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Förord
Projektet har bekostats utav Vägverket. Jag vill tacka övriga medverkande i

projektet, i synnerhet Sven-Ake Linden som ansvarat för VideOfilmningen.
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1 Bakgrund och syfte
Under hösten 1995 genomförde Vägverket Trafikdata en studie av rödljusefter-

levnad i signalreglerade korsningar [Isaksson, 1996]. Studien omfattades av, dels

en fullskalig undersökning med samtliga signalreglerade korsningar med statlig

väg på landsbygden, dels en pilotstudie där tre signalreglerade korsningar i tätort

ingick. Dessutom genomfördes en mätfelsstudie i form av videofilmning parallellt

med direktobservationerna. Avvikelser mellan det filmade rödljusbeteendet och

det observerade beteendet iakttogs. Observatörerna fick även svara på en enkät

som i huvudsak berörde instruktioner, protokoll, definitioner av de mått som

skulle observeras samt arbetsförhållanden [Eriksson, 1995].

Hösten 1996 ska ytterligare undersökningar av rödljusefterlevnad på landsbygd

och i tätort genomföras, utav Vägverket Trañkdata. Det som ska mätas är antal

fordon som kör mot rött ljus samt antal fordon som har möjlighet att köra mot rött

ljus.

Syftet med arbetet är att erhålla instruktioner, protokoll och mätscheman som i

någon mån kan betraktas som utprovade . Material och erfarenheter från mät-

ningarna 1995, mätfelsstudien 1995, observatörernas erfarenhet från 1995 samt de

förslag till instruktioner för tillståndsmätning som tagits fram i projektet,

handboken Att mäta beteenden i trafiken [Vägverket et al, 1996] utgör grunden

i arbetet. Erfarenheter från liknande studier i Stockholm och vid VTI har även

beaktas. Förslag till förändringar av instruktioner, mätprotokoll och mätscheman

ska utformas och sedan testas genom ett pilotförsök.
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2 Pilotförsök'

2.1 Instruktioner för direktobservationer

Instruktionerna som har använts i pilotstudien återfinns i bilaga 1. Den största

förändringen av instruktionerna jämfört med de tidigare, från 1995, är att en skiss

på korsningen medföljer, där bland annat korsningsbenen finns numrerade. I för-

slaget definieras och observeras stannade fordon istället för potentiella rödljus-

körare . Stannade fordon är '_'fordon som stannatföre eller strax efter stopplinjen

(där stopplinjen saknasssignalen) samt de som påtagligt, i nära anslutande

område till trafzksz'gnalen (ca 20 meter), anpassat hastigheten fram till trañk-

signalen för att inte köra mot rött . Summan av rödljuskörare och stannade

kommer att utgöra de tidigare så kallade potentiella rödljuskörarna .

Vad avser instruktioner om slumpning av körfält, har denna kompletterats med

att endast signalreglerade körfält ska ingå i slumpningen. I kapitel 3.3 diskuteras

riktigheten i att Slumpa vilket körfält som ska observeras samt hur körfält med fler

signalbilder ska hanteras.

2.2 Mätprotokoll

För att resultaten av mätningar av rödljusefterlevnad i t.ex. Vägverkets regioner

ska kunna jämföras med hur det ser ut nationellt så är det av betydelse att obser-

vationer och definitioner av rödljuskörare och stannade i möjligaste mån är

lika. Projektet, handboken Att mäta beteenden i trafiken har arbetat fram ett

förslag till protokoll för mätning av rödljusefterlevnad. Det kan antas att det

protokollet är det som kommer att användas i regionerna. I föreliggande

pilotstudie har handbokens förslag till protokoll använts som grund istället för

det mätprotokoll som användes i mätningarna av rödljusefterlevnad 1995.

En del förändringar och kompletteringar har gjorts. Mätprotokollet finns i

bilaga 2.

2.3 Mätschema

Vid studien 1995 bestod ett arbetspass av totalt fyra timmar, uppdelat på fyra 45

minuters mätpass med 15 minuters rast emellan. Rasten var avsedd både för vila

och förflyttning. I pilotstudien användes ett liknande schema. För att erhålla

erfarenhet både från hög och låg trafik genomfördes observationerna klockan

10.00-14.00.

Försöket genomfördes enligt följande schema:

10.00-10.45 Mätning

10.46-10.59 Rast

11.00-11.45 Mätning

11.46-11.59 Rast

12.00-12.45 Mätning

12.46-12.59 Rast

13.00-13.45 Mätning

I enkäten till observatörerna, i samband med undersökningen 1995, framkom

det att fyra timmars arbetspass var för långt. Framförallt på landsbygden var det
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svårt att hinna t.ex. uppsöka toalett. Flera av observatörerna upplevde dessutom att

det var betungande att arbeta ensam, framförallt när det börjat mörkna.

Observatörerna i föreliggande pilotstudie ansåg, även de, att fyra timmars

sammanhängande mätning utan längre rast är för lång tid. Det är svårt att hålla full

koncentration under så lång tid. Detta kan givetvis variera med vilken kors-

ningstyp och vilken väderlek som gäller. Kortare arbetspass i framförallt tätort kan

även motiveras med att det är störrebelastning på observatörerna vad avser av-

gaser, buller och trafikintensitet.

Erfarenheter från andra observationsstudier tex. bilbältesanvändning, talar

också för att fyra timmars arbetspass är för långt, även tre timmar kan vara tvek-

samt. Möjligheterna att observera korrekt avtar om arbetspassen blir för långa.

Förslagsvis bör arbetspassen istället omfatta tre timmar med tre 45-minuterspass

och 15 minuters rast emellan.

I studien 1995 genomfördes mätningar från klockan 06.00 till klockan 18.00.

Varje observatör genomförde ett arbetspass, på fyra timmar, per dag. Om arbets-

passen förkortas till tre timmar skulle en observatör kunna genomföra två arbets-

pass per dag om vardera tre timmar. Detta förutsätter en längre rast mellan arbets-

passen. Istället för tre arbetspass om vardera fyra timmar skulle fyra arbetspass om

vardera tre timmar genomföras. En observatör skulle t.ex. kunna arbeta 06.00-

09.00, ha rast 09.00-12.00 och sedan arbeta 12.00-15.00. Rasten på tre timmar

kan förutom rast även utnyttjas till förflyttning till annan korsning.

Vid diskussion med observatörerna var detta ett förslag som accepterades.

2.4 Mätning

Pilotstudien genomfördes i en korsning i Linköping. Korsningen är Industrigatan-

Steningeviadukten-Östgötagatan och är placerad på norra länken. Trafiksignalen

är sk. fordonsstyrd, se kartan i bilaga 3.

Två personer, oberoende av varandra, observerade rödljusefterlevnad i kors-

ningen. Samtidigt med observationerna videofilmades trafiken. Videofilmen har

sedan använts som ett komplement till de jämförande studierna av observa-

törerna.

När observatörerna avslutat mätningen fick de besvara en enkät, se bilaga 4. I

samband med detta diskuterades erfarenheter från mätningen. En del synpunkter

och förslag till förändring av mätprotokollet framkom, se kapitel 2.5.

2.5 Resultat

Några skillnader i antal rödljuskörare fanns inte mellan observatörerna, se tabell 1.

Endast en rödljuskörning observerades totalt under fyra timmar. Detta är inte

mycket att dra slutsatser av, vad gäller definitionen. Observatörerna hade inte

några som helst svårigheter att avgöra om ett fordon körde mot rött eller inte.

Under arbetspasset hade båda observatörerna noterat ytterligare två rödljuskörare i

andra körfält än det undersökningen avsåg.

Vad avser observerat antal stannade så fanns det en liten skillnad i antal hos

observatörerna. Efter granskning av videofilmen kan slutsatsen dras att skillnaden

i observerat antal beror av den subjektiva bedömningen av vad som är ett

stannade fordon. Definitionen säger .... ..pätagligt, i nära anslutande område

till trqfiksignalen (ca 20 meter), anpassat hastigheten/fram till korsningen Trots

skillnader känns det angeläget att denna grupp av fordon ingår i gruppen
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stannade . Vissa skillnader i bedömning av dessa går nog inte att komma ifrån.

Trots allt, är måttet stannade avsett att användas som nämnare i beräkningar av

andel rödljuskörare. Det kan också antas att effekter av denna typ av felkodning

tar ut varandra i ett större perspektiv. Ibland definieras fordon som stannade fast

de inte var det och ibland definieras de inte som stannade fast att de tillhörde

gruppen stannade .

    

Tabell 1 Resultat av observationer av rÖdljusefterlevnad. Antal observerade
' personbilar.

Klockan Antal rödljuskörare Antal stannade

Observ 1 Observ 2 Observ 1 Observ 2

10.00-10.45 1 1 33 36

11.00-11.45 0 0 24 24

12.00-12.45 0 0 26 26

13.00-13.45 0 0 18 19

      

2.6 Observatörernas synpunkter

Observatörernas synpunkter har inhämtats dels via en enkät och dels genom

gruppintervju.
Enkäten bestod av tre delar: instruktioner, mätprotokoll och mätning, se

bilaga 4.
Vad avser instruktionerna var det beskrivningen av lätta och tunga fordon som

vållade bekymmer. Det enda sättet att faktiskt avgöra detta är genom att veta for-

donets registrering, vilket är omöjligt att avgöra i fält. Det kommer alltid att finnas

fordon som är omöjliga att klassa. Observatörerna föreslog en komplettering av

mätprotokollet med fordonstypen van under lätta fordon. Även om observatörema

upplevde bekymmer med detta så fanns det ingen skillnad i antalet tunga fordon

som de observerat.
Med själva mätprotokollet uppstod problem då en cyklist steg av cykeln när det

blev rött ljus och valde att istället passera övergångsstället. Hur skulle cyklisten

klassas? Båda Observatörerna valde att se denna som en cyklist som valt en gen-

väg eller omväg.
I mätprotokollet bör en komplettering med en blank rad efter körriktning i

observerat körfält göras. Där kan antal körfält markeras om det tex. är fler än ett

körfält för vänstersvängande.
Båda Observatörerna upplevde att arbetspasset på fyra timmar var långt en av

dem upplevde även att mätpassen på 45minuter var för långa och föreslog 30

minuter.

Att avgöra om ett fordon stannat eller kört mot rött uppfattades av båda obser-

vatörerna som ganska enkelt. Att avgöra om vissa fordon var lätta eller tunga

upplevdes däremot som ganska svårt.
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3 Diskussionioch förslag

3.1 Flödesmätning och beskrivning av korsningarna

Att enbart studera antal rödljuskörare och antal stannade i signalreglerade

korsningar kan ge en bild av dagens situation. Om antalen ska kunna användas

för jämförelse med t.ex. rödljusefterlevnad nästa år så krävs det kunskap om

trafikflödet i korsningen. Även om det inte är möjligt att mäta trafikflödet i sam-

band med observationerna av rödljusefterlevnad så kan flödesdata inhämtas Vid

kommünernas gatukontor i efterhand. Det är också av betydelse att dokumentera

korsningarnas utseende och signalbild, för att ha möjlighet att ta ställning till vilka

korsningar som byggts om till nästkommande mätning. Ett alternativ är att obser-

vatörerna fotograferar korsningarna som de observerar i.

3.2 Vilka rödljuskörningar är en fara för trafiksäkerheten?

På uppdrag av Vägverket Region Stockholm har en litteraturstudie om rödljus-

körningar genomförts vid Uppsala Universitet [Englund och Pettersson, 1996].

Där behandlas bland annat risken med att köra mot rött. Författarna betonar att det

är betydelsefullt att diskutera risken vid rödljuskörning i termer av trafiksäkerhet.

Vad är syftet med att mäta rödljusefterlevnad? Är det att kunna beskriva hur

många lagöverträdelser som skett eller är det att ur ett trafiksäkerhetsperspektiv

beskriva mängden riskfyllda rödljuskörningar?

Två olika sätt att arbeta kan belysas med följande exempel:

I projektet Rödljuskörning i Stockholm [Vägverket, 1995] delas rödljuskör-

ningar in i två grupper, en för medvetna och en omedvetna rödljuskörare. Den

medvetna rödljuskörningen bedöms som mindre allvarlig ur olyckssynpunkt

men kan i likhet med den omedvetna orsaka olyckor med svår skadeföljd.

Rödljusefterlevnad är för Stockholmsgruppen intressant ur ett trafikingen-

jörsperspektiv. Är signalen felaktigt eller riktigt placerad. Vad kan vi göra för

att eliminera antalet omedvetna rödljuskörningar?

Enligt [Vägverket, 1991] är huvudanledningen till rödljuskörning att signal-

anläggningarna genom sitt styrsätt exponerar många förare för möjligheten köra

mot rött. I detta fall är rödljuskörning intressant ur ett trafiksignalsfunktions-

perspektiv.

3.3 Urval och slumpning

I studien 1995 genomfördes slumpningen av körfält i varje korsningsben. Slump-

ning förutsätter att beteendet vid rödljuskörning är detsamma oavsett körrikt-

ningen. Detta stämmer troligen inte överens med verkligheten. Trafikanter är olika

benägna att köra mot rött ljus beroende om de ska rakt fram, vänster eller höger.

Med anledning av detta är det mer korrekt att mäta, totalt sett, lika många

vänsterkörfält, högerkörfält och raktframkörfält. Om det i ett körfält är signal-

reglerat för både vänstersvängande och raktframkörande bör inte mätningen inne-

fatta båda signalbilderna utan endast den ena.

Detta skulle innebära att man kan slumpa körfält om det är fler än ett som har

samma riktning i en korsning, men inte annars. Om det är fler än en signalbild i ett

körfält kan även valet av signalbild slumpas. Slumpningen kan utföras antingen av

mätledaren eller av observatören. Förslagsvis görs detta av mätledaren för att

erhålla klarare instruktion till observatörerna.
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Bilaga 1

Sid 1 (5)

Instruktioner inför observationsstudie av rödljusefterlevnad

Introduktion

Under hösten 1996 ska rödljusefterlevnad i signalreglerade tätortskorsningar i Sverige

observeras. Syftet med denna pilotstudie är att studera om framtagna instruktioner och

mätunderlag fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Mätpass och arbetsschema

Mätningen sker i Linköping den 11/7-96 kl 10-14. Vi samlas vid VTI klockan 09.00 för en

genomgång av instruktionerna. Arbetsschemat för mätningen är följande:

10.00-10.45 Mätning

10.46-10.59 Rast

1 1.00-11.45 Mätning

11.46-11.59 Rast

12.00-12.45 Mätning

12.46-12.59 Rast

13.00-13.45 Mätning

Efter avslutad mätning (i samband med lunch) diskuterar vi de erfarenheter och synpunkter

som framkommit under arbetet.

Som framgår av arbetsschemat görs mätningarna i 45-minuters pass med 15 minuters rast.

Under rasten ska du även hinna att förflytta dig till nästa korsningsben. Med korsningsben

avses en gata som löper in i en korsning, exempelvis om två gator korsar varandra har

korsningen fyra korsningsben. Under ett 45-minuterspass görs observationerna i samma

korsingsben.

Var ska jag stå?

På skissen över korsningen, se bilaga 1, finns markerat var du bör stå och observera i varje

korsningsben. Syftet med placeringen är att:

- stå så nära trafiksignalen och det körfält du observerar så att du har bra sikt

- stå så diskret (undanskymt) som möjligt för att inte påverka förarens beteende

Om du av olika anledningar, tex tillfällig omständighet i korsningen, eller om du av

säkerhetsskäl bedömer att det inte är en bra placering kan du givetvis ändra plats, men notera

din valda placering på skissen.
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Bilaga 1

Sid 2 (5)

Vad ska mätas?

Mätningen omfattar endastfordon som har möjlighet att välja att köra mot rött eller inte. Det

innebar att de fordon som ska observeras endast är de som är först i kö när de möter en

trafiksignal som visar rött samt de som åker bakom en rödljuskörare

På matprotokollet ska du ange om fordonet har stannat vid rödsignal eller kort mot

rödsignal.

Endast fordon som färdas i riktning in mot korsningen, i varje korsningsben, ska mätas. Ett

korsningsben kan bestå av flera körfält och du ska endast observera ett av dessa. Du ska själv

slumpa (zlotta) ett körfält som du observerar. Du kan tex Slumpa genom att singla slant.

Om det är en trevägskorsning kommer du att komma tillbaka till korsningsben som du mätt

tidigare, du ska då göra en ny slumpning av körfält. Endast signalreglerade körfält ska

observeras.

När ett fordon kör mot rött kommer ofta det efterföljande fordonet i en valsituation, att stanna

eller att köra mot rött. Visar signalen rött för detta efterföljande fordon ska fordonet klassas

som en stannare eller en rödljuskörarer .

Fordon som tvingats stanna därför att framförvarande fordon stannat/stannar vid rödsignalska

inte noteras. Det är bara fordon som har en valsituation (att köra mot rött eller inte) som ska

noteras, dvs fordon som befinner sig närmast den röda signalen.

Definitionen av fordon som stannat är följande: Med stannatfordon avses de som stannat

före eller strax efter stopplinjen (där stopplin/'en saknas: signalen) samt de som påtagligt, i

nära anslutande område till trafiksignalen (ca 20 meter), anpassat hastigheten fram till

trafiksignalenfor att inte köra mot rött.

Definitionen av rödljuskörare: En rödljuskörare är ett fordon som framförts mot rött ljus

(det vill säga passerat stopplinjen efter det att signalen slagit om till rätt eller, där stopplinje

saknas, passerat signalen).

Alla cyklister som närmar sig den röda signalen ska anses ha en valsituation (de kan ta sig

förbi varandra). De cyklister som med anledning av rödsignal väljer en annan färdväg än

planerat ska markeras i separat ruta under cyklar i protokollet.
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Bilaga 1

Sid 3 (5)

Observationer och ifyllande av mätprotokoll

Inför mätningen noteras:

- Kommun/Ort *Gäller ej detta försök

- Mätplats och mätpunktnummer *Gäller ej detta försök

- Datum, starttid och sluttid på mätpasset

- Observatör'

- Väderlek (klart, mulet, nederbörd, kraftig blåst, dimma)

- Temperatur

- Väglag (torrt, blött, lite snö/is, mycket snö/is)

- Ljusförhållanden (dagsljus, skymning, mörker)

- Tänd vägbelysning (ja/nej)

I mätningen fördelas fordonen på:

- Lätta fordon (personbilar/personbilar med släp/minibussar/lätta lastbilar)

- Tunga fordon (tunga lastbilar/tunga lastbilar med släp/stora bussar)

- Cykel

- Motorcykel

- Moped

- Övrigt (tex traktorer och arbetsfordon)
- Osäker fordonsklass

I mätprotokollet används skilda fält för varje fordonsklass respektive Stannade eller Körde

mot rött . För varje fordon ska notering göras i form av streck i aktuellt fält. Antalet streck ska

summeras efter mätpasset eller arbetsdagens slut.

Använd de bifogade mätprotokollen. Tag ett nytt mätprotokoll för varje mätpass

(korsningsben).

Markera på skissen av korsningen var du står placerad genom att ringa in det nummer som

finns angivet som förslag till placering i respektive korsningsben. Flera förslag till varje

korsningsben kan finnas, beroende av vilket körfält som ska observeras. Om du är placerad på

annan plats markera detta med ett kryss. Markera även vilket körfält du observerar.

Åtgärder vid eventuella svårigheter

Om du av någon anledning påbörjat ett mätpass någon minut för sent ska Du förlänga det

mätpasset med lika många minuter. Ange de verkliga tiderna i mätprotokollet. Vid eventuellt

större förseningar ska Du hoppa över det aktuella mätpasset och ange detta på baksidan av

mätprotokollet. Du ska också snarast meddela mätledaren.

Om en observation känns osäker därför att Du har svårt att se, svårt att hinna med eller därför

att din uppmärksamhet av någon anledning blivit störd ska du notera observationen som

bortfall . Fordon som du vet med dig att du missat ska du också notera som bortfall.

Om du är klar på hur ett fordon framförts men osäker på vilken fordonsklass det tillhör ska du

göra noteringen under osäker fordonsklass .

VTI notat 53-1996



Bilaga 1

Sid 4 (5)

Om du under en längre period, tex pga ljusförhållanden , inte med säkerhet kunnat notera om

fordonet kört mot rött ska du ange mellan vilka tidpunkter mätningar inte har kunnat utföras.

En sådan notering ska du göra på mätprotokollets baksida.

Vad ska jag göra om jag får defmitionsproblem?

Om en situation uppstår där du är osäker på om ett fordon tex ska registreras som

rödljuskörare eller inte, gör följande: Beskriv situationen på baksidan av mätprotokollet. Ange

om fordonet'är registrerat på mätprotokollet samt tiden för det inträffade.

Videoñlmning

I detta försök kommer videofilmning att ske samtidigt som observationerna görs manuellt.

Syftet med filmningen är att vi, vid behov, kan studera situationer som inte entydigt har

kunnat beskrivas.

Välkommen till VTI den ll/7-96 kl 09.00, se kartan. Anmäl dig i receptionen.

Om du har frågor så hör avdig!

Anna Anund, VTI

0 l 3/204327
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. Mätprotokoll

RÖDLJUSKÖRNING

Miitplats: Miitpkt (nr):

 

Datum:

Korsningsben nr:

Väderlek: Cl Klart

Cl Torrt

Ljustörhållanden:

Väglag:

 

Start kl: Stopp kl: Observatör:

 

 

Körriktning i observerat körfält: C] vänster Cl rakt fram Cl höger

U Mulet Cl Nederbörd D Kraftig blåst

Cl Vått Cl Lite snö/is Cl Mycket snö/is

Cl Dagsljus Cl Skymning Cl Mörker

Cl Dimma Temperatur:

Tänd gatubelysning: :1 Ja :1 Nej

 

SAMTLIGA FORDON SOM KAN VÄLJA ATT

PASSERA EN SIGNAL SOM VISAR RÖTT

 

Stannade Körde mot rött

 

Lätta fordon

(Personbil/

Personbil+släp/

Minibuss/

Lätt lastbil)

                  

i g ,
Tunga fordon

(Tung lastbil/

Stor buss)

Omväg/

genväg

Förbi rött

:511 1 i 811

Cykel

' l :
g '1 5 5 9-11 9 1

bdoped \

4 5121 I I Sza

Mc

än 1 q'q

Övrigt , i
i 3:a ' 82::

Osäker \

fordonsklass 'Sa « Sn

Totalsumma

Bortfall
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Frågor till observatörerna av rödljusefterlevnad.

Sätt ett kryss i rutan för det svarsalternativ som du tycker stämmer bäst Överens med din åsikt.

Kommentera gärna varje påstående.

Instruktionerna

1. När jag hade läst instruktionerna visste jag säkert var i korsningen jag skulle observera vid

olika tidpunkter. (ett kryss)

CI Instämmer inte alls

CI Instämmer endast delvis

CI Instämmer

CI Instämmer nästan helt

CI Instämmer helt

    

2. När jag hade läst instruktionerna hade jag helt klart för mig vilka fordon som skulle
9, 77registreras som körde mot rött , stannade och vilka som inte skulle registreras.

CI Instämmer inte alls

CI Instämmer endast delvis

Cl Instämmer

C] Instämmer nästan helt

CI Instämmer helt
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3. När jag hade läst instruktionerna hade jag helt klart för mig vilka fordon som skulle

registreras som lätta fordon, tunga fordon, mc, cykel/moped och traktor.

Cl Instämmer inte alls

CI Instämmer endast delvis

D Instämmer

Cl Instämmer nästan helt

Cl Instämmer helt

    

4. När jag hade läst instruktionerna hade jag helt klart för mig hur jag skulle göra slumpningen

av körfält.

Cl Instämmer inte alls

CI Instämmer endast delvis

CI Instämmer

CI Instämmer nästan helt

CI Instämmer helt

    

5. Jag tycker att instruktionerna var tillräckliga för att jag skulle känna mig säker på hur jag

skulle genomföra mätningen.

U Instämmer inte alls

CI Instämmer endast delvis

Cl Instämmer

CI Instämmer nästan helt

CI Instämmer helt

    

Är det något du tycker vi missat i instruktionerna och som vi bör komplettera med till nästa

undersökning av rödljusefterlevnad?
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Mätprotokoll

6. Det var enkelt att förstå hur mätprotokollet skulle fyllas i.

El Instämmer inte alls

CI Instämmer endast delvis

Cl Instämmer

Cl Instämmer nästan helt

CI Instämmer helt

    

7. Mätprotokollet hade en utformning som var lämplig för ändamålet.

CI Instämmer inte alls

D Instämmer endast delvis

Cl Instämmer

CI Instämmer nästan helt

CI Instämmer helt

    

Är det något du tycker vi missat eller som saknas i mätprotokollet och som vi bör komplettera

med till nästa undersökning av rödljusefterlevnad?

    

Mätningen

8. I varje korsningsben skulle trafiken i ett körfält observeras. Vilken är din upplevelse av den

arbetsbelastning som detta medförde?

CI Arbetsbelastningen var alldeles för stor.

CI Arbetsbelastningen var lite för stor.

CI Arbetsbelastningen var lagom.

CI Jag hade hunnit observera åtminstone ett körfält ytterligare.

Cl Jag hade hunnit observera fler än ett körfält ytterligare.
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9. Den tid som var avsatt för rast och förflyttning mellan mätpassen var ......... ..(ett kryss)

Cl inte alls tillräcklig

CI nästan tillräcklig

CI lagöm

CI mer än tillräcklig

Cl mycket mer än tillräcklig

    

10. Mätningen pågick i totalt 4 timmar. Du ska bedöma denna mättids längd utifrån hur trött

du blev.

Den totala mättiden...... ..(ett kryss)

CI var alldeles för lång

CI var lite för lång

CI var lagom

CI kunde ha varit lite längre

Cl kunde ha varit mycket längre

    

l 1. Hur svårt upplevde du det var att bedöma om ett fordön skulle registreras som körde mot
79 9,

rött , stannade eller inte alls? (ett kryss)

Cl Mycket svårt
CI Ganska svårt

EI Varken enkelt eller svårt

C] Ganska enkelt

CI Mycket enkelt
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12. Hur svårt upplevde du att det var att bedöma om ett fordon skulle registreras som ett lätt

fordon, tungt fordon, mc, cykel/moped eller traktor? (ett kryss)

Cl Mycket svårt

CI Ganska svårt

Cl Varken enkelt eller svårt

CI Ganska enkelt

Cl Mycket enkelt

    

Är det något som du inte tycker är bra med mätningen eller som du tror ger problem i nästa

undersökning av rödljusefterlevnad? Vilka förändringar av instruktioner, mätprotokoll eller

arbetsscheman behöver göras till nästa mätning?
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