyra korsningar med portal samt samma fyra korsningar utan portal). Ordningen

mellan bilderna bestämdes slumpmässigt med den restriktionen att högst tre bilder av

samma typ (med respektive utan plankorsning) fick komma i följd efter varandra. Hälften

av försökspersonerna fick bildsekvensen i omvänd ordning.

Före den första bilden, och mellan de olika bilderna, var datorskärmen vit under sex

sekunder. Därefter presenterades bilden och försökspersonen tryckte på en av

musknapparna så fort han/hon var säker på om bilden innehöll en plankorsning eller ej. Så

fort försökspersonen tryckt in sitt svar försvann bilden åter från skärmen.

Efter övningsfasen hade försökspersonen möjlighet att ställa frågor till försöksledaren om

det var något i proceduren som fortfarande var oklart. Försöksledaren betonade åter vikten

av att inte chansa utan att svaren måste vara rätt. Därefter startades det egentliga

försöket vilket omfattade 48 bilder (12 trafikmiljöer utan korsning som vardera visades två

gånger, 12 korsningar med portal samt samma 12 korsningar utan portal). Ordningen

mellan bilderna bestämdes på samma sätt som i övningsfasen. Presentationen av bilderna

gick också till på samma sätt som i övningsfasen, men denna gång registrerades

försökspersonemas svar och svarstider av datorprogrammet.

Avslutningsvis flck försökspersonerna se tre av de portalförsedda korsningarna och samma

tre korsningar utan portal ytterligare en gång. Denna gång var uppgiften att bedöma varje

korsning på åtta olika grafiska skalor vars ändpunkter deñnierades av motsatta adjektivpar

(tråkig-spännande, klar-förvirrande, farlig-säker, vänlig-skräm-mande, svår-lätt, ful-

vacker, ovanlig-vanlig samt harmonisk-orolig). Skalorna presente-rades i ett häfte som

innehöll en sida för var och en av de sex bilderna. Ordningen mellan de åtta skalorna

varierade från sida till sida, och och ordningen mellan de olika sidorna slumpades

individuellt för varje försöksperson. I denna del av försöket kunde försökspersonerna

själva styra hur länge varje bild presenterades, men de uppmanades i en skriftlig

instruktion att inte tänka för länge på varje skala utan att ge uttryck för sin första spontana

reaktion på respektive korsning. Också i denna del avförsöket fick hälften av

försökspersonerna se bilderna i en slumpmässigt bestämd ordning medan resten fick den

omvända ordningen. I häftet ställdes också frågor om försökspersonemas ålder, hur länge

de haft körkort för personbil samt årlig körsträcka. Vidare frågades om de sett den typ av
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plankorsningsportaler som visades i försöket i verkligheten, vilket syfte de trodde att

portalema hade, samt hur de trodde att det var meningen att en bilförare skulle reagera när

han eller hon såg en sådan portal.

Hela försöket tog ca 30-45 minuter per försöksperson.

2.3 Försökspersoner

Som försökspersoner deltog 20 studerande (10 män och 10 kvinnor) vid Universitetet i

Linköping. Försökspersonerna rekryterades med hjälp av listor som sattes upp på

universitetsområdet. Av försökspersonerna krävdes att de skulle ha fullgod syn (efter

eventuell korrigering med glasögon eller linser) samt inneha körkort för bil. De

arvoderades med 80 kr för sin medverkan i försöket. Två försökspersoner fick ersättas med

andra därför att de hade mer än de maximalt två feltryckningar som tilläts i försökets

reaktionstidsmätningsfas.

Tio av försökspersonerna var under 25 år, nio var mellan 25-34 år och en var mellan 35-44

år. En försöksperson hade haft körkort mindre än ett år, nio hade haft körkort 1-5 år, sju

hade haft körkort 6-10 år och tre hade haft körkort mer än tio år. Femton av

försökspersonerna uppgav att de körde mindre än 500 mil om året och endast två körde

mer än 1000 mil om året.

3 RESULTAT

3.1 Reaktionstider

Här redovisas endast reaktionstiderna för de bilder som innehöll plankorsningar, eftersom

det är dessa tider som är relevanta för utvärderingen av de eventuella effekterna av den

blåvita portalen. Innan data analyserades ersattes tiderna för de totalt åtta (av 480, dvs

1.7%) felaktiga svar som gavs för dessa bilder med genomsnittet för övriga

korsningsbilder av samma typ (med respektive utan portal) för den aktuella

försökspersonen. Ingen försöksperson hade mer än en felaktig tryckning för varje typ av

korsningsbild. Data granskades också med avseende på förekomsten av extremt långa

reaktionstider. Det var bara drygt två procent av tiderna som var längre än två sekunder,

och det visade sig inte ha någon större betydelse för resultatet ifall dessa tider ersattes eller

ej. De dataanalyser som redovisas här avser därför de ursprungligen uppmätta tiderna.
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De genomsnittliga uppmätta reaktionstiderna för plankorsningsbilderna med och utan

portal redovisas i Figur 2. Som framgår av figuren är reaktionstiderna något kortare med

portal för de flesta bilderna, men det är tämligen stora skillnader mellan de olika bilderna i

detta avseende (de 12 bilder som innehöll portaler återfinns i Bilaga 1)
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Figur 2. Genomsnittliga reaktionstiderför plankorsningsbilder med och utan portal.

Reaktionstidema analyserades med hjälp av variansanalys (kön x presentationsordning x

korsningsbild x med/utan portal, med upprepad mätning på de två sistnämnda faktorerna).

Analysen visade att huvudeffekten av portal var statistiskt signifikant (F(1,16) = 10.13, p

< .01). Vidare skilde sig de olika korsningsbildema signifikant åt (F(11,176) = 19.93,

p < .001), och effekterna av portalen varierade för olika bilder (F( 11,176) = 2.08, p < .05).

Den sistnämnda variationen påverkades också av bildernas presentationsordning

(F(11,176) = 5.07, p < .001).

Test av så kallade enkla effekter (Kirk, 1968) genomfördes för att identifiera de enskilda

korsningsbilder där portalen hade en signifikant effekt på reaktionstiderna. Dessa test

visade att portalen hade en nästan signifikant effekt på tiderna för bilderna 1 och 7
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(F(1,192) = 3.00 respektive 3.75, p < .10 i båda fallen) och en klart signifikant effekt för

korsning 10 (F(1,192) = 20.51, p < .001) (jfr Bilaga 1).

3.2 Bedömningar

Försökspersonernas genomsnittliga skattningar på de bedömningsskalor som användes i

försöket redovisas i Figur 3 (det maximala skattningsvärdet på varje skala var 82). Som

flguren visar tycks portalen bidra till en något mera positiv bedömning av korsningarna på

de flesta av de använda skattningsskaloma. Det tydligaste undantaget från detta var skalan

ful-vacker, där portalen tycktes bidra till att korsningarna upplevdes som mindre estetiskt

tilltalande.
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Figur 3. Genomsnittliga bedömningar av korsningar med och utan portal.

Även dessa bedömningar analyserades med hjälp av variansanalyser (kön x presenta-

tionsordning x korsning x med/utan portal, med upprepad mätning på de två sistnämnda

faktorerna). En separat analys gjordes för var och en av de åtta skattningsskaloma. Den

enda statistiskt säkerställda effekt av portal som erhölls var för skalan klar-förvirrande, där

portalen bedömdes göra korsningarna klarare (F(1,16) = 13.24, p < .01).
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3.3 Erfarenheter och förståelse av portaler

Endast fyra av försökspersonernauppgav att de sett den blåvita portalen i verkligheten.

Ytterligare ett par stycken uppgav att de inte var säkra eller inte kunde minnas om de sett

den.

I sina svar på frågan om varför man sätter upp portaler i vissa plankorsningar har de flesta

försökspersonerna givit svar som går ut på att man försöker göra korsningen tydligare

(mera iögonenfallande, bättre kontrast, färger som inte finns i naturen) och/eller att

Vägtrañkanterna skall bli mera uppmärksamma. Några försökspersoner har också angivit

att syftet är att göra korsningen säkrare eller att portalen skall tjäna som en varning.

Enstaka försökspersoner har dock givit något mera originella förklaringar till att portaler

sätts upp:

- Höga föremål slår i portalen innan de träffar elledningarna

- Portalen visar att man passerar ett begränsat utrymme

- Portalen skall göra föraren uppmärksam på den livsfara han försätter sig i genom

att passera korsningen

- Portalen skall avskräcka barn m fl från att leka i korsningen

Tre fjärdedelar av försökspersonerna angav att det beteende som bilistema förväntas

uppvisa när de ser portalen är att skärpa sin uppmärksamhet/vaksamhet/beredskap. Drygt

hälften angav också att man bör sänka farten när man ser portalen. Tre försökspersoner

angav att man skall titta efter om det kommer något tåg.

4 DISKUSSION

Det är naturligtvis svårt att dra några säkra slutsatser om portalens effekter utifrån ett

begränsat fotograñskt material som det som använts i denna studie. Det visar sig också att

även om portalens effekt på försökspersonemas reaktionstider var statistiskt signifikant, så

var den genomsnittliga skillnaden i reaktionstid inte större än ca 70 millisekunder. Detta

kan tyckas vara en alltför blygsam effekt för att motivera den kostnad som uppsättandet av

portalen medför.

Det kan dock vara missvisande att titta på den genomsnittliga skillnaden i reaktionstid på

detta sätt. Man kan fråga sig om det finns någon anledning att förvänta sig att portalen

skall ha någon som helst effekt för bilder där korsningen är fotograferad på nära håll och

syns mycket bra även utan portal. Flertalet av de bilder som användes i denna studie var av
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denna typ. Några av bilderna var dock tagna på längre avstånd från korsningen, och i något

fall var korsningen delvis skymd av träd och buskar. Det är knappast Överraskande att de

tydligaste effekterna av portalen erhölls för den senare typen av bilder, och effektens

storlek uppgick i ett av dessa fall till så mycket som ca 400 millisekunder eller ungefär en

fjärdedel av den totala reaktionstiden.

Det är möjligt att man i första hand bör titta på portalens effekter i dessa svårare

korsningar när man skall ta ställning till dess kostnadseffektivitet, eftersom de flesta

korsningar på ett eller annat avstånd eller från en eller annan vinkel kan förmodas tillhöra

denna kategori. Sedan kan det naturligtvis diskuteras huruvida tidigare upptäckt verkligen

är tillräckligt för att höja säkerheten vid själva passagen av korsningen.

Bortsett från att korsningar med portal tenderade att bedömas som något fulare (denna

tendens var dock inte statistiskt signifikant) verkar portalen inte ha haft några negativa

effekter på upplevelsen av korsningarna. Den tydligaste effekten när det gäller de

subjektiva bedömningarna var att korsningar med portal upplevdes som klarare (mindre

förvirrande) än samma korsningar utan portal. En Viss försiktighet måste dock tillämpas

vid tolkningen av de subjektiva bedömningarna i denna studie, eftersom försöksperson-

erna knappast kan betraktas som representativa för den totala populationen vägtrañkanter.

Trots att bara en femtedel av försökspersonerna hade sett portalen i verkligheten verkar de

flesta ha haft en någorlunda realistisk uppfattning om portalens syfte och det beteende som

den förväntas ge upphov till hos vägtrafikantema.
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