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Sammanfattning
VTI har fått i uppdrag av Vägverket att uttala sig i frågan om vägvisning för ser-

vice och inrättningar. I dag är de två typerna integrerade vilket leder till problem

med stora informationsmängder vid samma tillfälle och höga kostnader pga. att

endast en liten ändring av servicen innebär att hela skylten måste bytas. Det ur-

sprungliga syftet med uppdraget var att VTI skulle ge synpunkter på ett antal väg-

visningsförslag med separerad servicevägvisning som Örjan Lagestam tagit fram. I

ett senare seminarium i arbetet kom vi att diskutera utformning av vägvisning mer

fritt.

Fyra exempel behandlades varav det första är trevägskorsning på tvåfältsväg,

landsbygd med markmonterad vägvisning. Vid små trafikflöden är i detta fall både

separerad och integrerad vägvisning bra alternativ. Det är dock av stor vikt att in-

formationen grupperas på ett logiskt sätt och att skyltutformningen är konsekvent

så att föraren känner igen informationen. Ett sätt att minska kostnaden i fallet inte-

grerad servicevägvisning är att göra skylten i två sektioner.

Vid portalmonterad vägvisning i fyrvägskorsning på tvåfältsväg på landsbygd

eller i tätort betonades att en logisk placering av skyltarna är viktig. T.ex. bör de

olika mål man når vid vänstersväng presenteras i närheten av varann på portalen.

Upprepning av informationen en viss sträcka före portalen är också viktig.

I exemplet motorväg med avfart och markmonterad vägvisning anses det inte

nödvändigt att upprepa servicevägvisningen på alla fyra skyltarna. Förslaget består

av först en skylt som anger service sedan två med geografiska mål och sist före

avfarten upprepas allt på en skylt. Den stora informationsmängd som här samlas

på en skylt har i ett exempel strukturerats mycket bra. Skylten har en siluett av två

pilar på vilka geografisk och servicevägvisning har separerats. Eftersom skylten är

delad borde den också vara ekonomiskt fördelaktig.

Samma princip som för markmonterad vägvisning på motorväg med avfart bör

också gälla för portalmonterad. Servicevägvisningen upprepas alltså tillsammans

med den geografiska i portalen, dock på en tvådelad skylt.

Seminariet resulterade bl.a. i att man listade ett antal egenskaper som

väginforrnationen bör ha:

1) vara lätt att tolka

2) vara kontinuerlig

3) vara konsekvent genomförd

4) presenteras i god tid så att trafikanten har tillräcklig tid att fatta beslut

5) underlätta igenkänning (dvs. samma budskap skall ha identisk färg och form

vid upprepning)

6) ha konsekvent färg och formspråk för olika typer av information.

Uppfattningen på seminariet var att informationsmängden vid integrering av

servicevägvisning inte skulle vara något problem om man använde ett konsekvent

färg- och formspråk för att skilja olika typer av information. Att inte dela upp de

båda typerna av vägvisning ansåg man vara fördelaktigt för att undvika att föra-

rens uppmärksamhet splittras. Det ekonomiska nackdelarna med integrering skulle

kunna minskas genom att de olika inforrnationstyperna skrivs på olika delar av en

delad skylt. Även om integrerad vägvisning är att föredra så är bedömningen att

även separerad vägvisning uppfyller trafikantens behov.
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Frågan om integrering eller separering av geografisk- och servicevägvisning är

ej fullständigt utredd. Initiativet ligger för närvarande hos Vägverket. VTI har sagt

sig vara villigt att som diskussionspartner bistå med råd.

Alla synpunkter och uttalanden bygger på bedömning och erfarenhet i frågor

om skyltning, trafikantbeteende och trafikteknik. Man kan alltså inte med säkerhet

säga vilka förslag som är bäst. Det kan därför vara Önskvärt att ytterligare studier

genomförs vad gäller nya förslag på utformning av vägvisning, som Vägverket

kommer att ta fram.
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1 Inledning
Vägverket har konsulterat VTI i frågan om utformning av vägvisning för service

och inrättningar. Sedan några år tillbaka har Vägverket en policy att service- och

inrättningsvägvisning ska integreras i den allmänna geografiska vägvisningen för

att på så vis undvika att trafikantens uppmärksamhet splittras. Idén med samlad

vägvisning tillsammans med formuleringar i Handbok i Trafikinformation från

1989 har lett till en Ökad mängd information på skyltarna. Ökningen beror till

största delen på att vägvisning för kommersiell service har ökat. Eftersom den

kommersiella servicen är relativt föränderlig har kostnaden för ändring av skyltar

blivit stor. Med syfte att minska dessa kostnader diskuterar Vägverket att åter

separera servicevägvisningen från den geografiska. Kompletterande bakgrunds-

uppgifter finns i avsnitt 2 Servicevägvisning- Vägvisning till serviceanläggningar

och inrättningar.

Uppdraget innebar att VTI skulle ge sina synpunkter på ett antal vägvisnings-

förslag som Örjan Lagestam gjort. I dessa är sevicevägvisningen separerad från

den geografiska vägvisningen med intentionen att minska informationsmängd och

kostnad. Detta arbete är redovisat i avsnitt 2 som utgjorde VTIs slutrapport till

Vägverket.

Slutrapporten diskuterades med handläggare på Vägverket i ett seminarium på

VTI. Minnesanteckningar från detta utgör avsnitt 3. På seminariet diskuterades

också vägvisning mer allmängiltigt vilket också redovisas i samma avsnitt.

Den ursprungliga intentionen var att redovisa konsultuppdraget i ett VTI-notat.

Eftersom diskussionen vid det efterföljande seminariet var mer allmän så har vi

valt att även redovisa minnesanteckningarna i detta notat.
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2 VTIs slutrapport till Vägverket: Servicevägvis-

ning - Vägvisning till serviceanläggningar och

inrättningar

Bakgrund

VTI har fått i uppdrag av Vägverket att utifrån bilförarens situation bedöma hur

servicevägvisningen bör vara utformad. En strategisk fråga är då, hur serviceväg-

visningen skall vara utformad för att fungera på ett bra sätt tillsammans med den

geografiska vägvisningen. I nuvarande regelverk finns både den geografiska väg-

visningen och servicevägvisningen på samma skyltar. Informationsmängden blir

på detta vis ofta för stor för trafikanten så att denne inte hinner tillgodogöra sig in-

formationen vid färd i normal hastighet. I det förslag vi erhållit från Vägverket och

som vi skall bedöma, har den geografiska vägvisningen och servicevägvisningen

skilts åt.

Projektet har beställts av Örjan Lagestam, som är den projektansvarige på Väg-

verket. Projektledare på VTI är Gabriel Helmers. Arbetsmetoden har specificerats

av Örjan och Gabriel i samråd.

Arbetsmetod

Arbetsmetoden går ut på att Vägverket presenterar sitt preliminära förslag på ny

utformning av servicevägvisningen samtidigt som det nuvarande utförandet av

servicevägvisningen för samma situationer redovisas. Dessa typexempel presen-

teras i bildfomi för att underlätta vår förståelse av tankegångama och för att

minska risken för missförstånd. Detta material är redovisat i bilaga 1.

Materialet har sedan distribuerats till aktuella beteendevetare och trafiktekniker

på VTI för bedömning. Därefter har denna arbetsgrupp genomfört två mini-

seminarier . Det första har utgjorts av en inledande diskussion och problemanalys.

Därefter har slutsatserna nedtecknats och sedan remitterats tillbaka till gruppen.

Därefter har ett nytt miniseminarium hållits för att utforma arbetsgruppens

gemensamma ståndpunkter. Dessa ståndpunkter sammanfattas i detta manus till
VTI-notat, som utgör slutrapporten till Vägverket.

Följande personer har ingått i arbetsgruppen: Sven Dahlstedt, Gabriel Helmers,

Lisa Herland, Hans Erik Pettersson och Stefan Samuelsson. Birger Nygaard har

inte haft tillfälle att medverka i arbetsgruppen. Han har däremot konsulterats.

Vid bedömning av förslagen har frågan kommit upp, om principerna för det

nya förslaget till servicevägvisning finns realiserat på någon vägsträcka i landet. I

så fall skulle VTI också kunna bedöma det nya förslaget genom att på plats stu-

dera vägvisningen på de aktuella vägarna. Örjan Lagestam har tillskrivit regio-

nerna om detta och fått förslag på två vägar, på vilka servicevägvisningen ut-

formats någorlunda i enlighet med förslaget till ny servicevägvisning.

Två förslag på sådana vägar har inkommit. Dessa vägar är E4 vid Södertälje

och E4 mellan Jönköping och Värnamo. Efter att ha färdats utefter dessa två

sträckor kan vi konstatera att de inte överensstämmer med det nya förslaget i till-

räcklig utsträckning och att de därför inte ger någon ledning vid vår bedömning av

förslaget. Vårt underlag är därför enbart det material VTI fått från Vägverket.
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Vägverkets förslag till ny servicevägvisning

Förslaget är presenterat grafiskt (dvs. i bildform) för följande fyra typfall (se

bilaga 1):

1. Tvåfältsväg landsbygd, trevägskorsning. Markmonterad vägvisning.

2. Tvåfältsväg landsbygd eller tätort, fyrvägskorsning. Portalmonterad vägvis-

ning.

3. Fyrfältsväg, avfart. Markmonterad vägvisning.

4. Fyrfältsväg, avfart. Portalmonterad vägvisning.

Arbetsgruppens synpunkter

Arbetsgruppen har dels gjort en bedömning av de generella principerna i förslaget

och dels gjort en bedömning av varje typfall. Den generella bedömningen presen-

teras först därefter kommer våra bedömningar av typfallen.

Förslagets generella principer

Den generella principen innebär, att man skiljer den geografiska vägvisningen från

servicevägvisningen, när man närmar sig en vägkorsning. Den vägvisning man

visar först är servicevägvisningen med avståndsangivelse som första förvarning

inför korsningen. Därefter kommer den geografiska vägvisningen. Just i kors-

ningen visas såväl geografisk vägvisning som servicevägvisning. I förslaget har

man strävat efter att servicevägvisningen skall vara markmonterad samt att varje

skylt skall ha en mindre yta än de nuvarande.

Arbetsgruppen bedömer att det nya förslaget till vägvisning är mycket

bättre än det nuvarande. Skälet till denna bedömning är att vägvisning enligt

förslaget bättre lever upp till trafikantens förmåga att inhämta information

samt att trafikanten får nödvändig tid för att fatta beslut. Det är med andra

ord en riktig princip att gruppera informationen efter innehåll på olika

skyltar längs vägen. De kan på så sätt avläsas en i taget. Därefter upprepas

all information inne i korsningen. Denna upprepning utgör då en bekräftelse

på den information, som trafikanten tidigare fått.

2.1 Tvåfältsväg landsbygd, trevägskorsning. Markmonte-

rad vägvisning. (Enligt figurerna 1A och 13 i bilaga 1).
Vid nuvarande vägvisning får trafikanten all information i direkt eller nära anslut-

ning till korsningen (se fig. 1A). Detta ställer stora krav på trafikanten. Han skall

först avläsa all information och sedan fatta två beslut samtidigt: 1) hur han skall

köra för att nå sitt mål (enligt den geografiska vägvisningen) och 2) om han skall

göra ett uppehåll i resan för att få servicebehov tillgodosedda (enligt serviceväg-

visningen). Enligt arbetsgruppen ställer denna dubbla uppgift alltför stora krav på

trafikanten. Detta innebär att föraren kommer att göra onödiga misstag.

Förslaget på ny vägvisning enligt figur lB anser arbetsgruppen vara bra. Vid

den första skylten får bilföraren uppgift om serviceutbudet och samtidigt en för-

varning om korsning eller avfart på 1 km avstånd. Här finns tid att fatta beslut:

stanna eller fortsätta. Trafikantens förväntan bekräftas sedan av geografisk vägvis-
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ning 400 m före vägkorsningen. Här tar föraren beslut om vilken väg han skall

fortsätta. Framme vid korsningen finns både geografisk vägvisning och servicein-

formation. Eftersom trafikanten då har bestämt sig för om han skall stanna eller

alternativt hur han skall köra utgör denna skyltning en nödvändig bekräftelse på

den information han tidigare fått.

Arbetsgruppen kan tänka sig att skyltning enligt figur 1A kan fungera bra på

det sekundära vägnätet med lite trafik och låga hastigheter. I detta fall skulle

servicedelen av skylten kunna utföras som en separat enhet på samma montage

som den övriga skylten. (Denna lösning för att slippa byta ut hela skylten vid änd-

rad service är antydd i bilaga 2). Däremot bör skyltning på huvudvägnätet utföras

enligt det nya förslaget dvs. enligt fig. 1B.

En generell synpunkt för all servicevägvisning är att servicesymbolerna på

den första skylten bör grupperas så, att denna gruppering kan bibehållas vid

skyltningen i korsningen. Detta innebär bl.a. att servicealtemativen skall

grupperas efter avsväng vänster och höger. På så sätt kommer föraren att känna

igen informationen när den återupprepas i korsningen.

Vid fyrvägskorsning på landsbygd, där serviceutbudet finns både till vänster

och höger i korsningen, kan man överväga att ca 200 m före korsningen sätta upp

en serviceskylt som i figur 2C. På detta vis får trafikanten riktningsinformation

före korsningen och får denna därefter bekräftad i korsningen.

En annan synpunkt i marginalen: När man kört av från stora vägen i syfte att

t.ex. besöka den skyltade badplatsen bör såväl vägen som avståndet till denna an-

ges om detta är längre än X km. På detta vis får trafikanten ny information, som

kanske föranleder ett ändrat beslut.

2.2 Tvåfältsväg landsbygd eller tätort, fyrvägskorsning.

Portalmonterad vägvisning. (Enligt figurerna 2A, ZB

och 2C i bilaga 1).

Figurema visar endast utförandet av skyltarna på portalen och inte alla skyltar före

själva korsningen. Arbetsgruppen förutsätter att man vid portalanvändning på

landsbygd har samma förvarning som i figur 1B. Samma argument är giltiga vid

portalmontering på landsbygd. (Se argumenteringen under punkt 1 ovan).

Arbetsgruppen bedömer att nuvarande skyltning inte är bra (Se figur 2A). För-

slaget enligt fig. 2B är heller inte bra pga. att trafikanten inte förmår avläsa

skyltar i två skilda positioner samtidigt. De portalmonterade skyltarna med geo-

grafisk information kommer att ta uppmärksamheten från servicevägvisningen på

portalstolpen.

Arbetsgruppen förordar en lösning enligt figur 2C men kompletterad med ser-

vicevägvisning på egna skyltar i portalen. På detta vis blir denna lösning helt i

överensstämmelse med den generella principen nämligen, att all vägvisning skall

upprepas i själva korsningen. Principen i vårt förslag till komplettering visas i

bilaga 3. Vi rekommenderar också att symbolerna på de separata serviceskyltarna i

portalen ges en större storlek än i bilaga 3.

Servicevägvisningen närmast portalen bör placeras på sådant avstånd från por-

talen att föraren kan fatta beslut innan han kan läsa portalinformationen. I de fall

korsningen är komplicerad och det finns stort serviceutbud både till höger och

vänster i korsningen skulle man kunna överväga att först presentera servicen till

vänster på separat skylt och ca 50-100 m därefter servicen till höger.
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I tätort föreslår gruppen att servicevägvisningen monteras på separata skyltar

längst till vänster och höger på portalen (enligt bilaga 3) med eventuell service-

vägvisning före korsningen enligt figur 2C.

Arbetsgruppen har diskuterat nödvändigheten av att presentera servicevägvis-

ningen på separat skylt på lämpligt avstånd före portalen. Gruppen anser att en

sådan skylt underlättar informationsinhämtningen för trafikanten samtidigt som

den av vissa i gruppen har ifrågasatts av miljö och kostnadsskäl.

En anmärkning litet vid sidan om är, att gruppen anser att den geografiska

skyltningen på portalen i figurerna 2A, 2B och 2C innehåller för många ortnamn
för att vara bra.

2.3 Fyrfältsväg, avfart. Markmonterad vägvisning. (Enligt

figurerna 3A och SB i bilaga 1).

Problemet för bilföraren med nuvarande skyltning är att det finns för mycket in-

formation på lokaliseringsmärkena ca 1000 m och 500 m före avfarten. (Se fig.

3A).

Det nya förslaget (enligt fig. 3B) bedömer gruppen vara mycket bra. Gruppen

anser att avfartsskylten (närmast avfarten) är en smart innovation och mycket

lättare att avläsa än den gamla. Skyltens utformning ( gestalt ) leder bilföraren att

titta på den del av skylten, som är relevant för det beslut han tidigare tagit. Söker

han service tittar han på servicedelen och vill han ha bekräftelse på ortnamnet

tittar han på geografidelen .

En synpunkt vi haft är att märket för servicevägvisningen borde upprepas såväl

3 km som 2 km före avfarten. Anledningen till detta är att man vid omkörning, en

situation som är mycket vanlig vid tät trafik på motorväg, inte kan avläsa märket.

Denna anmärkning gäller också situationen under punkt 4 nedan.

2.4 Fyrfältsväg, avfart. Portalmonterad vägvisning. (Enligt

figurerna 4A och 48 i bilaga 1).

Gruppens bedömning av denna situation är likartad med den förra. Lokaliserings-

märkena ca 1000 m och 500 rn före avfarten är mycket bättre utformade i det nya

förslaget (dvs. enligt figur 48 vid en jämförelse med figur 4A).

I enlighet med principen att all vägvisning samtidigt skall bekräftas på samma

plats i avfarten anser gruppen att all information skall finnas på den sista portalen.

Detta innebär att vi förordar en separat serviceskylt längst till höger på portalen

över avfarten. Gruppen bedömer att den markmonterade servicevägvisningen

enligt förslaget (se figur 4B) kommer att missas av trafikanterna. Däremot är det

befogat att upprepa den första serviceskylten ca 750 m före avfartens början.

Arbetsgruppen anser att servicevägvisning på separat väl utformad skylt längst

till höger i portalen får en god såväl upptäcktsbarhet som läsbarhet.

Avslutande synpunkter

l. Förslaget till ny servicevägvisning har underkastats en bedömning utifrån bil-

förarens möjlighet att ta in information och hans behov av tid för att kunna

fatta beslut. Vi gör bedömningen att förslaget skulle innebära enstor förbätt-

ring om det genomförs. Samtidigt har vi haft synpunkter på detaljer, som vi

inte bedömt vara bra. I dessa fall har vi lämnat förslag på hur vi tycker utform-

ningen borde se ut.
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Vi har utfört bedömningen utifrån det material vi erhållit från Vägverket. Det

kan då finnas erfarenheter och argument för en viss utformning, som vi inte

känt till och således inte har kunnat basera våra bedömningar på. Skulle be-
ställaren uppleva att vi inte beaktat sådana förhållanden föreslår vi ett nytt

miniseminarium på vilket Vägverkets experter i ämnet medverkar.

Skulle förslaget till ny servicevägvisning antas rekommenderar vi att det i en

första fas utprövas genom att man genomför det på ett lämpligt antal olika

typfall.
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VT, Örjan Lagcstam Bilaga 1
1996-10-01

1. Tvåfältsvägm landsbygd. Markmonterad vägvisnirg
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Figur 1A Exempel på utmärkning i en normal landsbygdskorsning.
(NUVARANDE)
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Figur IB Exempel på alternativ utmärkning i en landsbygdskorsning. För-

varning ges tidigare och skildfrán den geografzska vägvisningen.
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VT, Örjan Lagcstam
1996- 10-01 Bilaga 1

 

2. Tvåfältsväg, landsbygd eller tätort. Portalmonterad Vägvisning
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Figur 2A
med utbyggdafältför svängande trafik.

Exempel på portalvägvisning i en korsning. landsbygd eller tätort,

(NUVARANDE)
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Exempel på portalva'gvisning i en korsning, landsbygd eller tätort,
med utbyggda fält för svängande trafzk. Service- och inrättnings-
vägvisningen markmonteradpå portalbenet.
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Figur 2C Förslag på portalva'gvisning i en korsning, landsbygd eller tätort,
med utbyggda fält för svängande trafik. Service- och inrättnings-
vägvisningen på markmonterad tabellva'gvisare.

(FÖRSLA G)

VTI notat 38-1997
17



VT, Örjan Lagcstam
1996-10-01 .

Bllaga 1

3. erfáltsväg avfart. Margmonterad vägvisning
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Figur 3A Exempel på normalt utförande av servicevägvisning på motorväg.

Geografiska destinationer och serviceanlággningar vägvisade

längs samma avfart.
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VT, Örjan Lagcstam
1996-10-01 Bilaga 1
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Figur 3B Alternativt utförande av servicevägvisning på motorväg. Geogra-

fiska destinationer på förberedande avfartsvisare och egen avfarts-

visare och serviceanlággningar på förberedande upplysning, 2 km

samt på egen avfartsvisare.
(FORSLA G)
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VT, Örjan Lagcstam Bilaga 1
1996-10-01

 

4. FyrfáltsvägLavfart. Portalmonterad Vägviang
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Figur 4A Exempel på portalmonterad vägvisning på motorväg. Geografiska

destinationer och serviceanläggningar vägvisade längs samma av-
fart.
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VT, Örjan Lagcstam - Bilaga 1
1996-10-01

         

 

  

Figur 43 Alternativt utförande av serviceva'gvisning på motorväg. Geograf-
ska destinationer i portal på förberedande körfältsvägvisare och
egen avfartsvisare och serviceanläggningar på förberedande upp-
lysning, 2 km samt på egen markmonterad ax;fártsvisare.

(FÖRSLAG)
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Bilaga 2

Bilaga 2 VTIJS principiella förslag till alternativt utförande av skylt enligt

figur 1 A (bilaga 1) i två delar (geografisk del och servicedel).
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Bilaga 3

Bilaga3 VTI:S principiella förslag till servicevägvisning enligt figur 2 C

(bilaga 1). Förslaget innebär upprepning av serviceva'gvisningen

på separata skyltar på portalen.
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3 Minnesanteckningar från miniseminarium angå-
ende servicevägvisning, VTl, 1997-02-19.

Närvarande:

från VV, Blge, Ragna Ahlgren

Chester Bemsten

Örjan Lagestam
Åke Larsson

Bengt Niklasson

Per Öhgren

från VTI, Sven Dahlstedt

Gabriel Helmers

Lisa Herland

Birger Nygaard

Hans Erik Pettersson

Bakgrund - Underlaget för seminariet

VTI har utfört ett konsultarbete för Örjan Lagestam om utformning av serviceväg-
visning. Arbetet har omfattat bedömning av förslag till ny utformning i några olika

typsituationer med Vägverkets gällande regler/praxis.

Vägverket har upplevt problem med nuvarande praxis. Problemen är:

1) att mycket information skall få plats på samma orienteringstavla.
2) att det är dyrt att hålla servicevägvisningen aktuell.

3) att trafikanterna har svårt att tillägna sig informationen på tavlorna.

Förslagen till förändrad servicevägvisning går ut på att man skiljer denna från

den geografiska vägvisningen. Problemen löses då genom att:

1) varje tavla behöver innehålla mindre information och kan därför göras mindre.
2) servicevägvisningen kan utföras på separata skyltar, som är billigare att byta

ut.

3) läsningen av skyltarna underlättas då trafikanten får läsa flera skyltar, och en i

taget.

VTI's synpunkter har nedtecknats i en PM, som utgör manus till ett VTI notat

och samtidigt varit utkast till VTPS slutrapport till VV.

På basis av denna dokumentation har Örjan ytterligare utvecklat sina förslag.

Nuvarande praxis jämte förslagen till förändringar har Örjan redovisat grafiskt

genom ett antal CAD-figurer.

Slutsatser av seminariediskussionen

Diskussionerna ledde fram till att vi kunde bekräfta ett antal principer eller grund-

regler för vägvisning.
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Principer eller grundreglerför vägvisning

Hans Erik Pettersson föreslog att man måste fråga sig vad det är för information,

som trafikanten behöver och letar efter. HEP menar att utgångspunkten för trafi-

kanten att han vill reducera sin osäkerhet. Osäkerheten finns i alla valsitua-

tioner. Trañkantens osäkerhet inför varje vägkorsning i okänd trañkmiljö är, att

han inte vet om han skall svänga eller köra rakt fram (för att komma till sitt delmål

eller slutmål).

Seminariet enades om att vägvisningsinformationen bör ha följande

egenskaper:

1) vara lätt att tolka

2) vara kontinuerlig

3) vara konsekvent genomförd

4) presenteras i god tid så att trafikanten har tillräcklig tid att fatta beslut

5) underlätta igenkänning (dvs. samma budskap skall ha identisk färg och

form vid upprepning)

6) ha konsekvent färg och formspråk för olika typer av information

Kan serviceinformation och geografisk informationfinnas på samma skylt eller

bör informationen presenteras på olika skyltar?

För att t.ex. kunna tillägna sig informationen så snabbt som möjligt från en orien-

teringstavla med mycket och olika informationsinnehåll, måste trafikanten veta

var den information, han söker, finns på tavlan. Genom att använda ett konsekvent

färg och formspråk för att skilja mellan geografisk vägvisning och servicevägvis-

ning, var det seminariets uppfattning, att man då undanröjer svårigheterna för

trafikanten att omedelbart hitta och avläsa den typ information han vid varje till-

fälle letar efter.

Slutsatsen av diskussion ovan var, att man för att uppfylla trafikantens behov

av vägvisning kan lösa problemet med servicevägvisningen på två sätt, som båda

då skall uppfylla kriterierna 1-6 ovan. Det ena möjligheten är att förbättra utföran-

det av nuvarande vägvisning och den andra är att skilja servicevägvisningen från

den geografiska vägvisningen enligt de förslag från Vägverket, som VTI givit syn-

punkter på. Det var dock seminariets mening att det för trafikanten kan vara bättre

att ha informationen samlad på en och samma tavla. I fallet med separata tavlor

frestas trafikanten att också titta på sådana tavlor, som i den aktuella situationen

inte har något informationsvärde för honom.

Ett viktigt skäl till att Vägverket vill skilja geografisk information och service-

information åt är, att serviceinformationen ofta behöver förändras för att vara

aktuell. Man vill därför på ett så enkelt (och billigt) sätt som möjligt kunna för-

ändra serviceinformationen på skyltarna. Genom att särskilja serviceinformationen

från den geografiska informationen med separata skyltar får man då relativt små

skyltar att förändra.

Ett alternativt sätt att lösa detta problem, då den geografiska informationen och

serviceinformationen finns på samma skylt, är att låta serviceinformationen vara

presenterad på en separat skylt, som monteras direkt på den stora skylten och som

då också enkelt kan bytas vid behov.

Eftersom vi bedömer att trafikantens behov kan tillgodoses av båda systemen

(dvs. serviceinforrnation på separata skyltar alternativt serviceinformation integre-

rad med geografisk information på samma skylt) blir det uppenbart att andra skäl
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bör vara avgörande för vilket system Vägverket bör välja. Man måste således

Överväga vilket system, som är bäst både från investeringssynpunkt och driftssyn-

punkt med en lämplig tidshorisont.

Ett exempel på konsekvent färg och formspråk, som underlättar trafikantens

igenkänning och orientering vid informationsinhämtning från orienterings-

tavlor.

Seminariet var överens om att svärmorsmärket borde utformas så att det oför-

ändrat (till färg, form och storlek) kunde lyftas in i de orienteringstavlor, som

kommer före och i korsningen.

Gabriel Helmers
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4 Så går vi vidare
Frågan om integrering eller separering av geografisk- och servicevägvisning är ej

fullständigt utredd. Orjan Lagestam kommer att fortsätta arbeta med frågan. Han

är villig att bistå med råd. Initiativet ligger hos Vägverket.

5 Diskussion

Det kan tyckas att en helomvändning har gjorts i frågan om integrering av

servicevägvisning mellan avsnitt 2 och 3. Det är delvis sant. Detta beror på att

man i uppdraget (avsnitt 2) utgår ifrån att separering av geografisk- och service-

vägvisning är nödvändig med tanke på informationsmängd och ekonomi. VTI har

därför svarat på frågan, hur en separerad vägvisning bäst utformas. På seminariet

har andra sätt att lösa problemen med informationsmängd och ekonomi diskute-

rats.

Alla bedömningar som VTI gjort i detta notat bygger på allmän beteendekun-

skap och erfarenhet'av skyltning och trañkteknik. Ingen empirisk utvärdering har

gjorts för exemplen i avsnitt 2. Det finns därför inte nog med underlag för att med

säkerhet uttala sigom vilka förslag som är bäst.

6 Slutsats

Flera förbättringsförslag vad det gäller vägvisning har kommit fram under arbetets

gång. Frågan om integrering eller separering av geografisk- och servicevägvisning
är dock inte fullständigt utredd. Båda möjligheterna bedöms kunna utformas så att
de uppfyller principer för god vägvisning och på så sätt tillfredsställer trafikantens

behov.

Före beslut om val av system och utformning av detta bör förslagen utvärderas

empiriskt.
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