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Minnesanteckningar från miniseminarier om OMLEDNING, UT-

FORMNING AV LOKALISERINGSMÄRKEN och PLACERING AV
VÄGMÄRKEN.
VTI, 29-30 oktober, 1997.

1 Bakgrund
Under perioden hösten 1996 - våren 1997 har VTI utfört två mindre projekt för

Vägverket med Örjan Lagestam som beställare. I det ena projektet behandlades

frågan om hur servicevägvisningen bör utformas i förhållande till Övrig väg-

visning. Arbetet genomfördes så att en grupp beteendeforskare på VTI fick

bedöma några olika förslag till utformningar, som Örjan hade framställt i bild-

form. Bedömningarna dokumenterades i en PM. Denna PM utgjorde sedan under-

lag för ett miniseminarium på VTI i vilket berörda handläggare på Vägverket

och forskarna på VTI deltog. Efter seminariet kompletterades PM-en med vad som

framkom på seminariet och publicerades som VTI notat. (Helmers G. & Herland

L.: Vägvisning - bör servicevägvisningen separeras från övrig vägvisning? ,

VTI notat nr. 38-1997).

Det andra projektet utgjordes av en empirisk studie i vilken olika texttyper för

vägmärken utvärderades. Läsbarhet och läsavstånd bedömdes och uppmättes för

ett antal försökspersoner. Projektet är redovisat i en slutrapport. (Herland L. &

Helmers G.: Jämförelse av typsnitt för lokaliseringsmärken för vägvisning ,

VTI meddelande 818, 1997).

När dessa projekt var avslutade var det dags att gå vidare med ytterligare tre

problemställningar som Örjan erhållit medel för att utreda. Dessa problemställ-

ningar är:

1) Lämpliga SYSTEM FÖR OMLEDNING
2) UTFORMNING AV LOKALISERINGSMÄRKEN
3) PLACERING AV VÄGMÄRKEN

För att få en genomlysning av var och en av dessa problemområden beslöts att

inleda arbetet i dessa projekt med miniseminarier över sammanlagt två dagar

med deltagande av berörda handläggare på regionerna. Arthur Olin (konsult VST)

och Börje Jönsson (VSK) tillsammans med trafikpolisen i Skåne var särskilt om-

bedda att presentera erfarenheterna av omledning från sina regioner. I övrigt bygg-

de behandlingen av de olika ämnena på att alla bidrog efter bästa förmåga. Mini-

seminarierna genomfördes på VTI, 29-30 oktober. Nedan följer minnesanteck-

ningar dessa.

För att förenkla läsningen men också göra det lättare att hitta i materialet, har

dokumentationen av presentationerna och diskussionerna inom varje problem-

område sammanfattats under ett antal rubriker.

(Projektbeskrivningar för de olika problemområdena, som behandlas, finns i

bilaga 1. I bilaga 2 finns material från seminarierna.)
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2 Problemområdet OMLEDNING.

Dag 1.

Gabriel hälsar välkommen och berättar litet om bakgrunden till seminariedagarna

varefter Örjan beskriver projektet Omledning .

Deltagare: Chester Bernsten

Orj an Lagestam

Åke Larsson

Börje Jönsson

Nils-Åke Larsson

VV, Borlänge

VV, Borlänge

VV, Borlänge

VSK

Trafikpolisen, Skåne

Arthur Olin konsult, VST

Kjell Nyman VM

John-Olow Bergwall VMN

Christina Wahlgren VST

Gunilla Thyni VST

Göran Andersson VVÄ

Birger Nygaard VTI

Hans Erik Pettersson VTI (t.o.m. lunch)

Lisa Herland VTI

Gabriel Helmers VTI

2.1 Omledning i Skåne

2.1.1 Börje presenterar Skånemodellen och Nils-Åke polisens ar-

bete vid omledning.

Motorvägsnätet i Skåne har ett färdigt omledningssystem med rullgardiner som

hänvisar till fasta slingor. Anledningen till att systemet konstruerades var bl.a. att

man vid snöoväder hade problem med att fordon blev stående på motorvägen och

hindrade snöröjningsfordon. Man ville också förhindra att vägen användes innan

den hunnit röj as. Slingorna utnyttjas, förutom vid kraftiga snöfall, också när det är

nödvändigt vid trafikolyckor och vid korta vägarbeten.

Lådor med avstängningsmaterial är permanent utplacerade i omledningspunk-

terna. I lådorna finns sidomarkeringsskärmar, koner, vägmärken fordonstrafik

förbjuden , Vägvisare och en instruktion om hur avstängningsmaterialet ska pla-

ceras. All information om systemet med alla dess komponenter finns också samlad

i en pärm i lådan.

Stor vikt läggs vid att få fram information till trafikanterna på motorväg. Radio

Malmöhus har här en viktig roll. Information ges via radion om hur man skall köra

på omledningsslingorna. De, som ämnar fara upp på den avstängda motorvägen,

leds med hjälp av polisen ut på slingan. De som fastnat på motorvägen leds

istället tillbaka till närmaste avfart också av polis. I det senare fallet har man ofta

problem med barriärer mellan körriktningarna.
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Skånesystemet är relativt dyrt. Utrustningen av varje trafikplats kostar

150.000 kr. Rullgardinerna går sönder (= dålig funktion). De borde ersättas med

omställbara skyltar (VMS). Ljusdiodskyltar är en idé. Man har dock haft problem

med en variabel skylt, som styrts via mobiltelefon. Nu planerar man att dra led-

ning. På inre ringvägen i Malmö skall VMS skyltar användas (ÅDT ca 60.000
fordon).

Börje och Nils-Åke menar att en god marknadsföring av systemet hos allmän-
heten är synnerligen viktig.

VSK's video av hur systemet i Skåne fungerar visades.

Presentationen följdes av frågor och diskussion:

Örjan: Vad sägs på radion? Identifiering av trafikplatserna genom att de har

namn?

Börje: Så här tex.: Olycka, motorvägen avstängd i körriktning X efter trafikplats

ZZ, följ omledningsskyltning. Denna information över radion är nödvändig.

Hur är beslutsgången? TIC tar beslutet. VV Produktion genomför alltid omled-

ningen i samverkan med polisen. Arthur: Beslutet tas i samråd mellan Vägverket

och polisen.

Vem aktiverar den variabla skylten, (som omnämnts ovan)? Börje: TIC i

Kristianstad.

2.1.2 Nils-Åkes erfarenheter:

Insatstiden vid omledning är relativt lång: 2-3 timmar. Detta innebär bl.a. att

man helt stänger av en motorväg bara när det är absolut nödvändigt. Oftast klarar

man situationen genom att leda trafiken förbi och att snabbt röja olycksplatsen.

Man brukar sätta gränsen till 2 timmar. Vid kortade störning dirigerar polisen

trafiken förbi platsen. Vid omledning gäller det att kona av så fort som möjligt

samt att avbryta omledningen så snart det går. Innan koner och skärmar är på plats

dirigerar polisen trafiken. Den leder också fordon, som hamnat på fel sida av

avspärrningarna, tillbaka.

Informationen till trañkanten måste alltid utgå från trafikantens behov. Bl.a.

att ge svar på frågan: Varför man stängt vägen? Dessutom uppmanas trafikan-

terna att följa vit/blå skyltning samtidigt som de informeras om att polisen diri-

gerar till omledningssträckan.

Radion viktig. Trafikreportrar, som kan vokabulären, är viktiga för att infor-

mationen inte skall missuppfattas av trafikanterna. Informationen måste vara

korrekt och entydig. Så fort vägen är klar igen måste information omedelbart ut.

Om inte så sker, skapar man ett trovärdighetsproblem.

Polisens resurser. Trafikpoliserna har blivit färre och kvarterspoliserna fler.

Omledningssystemet kräver utbildning, övning och rutin hos personalen för att

systemet skall fungera som avsett. Denna bakgrund har inte kvarterspolisen, som

inte kan vara specialiserad mot trafikinsatser.
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Därefter ställs frågor:

Örjan: Hur återställs vägen efter omledning?

Svar: Vägverkspersonal hjälper till att återställa vägen: I akutskedet Öppnar

polisen vägen och därefter städar VV.

Örjan: Känner alla poliser till den vit/blå vägvisningen?

Svar: Trafikpolisen känner till systemet. Problemet är dålig synbarhet framförallt i

snöoväder.

Örjan: Vad händer när inte radion sänder?

Svar: Trafikreportern kan gå in och starta sändning.

Vem får då lämna uppgifter för sändning överradion?

Börje: Insatschef utses vid större olycka och endast denne får lämna information.

Diskussion med räddningstjänsten vid stora olyckor. Kontroll av informationen till

allmänheten nödvändig.

2.2 Essingeleden

Christina berättar, att systemet med permanent slinga för omledning är utformat

som i Skåne: Vit/blå, permanent uppsatta skyltar och ett antal skyltar med rull-

gardiner, som avtäcks. Det höga trafikflödet, 120.000 ÅDT, gör att man alltid an-

vänder sig av tung avstängning, skärmvagnar med superpil, etc. Polisen dirigerar

trafiken under tiden, som avstängningen byggs upp.

Tung trafik (BKl) och farligt gods kan inte gå på omledningsslingan. Den till-

hör lokalvägnätet och har inte samma bärighet. Samtidigt vill man undvika farligt

gods på lokalvägnätet. Därför leds denna trafik i kolonn genom avstängningen.

Man har därför behov av att specificera under vilka omständigheter omledning

får ske till kommunalt Vägnät, hur ofta och hur länge. Avtal med kommunen nöd-

vändigt att upprätta på sikt.

Planerad omledning p.g.a. Vägarbete sker i en riktning per gång mellan kl. 22

och kl. 05 under ett stort antal tillfällen per år. Omledning, som akut insats, sker

med hjälp av information över radio. Under högtrafik finns alltid tunga bärgare i

beredskap vid ledensändpunkter. Detta gör att ett hinder vanligtvis kan flyttas till

körfältet längst till höger och lämna två körfält fria så att ingen omledning behöver

göras.

Det förekommer att BKl fordon kör omledningsvägen genom staden och att

bilister följer efter BKl fordon, som skall lotsas genom spärren och vidare utefter

den ordinarie vägen. Man har även problem med att samla ihop kolonnerna med

BKl fordon framför allt p.gå. att utrymmet för magasinering är bristfälligt.

Gunilla menar, att anledningen till att bilisterna för det mesta kör rätt, troligen

är, att Stockholmarna har lärt sig omledningsslingan.

Arthur menar att omledningsskyltningen inte är bra för BKl och farligt gods.

Problem vid utplockning av dessa fordon. Börje påpekar här att sorteringen

också kommer att bli viktig för Öresundsbron.
Åke frågar om man skall komplettera med lastbilssymbol?
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Örjan frågar om bilisterna följer den vit/blå omlednings- eller den ordinarie

intermittent grön/vita skyltningen? Det kan vara ett problem att den grön/vita

skyltningen visar till något, som är stängt i en riktning men samtidigt eventuellt
öppet i den andra.

2.3 Göteborg

Göran upplyser om att man inte har några erfarenheter av fasta omledningssystem.

2.4 Behov av omledning

Enligt Börje behövs omledning på det högtrafikerade vägnätet vid tillfälliga hinder

som:

Olycka

Snöhinder

Men också vid planerade avstängningar vid mer eller mindre kortvariga

Vägarbeten

Däremot har omledning inte varit aktuellt för att klara av kapacitetsproblem. En

anledning till detta kan vara att vi inte har några.

Christina framhåller att fasta system för omledning i första hand är lämpliga på

vägar med mittbarriär, vid stora trafikflöden (ÅDT>25.000 fordon) samt vid

tunnlar och broar.

2.5 Avgränsning av begreppet omledning

Vad menar vi med omledning? Örjan föreslår att vi avgränsar diskussionen att

gälla fasta system för omledning. Detta innebär att skyltar och nödvändigt mate-

rial skall finnas permanent ute på vägen vid de knutpunkter/valpunkter, som är

aktuella för att leda trafiken från huvudvägen.

2.6 Två system för omledning i Sverige idag
Chester påpekar att det finns två system för omledning idag. De permanent upp-

satta vit/blå omledningsskyltarna, som innebär omledning på ett förutbestämt väg-

nät å ena sidan och orange omledningsskyltning å den andra. Den orange omled-

ningsskyltningen finns inte permanent ute på vägen utan denna omledningsskylt-

ning måste upprättas från början vid varje omledningstillfålle.

Birger och Arthur refererar till den orange omledningsskyltningen i både

Tyskland och Frankrike.

Vid avstängning av Essingeleden: Omledningsvägarna finns angivna på karta

och är i trafikmiljön utmärkta med vit/blå omledningsskyltar, som vid normala

förhållanden ej skall följas. Orange omledningsskylt får ej synas när den inte

gäller. Den anger normalt det enda möjliga Vägvalet.

Arthur erbjuder visning av Essingeledens omledningssystem vid schemalagd

stängning, som äger rum i en körriktning i taget under ett relativt stort antal gånger

per ar.
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2.7 Kunskap om systemen för omledning hos bilförarna

Arthur påpekar att det är nödvändigt att lära sig systemen. Vad sker på bilskolorna

idag? Åke menar att för att trafikskolorna ska behandla det måste det vara med i

någon fråga i körkortsprovet. I Skåne har antagligen trafikradion betytt mycket för

att sprida kunskapen om systemet. Det fungerar bra idag.

2.8 Manuella eller automatiska system för omledning

Man kan här tänka sig både manuella och automatiska system för förändring av

vägvisningen. Enligt Börje talar både kostnader och funktionssäkerhet för manuell

skyltning t.ex. med rullgardiner. Svårt att tänka sig system med automatisk avko-

ning av vägen för att leda trafiken ut på avfarten.

Börjes erfarenhet är att aktiveringstiden för att få ut omledningsvägvisningen

måste fastställas.

2.9 Problem med det nuvarande fasta systemet

Börje vill skrota det nuvarande systemet, som nu är 20 år gammalt. Börje menar

att de vit/blå skyltarna är för små och för diskreta. De har därför en alltför dålig

synbarhet. Han förordar en fluorescerande orange färg. Han menar att den orange

slipsen , som t.ex. används i Tyskland och Frankrike är bra.

Chester hävdar ocksåatt val av en bra färg är viktig. Han menar dessutom, att

det fordras en logisk uppbyggnad och konsekvens, när man utarbetar ett nytt

system: Vad skall visas? Hur skall det visas?

Birger menar, när det gäller vägvisning, att man skall visa fjärrmålet och kopp-

la det till ett vägnummer. Då kan man vid upprepad vägvisning enbart använda

numret. Vid omledning kan det finnas goda skäl att också visa tidsfördröjningen,

som trafikanten drabbas av. Sådan tidsangivelse är mycket bättre än information

om förlängningen av avståndet.

Örjan menar att traditionell omledningsvägvisning måste finnas kvar även om

VMS kommer på sikt. Chester inflikar att vår vanliga vägvisning måste samverka

väl med omledningsvägvisningen.

2.10 Ett nytt omledningssystem?

Arthur: Skall omledningsvägvisningen leda hela slingan runt eller skall vägvis-

ningen bara leda från motorvägen till den punkt där ordinarie vägvisning åter visar

till motorvägen genom vägnummer inom streckad ram?

Börje: Man behöver ett sofistikerat system med rullgardin eller VMS först vid

höga ÅDT, ca 60.000 fordon.
Börje påpekar att omledning sker vid 2-3 tillfällen per år i Skåne och Arthur att

omledning sker 2-3 gånger per vecka i hela landet.

Här kom frågan upp: Hur rapporteras omledning? Av polisen?

Chester frågande om valet av Skånesystemet är OK? Börje svarade att i Skåne

så pratar man vägnummer, vilket gör att man förstår den vit/blå vägvisningen.

Problemet är synbarheten.

Birger nämnde att den nya radiotekniken med RDS TMC finns idag men att få

meddelanden går ut. Arthur påpekade att det är bättreatt ingen information går ut

över radion än felaktig och oprofessionell. Slutsatsen av detta är att den nya tekni-

ken fordrar professionella trafikreportrar.
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Arthur menar att nuvarande system inte är entydigt. Texterna måste vara

harmoniserade med radiomeddelandena.

John-Olow påpekade att omledning på europavägnätet ofta skulle innebära krav
på samordning mellan regioner.

Åke: Skall man uppmana trafikanterna (genom VMS-skyltning) att välja

annan väg ? Gunilla menar skyltar med texten att välja annan väg är olämpliga

eftersom de i första hand vänder sig till lokalbefolkningen, som hittar i området.

Det är viktigt att ge rätt budskap så att även trafikanter på genomresa hittar rätt.

Arthur menade att välj annan väg bör kopplas till informationsplats. Gabriel

påpekade att lokal och fjärrtrafiken ställer olika krav på omledningssystemet.

Någon föreslår följande definition av omledning: Att ledas bort från och sedan

tillbaka till den gamla vägen.

Birger frågar, om vi behöver två system, det vit/blå och det orange? För-

virrande! Arthur påpekar, att det vit/blå är snabbt och personalbesparande och fri-

villigt för trafikanten. Den orange skyltningen är obligatorisk. Samtidigt har den

vit/blå alltid en orange början.

Chester uttryckte det så att den vit/blå alltid är en del av den orange

vägvisningen.

2.11 Omledning av farligt gods

Kjell tar upp frågan om omledning av farligt gods. Här finns vägvisningssystem,

som fungerar tillfredsställande. Omledningsvägen har speciell skyltning, som fö-

rarna av farligt gods är väl förtrogna med. Behov av sådan omledning finns såväl i

tätort som på landsbygd och tom. i Norrlands inland.

Arthur pekar på den i Stockholm använda metoden, att samla upp fordon med

farligt gods och sedan leda dessa i kolonn på den avstängda vägen medan övrig

trafik omleds i en slinga på det sekundära vägnätet. Nils Åke påpekar att polisen

har svårt att klara en omledning i de fall farligt gods och övrig trafik skall omledas

på olika vägar i det sekundära vägnätet.

2.12 Kunskap hos förare om system för omledning av

farligt gods

Arthur berättar om problem i Stockholm med utländska chaufförer, som kommer

på avvägar med sina farligt gods fordon. Finska långtradare trafikerar Stockholm i

stor utsträckning och förarna av dessa bilar borde får information och utbildning

både om farligt godsvägar och om systemet för skyltning.

2.13 Arthur presenterar IT-system i bilen för omledning

och internationellt arbete

2.13.1 IT-system

En framtidsvision är navigationshjälpmedel i bilen, som uppdateras i real tid från

en trafikledningscentral. Problemet här är, att det tar mycket lång tid innan alla har

ett sådant system.

Hans Erik poängterade att TV-skärmar för visning av elektroniska kartor i bilen

är dyra och utvecklade för trafikmiljöer med stora framkomlighetsproblem p.g.a.

för mycket trafik. Våra nordiska problem är helt annorlunda.
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Hans Erik bedömde att det borde vara viktigt för de nordiska länderna att ta ini-

tiativ till lösningar, som passar de behov vi har eftersom våra problem är annor-

lunda jämfört med de på kontinenten. I annat fall riskerar vi att bli överkörda av
system, som är utvecklade för Centraleuropa.

Kentkorridoren med omställbara skyltar gavs som exempel på en mera
realistisk och framkomlig lösning.

Arthur håller med och inflikar att radion är en självklar komponent i ett omled-
ningssystem.

2.13.2 Internationell harmonisering

Arthur argumenterar för att man på sikt får ett internationellt vedertaget och stan-

dardiserat system för omledning. Huvudorgan för standardisering i Bryssel är DG

8, Telematik och DG 7, Vägmärkesutformning .

Arthur menar att det tyska omledningssystemet är ett exempel på hur det kan

bli när varje land gär sin egen väg.

Det orange slipsmärket , som betyder omledning, har förmodligen

förutsättningar att kunna utvecklas till en internationell standard.

England har grafiska symboler för omledningsvägens identitet .

Frankrike har tillfälliga varningsmärken med gul bottenfärg. Det framfördes att

Borlänge borde aktivt bevaka vad som händer på detta område i Bryssel.

2.14 Örjan avslutar

Denna genomlysning av problemen har varit bra. Jag kan konstatera att nuvarande

system är ganska bra men synbarheten (färgen) är alltför dålig.

En fråga att ta med sig hem: Hur skall vi jobba vidare när det gäller att utveckla

omledningssystemen?
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3 Utformning av Iokaliseringsmärken och place-
ring av vägmärken

Dag 2.

Deltagare: Chester Bernsten VV, Borlänge

Orj an Lagestam VV, Borlänge

Åke Larsson VV, Borlänge

Börje Jönsson VSK

Arthur Olin konsult, VST

Kjell Nyman VM

John-Olow Bergwall VMN

Christina Wahlgren VST

Gunilla Thyni VST

Göran Andersson VVÄ
Christer Lindh VSÖ

S-O Lundkvist VTI (avsnitt 3.7)

Lisa Herland VTI

Gabriel Helmers VTI

3.1 Metod

Denna del av seminariet grundar sig på de exempel på lokaliseringsvägmärken,

som Örjan har ritat (se bilaga 2). Orjan visar ett exempel i taget och gruppen ger

sina kommentarer.

3.2 Avståndsangivelse på all förberedande vägvisning?

3.2.1 Frågeställning

Örjan ställer frågan: Vill vi ha information om avstånd till korsningen på all för-

beredande vägvisning, som sedan följs upp av vägvisningen i själva korsningen?

Se exempel i bilaga 2: NYEXlB, NYEX4A.

Arthur undrar om tabellvägvisare ingår i frågan.

Chester svarar: Ja, om de används som förberedande vägvisning.

Örjan: Problemet är att trafikanterna blandar ihop förberedande vägvisning

med vägvisningen i själva korsningen. I andra länder används vanligtvis avstånd,

vilket gör att missförstånd undviks.

Christer säger att förberedande vägvisning kan vara problematisk då det före-

kommer andra avfarter mellan den förberedande vägvisningen och den aktuella

avfarten.

Christinas erfarenhet är, att man har svårt att få plats med informationen på

portal i tätort.

Örjan menar att frågeställningen i första hand gäller landsbygd.
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Börje meddelar att man i Skåne alltid har avståndsangivelse på portal.

Åke frågar vilket som är det kortaste avstånd, som får användas?

Örjan svarar: Det kortaste avstånd för vilket man nu använder förberedande väg-
Visning.

Chester frågar: Ska man även använda avståndsangivelse i tätort när avstånden
kan handla om 50 m?

Christina säger att vid för korta avstånd får man problem med mätfel, vilket

kan undvikas genom att avrunda till jämna 100 m.

Artur säger att avstånd anges vid otydliga fall.

Börje undrar om det inte är så att det redan är fastslaget, att förberedande väg-

visning ska ha avståndsangivelse? Örjan säger att frågan är ett landsortsproblem.

Chester ställer frågan: Ska vi ange avstånd överallt eller bara där utformningen

skiljer sig ifrån grundreglerna?

3.2.2 Vad trafikanten efterfrågar och klarar av

Christer säger att det finns ett behov av att kunna läsa avstånd i vägvisningen.

Börje säger att det viktigaste med vägvisning är att den är enkel, lättbegriplig

och konsekvent. Det gäller även avståndsangivelser. För vad som bör gälla i tätort

reserverar han sig dock.

Gabriel: Att ange avstånd är tilltalande. Men tydlig skyltutformning ska det

inte vara något problem för trafikanten med avläsning trots ökad informations-

mängd.

3.2.3 Vägvisningsskyltens utformning och placering

Artur ställer frågan: Var börjar avfarten, vid breddökningen eller vid kurvans

början? Vidare säger han att det avståndsangivelsen inte nödvändigtvis måste vara

på samma skyltyta. Han visar ett exempel på hur man kan lägga till avståndet på

en egen skylt, som i det här fallet placerades under övrig vägvisning.

3.2.4 Summering

Chester sammanfattar, att frågan gäller om avståndsinformation alltid skall ges

vid förberedande vägvisning. Beredningen av frågan kan resultera i förslag till

ändring av VMF på denna punkt.

Orjan avslutar diskussionen med att föreslå att man utreder frågan vidare.

3.3 Är det bäst med uppåtriktad eller nedåtriktad pil?
3.3.1 Frågeställning

Örjan säger att det internationellt är vanligt med nedåtriktade pilar. Vad kan vara

bättre eller sämre med dessa jämfört med det system med uppåtriktade pilar vi har

idag? Se exempel i bilaga 2: NEDPIL4A, NEDPIL4B, NEDPIL4C.

3.3.2 Kan uppåt- och nedåtriktade pilar kombineras i samma
system?

Lisa: Skyltningen i NEDPIL4A ger ett förvirrat intryck med både uppåt och

nedåtpilar.
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Åke: NEDPIL 4B är den intressantaste lösningen, som används i flera länder.

Spelar det någon roll om skylten med avsvängande pil inte är placerad där man

ska börja svänga?

Christer säger att pilarna bör ange samma sak. Antingen ange körfält eller kör-

riktning. I detta fall skulle uppåtriktade pilar visa körriktning och nedåtriktade

pilar körfält.

Arthur säger att lösningar liknande den i NEDPIL4A förekommer i andra

europeiska länder . Han säger också att tyskarna har utrett frågan om åt vilket håll

man ska vända pilarna. Idag använder de uppåtriktade pilar i sitt system. Samtidigt

säger Arthur att tyskarna började ifrågasätta uppåtriktade pilar för 30 år sedan.

Chester säger att pilar kan ange körfält men fortfarande vara uppåtriktade. Han

menar att man bör utreda fördelarna med att centrera pilar över körfälten för sig,

oberoende av om det handlar om uppåt eller nedåtriktade pilar. Han ritar också en

figur på tavlan föreställande det finska systemet. Där har man centrerat uppåt-

riktade pilar, eller böjda uppåtriktade pilar över körfälten dock på en separat skylt

under övrig skyltning.

3.3.3 Svårigheter med nedåtriktade pilar

Artur pekar på att det är viktigt att om man använder körfältspilar (dvs. pil ner) så

ska de placeras centrerat rakt ovanför körfältet. Om skylten är ovanför vägrenen

får man med körfältspilar en missvisande vägvisning. Antingen så ska man ha

klart körfältskopplade skyltar eller placera dem klart till höger. Vi fick se ett

exempel på hur en avfartsskylt kan lura trafikanter till att tro att vägrenen är ett

körfält.

Christina visade ett exempel på en komplicerad trafiksituation där två par filer

i samma riktning går i hop till en fyrfilig växlingssträcka som sedan åter delar sig i

två riktningar. Hon ställde frågan: Hur skyltar man denna situation med nedåt-

riktade körfältspilar?

Frågan kom också upp hur man med nedåtpil skyltar en mycket skarp kurva

som idag i vissa fall skyltas med en pil som är böjd 90°.

3.3.4 Fördel med nedåtriktade pilar

Chester framförde synpunkten, att man kan uppleva det enklare att åka på pil ner.

Den pekar ut körfältet i vilket man skall ligga för att komma till fjärrmålet och

detta oberoende av om vägen svänger åt höger eller vänster. Pil upp kandäremot

upplevas som färdriktning. Svänger vägen samtidigt med uppåtriktad pil skulle en

tvetydig situation kunna uppstå.

Arthur: Centrerade uppåtriktade korta pilar skulle kunna vara en möjlighet,

som förenar fördelarna med båda systemen. Tyskarna har sådana korta

uppåtriktade pilar i stället för nedåtriktade pilar.

3.3.5 Summering

Arthur refererar till pågående utredning i Bryssel om hur deolika EG-ländernas

system ser ut idag med hänsyn till bl.a. form, färg och pilar. Arthur lovar ta fram

lämplig referens till detta arbete. Samtidigt påpekade Arthur att få länder har så

stor enhetlighet i sin vägvisning som Sverige.

Börje föreslår att man tittar förutsättningslöst på frågan med uppåt och nedåt-

riktade pilar och Lisa att man måste titta på hela systemet.
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Örjan avslutar diskussionen med att säga att trafikantaspekterna också måste
ingå i en kommande utredning.

3.4 I vilken ordning bör ortnamn och vägnummer anges?

3.4.1 Frågeställning

Det är en allmän uppfattning att angivande av endast vägnummer inte fungerar i

det system vi nu har. Felkörningarna förmodas öka starkt. Därför måste ortsnamn

och vägnummer anges samtidigt.

Orjan: Har det någon betydelse i Vilken ordning vägnummer och ortnamn an-

ges på vägvisningen? Se exempel i bilaga 2, NUMORDNl, NUMORDNZ.

3.4.2 Problem

Kjell: Om vägnummer placeras längst till höger kan det förväxlas med en av-

ståndsangivelse.

Chester pekar på problemet, att om man anger nummer till höger och ortnamn

till vänster över två filer med samma mål så kan det vara så att de som följ er num-

mer byter till högerfll och de som följer ortnamn byter till vänsterfil. Detsamma

gäller för omvänd ordning. Detta skulle peka på att utförandet längst ner på sidan i

exemplet NUMORDNl skulle vara att föredra.

3.4.3 Erfarenheter och åsikter

Börje berättar att man i Helsingborg prövat att ha vägnummer efter ortnamn samt

att ha en rak vänsterkant. Det har fungerat bra.

Christer menar att man måste koppla ihop nummer och namn och att ordning-

en med vägnumret först är tämligen självklar.

3.4.4 Övrigt

Åke nämner att möjligheten att koppla namn till vägnummer kan lösa praktiska

svårigheter med platsbrist. Genom att först presentera lokaliseringsmärken med

vägnummer och namn kan man efter märket bara ange vägnummer.

Gabriel upplever att det är ett problem att en väg kan ha flera nummer.

Örjan håller med men säger att manjobbar för att få bort dubbla vägnummer.

3.4.5 Summering

Örjan avslutar diskussionen med att säga att frågan bör ingå i det, som VTI ska få

uppdrag att utreda.

3.5 Delade pilar eller ej?

3.5.1 Frågeställning

I bilaga 2, NYEXS, ser man överst den befintliga skyltningen vid avfart från

motorväg. 55 skylten är blå med grön bakgrund och den större är blå. Den undre

skylten är ett förslag. Bakgrunden är i huvudsak blå förutom en grön rektangulär

yta under de två ortnamnen (oklar färgkodning?). Frågan gäller den delade pilen

eftersom kritik har riktats mot denna av beteendevetare på VTI.
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3.5.2 Synpunkter

Christer: Man uppfattar den undre skylten som att det är grönt åt höger. Den ur-

sprungliga lösningen är enkel medan förslaget är krångligt.

Chester: Kritiken är riktad mot att pilen är delad. Om man tar bort 55 skylten

så slipper man problemet. Den kan istället stå efter korsningen.

Gabriel hävdar att färgkodningen med grönt och blått är ologisk och därför

inte innebär någon entydig information för den vanlige trañkanten.

3.5.3 Sammanfattning

Örjan: Eftersom den allmänna uppfattningen tycks vara, att det nuvarande

systemet är bra,utreds inte denna fråga vidare.

3.6 Avfartsskylt?

3.6.1 Frågeställning

I bilaga 2, AVFART och AVFARTZ, visas två exempel på hur vägvisning med en

speciell avfartsskylt skulle kunna se ut. Ska vi ha avfartsskyltar eller något liknan-

de i vårt vägvisningssystem? Är det bra med numrerade avfarter?

3.6.2 Synpunkter på förslagen

Artur: Placeringen av avfartsskylten i byggspetsen är olämplig eftersom trafikan-

ten då ser skylten sent.

Längden på ordet avfart diskuterades som ett problem.

Åke menade att det inte behöver ses som ett ord utan kan ses som en symbol. I

flera länder använder man en särskild symbol.

Christer menade att man ej bör ta bort Avfartsvägvisaren på de ställen den

redan är utplacerad. Den påminner om en avfartsskylt.

Chester frågade allmänt om man bör byta ut sergeantskylten.

Gabriel upplever att denna är förvirrande och oklar och därför borde ersättas.

Christina menar att avfartsskärmen är bra för den visar var avfarten börjar och

slutar.

3.6.3 Numrering av avfarter

Börje: Numrerade trafikplatser underlättar om man inte känner till platsen.

Chester menar att numret i så fall bör grunda sig på ett längdmätningssystem.

Jan-Olow säger att med både vägnummer och avfartsnummer kan det bli för

många siffror.

Åke upplyser om att Vägverket har fått påstötningar från organisationer om att

införa ett system med numrering, så saken borde utredas.

3.6.4 Summering

Örjan avslutar diskussionen med att säga att frågan ingår i vad VTI ska få utreda.
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3.7 Placering av vägmärken

3.7.1 Frågeställning

Örjan läser projektbeskrivningen som finns i bilaga 1 och som har följande

huvuddrag: Var bör vägmärken placeras i höjdled och sidled? Idag placerar man

dem efter var de syns bäst vilket kan komma i konflikt med Önskemål om hinder-

fritt utrymme. Ett ökat avstånd minskar nedsmutsningen men finns det då risk att

skylten faller utanför synfältet eller syns dåligt p.g.a. observationsvinkeln som

reflexmaterialet ses under.

3.7.2 Genomgång av problemområdet

Gabriel gjorde en kort dragning där han pekade på att placeringen av vägmärken i

sid- och höjdled är beroende av flera faktorer i ett samverkande system.

Först måste man fråga sig i vilka sidovinklar mot färdriktningen, som förarna

avläser vägmärken. Han refererade till ett VTI notat (TF 55-23; 1993), som visar

att man avläser vägmärken i ganska små vinklar från rakt fram i färdriktningen

(= 00; Mest vanliga värde = SO; Realistiskt sidoläge vid avläsning 00-150). När

man kommer nära märket dvs. vid stora sidovinklar (>20°), är det mycket svårt att

läsa av märket korrekt i både dagsljus och fordonsbelysning p. g.a. för hastig rörel-

se hos det optiska flödet.

En förutsättning för att kunna läsa av märket i fordonsbelysning är att fordons-

strålkastarna skickar tillräckligt med ljus mot märket. Bilstrålkastare skall uppfylla

ett ECB-reglemente som ställer krav på ljusstyrkan i olika riktningar. Problemet är

att det inte finns något minimivärde på ljusstyrkan över halvljusets ljus/mörker-

gräns utan bara ett maxvärde. Detta innebär att halvljus, som är godkända inte

behöver sända ut något ljus alls i riktning mot vägmärket. Tittar man på ljus-

fördelningen hos konventionella halvljus finner man ofta att ljuset avtar mycket

snabbt vid sidovinklar större än 10-150. Vid en viss typ av strålkastare, poly-

elipsoida halvljus , som kom för drygt 10 år sedan på vissa bilmärken, har man i

hela sektorn ovanför ljus/mörkergränsen mycket litet ljus.

När det gäller den vinkel, som vägmärken ses och avläses under, så är den som

ovan nämnts ganska liten (<15°). Samtidigt håller man på att specificera en CEN-

standard för reflexmaterial där man ställer krav på hög reflexionsförmåga upp till

40° observationsvinkel.

Slutsats: Man har inte på ett insiktsfullt sätt behandlat trafikanten, bilen och

strålkastarna och vägen med vägmärken som ett system, som skall fungera ihop.

Av denna anledning är ofta strålkastarna under- och reflexmaterialen överdimen-

sionerade i nuvarande system.

3.7.3 Diskussion kring placering

Åke: Sannolikt kommer det en EU-standard som ställer krav på en observations-

vinkel på 40°. Hur påverkar det placeringen? Hur påverkas nedsmutsning och snö-

röjning av placeringen?

Gabriel: Första frågan: Ytterst få märken kan placeras så att observations-

vinkeln närmar sig 40°. Därför har standardförslaget inga konsekvenser för place-

ringen av vägmärken. Andra frågan: Flera studier visar att nedsmutsning av

skyltar minskar med ökat avstånd till körfältet.
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Arthur undrar vad som ligger till grund för befintlig placering och Börje

svarar att det år i huvudsak praktiska erfarenheter.

Börje säger att om man flyttar skyltningen 3 m längre ut så får man en stark

minskning av nedsmutsningen. Man får dock en högre kostnad p.g.a. breddat väg-

område.

Örjan ställer frågan, om det kan vara en fördel att flytta skyltningen så långt ut,

att man inte behöver använda eftergivlig ställning.

Christer menar att om man flyttar ut skyltarna så långt så blir man tvungen att

röja större yta.

S-O föreslår att man ska vinkla ner skylten något för att på så sätt minska

problemet med dagg och snö på skyltarna.

3.7.4 Summering

Örjan avslutar diskussionen med att säga att frågan bör ingå i vad VTI utreda.

4 Avslutning
Lisa och Gabriel accepterade uppdraget att dokumentera de två dagarnas mini-

seminarier och att efter granskning ge ut dokumentationen som VTI notat.

Örjan avslutade med några korta ord. Han tyckte att diskussionerna varit givan-

de och hoppades att de kommer att utgöra en god start på fortsatt arbete. Han

tackade alla för att de medverkat.

Linköping i december 1997

Gabriel & Lisa
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Vägutformning och trafik '
Örjan Lagestam

Bilaga 1 till Uppdragskontrakt mellan

Vägverket och Väg & transportforskningsinstitutet.

PROJEKTBESKRIVNINGAR.

Projektnamn: Vägvisning, Omledning

Projektledare: Örjan Lagestam

Projektbeskrivning:

Bakgrund:

Permanent omledning görs i dag med hjälp av vit/blå vägnummermärken som sätts upp längs

omledningsvägen. Föratt utlösa omledning tillämpas olika metoder. Polisdirigering med muntlig

information till bilisterna att följa vit/blå visning är den enklaste men mest tids- och

personalkrävande metoden. I region Skåne har ett system med lokaliseringsmärken som normalt är

täckta men som avtäcks vid behov tillämpats i många år. Tekniken för att utlösa omledningen har

varierat från rullgardinsmärken som vevas fram manuellt till märken med prismavändande

lameller.

I Stockholm har omledningsvägar märkts ut med permanent uppsatta vit/blå vägnummermärken

men utan några märken för utlösning av omledning. Detta har skett manuellt med polisdirigering

och med trafikinformation i radio.

Med modern teknik bör systemet för permanent omledning kunna utvecklas så att exempelvis '

trafikledningscentralerna ska kunna utlösa en omledning genom att påverka omstållbara märken då

trafiken skall omledas. Hur märkena skall utformas och placeras så att trafikanterna upptäcker och

förstår omledningen bör studeras och utmynna i ett förslag till framtida tillämpning. Försöken bör

vara av såväl teknisk som beteendevetenskaplig natur.

Detta projektet skall innehålla en utvärdering av de system som provats och utifrån dessa

erfarenheter utmynna i förslag till omledningssystem. Innan ett sådant system permanentas bör

fullskaleförsök utföras som ett andra skede. Beslut om ett sådant andra skede bör kunna fattas med

resultatet från detta projekt (första skedet) som underlag.

Nytta/Effekter:

Projektet ingår i FOU-program IIIA: Framkomlighet för vägtransporter, undertema [HA-2 Effektiv

användning av vägtrafiksystemet.
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Vägutfonnning och trafik

Örjan Lagestam

Behovet av nya och effektivare metoder och system för omledning kommer att bli uppenbara, inte

minst i de större trafiksystemen i Stockholm, Göteborg och Malmö. För att kunna klara
omledningar vid störningar behövs förberedda system som kan utlösas och fungera direkt när något
inträffat.

FÖrväntat resultat:

Uppdaterade riktlinjer för utförande och utmärkning av omledning.

Projektnamn: Vägvisning, Placering av vägmärken

Projektledare:

Orjan Lagestam

Bakgrund:

Projektet är ett delprojekt under ett pågående projekt med syfte att utveckla och förbättra den

allmänna vägvisningen i Sverige.

De regler som tillämpas för vägmärkens placering i höjd- och sidled grundas på att märkena skall

vara placerade där de syns bäst. Detta konflikterar i bland med önskemålet om hinderfritt utrymme

i, framför allt, korsningar.

Andra konflikterande önskemål är att sidoavståndet för placering av märken längs vissa vägar bör

vara stort för att minska nedsmutsningen men samtidigt får inte avståndet bli så stort att märkena

faller utanför synfältet och reflektionen minskar på grund av reflexmaterialets begränsade

vidvinklighet.

Det bör utredas hur olika typer av vägmärken bör placeras i olika miljöer och korsningstyper för att

erhålla en optimal kompromiss mellan de ovan beskrivna motstridiga önskemålen.

Nytta/Effekter:

Projektet ingår i FOU-program IIIA: Framkomlighet för vägtransporter, undertema [HA-2 Effektiv

användning av vägtrafiksystemet.

Förbättrade möjligheter för trafikanterna att upptäcka och läsa vägmärkena och samtidigt

mårkesplaceringar som minimerar riskerna vid eventuella avkörningar.

Förväntat resultat.

Rekommendationer för placering av lokaliseringsmärken i olika miljöer och korsningstyper.

Sådana rekommendationer bör kunna inordnas i VU96.

Proiektnamn: Vägvisning, Utformning av lokaliseringsmärken.
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Projektledare:

Orjan Lagestam

Bakgrund:

Projektet är ett delprojekt under ett pågående projekt med syfte att utveckla och förbättra den

allmänna vägvisningen i Sverige.

I olika sammanhang har förändringar av vissa lokaliseringsmärkens utformning diskuterats.

Exempelvis har pilriktningen på körfältsvägvisama ifrågasatts. De flesta länder har nedåtriktade

pilar som pekar på det körfält vägvisningen avser. En nackdel med detta är att det inte går att på ett
enkelt sätt visa körfält som är kombinerade för olika svängande riktningar och/eller rakt fram. För

att få ett bättre underlag för ställningstagandet om vi ska verka för att införa nedåtriktade pilar

behövs en studie av de olika system som används och för- och nackdelar med dessa.

Den marknadsundersökning om vägvisning som utförts bland svenska bilister visar att de flesta

orienterar sig, i första hand, med hjälp av ortnamn i vägvisningen. Placeringsordningen av

vägnummer och ortnamn på lokaliseringsmärken baseras på uppfattningen att bilistema i första

hand orienterar sig med hjälp av vägnummer.

Nytta/Effekter:

Projektet ingår i FOU-program 111A: Framkomlighet för vägtransporter, undertema [HA-2 Effektiv

användning av vägtrafiksystemet.

Förändringar av märkenas utformning kanske skulle förbättra trafikanternas möjligheter att

tillgodogöra sig informationen och därigenom också förbättra trafiksäkerheten. En studie av detta

utifrån beteendevetenskapliga aspekter bör läggas till grund för överväganden om ändringar.

Förväntat resultat.

Underlag för beslut om eventuella ändringar av utformningen av lokaliseringsmärkena.

Övrigt:

De beteendevetenskapliga bedömningar som projektet i första fasen avser, beställs hos VTI. CAD-

ritade lokaliseringsmärken bör kunna användas som underlag för studien.
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