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Förord
Vägverkets Skyltfond har beviljat medel för ett första steg i utvärdering av ett

larm för ofrivilligt Överskridande av vägmarkering. Kompletterande medel erhölls

under projektets gång ifrån ALMI företagspartner.

Projektledare på VTI var Lisa Herland, som med hjälp av goda råd från 3-0

Lundkvist genomfört projektet. Göran Person har utfört installationen av larm-

anordningen på en av VTIs bilar.

VTI Notat 42-1998





Innehållsförteckning

Sammanfattning

Summary

1 Bakgrund och syfte

2 Beskrivning av Iarmsystemet

3 Utvärderingsmetod
3.1 Teknisk funktion

3.2 Bruksfunktion

4 Resultat
4.1 Teknisk funktion

4.2 Bruksfunktion

5 Diskussion

6 Slutsats

7 Referenser

Bilaga 1 Formulär

Bilaga 2 Resultat från normal långkörning

G
N
N
N
O
U
T
W
-
w
a
-
l

.
_
L
-
L

_
L
o

VTI Notat 42- 1998





Sammanfattning
Ett akustiskt larm, för personbil eller tungt fordon, som varnar om kant- eller

mittlinje överskrids har utvecklats av GP Innovationer i Borgholm. Syftet med

larmet är att förebygga olyckor genom att väcka förarens uppmärksamhet om han

oavsiktligt passerar kant- eller mittlinje. En tidigare upplaga av varningslarmet

testades 1990 av VTI [Lundkvist, Sven-Olof, 1990]. På den nya varianten har ett

hastighetsvillkor lagts till, vilket innebär att systemet är aktivt endast vid en

hastighet över 80 km/h.

På var sida om bilen, sitter en IR-sändare som sänder ut infrarött ljus mot väg-

ytan och en sensor som känner av mängden ljus som reflekteras. På så vis upp-

täcks om ett av hjulen passerar en vägmarkering och i så fall ljuder larmet.

Utvärderingen bestod dels i att den tekniska funktionen studerades så att man

fick en bild av hur god synbarhet som en vägmarkering behöver haför att larm-

anordningen ska ge indikering. Detta gjordes genom att placera bilen så att ena

paret IR-sändare-sensorn var över en vägmarkering och det andra paret över bar

vägbeläggning. Mätning av luminanskoefficient, Qd och retroreflexion, R utfördes

sedan på båda sidor. Den andra metoden att studera funktionen var under färd på

väg. Den larmutrustade bilen har körts av anställda vid VTI. Förarna har fått fylla i

uppgifter om väderlek, ljusförhållanden, väglag och vägtyp samt larmanordning-

ens funktion på ett formulär.

När utrustningen fungerar som den ska ger den signal för vägmarkeringar som

uppfyller Vägverkets krav och även något sämre. Varningslarmet fungerar bra på

torra vägbanor, även vid extrema ljusförhållanden som t ex lågt stående sol. Även

på fuktig vägbana är funktionen god. Antalet uteblivna larm, är mycket få. Natur-

ligtvis uteblir larmen i de fall då vägmarkeringarna inte syns p g a att de är bort-

slitna eller täckta med tex snö. Larmutrustningen ger falska larm på en vägbana

som är helt eller fläckvis täckt av snö eller om regn förekommer i den mängd att

det ger en vattenspegel. Även när funktionen på larmanordningen fungerar som

det var avsett förekommer onödiga eller störande larm från t ex körfältspilar. Till

skillnad från föregående upplaga av larmanordningen så förekommer inga

störande larm på gator eftersom hastighetsvillkoret sorterar bort dessa. Det har

inte gjorts någon observation av att hastighetsvillkoret inte fungerat.

Larmet uppvisar en varierande kvalitet på funktion. Dels efter att fordonet har

körts i vått väglag vilket yttrar sig i en mängd felaktiga indikeringar. Dels uppkom

under hösten 97 problemen som också yttrade sig så att man fick felindikeringar

och dessutom uteblivna larm och obalans i känsligheten. Det senare avhjälptes

genom att den elektriska enheten byttes ut mot en annan. Provkörning efter bytet

visade på god funktion under den resterande utvärderingstiden men det testade

exemplaret av larmutrustningen måste ändå anses vara mindre tillförlitligt.

En vidare utvärdering av larmutrustningen bör föregås av en kvalitetstestning.
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Summary
An acoustic alarm, for private cars or heavy vehicles, that give a warning if edge-

or centreline is crossed has been developed by GP Innovationer in Borgholm. The

purpose of the alarm is to prevent accidents by attracting the drivers attention if he

unintentionally is crossing an edge- or centre line. A previous copy of the alarm

was tested in 1990 by VTI [Lundkvist, Sven-Olof, 1990]. To the new version 21

speedcondition was added, that imply that the system is active only at a speed
above 80 km/h.

On each side of the car is a IR-transmitter fastened that transmits infrared light

towards the road surface and a sensor that register the amount of light reflected. In

this way is it detected if one of the wheels pass a road-marking and in that case a

signal is given.

The evaluation consisted on one hand of studying the technical function to get a

picture of what visibility the road markings needs to have for the alarm-equipment

to indicate them. This was made by placing the car so that the one pair of [R-

transmitter-sensor was located over a road marking and the other pair over bare

paving. Retroreflectivity, R and Luminancecoefficient, Qd were measured one

each side. The other method of studying the function was during driving. The

alarm equipped car has been driven by employees at VTI. The drivers were to fill

in information on weather, light conditions, state of the road, type of road and the

function of the alarm-equipment on a form.

When the equipment works as it should it gives a signal for road markings that

fulfil the requirements of the National Road Administration or even for those that

are a little worse. The alarm functions well on dry road surface, even at extreme

light conditions as e.g. low position of the sun. The function is good also on damp

road-surface. The number of failed alarms are very few. Naturally the alarm fails

when road-markings are not visible because they are worn-out or covered by e. g.

snow. The alarm-equipment gives false alarm when the road is covered or partly

covered with snow or when there is that much rain that a mirror of water is

formed. Also when the equipment works as intended, unnecessary or disturbing

alarms occur, caused by e. g. arrows marked in the lanes. In contrary to the

previous version of the alarm-equipment there where no disturbing alarms in

streets because the speed-condition eliminated these. There where no observations

of that the speed-condition did not work.

The alarm showed a various quality of function. On one hand, after the vehicle

had been driven in wet road conditions, which showed as numerous of false-

alarms. One the other hand, problems arose during the Autumn of 97 that showed

as false-alarm and also failed alarms and unbalance in the sensitivity. The second

was repaired by replacing the electrical unit for an other. Test-driving after the

replacement showed good function for the remaining test time but must anyhow

be considered unreliable.

A further evaluation of the alarm-equipment should be preceded by a test of

quality.

2 VTI Notat 42- 1998



1 Bakgrund och syfte
Ett akustiskt larm, för personbil eller tungt fordon, som varnar om kant- eller

mittlinje överskrids har utvecklats av GP Innovationer i Borgholm. Syftet med

larmet är att förebygga olyckor genom att väcka förarens uppmärksamhet om han

oavsiktligt passerar en kant- eller mittlinje. Utrustningens huvudsakliga använd-

ningsområde är vid längre resor utanför tättbebyggt område.

Under åren 1993-1995 polisrapporterades i genomsnitt 641 mötesolyckor per år

med personskador utanför tättbebyggt område och 2284 singelolyckor (bortsett

från MC-olyckor) [SCB 1984-1986]. Det är alltså dessa knappt tre tusen olyckor

med personskador som möjligtvis kan minskas i antal med hjälp av det akustiska
larmet.

En tidigare upplaga av varningslarmet testades 1990 av VTI [Lundkvist,

Sven-Olof, 1990]. På den nya varianten har små modifieringar gjorts, enligt för-

slag i ovan nämnda studie.

I projektförslaget till skyltfonden föreslogs det att projektet skulle genomföras i

två steg. I den första delen var det tänkt att larmets funktion skulle testas genom

att utvärdera ett exemplar av det akustiska larmet. Det är detta som redovisas i den

här skriften. Om resultatet var bra var syftet att steg två skulle genomföras. I det

senare skulle funktionen testas genom att utrustningen skulle finnas monterad i ett

större antal fordon under en längre period.

Syftet är att larmanordningens funktion ska bedömas. Det ska göras genom att

dess tekniska funktion och dess bruksfunktion testas. Med teknisk funktion menas

vilken kvalitet på vägmarkeringar som krävs för att larmanordningen ska fungera.

Utvärderingen ur brukssynpunkt syftar till att kartlägga hur larmet fungerar i de

varierande väglag och väg- och ljusförhållanden som råder på vägen.

VTI Notat 42- 1998 3



2 Beskrivning av Iarmsystemet
På var sida om bilen, framför framhjulet, sitter den del av anordningen som ska

reagera på vägmarkeringar. Den har på var sida en IR-sändare som sänder ut infra-

rött ljus mot vägytan och en sensor som känner av mängden ljus som vägytan

reflekterar. Mängden ljus som reflekteras beror på vägytans reflekterande egen-

skaper vilken varierar stort, framförallt mellan vägmarkering och vägbeläggning

men också mellan vägmarkeringstyper. Fuktighet och väta har en stor inverkan på

retroreflexionen framförallt hos vägmarkeringar.

Signalerna från de två sändare-sensor paren jämförs sedani en elektrisk enhet.

Om skillnaden överskrider ett visst värde erhålls ett larm. Anordningen reagerar

alltså på skillnad i ljushet mellan vägytan vid bilens högra och vänstra sida.

I kupén är två sumrar monterade på höger respektive vänster sida. Om vägytans

ljushet skiljer sig mellan höger och vänster sida i tillräckligt stor utsträckning ger

en av sumrarna ifrån sig en ton. En ton från höger ger indikering om att vägytan är

ljusare på höger sida, troligen på grund av en vägmarkering. Motsvarande gäller

för vänster sida. Det är en liten skillnad i tonhöjd mellan sumrarna som underlättar

för föraren att avgöra om det är med vänster eller höger hjul som han kört över en

markering.

Larmet sätts ur funktion då körriktningsvisaren slås till. Larmet är sedan inakti-

verat 12 sekunder efter det att visaren slagits ifrån. Syftet är att störande ljudsignal

i samband med t ex körfältsbyte ska undvikas.

Larmanordningen stängs av, sätts på och styrs via en enkel kontrollpanel på

instrumentbrädan. Det finns två funktionslägen, M och A. Läge M innebär att var-

ningssystemet fungerar som beskrivet ovan. A, innebär att systemet fungerar som i

läge M men med ett hastighetsvillkor. Villkoret innebär att systemet är aktivt

endast vid en hastighet över 80 km/h, mätt enligt fordonets hastighetsmätare. Det

tar 12 sekunder efter det att hastigheten 80 km/h överskrids till det att larmet akti-

veras. Det är i huvudsak den senare inställningen, A som studeras i detta projekt.

Hastighetsvillkoret är den viktigaste skillnaden mellan denna och den tidigare

upplagan av larmanordningen. Övriga skillnader är endast produktionstekniska.

Anledningen till att hastighetsvillkoret lades till var att man hade problem med

störande larm som berodde på övergångsställen, körfältspilar och dylikt. Det var

efter VTIs önskemål som hastighetsvillkoret ställdes in på 80 km/h. Detta kan

med ett mindre ingrepp i utrustningen justeras av G P Innovationer.

Via kontrollpanelen kan också känsligheten ställas in med en ratt graderad från

0 till 10. I denna studie var 7 grundinställningen. Denna inställning har rekom-

menderats av GP Innovationer.
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3 Utvärderingsmetod
Utvärderingen har utförts på ett exemplar av larmsystemet som varit monterat i en
av VTIs tj änstebilar.

3.1 Teknisk funktion

För att kunna bedöma varningsanordningens förmåga att se vägmarkeringar vill

man ha ett mått på vägmarkeringarnas funktion och synbarhet. De två vanligaste

måtten som beskriver vägmarkeringars synbarhet är retroreflexion, R

[(mcd/m2)/lux)] och luminanskoejjfiecient, Qd [(mcd/m2)/lux)]. Den här delen av

utvärderingen består i att beskriva den kvalité på vägmakeringarna som krävdes

för att varningsutrustningen skulle ge en indikering.

En ytas retroreflexion är ett mått på hur stor luminans den avger mot en tänkt

bilförare, om den belyses med en viss belysningsstyrka från tänkta bilstrålkastare.

Ett högt värde betyder att markeringen har en bra reflexverkan och därmed en god

synbarhet. Det är framförallt i mörkertrafik som en bra retroreflexion är viktig.

Genom att mäta i en liten vinkel mot vägytan har man försökt efterlikna sättet som

en förare ser en vägmarkering. Det är de små glaspärlorna, på markeringens yta,

som står för huvuddelen av retroreflexionen. En torr vägmarkering har en mycket

högre retroreflexion än en våt eller fuktig.

Luminanskoefficient, Qd, är ett mått på en vägmarkerings vithet. Mätning sker

på ett sätt som ska efterliknar hur en bilförares ögon uppfattar markeringen i dags-

ljus en molnig dag. Till skillnad från vid mätning av retroreflextion då man har

ljus infallande i en liten vinkel för att simulerar bilstrålkastare låter man här ljuset

falla in från alla vinklar för att simulera ljuset från himlen. Sedan mäts, liksom för

retroreflexionen, mängden ljus som reflekteras i en liten vinkel mot en tänkt bil-

förare. Qd är avgörande för synbarhet i dagsljus och i gatubelysning.

Tabell 3.1 Referensvärden på retroreflexion och luminanskoefficient.

          

R Qd

(mcd/m2)/lux) (mcd/mz)/lux)

Vägverkets krav på torr vägmarkering [VU 94] 2 100 2 100

Vanliga värden på torr vägmarkering 2 100 150-250

Vägverkets krav på våt vägmarkering [VU 94] 2 25 saknas

Vanligt värde på torr asfalt 5-20 60-100

Vanligt värde på våt asfalt 0-4 -

 

Utrustningarna beskrivna ovan sänder ut ljus från en liten vinkel respektive

från alla vinklar mot vägbanan och båda mäter i en liten vinkel, till skillnad från

varningsanordningen som sänder ut och mäter ljus vinkelrätt mot vägytan. Det bör

man tänka på då man analyserar resultaten från den tekniska utvärderingen.

Utvärderingen gjordes genom att placera bilen så att ena paret IR-sändare-sen-

som var över en vägmarkering och det andra paret över asfalt. Mätning av Qd och

R utfördes sedan på båda sidor. Larmanordningens funktion kunde sedan jämföras

med skillnaden i retroreflexion och luminanskoefficient mellan vägmarkeringen

och asfaltsytan. Eftersom fordonet stod stilla vid mätningen var larmanordningen i

läge M för att hastighetsvillkoret skulle vara urkopplat. Vägytan på de respektive
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sidorna utsattes för omväxlande sol och skugga vid både torra och våta förhållan-
den.

3.2 Bruksfunktion

Den larmutrustade bilen har körts av projektledaren och andra personer, alla

anställda vid VTI. Förarna har fått fylla i uppgifter om väderlek, ljusförhållanden,

väglag och vägtyp på ett formulär (bilaga 1). Efter resan har de fyllt i hur väl

larmet fungerat. Antal uteblivna larm noteras d v s tillfällen då larmet var aktivt

och en vägmarkering passerades utan att man fick en indikering. På samma vis

antecknades antal onödiga eller störande larm och antal felaktiga larm. Med

onödiga eller störande larm menas de som är tekniskt riktiga men som är störande

för föraren, tex då bilen passerar en körfältspil eller annan markering som inte är

kant eller mittmarkering. Med felaktiga larm menas att en varning har erhållits

utan att en vägmarkering passerats. Orsaken är då något annat med god reflexion

på vägen, t ex snö.
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4 Resultat

4.1 Teknisk funktion

Larmet uppvisade en varierande kvalitet på funktionen. Gränsen mellan det som

nedan kallas god funktion och sämre funktion var skarp och därför redovisas

de två fallen separat. Funktionsfallen definieras enligt:

god funktion Vägmarkering ger indikering. Torr eller fuktig asfalts-

beläggning ger ingen indikering.

sämre funktion En mängd felaktiga indikeringar uppkommer. Det går inte

avgöra om Vägmarkeringarna ger indikering eller ej.

Två slag av sämre funktion uppkom. Dels efter att fordonet körts i vått väglag.

Det yttrar sig i att man får en mängd felaktiga indikeringar d v 3 larm utan att en

Vägmarkering passeras, samt att vägmarkeringar som passeras i viss utsträckning

inte ger indikering. Den sämre funktionen varade flera dagar efter det att fordo-

net körts under dessa förhållanden sedan återgick den till en god funktion .

Det andra slaget av sämre funktion uppkom under hösten 97. Drygt ett år

efter att VTIs utvärdering påbörjats. Orsaken har inte kunnat klargöras. Problemen

yttrade sig så att man fick felindikeringar och uteblivna larm. Det blev en stor

obalans i känsligheten mellan höger och vänster sida. Problemet avhj älptes genom

att den elektriska enheten byttes ut mot en annan. IR-sändare, sensor och de kablar

som förband dem med den elektriska enheten behölls. Provkörning efter bytet

visade normal, d v 3 god funktion.

Då larmutrustningen uppvisade en god funktion gav densignal för vägmarke-

ringar som uppfyllde Vägverkets krav och även något sämre. Någon egentlig skill-

nad i känslighet mellan höger och vänstersida uppmättes inte.

Vid sämre funktion har den tekniska funktionen inte kunnat studeras efter-

som funktionen var instabil.

4.2 Bruksfunktion

Larmets funktion har testats under en mängd olika ljus- och väderförhållanden och

väglag. Det visade sig att ljusförhållanden inte har någon betydelse för funktionen.

Om det är dagsljus, mörker, starkt solsken, molnigt eller lågt stående sol tycks inte

ha någon betydande inverkan. Väglaget har däremot stor betydelse.

Vid god funktion gäller följande: Varningslarmet fungerar bra på torra väg-

banor. Det klarar även av extrema ljusförhållanden som t ex lågt stående sol då det

kan förekomma en stor del speglande reflexion i vägbanan. Även på fuktig väg-

bana är funktionen god.

Antalet uteblivna larm, vid god funktion är enligt bruksfunktionstesten

mycket få. Resultatet från de tekniska funktionstesterna ger en bättre bild av i hur

stor utsträckning som larm uteblir. Naturligtvis uteblir larmen i de fall då väg-

markeringarna inte syns för att de är bortslitna eller täckta med t ex snö eller slask.

Vid god funktion förekommer onödiga eller störande larm. Orsaken till dessa

är körfältspilar, markeringar för hastighetskontroll med helikopter, hastighets-

begränsning som anges i vägbanan och dylika markeringar som ligger mellan kant

och mittmarkering. Beroende på hur föraren placerar bilen på vägen kan också t ex

mittmarkeringar ge störande larm. Till skillnad från föregående upplaga av larm-

anordningen så förekommer inga störande larm på gator eftersom hastighetsvill-

koret sorterade bort dessa.
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Under vissa förhållanden fungerar larmutrustningen inte tillfredsställande trots

att systemet hade god funktion . På en vägbana som är helt täckt av snö syns för

det första inte markeringarna vilket gör att de inte kan upptäckas av utrustningen.

P g a att snön aldrig är jämt vit blir mängden felaktiga larm så pass många att det

stör. Detsamma gäller då snö förekommer fläckvis eller yr på vägen. Regn i den

mängd att det ger en vattenspegel på vägbanan ger också för stor mängd felaktiga

larm för att utrustningen ska fylla sin funktion. Detta gäller i de flesta ljusförhål-

landen. Funktionen i framförallt det våta väglaget har dock varit svår att utvärdera

eftersom larmanordningen efter att ha körts ett tag i sådana förhållanden får en
sämre funktion .

Samtliga resultat från normal långkörningen då larmet hade god funktion

finns i bilaga 2.

Det har inte gjorts någon observation av att hastighetsvillkoret inte fungerat.

Detta innebär att i tätort där man kör under 80 km/h har det inte varit några

problem med störande eller onödiga larm.

På formulärets frågor om föraren ändrat sitt körsätt under färden och om de är

intresserade av en larmutrustning i sin egen bil var svarsfrekvensen låg. Underla-

get är för dåligt för att man ska kunna uttala sig i frågan. Det kan dock nämnas att

vissa ändringar i körsättet har noterats t ex ökad benägenhet att ge tecken vid kör-

fältsbyte, vilket är positivt. Ett mindre positivt exempel är dock att tecken i vissa

fall gavs för att undvika störande larm p g a körfältspilar. Beteendet har observe-

rats hos förare av projektledaren. Detta beteende hade kunnat undvikas om föraren

använt sig av den tryckknapp som inaktiverar larmet 12 sekunder efter att den

tryckts in. Det är troligt att föraren inte kände till detta.
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5 Diskussion

Att bedöma larmets tillförlitlighet är svårt eftersom detta exemplar troligen har en

sämre funktion än de exemplar som G P Innovationer tillverkat tidigare. Det

exemplar som provats på VTI [Lundkvist, Sven-Olof, 1990] tidigare hade inte

detta problem med en sämre funktion . Vad som orsakar denna sämre funktion
är oklart.

Tillräckligt många mätningar har inte gjorts för att kunnat fastställa exakt vilka

optiska egenskaper som Vägmarkering och beläggning måste ha för att indikering

ska ges. Klart är dock att de krav som Vägverket ställer på vägmarkeringarna är

tillräckliga för larmanordningen.

Antalet uteblivna larm vid god funktion var enligt bruksfunktionstestet få.

Visserligen är det svårt för föraren att avgöra om man passerat en markering eller

ej men bedömningen är ändå att antalet uteblivna larm är få.

Vid de tillfällen då larmanordningen har en god funktion fungerar den tämli-

gen bra. Den skulle kunna vara till nytta vid t ex längre resor då det finns risk att

koncentrationen brister eller att föraren somnar. Användningsområdet är dock

begränsat till bra väglag med torra eller fuktiga vägar. Mängden larm från tex

körfältspilar eller linjer för hastighetsövervakning från helikopter medför dock att

det finns risk att föraren stänger av larmet.

Vad det gäller hastighetsvillkoret så har det fungerat utmärkt. Eftersom villko-

ret innebär att larmet är inaktivt vid hastigheten lägre än 80 km/h bör man fråga

sig om det inte är så att vissa insomningsfall missas. Så är troligen inte fallet efter-

som man vid lägre hastighet vanligen befinner sig i en vägmiljö som kräver mer

uppmärksamhet och att man där med håller sig mer alert.

En vidare utvärdering av larmutrustningen är intressant först efter en väl doku-

menterad kvalitetskontroll som visat på en god tillförlitlighet har genomförts.
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6 Slutsats

Funktionen av det testade exemplaret av larmanordningen är normalt god men vid

vissa specifika tillfällen förlorar den sin vanliga funktion och är mindre tillförlit-

ligt. När utrustningen fungerar som den ska erhålls indikering för vägmarkeringar

som uppfyller Vägverkets krav under förutsättning att vägen är torr eller fuktig.

Tillägget som denna modell av larmanordningen har men som den föregående

saknade, hastighetsvillkoret att larmet var inaktivt vid låga hastighet, fungerade

väl.

En vidare utvärdering av larmutrustningen ska föregås av en kvalitetstestning.
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Bilaga 1

Fyll i och ringa in vid varje resa

 

Ditt namn:

Datum: Resan startade klockan slutade klockan

Vägtyp Ljasförhållanden

motorväg/motortrafikled dagsljus

landsväg lågt stående sol

gata (i stan) mörker

annat eller kommentar: annat eller kommentar:

Väder och väglag

torr vägbana

fuktig vägbana

regn våt vägbana

regn som ger vattenspegel på vägbanan

snö på vägbanan

slask på vägbanan

annat eller kommentar:

Noterade du att larmet uteblev vid tillfällen då larmet var aktivt och borde gett

signal och en vägmarkering passerades? (Larmet är inte aktivt under 80 km/h och

då blinkers är tillslagen och är inaktiverat 12 sekunder efter det att 80 km/h upp-

nåtts eller blinkers slagits av.) Skriv ett ungefärligt antal (0, 0-3 st, 3 - 10 st

,> 10 st).

Noterade du onödiga(störande) eller felaktiga larm? Med onödiga menas att indi-

kering fås för körfältspil eller annan markering som inte är kant- eller mittlinje. En

felaktig indikering är en indikering vid ett tillfälle då ingen vägmarkering passe-

ras. Skriv ett ungefärligt antal av vardera typ (0, 0-3 st, 3 - 10 st ,> 10 st).

Vad tror du var orsaken till de felaktiga larmen?

Ändrade du dit körsätt under färden? Om ja, beskriv hur.

Är du intresserad av att få ett larm av den här typen installerad i din egen bil? Hur

mycket är du i så fall beredda att betala?

Får du inte plats att skriva på den här sidan, så vänd.

Tackför hjälpen/ Lisa Herland
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Bilaga 2

Resultat från normal långko'rning med bil utrustad med akustiskt larm. Under
resorna har larmet haft god funktion . Vägtyperna på vilka testning skett är
landsväg a'r motorväg/motortrafikled. Antalet larm anges i kategorierna få,
några och flera vilka motsvarar de kategorier som försökspersonerna hade att
tillgå; 0 och <3, 3-10 och >10.

               

Till- Vägtyp Ljus-förhål- Vägbanas Tid Uteblivna Onödiga Felaktiga

fälle landen utseende (h) larm larm larm

landsv. mörker fuktig 1 få få få

2 landsv. dagsljus fläckvis snö <12 få få flera

landsv. mörker regn/vatten- 1 få få flera

spegel och

slask

4 mV/mtl lågt stående sol snö och slask 0,5 - 1 få några

5 mv/mtl mörker torr 1 få få få

6 mV/mtl lågt stående sol torr 2 få få få

7 mV/mtl lågt stående sol torr 1 få få få

8 mv/mtl mörker torr 4 få få få

9 landsv. dag/molnigt regnvåt 1 få några flera

10 landsv. dag/molnigt snö <12 - 1 få flera

11 landsv. skymning/ regn som ger <12 få få flera

molnigt vatten-spegel

12 landsv. dag/ molnigt torr/yrsnö l få få flera

13 mv/mtl sol torr 3 få några få

        

1 Markeringarna syns ej och ger därför ingen indikering

2 Larmsystemet fungerade ej i detta väglag och stängdes därför av efter några

minuter.
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