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FÖRORD

Studien som beskrivs i föreliggande rapport ingår som en del i projektet "Arbete

på väg, Referensarbetsplatser". Projektet har finansierats av Vägverket med

bidrag från Arbetslivsfonden.

Den rapporterade studien har genomförts som ett samarbete mellan

- VTI,

- Vägverkets lokala projektgrupp i Växjö under ledning av Ingolf Westerdahl

och

0 CEKON (Lars-Olof Carleson).

Vägverket har ansvarat för framtagning av de testade utrustningarna och för

studiens genomförande.

CEKON har ansvarat för hastighetsmätningarna.

VTI har ansvarat för studiens planering och utformning, framtagning av formulär

till trafikantintervjuer, samt analys av intervju-och hastighetsdata. Från VTI har

Lena Nilsson och Maria Berlin deltagit i projektet. Metodik och resultat från

studien av trafikanternas upplevelser och beteende redovisas och diskuteras i

föreliggande rapport från VTI.

Tack alla inblandade för ett intressant och givande samarbete!
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1 INLEDNING

Arbeten som utförs på våra vägar är förknippade med risker av enstorleksord-

ning som inte kan accepteras. Sådana risker (både upplevda och uppmätta) har

redovisats i flera rapporter (bl a Thorson 1986, Nilsson 1988, Nilsson 1990,

Persson m fl 1992). När det gäller vägarbetarnas situation har den psykologiska

komponenten bedömts vara väl såallvarlig som de problem som orsakas av den

fysiska arbetsmiljön. Vid passage av vägarbetsplatser och vägarbetsfordon beter

sig många trafikanter på ett sätt som leder till att arbetarna känner mycket stor

oro inför sitt arbete. Påtalade problem som ständigt återkommer i samband med

olika typer av Vägarbete, och därmed bidrar till arbetarnas oro, är alltför höga

hastigheter, dålig respekt för skyltning och utmärkning, påkörning av fordon och

fasta föremål, felaktigt förarbeteende, felaktigt vägval genom arbetsområdet,

ouppmärksamhet och bristande hänsyn. Utformningen av vägarbetsplatsen och

vägarbetsfordonen påverkar naturligtvis trafikanternas beteende. Aktiviteter i

samband med vägarbetet kan också distrahera fordonsförarna. Andra orsaker till

deras agerande kan vara innehållet i den information och vägledning som ges i

anslutning till vägarbetet, samt sättet på vilket sådan information och Vägledning

ges. Den presenterade informationen/vägledningen och dess upplevda relevans

skapar, tillsammans med tidigare erfarenheter från liknande situationer, förvänt-

ningar och attityder som styr trafikanternas beteende.

Vägverket har tagit till sig problematiken och inom projektet "Arbete på väg"

kartlagt förhållandena och lämnat förslag till åtgärder, som på kort och längre

sikt kan förbättra arbetsmiljön vid Vägarbete (Vägverket 1989). Ett identifierat

område som prioriterats för fortsatta studier och åtgärder är att förbättra informa-

tionen till trafikanterna. Huvudprojektet "Arbete på väg, Referensarbetsplatser"

syftar till just detta, nämligen till att genom att minska inslaget av konflikt i

kontakten mellan vägarbetet/arbetarna och trafiken/trafikanterna förbättra

arbetsmiljön och minska oron för dem som har vägen som arbetsplats. Målet är

att förbättrade förhållandena för vägarbetarna inom arbetsområdet samtidigt ska

underlätta trafikanternas förbipassage. Ett sätt att nå detta är att ta fram nya

"bättre" lösningar för att informera trafikanterna och för att utforma själva arbets-

området. Lösningarna kan vara "bättre" med avseende på vad man informerar

om; var, hur och när man informerar; vilka fysiska utrustningar som används och

hur dessa placeras; hur arbetsfordonen utmärks och framförs samt kombinationer

av dessa faktorer.



1.1 Förutsättningar vid Vägarbetet (slåtter) utanför Växjö

Slåtter är ett rörligt Vägarbete där gräset utmed vägkanten klipps under konti-

nuerlig körning med låg hastighet på trafikerad väg. Arbetet kräver att föraren av

slåtterfordonet har uppsikt över, och för vissa typer, också manövrerar slåtter-

aggregatet. Dessutom ska han/hon uppmärksamma trafiken, särskilt den bakifrån

kommande, så att tillbud och påkörningar kan undvikas. Erfarenheten från

slåtterarbete är att fordonet inte alltid uppmärksammas på önskvärt sätt av

trafikanterna.

I studien användes en sex kilometer lång sträcka av riksväg 23 utanför Växjö som

teststräcka. Den aktuella vägsträckan är 9 m bred, saknar vägrenar och karaktär-

iseras av bra sikt (raksträckor) blandat med sämre sikt på grund av kurvor ("långa'

med stor radie) och krön. Skyltad bashastighet är 90 km/h. Trafiken på test-

sträckan uppskattades till cirka 3000 fordon per årsmedeldygn. Slåtterarbetet

genomfördes i månadsskiftet augusti/september 1993. Två slåtteraggregat som

krävde olika körsätt, slingrande respektive rak gång, ingick i studien. Slåtter-

aggregaten var monterade på en Volvo BM lastmaskin. Slåtterfordon framförs

vanligen med en hastighet av cirka 7 km/h, vilket är betydligt lägre än varje

Skyltad bashastighet (Vägverket PS, 1994). Vägarbetet utanför Växjö bedömdes

därför vara lämpligt för att studera effekter på trafikantbeteende och trafikant-

upplevelser i samband med olika sätt att utmärka och framföra långsamtgående

vägarbetsfordon. Både ur arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt

att trafikanterna (särkilt de som hinner upp slåtterfordonet bakifrån) upptäcker

fordonet i tid, bedömer dess hastighet och beteende korrekt, samt kör om på ett

säkert sätt.

2 SYFTE

Växjöstudiens syften var

0 att studera trafikanternas upplevelser och hastighet i samband med upp-

hinnande och passage av Slåtterfordon.

- att studera om trafikanternas upplevelser och hastighet varierade med olika

sätt att utmärka och framföra slåtterfordonet.



3 STUDERADE UTMÄRKNINGAR OCH
FRAMFÖRANDEN AV SLATTERFORDONET

Fyra olika alternativ att utmärka och framföra ett slåtterfordon, som slog gräs-

kanten längs en trafikerad väg, studerades. Alternativen innefattade traditionell

och förstärkt utmärkning baktill på fordonet i kombination med rak eller sling-

rande körning.

Alternativ 1: Traditionell utmärkning, rak körning

Fordonet med slåtteraggregatet utmärktes bakåt enligt norm i handboken

"Utmärkning vid Vägarbete" (Vägverket, 1993). Utmärkningen bestod av

"vägarbetartavlan" och en röd-gul markeringsskärm lågt placerade (under

hyttfönstret), samt två tända roterande varningsljus, "saftblandare" (se Figur 1).

Slåtterfordonet framfördes rakt, dvs kantstolpar, räcken mm passerades utan att

fordonet ändrade sin sidoposition på vägen. Istället fälldes slåtteraggregatet upp

automatiskt eller via manövrering från hytten. Alternativ 1 studerades i lätt regn

blandat med uppehållsväder.

Alternativ 2: Traditionell utmärkning, slingrande körning

Utmärkningen enligt alternativ 1 bibehölls, men fordonet med slåtteraggregatet

framfördes med slingrande gång. Slåtteraggregatet kunde alltså inte fällas upp

utan fordonet var tvunget att svänga ut i körbanan för att kunna passera kant-

stolpar, räcken mm. Alternativ 2 studerades i uppehållsväder med blåst.

Alternativ 3: Förstärkt utmärkning, slingrande körning

Den slingrande gången enligt alternativ 2 bibehölls. Utmärkningen enligt alter-

nativ 1 förstärktes och placerades högre upp utan att sikten bakåt försämrades för

föraren (se Figur 2). "Vägarbetartavlan" och en röd-gul markeringsskärm

placerades på fordonstaket. Uppe på den röd-gula markeringsskärmen placerades

två samtidigt blinkande varningsljus (blixtlampor). Lågt ner på fordonet

placerades LGF-skylten (Långsamt Gående Fordon) och ytterligare röd-gula

markeringsskärmar. Alternativ 3 studerades i sol.

Alternativ 4: Förstärkt utmärkning, rak körning

Den enligt alternativ 3 förstärkta och högt placerade utmärkningen av skärm-

vagnstyp bibehölls. Slåtterfordonet framfördes med rak gång enligt alternativ 1.

Alternativ 4 studerades i sol.



Figur 1 Slåtterfordon med traditionell utmarkning

 



Figur 2 Slåtterfordon med förstärkt utmärkning

 



4 METOD

4.1 Trafikantintervjuer

Trafikanterna intervjuades om utmärkningen av arbetsfordonet, och de förhållan-

den som rådde i samband med slåtterarbetet. För att svaren skulle bli lite mer

strukturerade, Och därmed lättare att analysera, fick trafikanterna svara genom att

göra bedömningar på en 5-gradig skattningsskala (Bilaga 1) från "inte alls" (=1)

till "mycket" (=5) följt av ett ord anpassat efter varje fråga. Några frågor besva-

rade trafikanterna genom att välja ut ett av ett antal givna svarsalternativ. De

hade också möjlighet att med egna ord fritt motivera sina svar.

Frågorna till trafikanterna behandlade:

- vad arbetsfordonet sysslade med, om trafikanterna tyckte att slåtter längs

vägkanten var en viktig syssla, och hur osäkra de var på vad slåtterfordonet

skulle kunna ta sig till.

0 om det var svårt att upptäcka slåtterfordonet, om de upptäckte det i tillräck-

ligt god tid, och vad som fick dem att upptäcka det.

0 om de såg skyltarna på slåtterfordonet, om dessa gav tillräcklig information,

och om informationen överensstämde med den information de skulle velat

ha.

0 om det var besvärligt att köra om slåtterfordonet, och om de blev stressade av

att behöva köra om.

0 om upptäckten av slåtterfordonet påverkade deras sätt att köra.

4.2 Hastighetsmätning

Hastigheten hos passerande fordon mättes med en portabel radarutrustning

(AMIR, CEKON). Radarn tillsammans med en Videokamera var monterad på

slåtterfordonet. Endast hastigheten hos "fria fordon" var av intresse, dvs hos

fordon som inte låg i kö utan där förarna kunde välja hastighet oberoende av

andra trafikanter. Några sekunders lucka krävdes mellan fordonen för att de

skulle betraktas som "fria" och komma ifråga för mätning.



4.3 Procedur

Intervjuerna och hastighetsmätningarna genomfördes under fyra mätpass, två

förmiddagar med start kl 9.30, och två eftermiddagar med start kl 13.00. Ett mät-

pass avsattes för vart och ett av detestade alternativen, dvs för varje kombination

av utmärkning och framförande av slåtterfordonet. Vid varje mätpass samlades

data in under 90 minuter effektiv tid. Mättiden begränsades av radarutrustningens

kapacitet att lagra hastighetsdata. Endast trafikanter i en färdriktning, mot Växjö,

studerades. Eftersom teststräckan var 6 km lång och slåtterfordonet körde med

cirka 7 km/h krävdes två vändor för att samla in data under 90 minuter.

En nyanlagd rastplats i slutet av teststräckan, och utom synhåll för trafikanterna

då de körde om slåtterfordonet, utnyttjades som intervjuplats. Polis användes för

att på ett trafiksäkert och störningsfritt sätt vinka in fordon till intervju och slussa

ut dem i trafikströmmen igen. Fordonen valdes ut slumpmässigt så att intervju-

arna hela tiden hade trafikanter att intervjua.

Under varje mätpass genomförde fyra personer intervjuerna. Dessa inleddes med

att intervjuaren förklarade syftet med studien samt hur utfrågningen skulle gå till

(Bilaga 2). Trafikanterna fick sedan skattningsskalan (Bilaga 1) att titta på som

en hjälp vid sina bedömningar. Intervjuaren läste upp frågorna från formuläret

(Bilaga 3), och noterade trafikanternas svar på svarsblanketten (Bilaga 4).

Trafikanterna tackades med en gåva.

En sammanställning av studiens utformning samt instruktionerna för dess

genomförande återfinns i Bilaga 5.

Resulterande hastigheter och trafikantupplevelser beskrivs med hjälp av medel-

värden, variationer (SD = standardavvikelser) samt min- och maxvärden. Insam-

lade intervju- och hastighetsdata har analyserats statistiskt med hjälp av tvåvägs

variansanalys (SAS/STAT, 1989) för faktorerna utmärkning (traditionell och för-

stärkt) och framförande av fordonet (rakt och slingrande). Signifikansnivån 5%

har använts.

lO



5 RESULTAT

5.1 Bakgrundsdata

Totalt stoppades 421 trafikanter för intervju. Av dessa hade 26 stycken (= 6%)

inte lagt märke till något Vägverksfordon, och intervjuades därför inte vidare. De

395 trafikanter, som uppgav att de sett slåtterfordonet, fördelade sig på de fyra

studerade alternativen enligt:

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4

93 st 93 st 100 st 109 st

Den övervägande delen (82%) av de intervjuade körde personbil. Elva procent

körde lastbil, 3% buss, 2% personbil med släp, och 2% annat fordon. Fördel-

ningen mellan fordonsslagen var likartad för samtliga studerade alternativ.

Sett över alla de intervjuade angav 16% att de körde den aktuella vägen nästan

varje dag, 30% att de körde vägen några gånger i veckan, 31% att de körde några

gånger i månaden, 18% att de körde några gånger om året, och 5% annan kör-

frekvens. Fördelningen av trafikanternas körfrekvens varierade inte heller i någon

högre grad mellan de olika mätpassen. För samtliga alternativ uppgav alltså cirka

tre fjärdedelar av trafikanterna att de körde vägen några gånger i månaden eller

oftare.

Sammanfattning: De grupper som intervjuades i samband med slåtterfordonets

 

alternativa utmärkningar och körsätt uppvisade inga stora skillnader i sin

sammansättning. De allra flesta av de intervjuade trafikanterna kände den

aktuella vägsträckan väl. Sex procent av de stoppade hade inte lagt märke till

slåtterfordonet !

5.2 Trafikantupplevelser vid passage av slåtterfordonet

Sysslan slåtter

Trafikanterna tillfrågades vad arbetsfordonet, som de nyss passerat, sysslade

med. Så gott som alla trafikanter svarade korrekt, att fordonet klippte gräset.

Svarens fördelningar på "rätt", "fel" och "vet ej" för de olika alternativen visas i

Figur 3. Andelen trafikanter som svarade fel, eller inte visste vad arbetsfordonet

ll



sysslade med var störst ( 17 %) i den grupp som passerade slåtterfordonet när det

framfördes med rak gång och var utrustat med förstärkt utmärkning (alt 4).

Vad sysslade arbetsfordonet med?

(0/0) ,/
100g/ M / / I

90_
som

70-

60- I vet ej

50_ [3 fel
40e

30_ D ratt

20e

10* ..
/// // // / I 7,/

/ i/ /' / //

O | . x . / 1,/

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4

Ttraditionell+ Traditionell+ Förstärkt+ Förstärkt+rak,

rak, n=93 sling, n=93 sling, n=lOO n=109

              

Figur 3 Trafikanternas insikt om vad arbetsfordonet sysslade med.

Fördelningar för de olika alternativen.

Trafikanternas bedömningar av hurviktigt det är att klippa gräset längs väg-

kanten redovisas i Tabell 1. Det är uppenbart att trafikanterna i alla alternativen

tyckte att slåtter är en viktig syssla. Medelskattningarna (m) var drygt 4 på den 5-

gradiga skalan. Skillnaderna mellan de olika alternativen var små, och inte

statistiskt signifikanta (5% nivån).

Tabell 1: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (n), och min/max (rn/m) för skattning-

arna av "Vägverksfordonet klippte gräset längs vägkanten. Tycker Du det är en

viktig syssla?" på en skala från "inte alls" (=l) till "mycket" (=5), för alla

intervjuade totalt samt uppdelat på alternativ.

  

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4

Tot Traditionell Traditionell + Förstärkt + Förstärkt

+ rak slingrande slingrande + rak

Viktig syssla?

m 4.3 4.2 4.4 4.5 4.3

SD 0.9 1.0 0.8 0.8 1.0

n 391 93 93 98 107

m/m 1/5 2/5 1/5 1/5 1/5
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Sammanfattning: Trafikanterna hade klart för sig vad slåtterfordonet gjorde, och

 

tyckte genomgående att klippning av gräset längs vägen är viktigt att utföra.

Upptäcka slåtterfordonet

I Tabell 2 redovisas trafikanternas bedömningar av hursvårt de tyckte det var att

upptäcka slåtterfordonet. Den genomgående låga nivån för skattningarna (nära 1

på den 5-gradiga skalan) visar att trafikanterna ilte_ tyckte det var svårt att upp-

täcka slåtterfordonet för något av alternativen. När slåtterfordonet var traditio-

nellt utmärkt och framfördes med rak gång (alt 1) upplevdes det dock vara

svårare att upptäcka än för Övriga alternativ. Individvariationerna (SD) var

relativt stora för båda alternativen med rak gång (alt 1 och alt 4). Å andra sidan

var trafikanterna mycket eniga i sin bedömning att fordonet med förstärkt

utmärkning och slingrande gång (alt 3) var lätt att upptäcka.

Tabell 2: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (11), och min/max (m/m) för skattning-

arna av "Var det svårt att upptäcka Vägverksfordonet?" på en skala från "inte

alls" (=1) till "mycket" (=5), för alla intervjuade totalt samt uppdelat på alternativ.

  

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4

Tot Traditionell Traditionell + Förstärkt + Förstärkt

+ rak slingrande slingrande + rak

Upptäcka fordonet?

m 1.2 1.6 1.2 1.0 1.0

SD 0.7 1.2 0.5 0.1 1.4

n 391 93 93 98 107

rn/m 1/5 2/5 1/5 l/2 1/5

 

Variansanalysen visade signifikanta skillnader i svårigheten att upptäcka

slåtterfordonet mellan såväl sätten att utmärka det (F(1, 387) = 28.06, p = 0001),

som mellan sätten att framföra det (F(l, 387) = 10.77, p = .0011). Trafikanterna

upplevde att fordonet var signifikant lättare att upptäcka när utmärkningen var

förstärkt (rn = 1.0) jämfört med när den var traditionell (m = 1.4). Fordon som

framfördes med slingrande körning var signifikant lättare att upptäcka (m = 1.1)

jämfört med fordon som framfördes med rak körning (m = 1.3). Den statistiska

analysen resulterade också i en interaktionseffekt (F(l, 387 = 1089, p = .001),

dvs faktorerna utmärkning och fordonsgång hade även en samverkande effekt på

upptäckbarheten. Skillnaden mellan traditionell och förstärkt utmärkning varierar

i storlek för de två körsätten.

13



Trafikanternas skattningar av svårigheten att upptäcka slåtterfordonet, fördelade

över skalan, åskådliggörs i Figur 4 för de studerade alternativen.

Var det svårt att upptäcka Vägverksfordonet?

(%) ,,
1004/

90-*
80-/
704**
60_/:
503./ ?i

40-/§å\å

    

       

 

  

   

  

ss-. 3%.. -x-
3 0.4// k - i :i

. 4. N.:

20-*å

   

  

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4

Ttraditionell+ Traditionell+ Förstärkt+ Förstärkt+rak,

rak, n=93 sling, n=93 sling, n=107 n=lO7

 

 

§§ 5 Mycket

 

1 Inte alls

 

Figur 4 Trafikanternas bedömningar av svårigheten att upptäcka slåtter-

fordonet. Fördelningar över skalan för de olika alternativen.

De trafikanter som bedömde det som svårt att upptäcka slåtterfordonet, dvs

svarade 2 eller högre på den 5-gradiga skalan fick också frågan varför det var

svårt att upptäcka arbetsfordonet. Endast ett fåtal av dessa trafikanter angav en

orsak till svårigheterna, nämligen att de saknat skyltar som en förvarning innan

de kom ifatt arbetsfordonet.

Trafikanternas svar på frågan "Upptäckte Du Vägverksfordonet i tillräckligt god

tid?" uppvisade en förkrossande övervikt för "j a-svar", 99 eller 100% för samt-

liga alternativ.

Trafikanterna tillfrågades också vad som fick dem att upptäcka slåtterfordonet. I

samtliga utmärkningsalternativ angav störst andel trafikanter (41% - 63%) att

lamporna fick dem att upptäcka vägarbetsfordonet. Vid traditionell utmärkning

(alt 1 och 2) svarade 13% resp. 10% av trafikanterna att färgen på fordonet var

orsak till upptäckten ( Gul bil ). I alternativ 4 (förstärkt + rak) angav 15% av

trafikanterna skyltningen som orsak till att de upptäckte slåtterfordonet.
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Sammanfattning: Slåtterfordonet var inte svårt att upptäcka för något av alterna-

 

tiven. Förstärkt utmärkning och slingrande gång hade var för sig en positiv effekt

på upptäckbarheten. De två faktorerna uppvisade även en samverkanseffekt. I

samtliga fall upptäcktes slåtterfordonet i tillräckligt god tid. Lamporna var

främsta orsaken till att trafikanterna upptäckte slåtterfordonet vid samtliga

studerade kombinationer av utmärkning och körsätt.

Skyltningen på slåtterfordonet

På frågan "Såg Du skyltarna på Vägverksfordonet?" svarade totalt 221 trafikanter

(58%) "ja" och 159 trafikanter (42%) "nej". Andelen förbipasserande som såg

respektive inte såg skyltarna på slåtterfordonet visas i Figur 5 för de olika alter-

nativen. Förstärkt utmärkning resulterade i att en större andel av trafikanterna såg

skyltarna på slåtterfordonet. Det traditionellt utmärkta fordonet med slingrande

gång (alt 2) var det enda alternativ för vilket andelen trafikanter som uppgav att

de inte sett skyltarna var större än andelen som uppgav att de hade sett dem.

Figur 5

Såg Du skyltarna på Vägverksfordonet?

 

 

             

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4

Traditionell+rak, Traditionell+sling, Förstärkt+sling, Förstärkt+rak,

n=92 n=91 n=96 n=101

Andelen trafikanter som såg respektive inte såg skyltningen på

slåtterfordonet. Fördelningar för de olika alternativen.
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Trafikanterna tillfrågades också vilka skyltar de sett. Varningsskylten för

Vägarbete ( vägarbetartavlan ) uppgav störst andel trafikanter i samtliga

alternativ att de sett (36%, 30%, 34% och 23% respektive i alternativen 1 till 4).

Vid förstärkt utmärkning (alt 3 och 4) angav 17 respektive 21% av de passerande

trafikanterna att de sett reflexerna och ränderna på arbetsfordonet. För alla fyra

utmärkningsalternativen påtalade många trafikanter att de sett de blinkande

lamporna på fordonet.

De trafikanter som sett skyltarna på slåtterfordonet besvarade också frågan om de

tyckte informationen på dessa var tillräcklig eller otillräcklig. Totalt ansåg 84%

av dessa trafikanter att informationen var tillräcklig, medan resterande 16% alltså

ansåg att informationen var otillräcklig. Fördelningarna för de olika alternativen

visas i Figur 6. Bland de trafikanter som besvarade frågan Ökade andelen som

tyckte att informationen var tillräcklig med 20 - 30% (till 95%) då utmärkningen

                

förstärktes.

Gav skyltarna Dig tillräcklig information?

//// //// //,,/ /// ///

f/ // /l/ 7

100%" /l *4%*- ,/

90%-
///

80%- /, //

70%- '/

60%*

50% B Otillräcklig

El Tillräcklig
40%e

30%-

20%_

// ,x/ // /// //
10%3 / //.,, /,,/ //

//ø / I// I/V/,A ///

0% 7/ l / | 7/ f,

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4

Ttraditionell+rak, Traditionell+sling, Förstärkt+sling, Förstärkt+rak,

n=55 n=41 n=59 n=60

Figur 6 Trafikanternas bedömningar av om informationen som gavs på

skyltarna på slåtterfordonet var tillräcklig eller ej. Fördelningar för de

olika alternativen.

16



Trafikanternas uppfattning om ifall den uppfattade skyltinformationen på slåtter-

fordonet överensstämde med den information de ville ha, för att kunna passera på

ett säkert sätt, redovisas i Tabell 3. Vid förstärkt utmärkning (alt 3 och alt 4)

överensstämde informationen på slåtterfordonet väl med vad trafikanterna

önskade sig (rn = 4.3), medan överensstämmelsen var sämre (m = 2.9) då

fordonet var traditionellt utmärkt (alt 1 och alt 2). Variansanalysen visade att

skillnaden var signifikant (F(1,78) = 28.06, p = .0001). Bäst överensstämmelse

uppnåddes för förstärkt utmärkning kombinerad med rak fordonsgång (alt 4).

Individvariationen (SD) var också mycket liten för detta alternativ. Sämst

överensstämmelse mellan skyltad och önskad information erhölls förtraditionell

utmärkning i kombination med slingrande gång (alt 2). Antalet trafikanter som

besvarade frågan var relativt litet vid samtliga mätpass, särskilt för alternativ 2.

Tabell 3: Medelvärden (rn), variationer (SD), antal (n), och min/max (rn/m) för skattning-

arna av "Överensstämde informationen på skyltarna med den Du ville ha för att

kunna passera Vägverksfordonet på ett säkert sätt?" på en skala från "inte alls"

(=1) till "mycket" (=5), för alla intervjuade totalt samt uppdelat på alternativ.

 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4

Tot Traditionell Traditionell + Förstärkt + Förstärkt

+ rak slingrande slingrande + rak

 

Informationens överensstämmelse?

m 3.7 3.0 2.8 4.1 4.7

SD 1.4 1.5 1.4 1.1 0.5

n 82 32 8 24 18

m/m 1/5 1/5 1/5 l/5 4/5
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Fördelningarna över skalan, för de intervjuades skattningar av

överensstämmelsen mellan uppfattad och önskad information, åskådliggörs i

Figur 7 för de studerade alternativen.

Överensstämde informationen med Din önskan?

(%O
100-
QOQ/

80-
70;/

60e/'

504/

40- ' /ej7

            

     

 

  

 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4
Ttraditionell+rak, Traditionell+sling, Förstärkt+sling, Förstärkt+rak,

n=32 n=8 n=24 n=18

 

 

D 3 § 5 Mycket

  

] 1 Inte alls

 

Figur 7 Trafikanternas bedömningar av överensstämmelsen mellan uppfattad

och önskad information på slåtterfordonet. Fördelningar över skalan

för de olika alternativen.

Sammanfattning: Vid förstärkt utmärkning ökade andelen trafikanter som såg

 

den skyltade informationen på slåtterfordonet, liksom andelen som tyckte att

skyltinformationen var tillräcklig. Överensstämmelsen mellan presenterad och

önskad information var också större då utmärkningen var förstärkt jämfört med

när den var traditionell. Varningsskylten för Vägarbete ( vägarbetartavlan ) hade

störst andel trafikanter sett för alla utmärkningsalternativen. Vid förstärkt

utmärkning uppgav en femtedel av de passerande trafikanterna att de sett

reflexerna och ränderna på arbetsfordonet.
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Att köra om

Trafikanternas upplevelser av hur besvärligt det var att köra om slåtterfordonet,

samt hur stressade de blev av att behöva köra om, redovisas i Tabell 4.

De relativt låga medelvärdena i Tabell 4 (mellan 1 och 2 på den 5-gradiga

skalan) tyder på att trafikanterna inte tyckte det var särskilt besvärligt att köra om

slåtterfordonet för något av alternativen. Variansanalysen visade dock att det var

signifikant besvärligare att köra om när fordonet var traditionellt utmärkt jämfört

med när det var utrustat med förstärkt utmärkning (F(l, 385) = 28.69, p = .0001).

Den statistiska analysen resulterade också i en interaktionseffekt (F(l,3 85) =

7.88, p = .005), dvs faktorerna utmärkning och fordonsgång hade en sam-

verkande effekt på hur besvärligt trafikanterna tyckte det var att köra om. De be-

skrivna effekterna orsakades främst av att trafikanterna upplevde det besvärligare

att köra om slåtterfordonet då det hade traditionell utmärkning och framfördes

rakt (alt 1), jämfört med de övriga kombinationerna av utmärkning och

framförande.

Tabell 4: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (n), och min/max (m/m) för skattning-

arna av "Var det besvärligt att köra om Vägverksfordonet?" och "Blev Du

stressad av att behöva köra om Vägverksfordonet?" på en skala från "inte alls"

(=1) till "mycket" (=5), för alla intervjuade totalt samt uppdelat på alternativ.

   

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4

Tot Traditionell Traditionell + Förstärkt + Förstärkt

+ rak slingrande slingrande + rak

Besvärligt köra om?

m 1.4 1.9 1.5 1.2 1.2

SD 1.0 1.3 1.0 0.8 0.5

n 389 92 93 97 107

m/m 1/5 1/5 1/5 1/5 1/4

Stressad?

m 1.2 1.4 1.1 1.1 1.0

SD 0.5 0.9 0.3 0.2 0.2

n 387 92 92 98 105

m/m 1/5 l/5 1/2 1/2 1/3

 

De intervjuades skattningar av svårigheten att köra om slåtterfordonet, fördelade

över skalan, åskådliggörs i Figur 8 för de studerade alternativen.
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Figur 8 Trafikanternas bedömningar av hur besvärligt det var att köra om

slåtterfordonet. Fördelningar över skalan för de olika alternativen.

De trafikanter som svarade med 2 eller högre på den 5-gradiga skalan, alltså de

som bedömde det besvärligt att köra om, fick följdfrågan varför det var besvär-

ligt. Vid traditionell utmärkning och slingrande körning (alt 2) angav fem

trafikanter att slåtterfordonet svängde ut som orsak till svårigheterna. Bland de

enstaka svaren för övriga alternativ var det möte som oftast orsakade problemen.

Mönstret i resultaten angående svårigheten att köra om upprepade sig för stress-

nivån i samband med omkörning av slåtterfordonet. Trafikanterna förblev alltså

på en låg stressnivå när de var tvungna att köra om. Att så var fallet för samtliga

studerade alternativ går att utläsa ur de låga medelvärdena för stresskattningarna

(drygt 1 på den 5-gradiga skalan, se Tabell 4).

Även för stressnivån vid omkörning visade variansanalysen en signifikant skill-

nad mellan det traditionellt utmärkta fordonet och fordonet med förstärkt ut-

märkning (F(l,383) = 24.15, p = .0001). Det upplevdes vara mer stressande att

köra om fordonet när det var traditionellt utmärkt (rn = 1.3) jämfört med när det

hade förstärkt utmärkning (m = 1.0). Även för de olika sätten att framföra

fordonet vid slåtter upplevde trafikanterna olika grader av stress (F(1, 383) =
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9.82, p = .002). När fordonet körde rakt var stressnivån högre än när det sling-

rade. Den statistiska analysen resulterade också i en interaktionseffekt (F(1,383)

= 14.98, p = 0001), dvs faktorerna utmärkning och fordonsgång samverkade

även när det gällde effekten på trafikanternas stressnivå. De beskrivna effekterna

orsakades främst av att trafikanterna upplevde det mer stressande att behöva köra

om slåtterfordonet då det hade traditionell utmärkning och framfördes rakt (alt

1), jämfört med de övriga kombinationerna av utmärkning och framförande.

De intervjuades skattningar av hur stressade de blev i samband med omkörning

av slåtterfordonet, fördelade över skalan, åskådliggörs i Figur 9 för de studerade
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Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4

Ttraditionell+rak, Traditionell+sling, Förstärkt+sling, Förstärkt+rak,

n=92 n=92 n=98 n=105

 

   1 Inte alls 5 Mycket

  

Figur 9 Trafikanternas bedömningar av hur stressade de blev av att behöva köra

om slåtterfordonet. Fördelningar över skalan för de olika alternativen.

Sammanfattning: Inget av de studerade alternativen åsamkade trafikanterna några

 

större besvärligheter när de körde om slåtterfordonet. Det upplevdes dock be-

svärligare att köra om när fordonet var traditionellt utmärkt, särskilt om det också

framfördes med rak gång. Stressnivån vid omkörning påverkades både av

utmärkning (lägre vid förstärkt) och fordonsgång (lägre vid slingrande), men var

ändå låg för samtliga studerade alternativ.
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Slåtterfordonets agerande

Trafikanternas bedömningar av hurosäkra de var på vad slåtterfordonet skulle

kunna ta sig till redovisas i Tabell 5. Återigen var medelvärdena för bedömning-

arna låga (mellan 1 och 2 på den 5-gradiga skalan), vilket betyder att trafikan-

terna var ganska säkra på slåtterfordonets agerande. Variansanalysen visade ändå

att trafikanternas osäkerhet om vad fordonet skulle kunna ta sig till var signifi-

kant större för fordon med traditionell utmärkning (m = 1.6) jämfört med fordon

med förstärkt utmärkning (m = 1.2) (F(l,383) = 25.94, p = .0001).

Tabell 5: Medelvärden (rn), variationer (SD), antal (n), och min/max (rn/rn) för skattning-

arna av "Var Du osäker på vad Vägverksfordonet skulle kunna ta sig till?" på en

skala från "inte alls" (=l) till "mycket" (=5), för alla intervjuade totalt samt

uppdelat på alternativ.

  

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4

Tot Traditionell Traditionell + Förstärkt + Förstärkt

+ rak slingrande slingrande + rak

Osäker påfordons agerande?

m 1.4 1.7 1.6 1.3 1.1

SD 0.9 1.1 1.0 0.7 0.6

n 384 90 92 98 104

m/m 1/5 l/5 1/5 1/4 l/5
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Trafikanternas bedömningar av hur osäkra de var på vadslåtterfordonet skulle

kunna ta sig till, fördelade över skalan, åskådliggörs i Figur 10 för de studerade
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Figur 10 Trafikanternas bedömningar av hur osäkra de var på slåtterfordonets

agerande. Fördelningar över skalan för de olika alternativen.

Sammanfattning: Trafikanterna var mer osäkra på vad slåtterfordonet skulle

kunna ta sig till när det var traditionellt utmärkt jämfört med när utmärkningen

var förstärkt.

Påverkan på körsätt

Av totalt 388 trafikanter som besvarade frågan "Påverkades Ditt sätt att köra av

upptäckten av Vägverksfordonet?" uppgav totalt 281 personer (dvs 72 %) att så

var fallet. Fördelningar mellan andelen "ja-svarande" och "nej-svarande" visas i

Figur 11 för de olika alternativen. När slåtterfordonet hade förstärkt utmärkning

(alt 3 och 4) uppgav en större andel trafikanter (78%) att deras körsätt påverkades.

Den minsta andelen trafikanter som ansåg sig påverkas (63%) återfanns i

alternativ 2 (traditionell utmärkning och slingrande gång).
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Påverkan på körsätt?
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Figur 11 Andelen trafikanter som uppgav att deras körsätt påverkades

respektive inte påverkades av upptäckten av Vägverksfordcnet.

Fördelningar för de olika alternativen.

På följdfrågan hur deras körsätt påverkades vid upptäckten av slåtterfordonet

svarade majoriteten av trafikanterna i samtliga alternativ att de saktade ner (58%,

55%, 74% och 61% respektive för alternativen 1 till 4). Enstaka trafikanter angav

att de körde försiktigare OCh ökade uppmärksamheten när de upptäckte

arbetsfordonet.

Sammanfattning: Tre av fyra trafikanter ansåg att deras körsätt påverkades av

 

upptäckten av slåtterfordonet. En majoritet av trafikanterna i samtliga alternativ

angav att påverkan bestod i att de saktade ner när de upptäckte slåtterfordönet.
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5.3 Hastigheter vid passage av slåtterfordonet

Medelhastigheterna vid passage av slåtterfordonet visas i Figur 12 för de olika

utmärkningarna och körsätten. Variationerna i hastighet (SD) redovisas också

tillsammans med de högsta och lägsta hastighetsvärdena som uppmättes. Medel-

hastigheten vari samtliga fall under skyltade 90 km/h och varierade mellan 66

och 70 km/h. Den var högst vid förstärkt utmärkning och rak gång (alt 4).

Alternativ 4 uppvisade även den högsta toppfarten förbi slåtterfordonet, 134

km/h. Den lägsta topphastigheten var 123 km/h för alternativ 2 (traditionell

utmärkning och slingrande gång). Inga hastighetsskillnader visade sig vara

statistiskt signifikanta.

Hastighet
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Traditionell+rak, Traditionell+sling, Förstärkt+sling, Förstärkt+rak, 184

n=148 n=166 n=128

Figur 12 Hastigheter (medelvärden, variationer, min och max) vid passage av

slåtterfordonet för de olika alternativen.

Hastighetsfördelningar utmed en hastighetsskala visas i Figur 13 för de olika

alternativen. Andelen förbipasserande fordon (%) som i ett alternativ framfördes

med en hastighet mellan 50 och 60 km/h representeras i Figur 13 av den aktuella

kurvans värde för 60 km/h. Hastighetsfördelningarna varierade inte nämnvärt

mellan de olika kombinationerna av utmärkning och fordonsgång. Alla
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fördelningarna uppvisar en tendens till två toppar. Något större trafikantandelar

passerade alltså slåtterfordonet i två hastighetsintervall, nämligen med

hastigheter mellan 30 och 50 km/h och mellan 70 och 80 km/h.

Hastighetsfördelningar

('70)
25

  

20

 

15

 

10

    

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Km/h

  

Alt 1 Ttraditionell+ rak -' " " Alt 2 Traditionell+ sling _°_" Alt 3 Förstärkt+ sling _ ' " Alt 4 Förstärkt+ rak

  

Figur 13 Hastighetsfördelningar för de olika alternativen.

Sammanfattning: Trafikanternas hastighet förbi slåtterfordonet varierade inte

 

mellan alternativen, varken i nivå, toppfart eller fördelning Över hastighetsskalan.
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6 DISKUSSION

6.1 Förutsättningar och genomförande

Slåtter studerades som ett exempel på rörligt Vägarbete. Vid slåtterarbete kan

arbetsfordonet framföras på två principiellt Olika sätt, med rak eller slingrande

gång. Utmärkningen av fordonet bakåt kan dessutom göras mer eller mindre

påträngande . Den lokala projektgruppen inom Vägverket Produktion Syd i

Växjö utarbetade de kombinationer av utmärkning och fordonsgång som

studerades (Vägverket PS, 1994). Alternativen var:

0 Slåtterfordonet var traditionellt utmärkt bakåt enligt norm i handboken

"Utmärkning vid Vägarbete" (Vägverket, 1993) och framfördes med rak gång.

(Traditionell + rak, alternativ 1).

0 Slåtterfordonet var traditionellt utmärkt (enligt alternativ 1) och framfördes

med slingrande gång. (Traditionell + slingrande, alternativ 2).

0 Utmärkningen på Slåtterfordonet var förstärkt. "Vägarbetartavlan" och en

röd-gul markeringsskärm placerades högt (på fordonstaket) tillsammans med

de två roterande varningsljusen från den traditionella utmärkningen.

Utmärkningen utökades också med två samtidigt blinkande varningsljus

(blixtlampor) placerade ovanpå den röd-gula markeringsskärmen. LGF-

skylten (Långsamt Gående Fordon) och ytterligare röd-gula markerings-

skärmar var monterade lågt på Slåtterfordonet, som framfördes med

slingrande gång. (Förstärkt + slingrande, alternativ 3).

0 Utmärkningen på Slåtterfordonet var förstärkt (enligt alternativ 3) och

fordonet framfördes med rak gång. (Förstärkt + rak, alternativ 4).

Studiens målsättning var att studera trafikantupplevelser och hastighet vid passage

av ett fordon som klipper gräs längs vägkanten. Intentionen var att undersöka om

olika utmärkningar och framföranden av arbetsfordonet påverkar trafikanternas

upplevelser och hastighetsval. Eventuella effekter av deingående alternativen

studerades vid omkörning av ett slåtterfordon på en sex kilometer lång sträcka av

riksväg 23 utanför Växjö. Trafikanternas upplevelser samlades in via intervjuer

och hastigheten mättes med radar.
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Trafikantgrupperna som intervjuades efter att ha passerat slåtterfordonet med de

olika alternativen (kombinationerna av utmärkning och fordonsgång) uppvisade

inga stora skillnader i sin sammansättning. Den övervägande delen av

trafikanterna körde personbil, och passerade den aktuella sträckan några gånger i

månaden eller oftare. Trafikanterna kände alltså vägen relativt väl. Ett generellt

bortfall på 6% noterades och utgjordes av trafikanter som uppgav att de inte hade

lagt märke till något slåtterfordon och därför inte intervjuades vidare. Antalet

trafikanter som fullföljde intervjun var 395.

Vädret varierade något mellan de två mätdagarna med vardera två mätpass. Den

traditionella utmärkningen studerades i soligt väder, medan den förstärkta

utmärkningen studerades i mulet väder med tidvis lätt regn. Skillnaden bedöms

inte ha påverkat resultaten på något avgörande sätt.

6.2 Trafikanternas upplevelser

Slåtterfordonet var genomgående inte särskilt svårt att upptäcka. Den förstärkta

utmärkningen och den slingrande gången gav ändå var för sig en positiv effekt på

upptäckbarheten. En trolig förklaring till att upptäckbarheten förbättrades vid

slingrande gång är att slingrandet utgjorde en rörelse som avvek från den

normala rörelsen i en trafikström. I samtliga alternativ var lamporna den

främsta orsaken till att trafikanterna upptäckte slåtterfordonet. Den förstärkta

utmärkningen innehöll ett utökat antal och typer av lampor, vilka dessutom hade

placerats högt. Denna utformning bidrog sannolikt på ett avgörande sätt till den

förbättrade upptäckbarheten. De två faktorerna utmärkning och fordonsgång

uppvisade även ensamverkanseffekt på upptäckbarheten. Storleken på

förbättringen, som följde av en förändring i en av faktorerna, berodde alltså av

den andra faktorn. En stor majoritet av trafikanterna ansåg att de upptäckte

slåtterfordonet i tillräckligt god tid. De tyckte alltså att de hade tillräckligt med

tid och utrymme för att tolka vad de upptäckt, samt planera och genomföra ett

lämpligt agerande, dvs. passera arbetsfordonet på ett säkert sätt. Trafikanter som

upplevde svårigheter att upptäcka arbetsfordonet påpekade att upptäckten skulle

underlättas om någon form av förvarning användes.

Totalt sett uppgav två av fem trafikanter (159 st) att de inte hade sett skyltarna på

slåtterfordonet! Detta behöver inte betyda att dessa trafikanter faktiskt inte hade

sett skyltarna. Det är möjligt att de sett och inhämtat informationen, men att de

vid intervjun inte kunde minnas skyltarna och därför inte kunde återge vilka det
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var. Trafikanterna kan alltså ändå ha tillgodogjort sig informationen genom att

inhämta och bearbeta den på en låg medvetandenivå (dvs. på en automatiserad

nivå), och agerat på ett adekvat sätt utifrån detta. Den förstärkta utmärkningen

medförde att andelen trafikanter som uppgav att de sett skyltarna på slåtter-

fordonet ökade. Ökningen var ca 20 procentenheter, och nådde ca 70%. Fordons-

gången hade däremot ingen inverkan på andelen trafikanter som sett skyltarna.

Det vanligaste svaret på frågan vilka skyltar man sett var vägarbetartavlan . En

fjärdedel till en tredjedel av trafikanterna i de olika alternativen svarade detta.

Det är rimligt att förvänta sig att vägarbetartavlan används i samband med

vägarbeten generellt, vilket naturligtviskan ha påverkat svaren. Å andra sidan

var detta märke den enda skylt som ingick i de studerade utmärkningarna, och

alltså ett helt korrekt svar. Relativt många trafikanter (ca en av fem) svarade

också att de sett reflexerna och ränderna , men först då en av de röd-gula

markeringsskärmarna monterades högt i den förstärkta utmärkningen.

När man presenterar information, skyltar, är det viktigt att informationen möter

ett behov och medför någon nytta för mottagaren. En tumregel kan vara att

presentera minsta möjliga men tillräcklig information. Av de trafikanter som

uppgav att de sett skyltarna (SO-60% av samtliga) tyckte totalt 16% att

informationen var otillräcklig. Andelarna var 35% respektive 25% för de två

alternativen med traditionell utmärkning, men endast 5% i alternativen med

förstärkt utmärkning. Även överensstämmelsen mellan presenterad och önskad

information var större då utmärkningen var förstärkt jämfört med när den var

traditionell. Det bör noteras att långt ifrån alla trafikanter svarade på dessa två

frågor. Det stora bortfallet kan bero på att trafikanterna inte kunde föreställa sig

vilken ytterligare information de behövde eller på vilket sätt den skulle kunna

presenteras.

Ingen studerad kombination av utmärkning och fordonsgång åsamkade

trafikanterna några större besvärligheter eller högre stressnivåer vid omkörning

av slåtterfordonet. Trafikanterna tyckte ändå att det var svårare och mera

stressande att köra om slåtterfordonet när det var traditionellt utmärkt, särskilt

när det framfördes med rak gång. Omkörning av slåtterfordonet med rak gång

resulterade dessutom genomgående i högre stressnivå jämfört med omkörning av

fordonet med slingrande gång. Det bör dock påpekas att stressnivåerna i samtliga

fall var mycket låga. De trafikanter som upplevde omkörningsproblem har t ex

angett att problemen berodde på att arbetsfordonet svängde ut (alternativ 2).

Möte orsakade också vissa omkörningsproblem i samtliga alternativ. En
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förklaring till att svårigheterna att köra om slåtterfordonet bedömdes mindre då

det framfördes med slingrande gång kan därför vara att det slingrande fordonet

lättare uppmärksammades även av mötande trafikanter. Dessa kunde då anpassa

sitt körsätt och samspela med de omkörande på ett mera optimalt/säkrare sätt. Då

slåtterfordonet framfördes med rak gång kanske de mötande inte var lika

medvetna om situationen och därför inte tog samma hänsyn.

I stort sett alla intervjuade trafikanter visste vad slåtterfordonet gjorde. De tyckte

genomgående att klippning av gräset längs vägen är ett viktigt arbete. Osäkerheten

på sj älva agerandet hos slåtterfordonet var dock större när det var traditionellt

utmärkt jämfört med när utmärkningen var förstärkt. En förklaring kan vara att

den förstärkta utmärkningen gjorde trafikanterna mer uppmärksamma och därmed

mer observanta på arbetsfordonet. En annan förklaring kan vara att de något större

svårigheterna att upptäcka och köra om det traditionellt utmärkta slåtterfordonet

avspeglade sig i en större osäkerhet om vad fordonet kunde ta sig till. Det är

rimligt att anta att trafikanternas subjektiva bedömningar av möjligheterna att

upptäcka arbetsfordonet, att köra om det och att förutse dess beteende beror av

varandra.

6.3 Hastigheter

Fyra av fem trafikanter ansåg att deras körsätt påverkades av upptäckten av slåtter-

fordonet när utmärkningen var förstärkt. Andelen vid traditionell utmärkning var

mindre, ca 65%. En klar majoritet av trafikanterna i samtliga alternativ angav att

påverkan bestod i att de saktade ner. Den sj älvrapporterade beteendeförändringen

överens-stämde med det uppmätta beteendet, hastigheten vid passage av

arbetsfordonet. Medelhastigheten förbi slåtterfordonet var för samtliga alternativ

lägre än skyltad hastighet. Registrerade hastighetsdata varierade inte mellan

alternativen, varken i nivå (omkring 20 km/h lägre än Skyltad), toppfart eller

fördelning över hastighets-skalan. Andelen trafikanter som höll en hastighet i

intervallet 90 till 100 km/h vari storleksordningen 7%, och i högre intervall i

storleksordningen ett par procent. Vid förstärkt utmärkning och slingrande gång

(alternativ 3) angav tre av fyra trafikanter att de saktade ner när de upptäckt

slåtterfordonet jämför med två av fyra för övriga alternativ. Trots detta kunde inga

skillnader i uppmätta hastigheter påvisas mellan alternativen.
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\
1 SLUTSATSER

Slåtterfordonet var lätt att upptäcka, och upptäcktes i tillräckligt god tid, i alla

fyra alternativen.

Förstärkt utmärkning (högt placerad med flera lampor) och slingrande gång

medförde var för sig att slåtterfordonet var lättare att upptäcka. De två

faktorerna utmärkning och fordonsgång resulterade även i en samverkans-

effekt.

Lamporna var den främsta orsaken till att trafikanterna upptäckte slåtter-

fordonet, oberoende av alternativ.

Totalt uppgav två av fem trafikanter (159 st.) att de inte hade sett skyltarna på

slåtterfordonet !

När utmärkningen förstärktes ökade andelen trafikanter som sett skyltarna på

slåtterfordonet med 20 procentenheter till ca 70%.

Andelen trafikanter som ansåg att skyltinformationen vartillräcklig ökade när

utmärkningen var förstärkt jämfört med när den var traditionell.

Överensstämmelsen mellan presenterad och önskad information var också

större då utmärkningen var förstärkt jämfört med när den var traditionell.

Inget av de studerade alternativen medförde några direkta besvärligheter eller

stressreaktioner hos trafikanterna vid omkörning av slåtterfordonet.

Trafikanterna bedömde att slåtterfordonet var svårare och mera stressande att

köra om när det var traditionellt utmärkt, särskilt när det framfördes med rak

gång.

Andelen trafikanter som menade att deras körsätt påverkades av upptäckten

av slåtterfordonet var större när utmärkningen var förstärkt (80%) jämfört

med när den var traditionell (ca 65%). En majoritet av trafikanterna i alla

alternativ angav att förändringen i körsätt innebar att de saktade ner.

Hastigheten förbi slåtterfordonet varierade inte mellan alternativen.

Trafikanterna var mindre osäkra på slåtterfordonets agerande vid förstärkt

utmärkning jämfört med traditionellt utmärkning.
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Bilaga 1

BEDÖMNINGSSKALA

1 -------- --2-------- --3 ----------4-------- --5

Inte alls Mycket

'Arbete på väg, Referensarbetsplatser' Lena Nilsson, VTI

Växjö 24 augusti, 1993



Bilaga 2

Frågor till trafikanter
efter passage av slåtterfordon

vid Växjö

Inledning

/Någon lite ursäktande inledning/

Förlåt att jag hindrar Dig i Ditt resande. Skulle Du Vilja svara på 13 (några)

frågor med anknytning till den Vägsträcka Du just passerat?

Jag som ställer frågorna jobbar i ett Vägverksprojekt. Vi studerar olika

Vägsträckor, där Vägverket utför arbete. Det långsiktiga målet är att skapa

bästa möjliga förhållanden för såväl trafikanter som Vägarbetare.

Idag vill jag ställa några frågor till Dig för att få en uppfattning om

förhållandena på det Vägavsnitt Du just passerat, sett ur Din personliga

synvinkel.

Inga svar är rätt eller fel!! Det är Dina personliga åsikter och upplevelser

som är Viktiga och av värde för oss. De flesta frågorna ska Du besvara med

ja eller nej, eller med den siffra på en skala som bäst överensstämmer med

Din uppfattning.

/Bilister som inte vill svara eller verkar alltför stressade måstefå fortsätta

utan att svara/

Glöm inte att tacka trafikanterna för deras medverkan (OBS! gäller
alla i bilen)!!

Karamell, eller frukt, eller festis, eller ....... ..?

 

'Arbete på väg, Referensarbetsplatser' Lena Nilsson, VTI

Växjö 24 augusti, 1993
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8)

Bilaga 3

Frågor till trafikanter efter passage av slåtterfordon
vid Växjö

Hur ofta kör Du den här vägen?

nästan varje dag (t ex varje vardag)

några gånger i veckan

några gånger i månaden

några gånger om året

.. annat, vad .......................................................................... ..

Har Du passerat (lagt märke till) något Vägverksfordon de senaste 10

kilometrarna?
ja, nej

om svar ja => Fortsätt medfråga 3

om svar nej => TACK FÖR DINMEDVERKAN!

Vad sysslade Vägverksfordonet med?

korrekt, fel, vet ej

Vägverksfordonet klippte gräset längs vägkanten.

Tycker Du det är en viktig syssla?
Skalan inte alls (viktig) ---> mycket (viktig)

Var det svårt att upptäcka Vägverksfordonet?

Skalan inte alls (svårt) ---> mycket (svårt)

Följdfråga (om svar 2-5): Varför var det svårt?

Upptäckte Du Vägverksfordonet i tillräckligt god tid?

ja, nej

Följ dfråga: Vad fick Dig att upptäcka Vägverksfordonet?

Var det besvärligt att köra om Vägverksfordonet?

Skalan inte alls (besvärligt) --->mycket (besvärligt)

Följ dfråga (om svar 2-5): Varför var det besvärligt?

Var Du osäker på vad Vägverksfordonet skulle kunna ta sig till

(exempel Öka farten, stanna, backa, svänga Över vägen, svänga ut klipparmen

Över vägen)?

Skalan inte alls (osäker) ---> mycket (osäker)

 

'Arbete på väg, Referensarbetsplatser'

Växjö

Lena Nilsson, VTT

24 augusti, 1993



Bilaga 3

9) Påverkades Ditt sätt att köra av upptäckten av Vägverksfordonet?

ja, nej

om svar ja => Hur påverkades Ditt körsätt?

10) Blev Du stressad av att behöva köra om Vägverksfordonet?

Skalan inte alls (stressad) ---> mycket (stressad)

11) Såg Du skyltarna på Vägverksfordonet?

ja, nej

Följdfråga: Vilka skyltar var det?

vet ej, beskrivning

12) Gav skyltarna Dig tillräcklig information om hur Du skulle köra (bete

Dig) vid passage?
ja, nej

13) Överensstämde informationen på skyltarna med den Du ville ha för att

kunna passera Vägverksfordonet på ett säkert sätt?
Skalan (Överensstämde) inte alls ---> (Överensstämde) mycket (bra)

Tack för hjälpen!!

 

'Arbete på väg, Referensarbetsplatser' Lena Nilsson, VTI

Växjö 24 augusti, 1993



Bilaga 4

Svarsblankett slåtter vid Växjö

Datum .............. .. Tid ................. .. Betingelse .......................... .. Nr ........... ..

Väder ........................................................................................................................... ..

Fordon: EI P-bil El P-bil+släp El L-bil El Buss EI Annat

1) Hur ofta? [I nästan varje dag (t ex varje vardag)

El några gånger i veckan

EJ några gånger i månaden

EI några gånger om året

EI annat, vad ........................................................................ ..

2) Passerat VV fordon? EI ja EI nej

3) Syssla?? EI vet ej EJ korrekt ...................... .. El fel .................... ..

4) Viktig syssla? 1 2 3 4 5

 

5) Svårt upptäcka? 1 2 3 4 5

 

Varför? .................................................................................... ..

6) Upptäckte i tid? EJ ja El nej

Varför upptäckt? ................................................................................... ..

7) Besvärligt köra om? 1 2 3 4 5

 

Varför? ................................................................................... ..

 

8) Osäker på VVfordon?l 2 3 4 5

 

9) Körsätt? EI ja El nej

Hur? .................................................................................. ..

10) Stressad? 1 2 3 4 5

11) Såg skyltarna? El ja El nej

Vilka? .................................................................................. ..

12) Tillräcklig info? EI ja E] nej

  

13) Överensstämmelse? 1 2 3 4 5

'Arbete på väg, Referensarbetsplatser' Lena Nilsson, VTI

Växjö 24 augusti, 1993





Bilaga 5

Instruktion för attityd-intervju av trafikanter och kommentarer

1)

2)

3)

4)

5)

6)

till utformning avstudie

vid slåtter i Växjö

Delges projektgrupp i Växjö, och särskilt de som ska intervjua, så att

intervjuerna blir så lika som möjligt utförda.

Flera personer avdelas för att genomföra intervjuerna. Endast trafikanter i

en färdriktning (de som kört om slåtterfordonet) intervjuas.

Poliser behövs för att "Vinka in" trafikanter till intervju-platsen. Det är inte

bra om polisen som stoppar bilisten också ställer frågorna.

(Vi visar nog inte alltid vårt riktiga jag inför ordningsmakten! !)

Intervjuerna bör ske efter att bilisterna just passerat hindret (slåtter-

fordonet). Intervjuerna bör ske på en plats utanför arbetsområdet, alltså

helst utom synhåll för trafikanterna när de kör om slåtterfordonet.

Intervj uplatsen ska vara en plats där det är enkelt och trafiksäkert att Vinka

in trafikanterna.

Rastplatsen vid sjön utmed väg 23 verkar för mig lämpligast. Rastplatsens

läge gör att jag antar att Ni tänkt köra i riktning _Irlot Växjö. Från väg 23:3

korsning med väg 31 har man då ca 6 km till rastplatsen, vilket bör vara en

tillräcklig sträcka. (Bättre=längre än sträckan från flygrakans slut till rast-

platsen vid Lammhult på väg 30). Korsningen 23:an/3 1 :an erbjuder också

en bra vändplats för slåtterfordonet. (Svårare på väg 30, tycker jag!)

Summa: Jag skulle alltså föredra att försöket genomfördes på väg 23.

Intervjuerna ska göras påg mätplats, och bör göras vid ungefär samma

tider på dagen. Fyra mätpass ska genomföras, 2 förmiddagspass och 2

eftermiddagspass. Lämpliga starttider kan då vara 9.30respektive 13.00.

Data ska samlas in under ca 90 min effektiv tid. Att slutföra "en mätning"

kommer alltså att ta mer än 90 min, eftersom data (hastighet, intervjuer)

endast kan samlas in då fordonet kör i en riktning (slåtter pågår). Tiden för

att köra tillbaka fordonet ska räknas av, eftersom ingen datainsamling sker

då. Om fordonet kör med 7 km/h (var det inte så?), tar 6 km sträckan

nästan 1 timma. Detta innebär att 2 vändor behövs/räcker för att samla in

data under1,5 timma.

Summa: Kör 2 vändor (förutsatt hastigheten 7 km/h, och angiven sträcka

på väg 23).

Av intresse för trafikanterna är dels slåtterfordonets kurshållning, dels dess

utmärkning. Fyra betingelser (= kombinationer av klippaggregat och

utmärkning) faller då naturligt ut som realistiska att testa. En betingelse

testas under varje mätpass.

Betingelserna är

- rak gång + "traditionell" utmärkning

- rak gång + förstärkt utmärkning

 

'Arbete på väg, Referensarbetsplatser'

Växjö
Lena Nilsson, VTI

24 augusti, 1993
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12)
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14)

Bilaga 5

- slingrande gång + "traditionell" utmärkning

- slingrande gång + förstärkt utmärkning

Den ordning som betingelserna testas i kan styras av slumpen.

Det är viktigt att alla bilister "behandlas" lika, t ex att exakt samma förut-

sättningar ges (ordagrann{nåja!] återgivning av 'Inledning'), att exakt

samma frågor ställs och helst "på samma sätt" (dvs mer eller mindre upp-

läsning). Föregrip inte svaret genom att "säga för mycket" i samband med

frågan !

Notera svaren från varje trafikant på separat svarsblad. De blir då mycket

enklare att hantera efteråt. Glöm inte att notera vilka förutsättningar som

gällde, genom att fylla i datum, tid, betingelse (se ovan) och

väderförhållanden på svarsbladet. "Nr" på svarsblanketten står enbart för

löpande nr, alltså inte så viktigt.

Ta in så många svar som möjligt (tumregel: varje intervjuare bör klara att

fråga ut15 trafikanter per 90 minuters pass). Det är nog bra om Ni kan

ställa upp med 4 personer (=60 svarande per 90 min). MYCKET GARNA

FLERA ! !

Det är lättare att analysera svar som är lite mer strukturerade. Därför får

trafikanterna mestadels svara ja eller nej, eller genom att göra bedömningar

på skattningsskalan från "inte alls till "mycket + ord kopplat till frågan".

Ge bladet med skalan till trafikanterna, och låt dom sj älva hålla det.

Intervjuaren läser frågorna och markerar sj älv svaren på blanketten.

Fråga 2 förutsätter att väg 23 används (som beskrivits ovan), annars gäller

inte avståndet. Frågan förutsätter också att inga andra Vägverksfordon

uppträder längs teststräckan samtidigt som slåtterfordonet.

Fråga 3 som exempel på fråga med givna svarsalternativ: Trafikanten kan

ange att han/hon inte vet, eller ge svar som kan vara korrekt, eller fel (dvs

försök, gissning etc). Kryssa lämpligt.

Fråga 5 som exempel på fråga där skalan används: Be trafikanten titta på

skalan, som han/hon själv håller. Läs frågan. _PGÅI och s_äg skalans

'ändpunktsord'. Tydliggör vad ändpunkterna står för (beskrivet i ord), och

att mellanlägen anger grader däremellan. Förvissa Dig om att den svarande

inte uppfattar ändpunkterna som ända alternativ, utan är klar över att det

även går att svara med andra siffror (grader) än 1 och 5. Uppmana

trafikanten att svara genom att ange dgr_ siffra som bäst överensstämmer

med hans/hennes uppfattning. Markera trafikantens svarssiffra. Om svaret

är 2, 3, 4 eller 5 läs följdfrågan. Försök angesvaret på den kort, i form av

ett par karaktäristiska ord. Undvik långa svarsutläggningar. Tiden är

begränsad, och kan användas bättre (ytterligare svar)! !!
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