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Sammanfattning
På uppdrag av Vägverket Borlänge har VTI utfört en litteraturstudie beträffande

väntetider vid plankorsningar. Man har varit intresserad av att titta både på faktis-

ka och på upplevda väntetider vid plankorsningar. Syftet med litteraturstudien har

varit att undersöka huruvida det finns någon forskning gjord inom området och att

utröna om det finns behov för en inom ramen för ett projekt experimentell studie.

En litteratursökning har gjorts och ur den har vi gåttigenom det material som

ansågs vara relevant för studien. I denna fann Vi att det mesta av materialet kom

från undersökningar gjorda i Amerika och de hade, med få undantag, inte riktigt

den inriktningen vi var ute efter. Mestadels är forskningen gjord med avseende på

den sk. varningstiden och inte på väntetiden. Med varningstid menar man den tid

som går från det att bommar/ljud/ljus m.m. aktiveras till dess att tåget passerar

och plankorsningen åter är öppen för övrig fordonstrafik. Väntetiden är den tid

som trafikanten får stå och vänta från det att han/hon kommer fram till

plankorsningen till dess att tåget passerat och bommarna gått upp. Varningstiden

bestäms av egenskaper vid plankorsningsanordningen. Väntetiden bestäms av tra-

fikantens ankomsttidpunkt till korsningen och beror på plankorsningsanord-

ningens tillstånd vid ankomsttidpunkten. Kommer trafikanten sent in i varnings-

perioden, blir väntetiden kort jämfört med varningstiden. Av kritisk betydelse är

trafikantens tidsavstånd till plankorsningen just när plankorsningsanläggningen

aktiveras. Detta avstånd kan vara bestämmande för huruvida trafikanten väljer att

fortsätta eller att stanna och vänta till dess att tåget har passerat. Vid ett visst tids-

avstånd kan det troligen uppstå ett dilemma för vägtrafikanten; ska man stanna vid

korsningen eller anser man att det går att passera den trots att varningen redan har

aktiverats? Både väntetid och varningstid kan mätas. Trafikanternas acceptans av

dessa tider är svårare att mäta. Då acceptansen är en viktig beteendevariabel kan

den förväntade väntetiden påverka trafikantens bedömning av hur sent i en var-

ningsperiod en järnvägskorsning passeras.

I de tester vi tagit del av har man mätt den tid som går från dess att varnings-
sekvensen inleds till dess att tåget passerar. Tiden utgör då en förväntad varnings-

tid, förvarningstid.

Flertalet av de studier vi tagit del av, är som tidigare nämnts, gjorda i Amerika,

där man har ett annat system för planering och sättning av varningstider än i

Sverige. Problemet med överträdelser i samband med plankorsningar är också be-

tydligt mer utbrett där än vad vi är vana vid i Sverige.
Ingen av de referenser som vi tagit del av, innehåller någon svensk studie inom

området och faktum är att få ens är Europeiska, därför är det svårt att dra några

slutsatser om svenska förhållanden utifrån det material vi har. För att över huvud

taget kunna skapa sig en uppfattning om de villkor och förhållanden som gäller i

Sverige, skulle det krävas en experimentell studie.

Enligt svensk standard finns det endast riktvärden för maximal väntetid. Man

skiljer på två olika variabler, verklig och teoretisk väntetid. De riktvärden som

finns, anges efter de olika varningsanordningar som finns representerade i

Sverige. Man väger sedan in ett antal olika variabler vid beräkning av den teoreti-

ska väntetiden. Varningstiden sätts sedan praktiskt taget efter det snabbaste tåget

på sträckan.

Diskussionen behandlar också hur vi som människor uppfattar tidsintervall.

Varför det kan kännas som en evighet att bli ståendes vid en plankorsning. Vad är
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det egentligen som hindrar oss från att åka Över när Vi inte har något fysiskt hinder

framför Oss?

Forskning har visat att Vi uppfattar väntetiden rent subjektivt som längre än vad

den egentligen är satt till.
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1 Teori

1.1 Varningsanordningar

Enligt Meeker & Barr (1997) sker det i Amerika i genomsnitt en olycka mellan

tåg/bil var 90:e minut. Några motsvarande siffror för svenska förhållanden har

inte påträffats annat än att vi under 1997 hade 11 st. polisrapporterade tåg/bil-

olyckor. Av dessa slutade tre med dödlig utgång, och totalt fyra personer dödades

(SCB 1999). Vi har med andra ord relativt få olyckor av den sorten, mycket tack

vare ett stort antal A-vägskyddsalternativ, dvs. helbommar. I Sverige finns runt

10 000 plankorsningar totalt, i vilka det sker ca 60 olyckor/år av olika slag, alltså

inte enbart mellan tåg/bil (SIKA 1998). Berg et al, (1982) slog fast att olycks-

orsaken vid olyckor mellan tåg/bil under amerikanska förhållanden till största del

berodde på:

1. Otillräcklig skyltning och signalering.

2. Brist på tillförlitligheten och tydligheten hos varningsanordningar.

3. Förarens ouppmärksamhet eller risktagande.

4. Alkohol.

Med anledning av den frekvensen man har i Amerika ser man det mer som ett

problem just med den olycksrisk som förknippas med plankorsningar. De var-

ningsanordningar som finns representerade där är också av mycket varierande slag

och ett betydligt större antal än det vi har i Sverige, utgörs av plankorsningar utan

bommar. Likaså är det system som används vid sättning av varningstider annor-

lunda i Amerika mot vad vi har här i Sverige. Man har i Amerika till största delen

ett system som kallas CWT (Constant Warning Time) (Bowman & Mc Carthy

1986) som känner av tågets hastighet, riktning, avstånd från korsningen samt

estimerar ankomsttiden till korsningen. Som funktionen ser ut enligt Bowman

(1987) så möjliggör systemet en ständig uppgradering av ankomsttiden för tåget

till korsningen. När denna uppskattade ankomsttid tangerar ett minimum på t.ex.

20 sekunder så aktiveras vamingssekvensen. På detta vis så blir bilister inte

ståendes p.g.a. långsamma eller stannande tåg, utan kan då vamingssekvensen

inleds, förvänta sig att ett tåg kommer att passera inom en snar framtid. I deras

studie kan vi se att de flesta överträdelser som ägde rum, gjorde så där var-

ningstiden överskred 50 sekunder och främst vid korsningar som ej var utrustade

med CWT. I en annan studie (Richards et al, 1991)visade det sig att man genom

installation av sk. tågprediktorer, såsom CWT anordningar, reducerades den

genomsnittliga längden för varningstider från 75 sekunder till 41 sekunder, på en i

deras studie observerad plankorsning. I samband med att man fick kortare

varningstider kunde man också påvisa vissa säkerhetshöjande effekter i form av

högre respekt hos bilisterna. Installationen påverkade dock inte hastigheten,

reaktionstiden eller deaccelerationen. Exempel på extremt långa varningstider

fann Sanders (1972) då variationen låg mellan 5-300 sekunder för en och samma

plankorsning. I Sverige är inte vamingstiden konstant utan variabel och man sätter
den efter det snabbaste tåget på sträckan.

Sverige har drygt 2000 vamingsanordningar där man har installerat hel/halv

bommar, men samtidigt över 6000 där man saknar skyddsanordningar.
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1.2 Varningstid

Som tidigare nämnts, så har man i mycket större utsträckning gjort studier

beträffande varningstiden snarare än väntetiden. Varningstiden inleds då skydds-

anordningarna vid plankorsningen aktiveras och avslutas då bommarna/vamings-

signalerna återgår till normalläget. Richards (1990) kom i ett laboratorietest fram

till att man som förare inte räknar den tiden då varningssekvensen inleds till dess

att bommarna är helt nere som varningstid. Varningstiden uppfattades snarare

bara innefatta den tid då bommarna var helt nere och bilisten väntade på tåget och

fram till dess att tåget passerat. Detta skulle kunna vara en bra och trolig

förklaring till det höga antalet överträdelser. Genom att tydligare förmedla var-

ningsbudskapet skulle man få trafikanterna att i själva verket inte lägga någon

skillnad i varningen innan tåget kommer och i själva passerandet av tåget. Som

tidigare sagts så har vi i Sverige ett variabelt system för sättning av varningstider.

Tiden, som sätts efter det på sträckan snabbaste tåget, kan då föra med sig onödigt

långa väntetider för trafikanterna om ett betydligt långsammare tåg trafikerar

sträckan.

Enligt Banverkets föreskrift om vägskyddsanläggningar, signalering mot vägen

(Ekberg Mornell 1998) så finns det angivet om tidsättning. Den tid som från det

att trafiksignalen får aktiveringssignalen till dess att själva varningssekvensen

initieras skall fastställas vid projekteringen av anläggningen. Beslutet skall fattas

av väghållaren efter det att samråd skett med Banverket. Man anger ett antal

punkter som bör beaktas.

0 Innan skyddsanläggningen börjar varningssignalera skall varningsljusen starta.

0 Tiden mellan ljuset och den övriga varningssignaleringen skall vara så till-

räcklig att ett fordon skall med vägens högsta tillåtna hastighet, obehindrat ska

kunna passera mellan varningsljusen och plankorsningen.

0 Hela varningssekvensen skall pågå så länge vägskyddsanläggningen vamings-
signalerar.

Förlängd varningstid i kombination med minskade hastigheter på tågen har

nämnts som ett effektivt sätt att minska olycksrisken vid plankorsningar (Tsai,

1998). Längre tider skulle göra olycksfrekvensen mindre och Tsai resonerar kring

att den först ankommande bilen till korsningen skulle utgöra något slags skydd för

de efteråt anländande och därmed förhindra överträdelser. Dessa studier är

genomförda i England och resultaten visar på att det finns utrymme för att utvidga

varningstiden från det minimum man i England har som ligger på 27 sekunder.

Regelverket säger att vid automatiska halvbommar skall tiden sättas så att ett tåg

ej får anlända tidigare än 27 sekunder efter det att bommarna är fullt nere.

Resultaten visar att rekommenderad varningstid i England borde ligga mellan 27-

75 sekunder. Möjligen skulle åtgärder som dessa minska olycksrisken i England

och även kanske i andra länder. Detta skulle då ske på bekostnad av irritation, och

möjligen ökade överträdelser bland bilisterna samt förseningar i tågtrafiken.

Leibowitz (1985) fann att de vamingslampor som aktiverades då varnings-

sekvensen inleddes inte verkade som en varning för trafikanterna. Lamporna hade

den effekten att bilisterna tvingades fatta ett beslut, alternativen var att antingen

stanna eller fortsätta. Likaså säger han att om man passerar framför tåget till-

räckligt många gånger utan att det sker ett tillbud så ökar det risken för ett upp-

repat beteende även i framtiden. Beteendet leder till en ökad risk men å andra
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sidan en mindre riskmedvetenhet. Man förknippar helt enkelt inte passagen över

spåren med en risk, som kräver att man beaktar och tar hänsyn till den varning

som signalerna avger.

Idéer om att det vita ljuset skulle tas bort helt och hållet har också förekommit i

litteraturen (Tenkink & Van Der Horst, 1990). Motiveringen skulle vara att då

inget tåg kommer, skall man heller inte ha någon varning över huvud taget.

Varningen förknippar man med det blinkande ljuset, oavsett vilken färg det har.

Aktiveringen sker först då tåget sätter igång varningssekvensen. Att behålla det

vita ljuset och istället införa ett mellanstadium i form av en sekvens gult ljus har

även det varit på förslag i studier av Van Der Horst (1988). Signalen mellan den

vita och röda skulle i så fall utgöras av gult ljus. Enligt Horst skulle detta mot-

verka vad han kallar en panikeffekt med en mycket hastig inbromsning till följd.

Denna panikåtgärd inträffar ofta då bilisten är så pass nära plankorsningen att en

fortsatt färd oftast hade varit bättre.

Vamingsanordningar som aktiveras av tåg är speciellt känsliga vad beträffar
respekten hos bilister och övriga trafikanter. Detta beror till största delen på

variationen i varningstid och behovet av ett 100% funktionellt system Bowman

(1987). Berg et al, (1982) hävdar att det snarare är ett problem med trovärdigheten

än funktionaliteten. Brister i trovärdigheten har sin grund i onödigt långa

varningstider. Han föreslår att trafikanten ges mer kompletterande information om

farans karaktär och en rekommenderad lämplig hastighet genom plankorsningen.

Att en varningsanordning av detta slaget måste ha 100% funktionalitet är mycket

viktigt för dess trovärdighet gentemot bilistema. Ett hot mot detta är sk. falska

alarm, där signalerna och vamingama inte följs av något tåg (Lerner et al, 1990).
I en av Cunitz & Koenig (1977) opublicerad rapport säger man sig under en

veckas tid, dygnet runt kunnat observera 50% falska alarm vid en plankorsning

med endast ljus/ljud anordning. Det vill säga,. att hälften av alla varningar som

utlöstes, följdes inte av något tåg. Rapporten säger inget om antalet tåg, men bara

att det var en normalt trafikerad sträcka. Lokalbefolkningen hade över tid anpassat

sig till fenomenet och körde helt lugnt runt vamingsanordningama. Inte någon

person som observerats, saktade in även om man inte såg något tåg komma. Här

visar man på att förutbestämda tankar och/eller direkta erfarenheter knutna till

korsningen, kan kontrollera den motivering som ligger till grund för en över-

trädelse. Likaså kan påverkan från övriga trafikanter vara en bidragande faktor.

1.3 Väntetid

Som tidigare nämnts är väntetiden en egenskap hos individen och generellt är det

så att väntetider uppfattas som alltför långa. Personers subjektiva bedömning av

hur lång väntetiden är visar sig däremot ofta längre än den tid som anges som

minimum (Lerner 1990). Sanders et al. (1973) genomförde en laboratoriestudie i

vilken man lät försökspersoner titta på en videoinspelning av en plankorsning. I

anslutning till detta frågade man försökspersonen, Hur lång tid tar det normalt

för tåget att komma då varningen går på? . Av dessa indikerade 15% tider på

över två minuter, 40% på en minut. I liknande studier gjorda av Tidwell &

Humphreys (1981) visades att 30% anger tider på över 1 minut och Richards &

Heathington (1988) fick motsvarande 22,5% svar på över 1 minut. Generellt kan

man alltså anta att trafikanterna upplever väntetiden som förhållandevis lång.
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Richards & Heathington (1990) baserar mycket av sina resultat på studier

gjorda där vamingstidema överskrider 30-40 sekunder, där förare som ingår,

uppvisar mycket riskfyllda beteenden. Majoriteten av trafikanterna förväntar sig

att tåget skall anlända inom 20 sekunder från det då signalerna aktiveras, och man

börjar förlora förtroendet för varningen då tiden överskrider 40 sekunder. Detta

var vid plankorsningar som endast var utrustade med ljus/ljud. Motsvarande tid

för bommar var 60 sekunder i samma studie. Korta tider innebär en säker-

hetsfaktor som inte räcker till och långa tider leder till stress och misstag. Studien

visade också att nästan alla bilister som kom fram till plankorsningen mindre än

10 sekunder innan tåget kom, stannade och inväntade det ankommande tåget.

Detta antal minskade dock med tiden och efter 10-20 sekunder stannade endast

60%. Efter 20 sekunder fann man den största minskningen och under 30% stanna-

de. Enligt dessa resultat föreslås en varningstid runt 20 sekunder.

I dessa samanhang pratar man om s.k. Dwell Time , vilket innebär den tid

som det tar att fatta beslutet huruvida man som trafikant skall åka eller stanna vid

plankorsningen efter det att varningssekvensen har inletts. Denna tid varierade vid

de ljus/ljudreglerade plankorsningama från 1-30 sekunder. Runt 90% återfanns

bland tider som understeg 5 sekunder, 70% låg under 4 sekunder. Vid bommarna

(B-anläggning, dvs. halvbommar) märkte man att trafikanterna tog mer tid på sig

att evaluera riskerna och studera andra förares beteenden.

Principen om Dwell Time bygger på att man inte fattar beslutet om att köra om

efter det att man blivit frustrerad och trött på att vänta. Snarare först då man

känner sig säker och trygg att passera. Varningstiden hade ingen signifikant effekt

på Dwell Time.

När vi väl fattat beslutet att åka över korsningenkommer vi in på ett annat

begrepp, Clearance Time, dvs. den tid som finns mellan det att trafikanten passe-

rat över spåret till dess att tåget kommer. Clearance Time förkortas CL, och man

har definierat en CL20 (Clearance Time på 20 sekunder) som ett farligt beteende.

Går man ner på CL10 så har man en potentiell kollision.

Inom ramen för Richards & Heathingtons studie gjordes även en human-factor

laboratoriestudie, där resultaten tydligt visar att trafikanter har vissa förväntningar

och toleransnivåer förknippade med varningstiden vid aktiva plankorsningar.

Syftet med studien var:

1. Bestämma variationen mellan förare beträffande förväntningarna på vamings-

tiden, samt toleransnivåer.

2. Jämföra förväntade varningstider och toleransnivåer vid helbomsanläggningar

resp. ljus/ljudanläggningar.

3. Identifiera trender i förväntade varningstider/toleranser.

Även i denna studie använde man sig av videoinspelningar, som försöks-

personerna fick titta på för att kunna göra sina bedömningar. Vid ljus/ljud-

reglerade korsningar var den genomsnittliga tiden för ett ankommande tåg enl.

försökspersonernas uppfattning 14,5 sekunder. Den tiden är 5,5 sekunder under

den 20 sekundersregel som finns angiven som minimum för korsningar av detta

slag i Amerika. Resultaten visar tydligt på att man skall försöka hålla nere

varningstiderna så mycket som går. I genomsnitt 39,7 sekunder var den tid som

man ansåg vara för lång. Man förväntade sig en kortare tid och då inget tåg

kommit inom den tiden så hade förtroendet minskat så till den grad att man inte

trodde det skulle komma något tåg. Dessa resultat stöder också antagandet om att
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bilister inte kommer att mista förtroendet hos ljus/ljudreglerade plankorsningar

om varningstiderna hölls marginellt högre än 20 sekunder. Rekommenderad tid
borde ligga runt 20-35 sekunder.

Resultaten vidplankorsningama som reglerades med bommar visar att den för-

väntade tiden var 30,6 sekunder, inklusive den tiden då bommarna går ner. Denna

tid är ca 10 sekunder högre än den rekommenderade tiden på 20 sekunder för
korsningar av detta slaget.

Tiden för förväntad ankomst av tåg var signifikant lägre här än vid ljus/ljud-

reglerade korsningar. Genomsnittlig tid var 66,2 sekunder då man generellt tyckte

att det gått för lång tid. Enligt resultaten för båda vamingsmekanismema ser vi att

trafikanterna överlag accepterar en längre väntetid vid plankorsningar skyddade

av bommar än vid ljus/ljudreglerade övergångar. Som en rekommendation anser

man att tiden för själva varningsinitieringen och bomsänkningen borde ligga

mellan10-12 sekunder, men inte överskrida 15. Generellt visade det sig att

trafikanterna inte räkande den tid som det tar för bommama att sänkas som vänte-

tid. Man började räkna först efter det att vamingssekvensen var fulländad i väntan
på tåget.

2 Svenska normer/standarder

Enligt Banverkets föreskrifter om signalering mot vägen (Ekberg Mornell 1998)

så sätter man upp guidelines för väntetid. I föreskrifterna skiljs verklig och

teoretisk väntetid åt. Den verkliga väntetiden är även här den tid som trafikanten

upplever då han/hon får stanna för att varningssignaleringen är igång och ett tåg

kommer inom kort. Verklig väntetid gäller fram till dess att signalerna upphör och

det är fritt att passera över spåren. Svårighetema med att beräkna den verkliga

väntetiden ligger ofta i att tåghastigheten kan variera. På vissa sträckor passerar

bara tåg av en viss hastighet och på andra varierar tågsorterna mer.

Teoretisk väntetid beräknas för att kunna göra bedömningen om den verkliga

väntetiden räcker till. Resultatet av beräkningen kommer att avgöra om trafikanten

kommer att uppleva den verkliga väntetiden som rimlig. I tabell 1 nedan finns de

riktvärden redovisade som gäller vid anläggande av maximal teoretisk väntetid.

Tabell 1 Maximal teoretisk väntetid. Riktvärden. (Ekberg Mornell 1998).

150 3 (För separat bom för GC-bana bör 90 s gälla)

60 3 vid sth <140 km/h

80 3 vid sth >140 km/h

40 s (biltrafik)

30 s (enkelspårig GC-trafik)
50 s (dubbelspår GC-trafik)
30 s (enkelspårig GC-trafik)
50 s (dubbelspår GC-trafik)

l plankorsningar där man har relativt lite trafik kan det vara lämpligt att sätta en

längre väntetid än den på 150 sekunder pga. den låga trafikintensiteten. Dessa

överväganden görs bara vid s.k. A-anläggningar (helbommar) med högsta tillåtna

hastighet 140 km/h, och då ej om dygnstrafiken understiger 200 motorfordon, då

maximal väntetid kan bli 190 sekunder. Skulle man däremot ha mindre än 50

motorfordon/dygn kan det finns anledning till att förlänga väntetiden till att
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överskrida 190 sekunder. På dessa sträckor, där trafiken inte är lika stor, kan man

lägga in sådana säkerhetshöjande effekter där man förlänger väntetiden och ändå

inte behöver störa trafikflödet. Vad som kan vara nackdelen är acceptansen hos

trafikanterna. Att behöva stå och vänta i tre minuter kan upplevas som en lång tid

och som GC-trafikant kan då en överträdelse ligga nära till hands.

Då man sedan skall beräkna den teoretiska väntetiden gör man det enligt

följ ande formel och riktvärden, som finns angivna i Banverkets föreskrift.

tteO=S/v-tu-tr-tt-tp

där

tteo teoretisk väntetid

s Igångsättande signaleringssträcka (m)

v Dimensionerande hastighet för långsamma jvg-fordon (m/s)

tu Tidstillägg förorsakat av tröghet i signaleringssträckan (s)

tr Anläggningens reaktionstid (s)

tt Omställningstid för eventuell trafiksignal (s)

tp Projekterad tidsfördröjning för igångsättning (3)

Enligt Banverkets föreskrifter finns det beskrivet vissa faktorer/exempel där

väntetiden kan bli onödigt lång. Exempel på dessa faktorer kan vara om person-

tåget gör uppehåll för på- och avstigning. Flera järnvägsfordon kan samtidigt på-

verka en och samma plankorsning. Möjligen kan det vara så att hastigheten hos

flera av detåg som passerar plankorsningen tydligt avviker från de riktvärden som

finns satta.

Faktorer som dessa kan alltså ha en stor inverkan på väntetiden och därmed

också påverka trafikanten till att kanske överträda och nonchalera varningen.

3 Påverkan av tid

Tidigare såg vi prov på att personers subjektiva bedömning av hur lång väntetiden

var innan tåget kom ofta uppfattades som längre än den verkliga väntetiden. Just

det resultatet är inget specifikt just för beteendet vid en plankorsning, utan snarare

generellt. Ett bra exempel kan vara att mäta den tid det tar för datorn vi varje dag

använder på jobbet att starta upp. Skulle vi skatta tiden skulle den troligen visa sig

vara betydligt längre än den i sj älva verket är. Isj älva verket kan man tänka sig att

faktorer som dessa, där man själv intekan påverka tiden uppfattas som alltför
långa. Vad beträffar plankorsningar är det samtidigt ett budskap som skall för-

medlas i form av en varning. För trafikanten handlar det om att se varning-

en/skyddsanordningen som ett skydd för denne, och inte som något som hindrar

ens framfart. Att vissa trafikanter uppfattar skyddsanordningen som ett hinder

leder i förlängningen till att man genom att uppnå en viss nivå av irritation, kan

ingå ett riskfyllt beteende. Som ett led i den allmänna tempohöjningen samhället

utsätts för, i form av kraven på snabbare transporter, snabbare medier m.m., ökar

också kravet på den enskilde individen, varför det kan kännas som en evighet att

bli stående vid en plankorsning i några minuter. Den allmänna uppfattningen kan
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vara att varför gasade jag inte på lite extra för, då hade jag hunnit före . Skulle

det sedan visa sig att trafikanten efter det att han/hon blivit stående vid

plankorsningen skulle anse att alltför mycket tid gick till spillo vid väntetiden, kan
detta leda till ett ökat risktagande i den fortsatta färden.

Som tidigare nämnts är det svårt att uttala sigom i vilken utsträckning över-

trädelser sker i Sverige vid plankorsningar där det skulle vara möjligt. Ofta

fungerar vi människor som så, att om möjligheten finns så tar vi den. Med den

möjligheten i åtanke kan man undra vad det är som håller oss kvar på ena sidan

spåret då vi kanske bara har ljud/ljussignaler som hindrar oss från att åka över och
vi inte ser ett enda tåg?

Kanske skulle en förstärkning av varningen, dvs. en tydligare upplysning till

trafikanten om innebörden av hela vamingssekvensen bidra till att man skulle få

en högre acceptans gentemot väntetiden. Givetvis skall man se över hur väl de

varningstider som existerar svarar mot trafiken på sträckan för att optimera

varningen. Funktionaliteten måste säkras i så hög utsträckning som möjligt efter-

som trafikanten ganska snart kommer att förlora förtroendet hos en

varningsanordning som har tydliga funktionella brister. Förekomsten av sk. falska

alarm måste i det närmaste elimineras för att säkra förtroendet hos trafikanterna.

Cunitz & Koenig (1977) visade ju i sin opublicerade rapport, som vi tidigare såg,

att som en följd av den dåliga funktionaliteten nonchalerade lokalbefolkningen

varningama.

4 Slutsatser

Av det material som legat till grund för denna litteraturstudie kan man säga att

relativt lite har behandlat den frågeställning som vi hade. Richards & Heathington

(1990) visade med sina reslutat att trafikanterna uppfattade den verkliga

väntetiden som generellt kortare än den teoretiska, både vid plankorsningar med

och utan bommar. Det är svårt att dra några slutsatser utifrån endast denna studie.

Studierna som är gjorda på väntetid är i huvudsak laborativa, dvs. de är gjorda i en

fiktiv miljö i form av video eller dyl. Kontexten är mycket viktig och det skulle

krävas en mer experimentell fältstudie för att identifiera och kartlägga uppfatt-
ningar kring väntetid.

Vad som krävs från väghållarens sida kan enligt det material vi tagit del av,

sägas vara att tydligare förmedla varningsbudskapet, samt underlätta för

trafikanterna att identifiera och upptäcka såväl varningssituationen som själva

ankomsten av tåget. Trafikanten måste samtidigt göras införstådd med att var-

ningstiden startar från det att ljuset ändras från vitt till rött och till dess att det åter-

går till vitt. Tidigare såg vi att Richards (1990) i sitt laboratorietest fann att

trafikanterna endast räknade den tid som bommama var helt nere till dess att de

gick upp som varningstid. En sådan uppfattning förstärker uppfattningen om att

väntetiden är för lång, eftersom den övriga tiden anses då som onödig och skapar
irritation.

I relativt liten utsträckning behandlar den litteratur vi tagit del av trafikantens

tycke och önskemål beträffande varningsanordningar. Tänkbart skulle vara att

man fick ut mycket information genom att intervjua trafikanterna om inställningar

och åsikter kring varnings- och väntetider. Information som skulle säga mycket
om vad man uppfattar som bra respektive dåligt hos befintliga varnings-

anordningar och kanske också ge en indikation på hur man skulle vilja att det var.
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En faktor som vi inteberört så mycket är påverkan från övriga trafikanter och

passagerare. Möjligen skulle man kunna tänka sig att man som andra bil anländer

till en plankorsning där vamingssekvensen är igång, och bilen framför ignorerar
varningen. Hur påverkar det beteendet mitt beslut?

Får den första bilens agerande mitt beslutsfattande att göra likadant eller istället

att vakna upp och ändå tydligare beakta varningen? Kanske är det så att vi kör

efter den som åker framför oss, dvs. att vi helt enkelt inte ser varningen om han

inte ens saktar ner och vi rent ovetande passerar över spåren. Ett annat problem i

dessa sammanhang kan vara trafikanter som tänker att klarade han det så klarar

jag också . Den lilla tid som det tar för mig att åka över spåren hinner inget hända

på. Detta synsätt är säkert heller inget ovanligt i samband med passerande av en

plankorsning.

Låt säga att trafikanten står stilla och väntar vid en plankorsning och tiden

uppfattas som alltför lång och oacceptabel. Flera personer befinner sig i bilen och

föraren blir utsatt för grupptryck där man hetsar denne att passera mellan

bommarna eller genom ljud/ljussignaleringen. Grupptrka har visat sig vara en

mycket stark påverkansfaktor och speciellt där yngre trafikanter är representerade.

Som vi inledningsvis konstaterade så behandlar relativt lite av det material vi
tagit del av den problemställning vi hade. Inte mycket av litteraturen handlade om

väntetid, sett ur trafikantens perspektiv. Upplägget på denna litteraturstudie

hoppas jag skall tydliggöra lite vad som ligger till grund för väntetiden, i form av

hur man sätter tiderna, kriterier m.m. Också varningstiden anser jag påverkar

trafikantens uppfattning om väntetiden och därför har jag även velat förklara

några synsätt kring den. För att på något sätt kunna bilda sig en uppfattning om

svenska förhållanden kring faktiska respektive upplevda väntetider skulle det

krävas en experimentell studie. Med tanke på att vi inte träffade på en enda svensk

studie gjord på området gör sig behovet ändå tydligare.

5 En svensk studie?

En svensk studie inom området skulle ge oss en betydligt bättre bild av vad

trafikanten anser som rimlig väntetid. Som tidigare nämnts så är tidigare studier

utomlands gjorda med hjälp av videoinspelningar och under andra förutsättningar

än vad vi är vana vid. Varningsanordningar är olika från land till land och

Amerikanska förhållanden skiljer sig avsevärt från svenska. En svensk

intervjustudie skulle spegla svenska förhållanden på ett mycket bra sätt. En

explorativ fältstudie där man lämpligen skulle välja ut två plankorsningar, med

respektive utan bommar. De utvalda plankorsningarna skulle vara relativt väl
trafikerade för att ge oss ett bra underlag. Efter att man stått still vid

plankorsningen och tåget passerat låter man trafikanterna komma iväg för att

sedan vinkas in vid lämplig närliggande parkeringsplats. Där låter man trafikanten
svara på ett antal frågor som berör den tidigare upplevda väntetiden och allmänna

uppfattningar kring detta.

Möjligen skulle man kunna tänka sig en laboratoriestudie som ett komplement,

där man använde sig av videosekvenser. Dessa skulle i så fall kunna ge svar på

när man som trafikant anser att förvarningstiden är för lång och vad som är

acceptabelt. Förvarningstiden är då den tid som gäller från dess att varnings-

anordningen börjar signalera till dess att tåget kommer. Denna typ av upplägg är
svårt att göra ute i fält, så där kanske video är enda alternativet.
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Studier av ovan slag skulle ge oss svar på såväl upplevd, faktisk som accepterad

väntetid samt även data, som sedan skulle kunna ligga som god grund för sättning

av varningstider och beräkningar av teoretiska väntetider.
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