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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. Vågarbetet (broreparationen) har utförts av NCC

Anläggning på uppdrag av Vägverket Region Mitt.

Den rapporterade studien har alltså genomförts som ett samarbete mellan

- VTI och

o NCC Anläggnings lokala projektgrupp under ledning av Kenneth Wenner.

NCC har ansvarat för framtagning av de testade utrustningarna och för

genomförandet av studien. Den lokala projektgruppen inom NCC har redovisat

sina insatser och erfarenheter i en separat rapport med titeln ARBETE PÅ VÄG,

BROREPARATION VÄG 331, BERGEFORSEN. Försök ingående i

Projekt "Arbete på väg, Referensarbetsplatser", NCC, 1994-10-12.

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 en storleks-

ordning 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 så allvarlig 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 starkt 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

inom 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 denna information och vägledning

ges. Den presenterade informationen/vägledningen och dess upplevda relevans

skapar, tillsammans med tidigare erfarenheter från liknande situationer,

förväntningar och attityder som styr trafikanternas beteende.

Vägverket har tagit till sig den beskrivna 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 informationen till trafikanterna och i övrigt utforma arbetsplatsen på ett

för dom acceptabelt sätt. Huvudprojektet "Arbete på väg, Referensarbetsplatser"

syftar till just detta, nämligen att förbättra arbetsmiljön och minska oron för dem

som har vägen som arbetsplats, genom att minska inslaget av konflikt i kontakten

("kommunikationen") mellan vägarbetet/arbetarna och trafiken/trafikanterna.

Målet är att förbättra förhållandena för vägarbetarna samtidigt som trafikanternas

förbifart underlättas. Ett sätt att uppnå detta är att ta fram nya "bättre" lösningar

för att informera trafikanterna och för att utforma sj älva arbetsområdet vid

Vägarbete. Lösningarna kan vara "bättre" med avseende på vadman informerar

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

hur dessa placeras; hur arbetsfordonen utmärks och framförs, vilka metoder och

material som används samt kombinationer av dessa faktorer.



1.1 Broreparation

Broreparation är ett fast Vägarbete, ofta med trång sektion. För trafikanterna

innebär vanligen denna typ av Vägarbete kraftiga inskränkningar i framkomlighet

på den berörda vägsträckan. Vägarbetet avskärmas från trafikenmed hjälp av

fysiska hinder som skärmvagnar, sidomarkeringsskärmar, konor mm. Hindren

placeras ut på olika sätt med syfte att skydda arbetarna samt för att vägleda

trafikanterna förbi arbetsplatsen och få dem att dämpa farten. Det är vanligt att

ett antal tilläggsskyltar sätts upp vid ingången till Vägarbetet för att informera om

förändrade förhållanden och vad som gäller inom arbetsområdet. I vissa fall kan

det vara nödvändigt att styra trafiken med hjälp av t ex ljussignaler eller

flaggvakt. Arbetarna utför sitt arbete mycket nära den passerande trafiken. Ibland

skyms de av fordon och arbetsmaskiner och det kan vara svårt att exakt förutse

deras uppdykande och agerande. Ur säkerhetssynpunkt, och därmed också ur

arbetsmiljösynpunkt, är det viktigt att trafikanterna uppmärksammas på, och fås

att acceptera de förutsättningar och aktiviteter som gäller respektive pågår inom

arbetsområdet, och att de som en följd av detta sänker farten och i övrigt passerar

på ett lämpligt och hänsynsfullt sätt. Det är också viktigt att trafikanterna utan

problem/tveksamhet hittar "rätt väg" förbi reparationsarbetet.

1.2 Förutsättningar vid broreparationen vid Bergeforsen

Den rapporterade studien genomfördes i samband med en reparation av

Bergeforsbron på gamla E4zan (väg 331) förbi Stavreviken norr om Timrå.

Vägavsnittet har ett körfält och vägren i vardera riktningen. Över sj älva bron

ersätts vägrenarna aven trottoar på vardera sidan om körbanan. Det cirka 700

meter långa Vägavsnittet (bro plus påfarter) är högtrafikerat (ca 7000 fordon

passerar per dygn), och skyltad bashastighet är 70 km/h. Reparationsarbetet

genomfördes under perioden maj till och med september 1994. Ett körfält i taget

reparerades. Trafiken i den mest störda färdriktningen vars körfält reparerades

fick svänga över och utnyttja de mötandes körfält. Fordon i den motsatta

färdriktningen körde rakt fram i "sitt" ordinarie körfält. Bropassagen för trafik

från de olika hållen reglerades med hjälp av trafikstyrda ljussignaler. En icke

försumbar andel av trafiken som passerar det aktuella Vägavsnittet antogs vara

pendeltrafik. För att minimera en eventuell effekt av körriktning på resultaten

genomfördes mätningarna både på förmiddagar och eftermiddagar.

Broreparationen vid Bergeforsen bedömdes vara lämplig för att testa olika sätt



att, med hjälp av information, hinder och avskärmningar, utforma ett fast

Vägarbete samt för att studera eventuella effekter av de olika alternativen på

trafikanternas upplevelser och beteenden.

2 SYFTE

Bergeforsenstudiens syften var

0 att studera trafikanternas upplevelser och hastighet vid passage av ett fast

Vägarbete (broreparation).

- att studera om trafikanternas upplevelser och hastighet vid passage av

broreparationsarbetet varierade med olika sätt att informera dem och styra

deras passage förbi arbetsområdet.

3 ALTERNATIVA UTFORMNINGAR AV VÄGARBETS-

PLATSEN VID BROREPARATION

Sju olika utformningar av vägarbetsområdetstuderades. De innefattade nya

lösningar för att informera via skyltning, avskärma arbetsområdet, reducera

hastigheten, ge visuell ledning och underlätta upptäckten av arbetarna (se

bildmaterial i referensen NCC, 1994).

Alternativ 1: Referens

Vägarbetsplatsen utformades enligt handboken "Utmärkning vid Vägarbete"

(Vägverket 1993) (se trafikanordningsplanen i Bilaga 1). Före arbetsområdet

placerades från båda hållen varningsskyltarna "Vägarbete" och "Ljussignaler".

Hastigheten skyltades ner till 50 km/h. Närmare arbetsområdet, som

avskärmades från trafik med hjälp av sidomarkeringsskärmar, placerades

ljussignalerna. Trafikanterna i den körriktning som tvingades byta körfält

anvisades därefter körfält med hjälp av sidomarkeringsskärmar, samt superpil

och blixtljus på en skärmvagn placerad i höger körfält. I ingången till sj älva

arbetsområdet från detta håll fanns också en grushög som inkörningsskydd. Från

andra hållet (trafikanter som ej bytte körfält) placerades även skylten Gående

hänvisas till andra sidan vid vänsterkanten. I ingången till arbetsområdet



blockerades det vänstra körfältet av en skärmvagn med blixtljus. Arrangemanget

utgjorde studiens referensalternativ. Alternativet studerades vid växlande

molnighet.

Alternativ 2: Varselklädsel

Utformningen enligt Alternativ 1 bibehölls, och förstärktes genom att alla som

uppehöll sig på arbetsplatsen (arbetare och projektdeltagare) var klädda i ny

varselklädsel. Klädseln var av EU-modell i fluorescerande material för att

bärarna skulle upptäckas och synas bättre (se trafikanordningsplanen i Bilaga 2).

Alternativet studerades i sol.

Alternativ 3: Fysiska farthinder (gupp)

Utformningen enligt Alternativ 1 bibehölls i stort, men utökades med tre fysiska

farthinder (gupp) för att "tvinga" trafikanterna att sänka farten förbi

arbetsområdet. En ny modell av aluminiumgupp som rullas ut användes. De tre

farthindren placerades jämnt fördelat längs arbetsområdet. Hastigheten skyltades

i detta alternativ ner till 30 km/h . Dessutom skyltades Oj ämn väg med hjälp av

texten farthinder på skärmvagnen. (se trafikanordningsplanen i Bilaga 3).

Guppen orsakade långa långsamtgående köer förbi trafikljusen, vars styrning inte

klarade av nästan stillastående fordon utan att slå om till rött. Problemen med

trafikljusens funktion var så stora att försöket avbröts efter förmiddagspasset.

Alternativet studerades i sol.

Alternativ 4: Överstora skyltar

Utformningen enligt Alternativ 1 bibehÖlls, men skyltar av överstorlek användes

för att underlätta trafikanternas informationsinhämtning. De skyltar som var

utförda i överstorlek var Varning för Vägarbete , Hastighetsskylten och

Superpil . I detta alternativ var hastigheten nerskyltad till 30 km/h.

(Trafikanordningsplan enligt Bilaga 4). Alternativet studerades i molnigt väder.

Alternativ 5: Övervakningszon

Utformningen enligt Alternativ 1 bibehölls, och utökades med informations-

skylten "Övervakningszon, Kör sakta" placerad vid ingången till arbetsområdet

(se trafikanordningsplanen i Bilaga 5). På skylten, som var av rullgardinstyp, var

även enkamera avbildad för att förstärka trafikanternas intryck av att de var



övervakade under passagen av arbetsområdet. Hastigheten skyltades återigen ner

till 30 km/h. Alternativet studerades i sol.

Alternativ 6: Elektronisk informationstavla

Utformningen enligt Alternativ 1 bibehölls, och utökades med en elektronisk

informationstavla placerad vid ingången till arbetsområdet (se

trafikanordningsplanen i Bilaga 6). Tre olika textmeddelanden presenterades

rullande med två sekunders visning. Meddelandena var Vägarbete pågår , 30

km och Kör varsamt . Hastigheten skyltades alltså återigen ner till 30 km/h. I

30 km/h förflyttar fordonet sig 50 meter under de 6 sekunder det tar att visa alla

tre meddelandena. Via skylten fick trafikanterna information om vad som pågick

samt hur de skulle agera. Bytet av meddelande (rörelsen) antogs medföra att

förarnas uppmärksamhet lättare drogs till informationen. Alternativet studerades

i sol.

Alternativ 7: Rörliga märken

Utformningen enligt Alternativ 1 bibehölls, och utökades med rörliga flaggor

som rörde sig upp och ner i en vinkande rörelse. Syftet var att öka

upptäckbarheten och underlätta förarnas bedömning av bredden på tillgänglig fri

passage och därigenom sänka farten. De rörliga flaggorna placerades på några av

sidomarkeringsskärmarna som separerade det körfält som användes för trafik

från sj älva reparationsarbetet (se trafikanordningsplanen i Bilaga 7). Hastigheten

skyltades återigen ner till 30 km/h. Alternativet studerades vid växlande

molnighet.

4 METOD

4.1 Trafikantintervjuer

Trafikanterna intervjuades om de förhållanden som rådde, och den information

(skyltning) och de anvisningar som gavs i samband med broreparationen. 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 8) från "inte alls" (=l) till "mycket" (=5) följt av ett ord anpassat efter

varje fråga. Några frågor besvarade trafikanterna genom att välja ett av ett antal



givna svarsalternativ. De hade också möjlighet att med egna ord motivera sina

svar.

Frågorna till trafikanterna behandlade:

- hur svårt de tyckte det var att inhämta informationen från uppsatta skyltar och

signaler, och vad de tyckte om mängden information som gavs.

- hur motiverad de tyckte informationen och den fysiska utformningen var

utifrån de förhållanden som rådde.

- hur besvärligt de tyckte det var att passera vägarbetet, och hur stressade de

blev i samband med detta.

0 hur osäkra de var på vilken hastighet de skulle hålla förbi vägarbetet.

- hur lätt de tyckte det var att upptäcka arbetarna, och hur osäkra de var på vad

arbetarna och arbetsfordonen skulle kunna ta sig till.

0 om, och i så fall hur och av vad, deras sätt att köra påverkades vid passage av

vägarbetet.

4.2 Hastighetsmätning

Passerande fordons hastigheter mättes med en radarpistol (Muni Quip, typ T3).

Pistolens räckvidd varierar mellan några hundra meter i stadsmiljö och 2000

meter i Öppen terräng. Det aktuella vägarbetsområdet var ca 700 meter långt.

Hastighetsmätningarna gjordes manuellt av personal som stod utomhus med fri

sikt över det använda körfältet. Inga glasrutor eller avskärmningar skymde sikten.

Radarpistolen var inte tillgänglig de första två mätdagarna (utformningarna 1 och

2). Hastigheten beräknades då genom att klocka trafikanterna på en uppmätt 200

meter lång sträcka förbi arbetsområdet. Endast hastigheten hos "fria fordon" var

av intresse, dvs hos fordon som inte låg i kö utan där förarna valde sin hastighet

oberoende av andra fordon. Några sekunders lucka krävdes mellan fordonen för

att de skulle betraktas som "fria" och komma ifråga förmätning

4.3 Procedur

En mätdag per utformningsalternativ avsattes. Två intervjuplatser, en på vardera

sidan om den reparerade bron, var iordningställda inom arbetsområdet. De

avgränsades med sidomarkeringsskärmar och utmärktes med skylten

INTERVJUPLATS då utfrågning pågick. Intervjuplatserna var utom synhåll

för trafikanterna från bron. Trafikanter i båda färdriktningarna stoppades och



intervjuades. Intervjuerna genomfördes av två personer på varje plats, medan en

person fungerade som trafikvakt och vinkade in fordon till intervju och slussade

ut dem i trafikströmmen efteråt. Fordonen valdes ut slumpmässigt och så att

intervjuarna hela tiden hade trafikanter att intervjua.

Intervjuer och hastighetsmätningar genomfördes under två 2-timmarspass per

dag, mellan kl 9.00 och 11.00 respektive mellan kl 13.00 och 15.00.

Tidsintervallen valdes för att i möjligaste mån undvika pendlande trafikanter.

Intervjuerna inleddes med att intervjuaren förklarade syftet med studien samt hur

utfrågningen skulle gå till (Bilaga 9). Trafikanterna fick sedan skattningsskalan

(Bilaga 8) att titta på som en hjälp vid sina bedömningar. Intervjuaren läste upp

frågorna från formuläret (Bilaga 10) och noterade trafikanternas svar på

svarsblanketten (Bilaga 11). Trafikanterna tackades för sin medverkan med

godis.

En sammanställning av studiens uppläggning samt instruktionerna för dess

genomförande återfinns i Bilaga 12.

Resulterande trafikantupplevelser och hastigheter beskrivs i termer av andel tra-

fikanter (%), medelvärden (m), variationer (SD = standardavvikelser) samt min-

och maxvärden (m/m). Om skattningsskalans alla fem nivåer fanns med bland

trafikanternas svar på en fråga redovisas min- och maxskattningarna som 1/5.

Skrivningen l/3,5 (i en tabell) betyder att skattningen 4 inte förekom bland

svaren på den frågan. Insamlade intervju- och hastighetsdata har analyserats

statistiskt med hjälp av tvåvägs variansanalys (SAS/STAT 1989) för faktorerna

utformning (1 till 7) och körriktning (byte av körfält, eget körfält).

Signifikansnivån 5% har använts.

5 RESULTAT

5.1 Bakgrundsdata

Totalt stoppades 770 trafikanter för intervju. Antalet intervjuade varierade något

mellan de olika utformningarna av arbetsområdet. För utformningen med fysiska

farthinder (alt 3) erhölls färre intervjuade än för övriga alternativ då försöket



avbröts efter förmiddagspasset pga problem med trafikljusen. Antalet intervjuade

för de olika utformningarna redovisas nedan:

Alt 1

97 st

Alt2 Alt 3 Alt4 Alt 5 Alt 6 Alt7

101 st 60 st 127 st 132 st 136 st 117 st

Den övervägande delen av de stoppade trafikanterna (90 %) körde personbil. Av

Övriga körde 4 % personbil med släp, 1 % lastbil, och 1 % buss. Andra fordon,

t ex minibuss, MC, traktor, skåpbil, pick-up kördes av 4 % av de intervjuade

trafikanterna. Fördelningen mellan fordonsslagen var likartad för samtliga

studerade utformningsalternativ (Figur 1).
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Figur 1 Fördelning mellan fordonsslag för de olika utformningsalternativen

Sett över alla intervjuade angav 48% att de körde den aktuella vägen nästan varje

dag, 21% att de körde vägen några gånger i veckan, 11% att de körde den några

gånger i månaden, 15% att de körde den några gånger om året, och 5% annan

körfrekvens, se Figur 2. Inte heller när det gällde hur ofta trafikanterna körde den

aktuella vägsträckan skilde fördelningarna i någon högre grad mellan de olika

mätpassen. För samtliga utformningsalternativ körde alltså mellan två tredjedelar



och tre fjärdedelar av de intervjuade trafikanterna vägen några gånger i veckan

eller oftare, och var därmed väl förtrogna med det aktuella vägavsnittet.

Andelen intervjuade trafikanter i de båda körriktningarna fördelade sig ungefär

50/50 för alla alternativen. Alternativ 1 (referens) uppvisade den största

skillnaden, 57% av de intervjuade trafikanterna hade i detta fall varit tvungna att

byta körfält medan 43% hade kört rakt fram .
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Figur 2 Fördelning mellan olika körfrekvens för de olika utformningsalternativen

Av alla tillfrågade trafikanter svarade cirka en tredjedel (34 0/0) att de hade

bråttom. Under de olika mätdagarna varierade andelen trafikanter som tyckte att

de hade bråttom från 28 % (alternativet Övervakningszon) till 45 % (alternativet

Fysiska farthinder, gupp).

Åttioåtta procent av de intervjuade (676 st) visste om att det var Vägarbete på

bron när de startade sin resa. Alla återstående trafikanter som alltså inte kände till

vägarbetet, svarade att de skulle kört den aktuella vägen även om de vetat om

vägarbetet.



Sammanfattning: Trafikantgrupperna som intervjuades om de alternativa

 

utformningarna av vägarbetet (broreparationen) uppvisade inga stora skillnader i

insamlade bakgrundsdata. En något sned fördelning av antalet individer (färre i

alternativ 3 Fysiska farthinder, gupp, som avbröts efter förmiddagspasset) och en

något varierande andel stressade trafikanter i grupperna kunde dock noteras.

5.2 Trafikantupplevelser vid passage av broreparationen

Besvär ochstress

Trafikanternas skattningar av hur besvärligt och stressande det var att passera

vägarbetet redovisas i Tabell 1.

Bedömningarna av hur besvärligt det var att passera vägarbetet resulterade i låga

medelvärden för alla utformningsalternativen (runt 1.5 på den 5-gradiga skalan).

Variansanalysen visade emellertid på en signifikant skillnad mellan alternativen

på 5% nivån (F(6, 755) = 2.39, p < .05). Närmare bestämt ansågs utformningen

med överstora skyltar besvärligare att passera (m = 1.8) än alternativet

övervakningszon (m = 1.3). Skyltad övervakningszon var också den utformning

för vilken trafikanterna var mest eniga. Den andra ytterligheten erhölls återigen

för alternativet med skyltar i överstorlek, som var den utformning som uppvisade

störst mellanindividsvariation (SD). Variationen mellan individerna var

genomgående relativt stor. I figur 3 visas trafikanternas skattningar av hur

besvärligt det var att passera vägarbetet, fördelade över skalan för de olika

I alternativen.

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

av "Var det besvärligt att passera vägarbetet?" samt "Blev Du stressad av väg-

arbetet?" på en skala från "inte alls" (=1) till "mycket" (=5), för alla intervjuade

totalt samt uppdelat på alternativ.

 

Tot Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7

Ref Kläder Gupp Över- Över- Elektr. Rörliga
storlek vakning skylt märken

 

Besvärligt att passera?

m 1.5 1.7 1.5 1.7 1.8 1.3 1.5 1.4

SD 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 0.8 1.0 1.0

n 769 96 101 60 127 132 136 117

m/m 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3,5 1/5 1/5

 

Stressad?

m 1.3 1.6 1.3 1.4 1.4 1.3 1.2 1.3

SD 0.8 1.1 0.7 1.0 1.0 0.8 0.7 0.7

n 767 96 101 60 127 131 135 117

m/m 1/5 1/5 1/3,5 l/5 1/5 1/5 1/5 1/4
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Trafikanterna tillfrågades också varför det var besvärligt att passera vägarbetet.

Ungefär var femte trafikant har besvarat frågan. Det genomgående svaret för

samtliga alternativ oavsett om det bedömts som besvärligt eller ej var

trafikljusen. De trafikanter som bedömt det som besvärligt att passera (3:a eller

högre på den 5-gradiga skalan) tyckte att intervallen på trafikljuset var dåligt.

Intervallen var för långa, det tar lång tid och lång väntan var de vanligaste

orsakerna. Några enstaka trafikanter av desom bedömt passagen som besvärlig

påpekade också att det var smalt och trångt som orsak till besvären. De

trafikanter som inte bedömt det som besvärligt att passera (lzor och 2zor på den

5-gradigaskalan) har i viss utsträckning också påtalat trafikljusen. De har även

svarat att det flöt på bra , är van och att allt fungerar . Orsaken till varför

alternativet med överstora skyltar ansågs som besvärligare att passera än

alternativet med övervakningszon, kan inte utläsas ur svaren på frågan varför det

var besvärligt att passera vägarbetet.

Besvärligt att passera

                     

  

 

  

  

     

 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7

Referens, Kläder, Gupp, Skyltstorl. Övervakn., Elektr. Rörliga,

n=96 n=101 n=60 n=127 n=130 skylt, n=l36 n=l 17

 

 

1 Inte alls besvärligt 2 E] 3 4 5 Mycket besvärligt I

 

 

Figur 3 Trafikanternas bedömningar av hur besvärligt det var att passera broreparationen.

Fördelningar över skalan för de olika utformningsalternativen.
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Medelvärdena för skattad stressnivå var också genomgående låga (runt 1.4 på

den 5-gradiga skalan, se Tabell 1). Resultatet tyder på att vågarbetet inte

framkallade någon högre grad av stress hos de förbipasserande vid något av

utformningsalternativen. Ändå visade variansanalysen att en signifikant skillnad i

upplevd stress förelåg mellan alternativen (F(6, 753) = 3.04, p = .0061).

Referensalternativet ansågs mera stressande att passera (m = 1.6) ån alternativen

varselklädsel (m = 1.3), övervakningszon (m = 1.3) och elektronisk

informationsskylt (m = 1.2). Figur 4 visar trafikanternas bedömning av hur

stressade de blev vid passage av broreparationen, fördelade över skalan för de

olika utformningsalternativen.

Blev du stressad?
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Referens, Kläder, Gupp, Skyltstorl. Övervakn., Elektr. skylt, Rörliga,

n=96 n=101 n=60 n=127 n=131 n=135 n=117

1 Inte alls stressad 2 D 3 4 5 Mycket stressad l

Figur 4 Trafikanternas bedömningar av hur stressade de blev vid passage

av broreparationen. Fördelningar över skalan för de olika

utformningsalternativen.
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Sammanfattning: Trafikanterna ansåg inte att det var besvärligt att passera

 

vägarbetet. Dock ansågs utformningen med överstora skyltar vara besvärligare att

passera än alternativet övervakningszon. Skyltad övervakningszon var den

utformning för vilken trafikanterna var mest eniga. Enligt trafikanterna var den

främsta orsaken till att det var besvärligt att passera vägarbetet intervallen på

trafikljusen. Vägarbetet orsakade inte heller någon högre grad av stress hos de

förbipasserande vid något av utformningsalternativen. Men referensalternativet

ansågs mera stressande att passera än alternativen varselklädsel,

övervakningszon och elektronisk informationsskylt.

Skyltad information

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

inhämta informationen (skyltar, pilar, signaler) som gavs i anslutning till

broreparationen. Hur motiverad trafikanterna bedömde informationen, med

hänsyn till förhållandena, visas i tabell 3. Det klargjordes vid intervjun att

"inhämta information" skulle tolkassom processen att upptäcka, läsa och förstå

informationen, och att "motiverad" information" skulle tolkas som meningsfull

och/eller riktig information med hänsyn tagen till de förhållanden som rådde.

Tabell 2: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (n), och min/max (rn/m) för skattningarna

av "Var det svårt att inhämta informationen som gavs i anslutning till vägarbetet?"

på en skala från "inte alls" (=1) till "mycket" (=5), för alla intervjuade totalt samt

uppdelat på utformningsalternativ och körriktning.

 

Tot Alt 1 Alt 2 Alt 3 alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7

Ref Kläder Gupp Over- Över- Elektr. Rörliga

storlek vakning skylt märken

 

Infoinhämtning?

Båda riktningar m 1.3 1.6 1.4 1.5 1.3 1.3 1.1 1.2

SD 0.9 1.1 1.0 1.2 0.9 0.8 0.6 0.6

n 770 97 101 60 127 132 136 117

m/m 1/5 1/5 1/5 l/3,5 1/5 1/5 1/5 1/2,4/5

Körfältsbyte m 1.2 1.8 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1

SD 1.3 0.9 0.7 0.7 0.6 0.4 0.6

n 404 55 57 31 64 68 64 65

m/m 1/5 1/5 l/3,5 1/2,5 1/2,5 1/2,4/5 1/3 1/2,4/5

Raktfram m 1.4 1.4 1.5 1.8 1.5 1.4 1.2 1.3

SD 0.7 1.0 1.5 1.0 0.9 0.7 0.7

11 366 42 44 29 63 64 72 52

m/m 1/5 1/3 1/5 1/3,5 1/5 1/4 1/5 l/2,4
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Bedömningarna av svårigheten att inhämta den skyltade informationen resul-

terade i genomgående låga medelvärden (mellan 1 och 2 på den 5-gradiga skalan,

Tabell 2). Trafikanterna tyckte alltså att den presenterade informationen var lätt

att inhämta för de olika utformningsalternativen och körriktningarna.

Variansanalysen visade ändå en signifikant skillnad mellan

skyltningsalternativen (F(6, 756) = 4.12, p < .0005). Informationen bedömdes

vara lättare att inhämta för övervakningszon (alt 5), elektronisk informationstavla

(alt 6) och rörliga märken (alt 7) än för den traditionella referensutformningen

(alt 1). Analysen visade även en signifikant effekt av körriktning (F(l, 756) =

5.61, p < .05). Trafikanterna tyckte det var svårare att inhämta informationen när

de körde rakt fram (m = 1.4) än när de var tvungna att byta körfält (m = 1.2).

Svårt att inhämta information?
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Referens, Kläder, Gupp, Skyltstorl. Övervakn., Elektr. skylt, Rörliga,

n=97 n=101 n=60 n=127 n=132 n=136 n=117

1 Inte alls svårt 2 D 3 4 5 Mycket svåü

Figur 5 Trafikanternas bedömningar av hur svårt det var att inhämta

information vid passage av broreparationen. Fördelningar över

skalan för de olika utformningsalternativen.

Dessutom framkom en interaktionseffekt (F(6, 756 = 2.87, p = .0090) i

trafikanternas bedömning av svårigheten att inhämta information, dvs gradenav

svårighet berodde på samverkan mellan faktorerna utformning och körriktning.
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Individvariationerna var störst för de utformningar vars information i genomsnitt

upplevdes vara svårast att inhämta. Figur 5 visar trafikanternas bedömning av hur

svårt det var att inhämta information.

Trafikanterna upplevde att den skyltade informationen var väl motiverad för

samtliga alternativ (medelbedömningar mellan 4 och 5 på den 5-gradiga skalan)

vilket visas i Tabell 3.

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

av "Tycker Du att informationen var motiverad utifrån förhållandena inom

vägarbetsområdet?" på en skala från "inte alls" (=1) till "mycket" (=5), för alla

intervjuade totalt samt uppdelat på utformningsalternativ och körriktning.

 

Tot Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7

Ref Kläder Gupp Över- Över- Elektr. Rörliga

storlek vakning skylt märken

 

Motiverad info?

Båda riktningar m 4.5 4.4 4.5 4.6 4.4 4.5 4.7 4.6

SD 0.8 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7

n 764 96 101 58 127 131 134 117

m/m 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 2/5

Körfältsbyte m 4.8 4.6 4.9 5.0 4.6 4.9 4.9 4.8
so 0.9 0.6 0.2 0.9 0.4 0.3 0.5
n 404 55 57 31 64 68 64 65
m/rn 1/5 1/5 1,3,5 4/5 1/5 3/5 4/5 2/5

Raktfram m 4.2 4.2 4.1 4.2 4.2 4.0 4.4 4.2

SD 1.2 0.8 1.1 0.7 0.8 0.8 0.7

n 360 41 44 27 63 63 70 52

m/m 1/5 1/5 2/5 1/5 2/5 1/5 1/5 2/5

 

Informationen ansågs mest motiverad för alternativet med den elektroniska

informationstavlan (m = 4.7) och minst motiverad i referensalternativet och i

alternativet med skyltar i överstorlek (m = 4.4). Skillnaderna var inte statistiskt

signifikanta. Variansanalysen visade emellertid att en signifikant skillnad förelåg

mellan körriktningarna (F(l, 750) = 119.12, p < .005). Trafikanter som var

tvungna att byta körfält ansåg informationen mer motiverad (m = 4.8) jämfört

med trafikanter som körde rakt fram i sitt körfält vid passage (m = 4.2). För

samtliga utformningsalternativ var medelskattningarna högre hos körfältsbytande

trafikanter jämfört med dom som körde rakt fram. Analysen resulterade också i

en interaktionseffekt (F(6, 750) = 2.24, p = .05). Skillnaden mellan

körriktningarna, i hur motiverad informationen upplevdes, varierade mellan

utformningsalternativen.
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Skattningarna av hur väl motiverad informationen var fördelade sig över skalan

enligt Figur 6, för de sju utformningarna.

Motiverad information
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1 Inte alls stressad 2 D 3 4 5 Mycket stressad

 

Figur 6 Trafikanternas bedömningar av hur motiverad den presenterade

informationen var. Fördelningar över skalan för de olika alternativen.

Trafikanternas bedömningar av mängden information som presenterades visas i

Figur 7. Totalt för samtliga utformningsalternativ ansåg 83% av trafikanterna att

informationsmängden var lagom. Andelen varierade från 77% (gupp som

farthinder) till 86% (övervakningszon) för de olika utformningarna.

Den traditionella utformningen (alt 1) resulterade i den största andelen trafikanter

(12%) som tyckte det varför lite information, följt av alternativen med ny

varselklädsel och gupp som farthinder, vilka båda resulterade i 8% som tyckte

informationen var för sparsam. Utformningen med elektronisk informationstavla

uppvisade störst andel trafikanter som tyckte det gavs för mycket information

(9%) följt av alternativet med gupp som farthinder (8%). Störst andel trafikanter

(10%) som var osäkra på vad de tyckte om mängden information återfanns i
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alternativet med överstora skyltar. Även alternativet med rörliga märken

uppvisade relativt många trafikanter (9%) som var osäkra när det gällde

informationsmängden.

Mängd information
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Alt 1 Referens, n=94

E Alt 2 Kläder, n=lOO

Alt 3 Gupp, n=60

Alt 4 Skyltstorl. n=126

E Alt 5 Övervakn., n=l32

Alt 6 Elektr. skylt, n=l35

E Alt 7 Rörliga, n=115

 

Trafikanternas uppfattning om mängden information som presente-

rades. Fördelningar mellan de givna svarsalternativen för de olika

utformningarna.

Sammanfattning: Trafikanterna tyckte att den presenterade informationen var lätt

 

att inhämta för alla utformningsalternativ och körriktningar. Trots detta

bedömdes informationen vara lättare att inhämta för övervakningszon,

elektronisk informationstavla och rörliga märken än för den traditionella

referensutformningen (alt 1). Trafikanterna tyckte även det var lättare att inhämta

informationen när de var tvungna att byta körfält än när de körde rakt fram.

Dessutom framkom en interaktionseffekt för trafikanternas svårighet att inhämta

information, dvs en samverkan mellan faktorerna utformning och körriktning.

Trafikanter som var tvungna att byta körfält ansåg den skyltade informationen

mer motiverad än trafikanter som körde rakt fram för alla utformningsalternativ.

Trafikanternas bedömning av hur motiverad informationen var uppvisade en
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samverkanseffekt mellan utformning och körriktning. Totalt för samtliga

utformningsalternativ ansåg 83% av trafikanterna att informationsmängden var

lagom. Den traditionella utformningen (alt 1) resulterade i den största andelen

trafikanter (12%) som tyckte det varför lite information. Utformningen med

elektronisk informationstavla uppvisade störst andel trafikanter som tyckte det

gavs för mycket information (9%).

Fysisk utformning

Trafikanternas bedömningar av hur motiverad de tyckte den fysiska utform-

ningen av vägarbetsområdet var med hänsyn till förhållandena, redovisas i Tabell

4. Det klargjordes vid intervjun att "fysisk utformning" skulle tolkas som

avskärmningar med t ex konor och sidomarkeringar, samt införande av hinder,

skyddsanordningar osv. "Motiverad" fysisk utformning skulle tolkas som

meningsfull och/eller riktig fysisk utformning med hänsyn tagen till de

förhållanden som rådde.

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

av "Tycker Du att den fysiska utformningen av vägarbetsområdet var motiverad?"

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

uppdelat på utformningsalternativ och körriktning.

 

Tot Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7

Ref Kläder Gupp Över- Över- Elektr. Rörliga

storlek vakning skylt märken

 

Motiverad utformning?

Båda riktningar m 4.7 4.5 4.6 4.7 4.6 4.8 4.8 4.8

SD 0.7 1.1 0.8 0.6 0.7 0.5 0.5 0.4

n 767 96 101 59 127 132 135 117

m/m 1/5 1/5 1/5 3/5 1,3/5 3/5 3/5 3/5

Körfältsbyte m 4.8 4.6 4.9 4.7 4.7 4.9 4.9 4.8

SD 1.0 0.7 0.6 0.8 0.4 0.4 0.5

n 403 54 57 31 64 68 64 65

m/m 1/5 1,3/5 1/2,5 3/5 1,3/5 3/5 3/5 3/5

Raktfram m 4.6 4.4 4.2 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8

SD 1.1 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4

n 364 42 44 28 63 64 71 52

m/m 1/5 l/5 1/5 3/5 3/5 3/5 3/5 4/5

 

Nivån för medelskattningarna av hur motiverad den fysiska utformningen upp-

levdes ligger för samtliga utformningsalternativ och körriktningar mellan 4 och 5

på den 5-gradiga skalan, dvs de fysiska arrangemangen ansågs genomgående väl
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motiverade. Variansanalysen visade emellertid att utformningsalternativen skilde

sig signifikant (F(6, 753) = 4.33, p < .0005). Den fysiska utformningen ansågs

mindre motiverad för referensalternativet (m = 4.5) än för utformningarna med

övervakningszon, elektronisk informationstavla och rörliga märken (m = 4.8).

Liksom för den presenterade informationen skilde sig bedömningarna av hur

motiverad den fysiska utformningen var signifikant mellan körriktningarna (F(1,

753) = 16.31, p < .0005). Trafikanter som var tvungna att byta körfält ansåg den

fysiska utformningen mer motiverad (m = 4.8) jämfört med trafikanter som körde

rakt fram i sitt körfält vid passage (m = 4.6). För samtliga utformningsalternativ

var medelskattningarna högre hos körfältsbytande trafikanter jämfört med dom

som körde rakt fram. Återigen resulterade analysen i en interaktionseffekt (F(6,

753) = 3.01, p < .01).Skillnaden mellan körriktningarna, i hur motiverad den

fysiska utformningen upplevdes, varierade mellan utformningsalternativen. De

utformningar som upplevdes som minst motiverade (lägst medelvärden)

uppvisade genomgående störst oenighet inom de olika trafikantgrupperna (SD).

Motiverad fysisk utformning
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Figur 8 Trafikanternas bedömningar av hur motiverad den fysiska utform-

ningen av vägarbetsplatsen var. Fördelningar över skalan för de olika

alternativen.
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Fördelningarna över skalan, för de intervjuades skattningarav den fysiska

utformningens meningsfullhet, visas i Figur 8 för de olika utformnings-

alternativen.

Sammanfattning; De fysiska arrangemangen vid broreparationen ansågs

 

genomgående väl motiverade av trafikanterna. Den fysiska utformningen ansågs

trots detta mindre motiverad för referensalternativet än för utformningarna med

övervakningszon, elektronisk informationstavla och rörliga märken. Trafikanter

som var tvungna att byta körfält ansåg den fysiska utformningen mer motiverad

jämfört med trafikanter som körde rakt fram i sitt körfält vid passage för samtliga

utformningsalternativ. Trafikanternas bedömning av hur motiverad den fysiska

utformningen var uppvisade en samverkanseffekt mellan utformning och

körriktning. De utformningar som upplevdes som minst motiverade (lägst

medelvärden) uppvisade genomgående störst oenighet inom de olika

trafikantgrupperna (SD).

Trafikanternas osäkerhet

Resulterande skattningar av hur osäkra trafikanterna var på vilken hastighet de

skulle hålla redovisas i Tabell 5.

Trafikanternas medelskattningar av hur osäkra de var på vilken hastighet de

skulle hålla när de passerade broreparationen var 1.5 eller lägre på den 5-gradiga

skalan. Resultaten visar att trafikanternas osäkerhet var liten för samtliga

utformningar och i båda körriktningarna. I utformningarna referens och

varselklädsel uppvisade trafikanterna störst osäkerhet om hastigheten (m = 1.4)

och i utformningen rörliga märken minst (m = 1.1). Skillnaderna mellan

alternativen var inte statistiskt signifikanta på 5% nivån. För samtliga

utformningar utom referensalternativet var den skattade osäkerheten i

hastighetsvalet större (eller lika) bland de trafikanter som körde rakt fram (m =

1.4) jämfört med de som tvingades byta körfält (m = 1.2). Variansanalysen

visade att skillnaden mellan körriktningarna var signifikant (F(l, 751) = 12.23, p

< .001).
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Tabell 5: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (11), och min/max (m/m) för skattningarna

av "Var Du osäker på vilken hastighet Du skulle hålla genom vägarbetsområdet?"

på en skala från "inte alls" (=1) till "mycket" (=5), för alla intervjuade totalt samt

uppdelat på utformningsalternativ och körriktning.

 

Tot Alt 1 Alt 2 Alt 3 ålt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7

Ref Kläder Gupp Over- Over- Elektr. Rörliga

storlek vakning skylt märken

 

Vilken hastighet?

Båda riktningar m 1.3 1.4 1.4 1.2 1.2 1.3 1.2 1.1

SD 0.8 0.9 0.9 0.7 0.8 0.9 0.8 0.5

n 765 96 101 60 127 130 136 115

m/m 1/5 1/5 1/5 1,4/5 1/5 1/5 1/2,4/5 1/5

Körfältsbyte m 1.2 1.5 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

SD 1.0 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5

n 403 55 57 31 64 68 64 64

m/m 1/5 1/5 1,3/5 1,4 1/2,5 1,3 1/2,4 1/4

Raktfram m 1.4 1.3 1.6 1.2 1.4 1.5 1.3 1.1

SD 0.7 1.0 0.9 1.0 1.1 1.0 0.6

n 362 41 44 29 63 62 72 51

m/m 1/5 1/4 1/3,5 1,4/5 1/5 1/5 1/2,4/5 1/2,5

 

Fördelningarna över skalan, för de intervjuades skattningar av hurosäkra de var

på vilken hastighet de skulle hålla, visas i Figur 9.

Trafikanterna tillfrågades också varför de bedömde osäkerheten i sitt hastighets-

Val som de gjorde. Av de som var osäkra på vilken hastighet de skulle hålla

genom vägarbetet ("4zor" och "5:or" på skattningsskalan) angav det fåtal som

svarat att de missat skylten, ej sett skylten, och att det inte fanns någon skylt (?)

dvs ouppmärksamhetsfaktorer. Detta svar var genomgående för alla alternativ

oavsett körriktning.

Trafikanter som "inte alls " var osäkra på vilken hastighet de skulle hålla motive-

rade genomgående detta med att hastigheten var Skyltad. Motiveringar som att

man alltid saktar farten, att man följer kön, att det alltid är 30 km/h förekom

också.
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Osäkerhet hastighetsval
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Referens, Kläder, Gupp, Skylts torl. Övervakn., Elektr. Skylt, Rörliga,

n=96 n=101 n=60 n=127 n=l30 n=136 n=115

 

 

1 Inte alls lätt 2 D 3 4 5 Mycket lätt

   

Figur 9 Trafikanternas osäkerhet om vilken hastighet de skulle hålla förbi

broreparationen. Fördelningar över skalan för de olika alternativen.

Sammanfattning: Trafikanternas osäkerhet om vilken hastighet de skulle hålla

 

när de passerade broreparationen var liten för samtliga utformningsalternativ och

båda körriktningarna. För samtliga utformningar utom referensalternativet var

emellertid osäkerheten i hastighetsvalet större (eller lika) bland de trafikanter

som körde rakt fram jämfört med de som tvingades byta körfält. De trafikanter

som var osäkra på vilken hastighet de skulle hålla genom Vägarbetet angav

främst ouppmärksamhetsfaktorer som orsak.

Arbetare och arbetsfordon

Trafikanternas bedömningar av hur lätt det var att upptäcka arbetarna redovisas i

Tabell 6.
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Tabell 6: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (n), och min/max (m/m) för skattningarna

av "Var det lätt att upptäcka vägarbetarna inom vägarbetsområdet?" på en skala

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

utformningsalternativ och körriktning.

 

Tot Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7

Ref Kläder Gupp Över- Över- Elektr. Rörliga

storlek vakning skylt märken

 

Upptäcka arbetare?

Båda riktningar m 4.3 3.4 3.9 4.2 4.4 4.8 4.4 4.5

SD 1.4 1.8 1.7 1.6 1.3 0.6 1.3 1.3

11 762 96 100 60 125 132 133 116

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

Körfältsbyte m 4.5 3.2 3.9 4.6 4.8 4.9 4.8 4.9

SD 1.9 1.8 1.2 0.9 0.4 0.7 0.7

n 404 55 57 31 64 68 64 65

m/m 1/5 1/5 1,5 1,5 1,3/5 2/3,5 1/5 1,5

Raktfram m 4.0 3.6 3.9 3.7 4.1 4.7 4.0 3.9

SD 1.8 1.5 1.9 1.6 0.8 1.5 1.6

n 358 41 43 29 61 64 69 51

m/m 1/5 1,3/5 1/5 1,4/5 1/5 1,3/5 1/5 1/5

 

Medelvärdena för skattningarna av hur lätt det var att upptäcka arbetarna på

broreparationsplatsen ligger för samtliga alternativ över 3 på den 5-gradiga

skalan, dvs trafikanterna tyckte genomgående att arbetarna var lätta att upptäcka.

Variansanalysen visade att det fanns en signifikant skillnad mellan

utformningsalternativen (F(6, 748) = 12.86, p < .0005). Enligt trafikanterna var

arbetarna svårare att upptäcka för referensalternativet (111 = 3.4) jämfört med alla

andra alternativ (m mellan 4.2 och 4.8) utom varselklädsel. Arbetarna var alltså

inte lättast att upptäcka när de bar den nya varselklädseln utan för utformningen

övervakningszon! Analysen resulterade också i en signifikant effekt av

körriktning (F(1, 748) = 21.08, p < .0005). Trafikanter som bytte körfält tyckte

generellt att arbetarna var lättare att upptäcka (m = 4.5) än trafikanter som körde

rakt fram (m = 4.0). För samtliga utformningar utom referensalternativet var

arbetarna lättare (eller lika lätta) att upptäcka vid körfältsbyte. En signifikant

interaktionseffekt (F(6, 748) = 3.82, p < .001) tyder på att faktorerna utformning

och körriktning samverkade när det gällde trafikanternas möjligheter att upptäcka

vägarbetarna. Bedömningarna uppvisade relativt stora individvariationer (SD)

inom grupperna. Trafikanternas bedömningar av hur lätt det var att upptäcka

vägarbetarna visas i figur 10, fördelade över skalan för de olika utformningarna.
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1 Inte alls lätt 2 El 3 4 5 Mycket lätt i

Figur 10 Trafikanternas bedömningar av hur lätt det var att upptäcka

vägarbetarna. Fördelningar över skalan för de olika alternativen.

Trafikanterna ombads att motivera varför arbetarna var just så lätta att upptäcka

som de angivit med hjälp av skattningsskalan. Klädseln som syns bra var det

klart mest frekventa skälet till varför arbetarna var lätta att upptäcka ("4:or" och

"5:or" på skattningsskalan) oberoende av utformningsalternativ. Kommentarer

som att man vet om att de finns , de rör sig , håller låg hastighet , och

förväntar mig att de håller sig på sin sida förekom också.

Främsta orsaken till att arbetarna "inte alls" var lätta att upptäcka (få fall) var

också kläderna! De flesta av dessa trafikanter har uppenbart svarat med fel

ändpunkt på bedömningsskalan. De har svarat med bedömningen 1 och sedan

givit kommentaren kläderna eller att de syns bra . Av de enstaka trafikanter

som verkligen bedömt det som inte alls lätt var främsta orsaken att de inte

hade sett några arbetare, det var inte någon där (rast) och att man varit

koncentrerad på körningen.

24



Trafikanternas bedömningar av hur osäkra de var på vad arbetarna och

arbetsfordonen skulle kunna ta sig till redovisas i Tabell 7. Trafikanterna var

genomgående inte särskilt osäkra på vad arbetarna och arbetsfordonen skulle

kunna ta sig till (medelvärden 1.4 till 2.2, 5-gradig skala). De upplevde att

arbetarnas och fordonens agerande vara lättast att förutse för utformningarna med

gupp och övervakningszon (m = 1.5) och svårast att förutse för

referensalternativet (m = 1.9). Skillnaderna mellan utformningsalternativen var

inte statistiskt signifikanta på 5% nivån. Däremot visade variansanalysen att det

förelåg en signifikant skillnad mellan körriktningarna (F(1, 753) = 8.85, p <

.005). Trafikanterna som körde rakt fram var mera osäkra på arbetarnas och

arbetsfordonens agerande (m = 1.7) än de som bytte körfält (m = 1.5). Skillnaden

mellan körriktningarna varierade i storlek för de olika utformningsalternativen,

vilket visade sig som en signifikant interaktionseffekt (F(6, 753) = 4.34, p <

.0005)

Tabell 7: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (n), och min/max (m/m) för skattningarna

av "Var Du osäker på vad arbetarna och arbetsfordonen skulle kunna ta sig till?" på

en skala från "inte alls" (=1) till "mycket" (=5), för alla intervjuade totalt samt

uppdelat på utformningsalternativ och körriktning.

 

Tot Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7

Ref Kläder Gupp Över- Over- Elektr. Rörliga

storlek vakning skylt märken

 

Agerande arbetare fordon?

Båda riktningar m 1.6 1.9 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.7

SD 1.1 1.2 1.0 1.1 1.1 0.9 1.1 1.2

n 767 96 101 60 127 131 135 117

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

Körfältsbyte m 1.5 2.1 1.5 1.6 1.5 1.4 1.4 1.2
SD 1.4 0.9 1.1 1.0 0.8 0.8 0.6
n 403 55 57 31 64 67 64 65
m/m 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/4 1/4 1/3

Raktfram m 1.7 1.6 1.7 1.4 1.8 1.6 1.7 2.2

SD 0.9 1.1 1.1 1.2 1.0 1.2 1.5

n 364 41 44 29 63 64 71 52

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

 

Sammanfattning: Trafikanterna tyckte genomgående att arbetarna var lätta att

upptäcka. Enligt trafikanterna var dock arbetarna svårare att upptäcka för

referensalternativet jämfört med alla andra alternativ utom varselklädsel.

Arbetarna var alltså inte lättast att upptäcka när de har den nya varselklädseln

utan för utformningen övervakningszon! För alla utformningar utom

referensalternativet tyckte trafikanter som bytte körfält att arbetarna var lättare att
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upptäcka än trafikanter som körde rakt fram. Faktorerna utformning och

körriktning samverkade när det gällde trafikanternas förmåga att upptäcka

arbetarna. Det främsta skälet till att arbetarna var lätta att upptäcka var enligt

trafikanterna klädseln, oberoende av utformningsalternativ. Trafikanterna var

inte särskilt osäkra på vad arbetarna och arbetsfordonen skulle kunna ta sig till.

Men trafikanterna som körde rakt fram var mer osäkra på arbetarnas och

arbetsfordonens agerande än de som bytte körfält. Graden av osäkerhet

påverkades av körriktning och utformningsalternativ i samverkan.

Påverkan på körsätt

Av totalt 769 trafikanter som besvarade frågan "Påverkades Ditt sätt att köra av

vägarbetet?" uppgav 464 st (60 0/0) att så var fallet. Fördelningarna mellan

andelen "ja-svarande" och "nej-svarande" för de olika utformningsalternativen

åskådliggörs i Figur 11. Den största andelen trafikanter (66%) som tyckte att

deras körsätt påverkades av vägarbetet återfanns i alternativet övervakningszon

och den minsta (54%) i alternativen varselklädsel och skyltar i överstorlek. För

samtliga sju utformningar var andelen trafikanter som uppgav att deras körsätt

påverkades större än andelen som uppgav att det inte påverkades.

Påverkan på körsätt

Alt 7 Rörliga, n=ll7

Alt 6 Elektr. skylt, n=l36

 

Alt 5 Övervakn., n=l3l

  

 

 

 

 

5:222 J
Alt 4Skyltstorl. n=127 E a

Nej

Alt 3 Gupp, n=60

Alt 2 Kläder, n=lOl

Alt 1 Referens, n=97

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Figur ll Andelen trafikanter som tyckte ("ja") respektive inte tyckte ("nej")

att deras körsätt påverkades avbroreparationen. Fördelningar för de

olika alternativen.
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En stor andel av de trafikanter som svarade att deras körsätt inte påverkades av

vägarbetet kommenterade detta med att de alltid körde lugnt och de var vana

bilförare. Flera uttryckte också förståelse för arbetarnas situation och att arbetet

måste göras. Andra uppgav som motivering att de anpassade körningen efter

omständigheterna och var mera uppmärksamma, vilket ju faktiskt innebär en

påverkan på körsättet! Enstaka trafikanter ansåg inte att det fanns någon orsak att

ändra sitt körbeteende.

De trafikanterna som uppgav att deras körsätt påverkades av vägarbetet ombads

också att ange vad som påverkade körsättet mest. Frågan besvarades av totalt 453

personer. Närvaron av Vägarbetare var den faktor som klart flest trafikanter

(72%) angav hade påverkat det egna körsättet mest. Effekten var tydlig för

samtliga utformningar av byggarbetsplatsen. Näst vanligaste faktor var den egna

tolkningen av förhållandena som 16% av trafikanterna angav hade påverkat

körsättet mest.

Orsaker påverkan körsätt
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90% -/

 

80%4

  

70% "

 

E Alt 1 Referens, n=42

Alt 2 Kläder, n=60

I Alt 3 Gupp, n=37

Alt 4 Skyltstorl. n=72

ä Alt 5 Övervakn., n=82

Alt 6 Elektr. skylt, n=86

H Alt 7 Rörliga, n=74
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Skyltning Hinder Arbetare Egen tolkn Annat Vet ej

Figur 12 Trafikanternas bedömningar av vad som påverkade deras körsätt

mest vid passage av broreparationen. Fördelningar mellan de givna

svarsalternativen för de olika utformningarna.
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Fördelningarna över vilken faktor som trafikanterna ansåg hade påverkat deras

körsätt mest visas i Figur 12 för de olika utformningsalternativen. Andelen

trafikanter som ansåg att närvaron av vägarbetarna hade påverkat deras körsätt

mest varierade från 79% för elektronisk informationstavla till 63% för

övervakningszon. Övervakningszon var istället den utformning som uppvisade

störst andel trafikanter (26 %) som angav att det var den egna tolkningen av

förhållandena som hade haft störst påverkan. Referensalternativet resulterade

både i störst andel trafikanter (10%) som tyckte att skyltningen hade påverkat det

egna körsättet mest och störst andel trafikanter som tyckte att hindren och

avskärmningarna hade varit mest avgörande (12%).

Trafikanternas uppfattning om hur deras sätt att köra påverkades av vägarbetet

pekar på tre typer av beteendeförändringar som förekom i samband med samtliga

utformningsalternativ. Trafikanterna påstod 1) att de körde hänsynsfullare,

lugnare, försiktigare 2) att de sänkte hastigheten och 3) att de skärpte sig och var

mer uppmärksamma, observanta. I samtliga utformningsalternativ utom i

alternativ 3 (gupp) var den mest frekvent angivna förändringen av körsättet att

trafikanterna körde hänsynsfullare/försiktigare/lugnare. Sänkt hastighet var den

vanligast angivna förändringen för alternativ 3 (gupp).

Sammanfattning: Totalt uppgav 60 % av trafikanterna att deras sätt att köra

 

påverkades av vägarbetet. Den största andelen trafikanter som tyckte att deras

körsätt påverkades återfanns i alternativet övervakningszon och den minsta i

alternativen varselklädsel och skyltar i överstorlek. För samtliga sju utformningar

var andelen trafikanter som uppgav att deras körsätt påverkades större än andelen

som uppgav att det inte påverkades. En stor andel av detrafikanter som svarade

att deras körsätt inte påverkades av vägarbetet kommenterade detta med att de

alltid körde lugnt och att de var vana bilförare. De flesta trafikanterna som tyckte

att deras körsätt påverkades av vägarbetet angav att närvaron av Vägarbetare var

den faktor som påverkat det egna körsättet mest. Ett

hänsynsfullare/försiktigare/lugnare körsätt var den mest frekvent angivna

förändringen av körsättet i samtliga utformningsalternativ utom i alternativet

med fysiska farthinder (gupp) då sänkt hastighet var den vanligaste förändringen

av körsättet.
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5.3 Hastigheter vid passage av broreparationen

De medelhastigheter som trafikanterna höll förbi själva broreparationsplatsen

visas i Figur 13 för de olika utformningarna av vägarbetsområdet. Även

spridningarna i hastighet (SD) redovisas tillsammans med de högsta och lägsta

hastigheterna som uppmättes. Beräkningarna bygger på varierande antal

registrerade hastighetsvärden för de olika alternativen enligt:

              

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7

46 st 42 st 92 st 92 st 87 st 115 st 62 st

Km/h
120""'°

100_,,,, _

804

60

å
° R *Ä

204/

W :- _..- :

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7

Referens, Kläder, Gupp, Skyltstorl. Övervakn., Elektr. Rörliga,
n=46 n=42 n=92 n=92 n=87 skylt, n=92 n=62

Figur 13 Hastigheter (medelvärden, variationer, min och max) vid passage av

broreparationen för de olika utformningarna.

Figur 13 visar att medelhastigheterna var högre än Skyltad hastighet för samtliga

utformningar av vägarbetet utøm alternativ 3 (Gupp). För referensalternativet och

alternativet med varselkläder erhölls medelhastigheterna 63.9 km/h respektive
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62.4 km/h då skyltad hastighet var 50 km/h. I de Övriga utformningsalternativen

var skyltad hastighet 30 km/h. Den lägsta medelhastigheten erhölls för

alternativet med gupp (26.9 km/h). I resterande alternativ var medelhastigheten

högre än skyltad hastighet (mellan 37.0 och 460 km/h).

Även maxhastigheterna var betydligt högre för referensalternativet (105 km/h)

och alternativet med varselklädsel (82 km/h). Den uppmätta maxhastigheten för

alternativet med fysiska farthinder (gupp) var betydligt lägre (30 km/h) än för

resterande alternativ, som inte uppvisade några större skillnader vad gäller

maxhastighet.

Variansanalysen visade att det förelåg en signifikant skillnad mellan alternativen,

(F(6, 506) :118.36, p < 0.0005). Hastigheterna var signifikant högre vid

referensalternativet och alternativet med varselklädsel än vid alla övriga

alternativ, vilket får betraktas som självklart då den skyltade hastigheten var 20

km/h högre i de två första utformningarna. Hastighetsnivån varierade även

mellan de alternativ som var skyltade med 30 km/h. För alternativet med gupp

var medelhastigheten signifikant lägre än för alla övriga alternativ.

Medelhastigheten för alternativet med övervakningszon (m=37.0 km/h) var

signifikant lägre än för alternativen med skyltar i överstorlek (m=42.5 km/h) och

elektronisk informationstavla (m=46.0 km/h). Alternativet med rörliga märken

resulterade också i signifikant lägre medelhastighet (m=46.0 km/h) än

alternativet med elektronisk informationstavla

Hastigheternas fördelningar utmed en hastighetsskala visas 1 Figur 14 för de

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

framfördes med en hastighet mellan 50 och 60 km/h representeras i figuren av

den aktuella kurvans värde för 60 km/h. Alla uppmätta hastigheter i

utformningen med fysiska farthinder (gupp) var mellan 20 och 30 km/h.

Alternativen med rörliga märken och överstora skyltar visar båda en tydlig

topp i hastighetsfördelningen mellan 40 och 50 km/h, medan fördelningen för

alternativen med varselkläder och elektronisk informationstavla har en mindre

uttalade "toppar" mellan 60 och 70 km/h, respektive mellan 50 och 60 km/h.

Referensutformningen och utformningen med övervakningszon har en Hackare

fördelning med tyngdpunkten betydligt över respektive under 50 km/h. Störst

andel trafikanter i de övre hastighetsintervallen finns i alternativet med

varselklädsel och referensalternativet, då den tillåtna maxhastigheten var 20

km/h högre än för övriga alternativ.
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Figur 14 HastighetsfÖrdelningar för de olika utformningarna.

Sammanfattning: Medelhastigheterna var högre än skyltad hastighet för samtliga

utformningar av vägarbetet utom för utformningen med fysiska farthinder.

 

Hastighetsnivån för alternativet med Övervakningszon var lägre än alternativen

med skyltar i Överstorlek och alternativet med elektronisk informationstavla.

Alternativet med rörliga märken hade också lägre medelhastighet än alternativet

med elektronisk informationstavla. Uppmätta maxhastigheten för alternativet

med fysiska farthinder var betydligt lägre (30 km/h) än för resterande alternativ.

Övriga alternativ uppvisar ingastörre skillnader vad gäller maxhastighet.

31



6 DISKUSSION

6.1 Förutsättningar och genomförande

Broreparation studerades som ett exempel på fast Vägarbete. NCC utarbetade sju

alternativa utformningar av vägarbetsområdet(NCC,1994). Utformningarna var:

0 Vägarbetsplatsen utformades enligt handboken "Utmärkning vid Vägarbete"

(Vägverket, 1993), (Referens, alternativ 1).

0 Utformningen enligt Alternativ 1 bibehölls, och förstärktes genom att alla

som uppehöll sig på arbetsplatsen (arbetare och projektdeltagare) var klädda i

ny varselklädsel, (Kläder, alternativ 2).

0 Utformningen enligt Alternativ 1 bibehölls, och utökades med tre fysiska

farthinder (gupp) för att "tvinga" trafikanterna att sänka farten förbi

arbetsområdet, (Gupp, alternativ3).

0 Utformningen enligt Alternativ 1 bibehölls, men skyltar av överstorlek

användes för att underlätta trafikanternas informationsinhämtning, (Överstora

skyltar, alternativ 4).

0 Utformningen enligt Alternativ 1 bibehölls, och utökades med informations-

skylten "Övervakningszon, Kör sakta" placerad vid ingången till

arbetsområdet, (Övervakningszon, alternativ 5).

0 Utformningen enligt Alternativ 1 bibehölls, och utökades med en elektronisk

informationstavla placerad vid ingången till arbetsområdet, (Elektronisk

informationstavla, alternativ 6).

0 Utformningen enligt Alternativ 1 bibehölls, och utökades med flaggor som

rörde sig upp och ner i en vinkande rörelse, (Rörliga märken, alternativ 7).

Studiens målsättning var att studera trafikanternas upplevelser och hastighet vid

passage av ett fast Vägarbete (broreparation). Avsikten var att studera om

trafikanternas upplevelser och hastighet varierade med olika sätt att informera

dem och styra deras passage förbi arbetsområdet. Eventuella effekter av de olika

utformningarna studerades i samband med en broreparation vid Bergeforsen.

Trafikanternas upplevelser samlades in via intervjuer och hastigheten mättes med

radar.

Trafikantgrupperna som intervjuades om de alternativa utformningarna av

vägarbetsområdet (broreparationen) uppvisade inga stora skillnader i insamlade
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bakgrundsdata. Ett mindre antal individer i alternativ 3 (Fysiska farthinder, gupp)

på grund av att mätningen fick avbrytas efter förmiddagspasset, och en något

varierande andel stressade trafikanter i grupperna kunde dock noteras. Den

övervägande delen av destoppade trafikanterna körde personbil och kände det

aktuella vägavsnittet väl. Det totala antalet trafikanter som stoppades för intervju

var 770 st.

6.2 Trafikanternas upplevelser

Generellt upplevde trafikanterna inte några stora problem i samband med

passagen av vägarbetsområdet.

Trafikanterna ansåg att det inte var besvärligt att passera vägarbetet. Den främsta

orsaken till de besvär som ändå framkom var genomgående trafikljusen, vilka

samtidigt var en vanligt förekommande orsak till varför trafikanterna ansåg att

det inte_ var besvärligt att passera. Trafikljusens tidsintervall och i vilken fas av

dessa trafikanterna anlände tycks ha varit mera avgörande än den fysiska

utformningen av vägarbetsområdet för hur besvärligt det var att passera. Endast

en skillnad i upplevda besvär kunde påvisas mellan de olika alternativen.

Utformningen med överstora skyltar ansågs varabesvärligare att passera än

alternativet övervakningszon. Passagen av vägarbetet orsakade inte heller någon

högre grad av stress hos trafikanterna. Vägverkets traditionella utformning

ansågs dock mera stressande att passera än alternativen varselklädsel,

övervakningszon och elektronisk informationsskylt.

Genomgående för alla utformningarna av vägarbetsområdet var att trafikanterna

tyckte att informationen som presenterades var lätt att inhämta och ansåg att de

fysiska arrangemangen var väl motiverade. Trots detta bedömdes informationen

vara svårare att inhämta och den fysiska utformningen mindre motiverad för

Vägverkets traditionella utformning än för utformningarna med

övervakningszon, elektronisk informationstavla och rörliga märken. En

förklaring kan vara att uppmärksamheten ökat när informationen visat sigvara

annorlunda än förväntat. Även om referensalternativet överlag uppfattades som

lätt att tillgodogöra sig visar resultaten att det finns utrymme för förbättringar.

Den traditionella utformningen resulterade också i den största andelen trafikanter

som tyckte att det varför lite information, medan utformningen med en

elektronisk informationstavla uppvisade den största andel trafikanter som tyckte
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det gavs för mycket information. Överlag tyckte ändå trafikanterna att

informationsmängden var lagom.

Resultaten visade tydligt att körriktningen hade betydelse för trafikanternas

upplevelser i samband med passage av det fasta vägarbetet. De trafikanter som

körde rakt fram tyckte t ex att det var svårare att inhämta informationen som

gavs. De ansåg också att den fysiska utformningen var mindre motiverad jämfört

med de trafikanter som tvingades byta körfält. Trafikanterna som tvingades agera

(byta körfält) på grund av br0reparati0nen tycks ha tillgodogj ort sig

informationen bättre än övriga. En orsak till detta kan vara att de trafikanter som

kört rakt fram inte upplevt någon egentlig störning. Deras körfält var

oförändrat även vid passagen av br0reparati0nen. De som tvingas byta körfält

måste söka information och agera för att kunna köra vidare.

Vid alla utformningar utom referensalternativet rapporterade dessutom

trafikanterna som körde rakt fram större (eller lika stor) osäkerhet i

hastighetsvalet jämfört med de som tvingades byta körfält. Trafikanternas

osäkerhet om vilken hastighet de skulle hålla var dock överlag liten för samtliga

utformningsalternativ. De som var osäkra på vilken hastighet de skulle hålla

genom vägarbetet angav ouppmärksamhetsfaktorer främsta orsaken.

Trafikanterna tyckte genomgående att arbetarna var lätta att upptäcka. Trots detta

ansågs arbetarna svårare att upptäcka för Vägverkets traditionella utformning

jämfört med alla andra alternativ utom varselklädsel. Arbetarna var alltså inte

 

lättast att upptäcka när de bar den nya varselklädseln utan för utformningen

övervakningszon! En förklaring till att arbetarna genomgående var lätta att

upptäcka kan vara att de var i rörelse och därmed lättare att urskilja från övriga

föremål inom arbetsområdet. Även när det gällde att upptäcka arbetarna verkar

alltså trafikanterna som tvingades byta körfält ha varit mera uppmärksamma. De

ansåg att arbetarna var lättare att upptäcka än trafikanter som körde rakt fram i

samtliga utformningar utom referensalternativet. De trafikanter som tvingades

byta körfält var också mindre osäkra på arbetarnas och arbetsfordonens agerande

än desom körde rakt fram. Det främsta skälet, oberoende av

utformningsalternativ och körriktning, till varför arbetarna var mycket lätta

men också inte alls lätta att upptäcka var enligt trafikanterna klädseln. Många

trafikanter tycks ha vänt på bedömningsskalan för frågan om arbetarnas

synbarhet, och därför svarat med fel (motsatt) svårighetsgrad. De nya

varselkläderna verkar utifrån de fria svaren även ha förekommit i fler
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utformningsalternativ än det avsedda. Dessa två omständigheter gör det omöjligt

att dra några slutsatser om effekten av varselklädseln.

För samtliga sju utformningar var andelen trafikanter som uppgav att deras

körsätt påverkades större än andelen som uppgav att det inte påverkades. Totalt

uppgav 60 % av trafikanterna att deras sätt att köra påverkades av vägarbetet. De

påpekade att de körde hänsynsfullare/försiktigare/lugnare i samtliga utformningar

utom vid alternativet med fysiska farthinder (gupp). I det senare fallet var sänkt

hastighet den vanligaste reaktionen, vilket också stämde överens med det

faktiska beteendet. Den största andelen trafikanter som tyckte att deras körsätt

påverkades av vägarbetet återfanns i alternativet övervakningszon och den

minsta i alternativen varselklädsel och skyltar i överstorlek. Orsaken till vad som

fick trafikanterna att ändra sitt körbeteendet var främstnärvaron av Vägarbetare.

Den näst vanligaste faktorn var den egna tolkningen av förhållandena.

6.3 Hastigheter vid passage av brobygget

Medelhastigheterna var mellan 7 och 16 km/h högre än skyltad hastighet för

samtliga utformningar av vägarbetet utom alternativet med fysiska farthinder där

medelhastigheten var ca 3 km/h lägre än skyltad hastighet. De fysiska farthindren

var alltså det utformningsalternativ som påverkade trafikanternas hastighet mest.

Det resulterade i den lägsta hastighetsnivån (m = 26.9 km/h), och var den enda

utformning då medelhastigheten var lägre än skyltad hastighet.

Hastighetsnivåerna vid övervakningszon och rörliga märken påverkades näst

mest, men medelhastigheterna var fortfarande 7 respektive 10 km/h över skyltad

hastighet. De utformningar som kan resultera i direkta konsekvenser för

trafikanterna tycks alltså ge de lägsta hastigheterna. Påverkan på hastighetsvalet

var inte lika stor vid de utformningar där det endast gavs ökad information till

trafikanterna, så som vid varselklädsel, överstora skyltar eller elektronisk

information.
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7 SLUTSATSER

Trafikanterna som passerade vägarbetsområdet (broreparationen) tyckte överlag

och för samtliga utformningsalternativ

- att det inte var särskilt besvärligt att passera.

- att passagen inte orsakade någon högre grad av stress.

- att informationen som presenterades var lätt att inhämta och motiverad.

- att mängden information som presenterades var lagom.

- att de fysiska arrangemangen var väl motiverade.

- att deras osäkerhet om vilken hastighet de skulle hålla var liten.

o att arbetarna var lätta att upptäcka.

- att deras osäkerhet om vad arbetare och fordon kunde ta sig till var liten.

Trafikljusen och dess tidsintervall var genomgående den främsta orsaken till de

besvär som ändå påtalades av trafikanterna.

Skillnader påvisades också i studien, såväl mellan utformningsalternativen som

mellan körriktningarna.

När arbetsområdet var traditionellt utformat enligt Vägverkets norm

- upplevde trafikanterna passagen mera stressande än för alternativen

varselklädsel, övervakningszon och elektronisk informationsskylt.

- ansågs informationen svårare att inhämta än för utformningarna med

övervakningszon, elektronisk informationstavla och rörliga märken.

- ansågs den fysiska utformningen mindre motiverad än för utformningarna

med övervakningszon, elektronisk informationstavla och rörliga märken.

- var andelen trafikanter som tyckte det varför lite information störst.

Även om trafikanterna överlag upplevde Vägverkets traditionella utformning

som lätt att tillgodogöra sig visar skillnaderna jämfört med övriga alternativ att

det finns utrymme för förbättringar. Den enda skillnad som framkom mellan de

icke traditionella alternativen var att utformningen överstora skyltar ansågs

besvärligare att passera än utformningen övervakningszon .

Jämfört med trafikanterna som tvingades byta körfält på grund av

broreparationen upplevde trafikanterna som körde rakt fram

0 att det var svårare att inhämta informationen som gavs.

- att både informationen och den fysiska utformningen var mindre motiverad.
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större osäkerhet om vilken hastighet de skulle hålla i utformningarna

varselklädsel, fysiska farthinder, överstora skyltar, övervakningszon och

elektronisk informationstavla.

större osäkerhet om arbetarnas och arbetsfordonens agerande.

De olika utmärkningarna påverkade trafikanternas körsätt, både upplevt och

uppmätt.

Andelen trafikanter som uppgav att deras körsätt påverkades var större än

andelen som uppgav att det inte påverkades för samtliga utformningar.

Trafikanterna angav att de körde hänsynsfullare/försiktigare/lugnare, utom i

alternativet med fysiska farthinder (gupp) då sänkt hastighet var den

vanligaste sj älvrapporterade påverkan på körsättet.

Närvaron av Vägarbetare var den faktor som enligt flest trafikanter påverkade

det egna körsättet mest, följt av den egna tolkningen av förhållandena.

Medelhastigheterna var mellan 7 och 16 km/h högre än skyltad hastighet för

samtliga utformningar utom alternativet med fysiska farthinder då

medelhastigheten var ca 3 km/h lägre än skyltad hastighet.

De utformningar som kunde medföra direkta konsekvenser för trafikanterna

resulterade i välvilligare omdömen. Detta kan ha sin förklaring i att trafikanterna

kanske inte i alla avseenden givit uttryck för vilka behov de själva anser sig ha,

utan snarare för deras uppfattning om vad trafikanter i allmänhet behöver.

Det var också uppenbart att de utformningar som kunde medföra direkta

konsekvenser för trafikanterna resulterade i de lägsta hastighetsnivåerna.

Påverkan på hastighetsvalet var inte lika stor då utformningarna endast gav ökad

information till trafikanterna som exempelvis varselklädsel, överstora skyltar och

elektronisk information.
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Bilaga 9

Frågor till trafikanter

efter passage av broreparation

vid Bergeforsen

Inledning

/Någon lite arsäktande inledning/

Förlåt att jag hindrar Dig i Ditt resande.

Skulle Du vilja svara på några frågor med anknytning till den vägsträcka
Du just passerat?

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

vägsträckor, där någon typ av Vägarbete utförs.. Målet är att skapa bästa

möjliga förhållanden för både trafikanter oc_h Vägarbetare.

Jag vill 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 besvarar Du 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 måste fåfortsätta

utan att svara/

/Bilister som blivit stoppade och utfrågade tidigare ska helst inte

svara igen, utan köra vidare/

Glöm inte att tacka trafikanterna för deras medverkan

(OBS! gäller alla i bilen)!!

Karamell, eller frukt, eller festis, eller ....... ..?
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3)

4)

5)

6)

7)

Bilaga 10

Frågor till trafikanter efter passage av broreparation

vid Bergeforsen

Har Du blivit intervjuad vid det här vägarbetet tidigare?

ja, nej

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 bråttom?

ja, nej

Visste Du om att det var Vägarbete på den här vägen när Du startade

Din resa?

ja, nej

Om Du vetat det, hur hade Du agerat?

.. gjort dagens resa som planerat

avstått dagens resa

., valt annan väg för dagens resa

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

.. vet ej

Om nej:

Var det svårt att inhämta (upptäcka, läsa, förstå) informationen

(på skyltar, pilar, signaler) som gavs i anslutning till vägarbetet?

(im/utgång, inom)

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

Vad tycker Du om mängden information som gavs (via skyltarna,

trafikljusen 00h pilarna)?

för liten, vad saknades ................................ ..

för mycket, vad var Överflödigt .................. ..

lagom

vet inte

Tycker Du att informationen (på skyltarna, via pilarna) var motiverad

(meningsfull, riktig) utifrån förhållandena inom vägarbetsområdet?
Skalan inte alls (motiverad) --»> mycket (motiverad)
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14)

Bilaga 10

Tycker Du att den fysiska utformningen av vägarbetsområdet (avskärmningar

med koner, sidomarkeringar, införande av gupp, skyddsanordningar osv)

var motiverad (meningsfull, riktig)?
Skalan inte alls (motiverad) ---> mycket (motiverad)

Var det besvärligt att passera vägarbetet?
Skalan inte alls (besvärligt) ---> mycket (besvärligt)

Följdfråga: Varför var det

Var Du osäker på vilken hastighet Du skulle hålla genom vägarbetsområdet?

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

Varför var Du
Vilken hastighetsbegränsning gällde förbi arbetsplatsen?

rätt, fel, vet ej

Följdfrågor:

Var det lät_t att upptäcka vägarbetarna inom vägarbetsområdet?

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

Följdfråga: Varför var det .... ..?

Var Du osäker på vad arbetarna och arbetsfordonen skulle kunna

ta sig till? (ex. passera Över vägen, uppehålla sig på vägen, backa, svänga

ut på vägen)

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

Blev Du stressad av vägarbetet?

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

Påverkades Ditt sätt att köra av vägarbetet?

ja, nej

Om nej: Varför inte? ....................................... ..

Om ja: Hur påverkades? ................................ ..
Vad påverkade mest Ditt sätt att köra?

skyltningen

fysiska hinder och avskärmningar

.. närvaron av Vägarbetare

.. Din egen tolkning av förhållandena

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

.. vet ej
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Bilaga 1 l

Svarblankett broreparation i Bergeforsen

Datum ................... .. Tid .................. .. Alternativ ................................................. .. Nr ....... ..

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

Körriktning: Cl körfältsbyte CI "rakt fram"

Fordon: Cl P-bil C] P-bil+släp CI L-bil El Buss D Annat

1) lntervjuad tidigare? CI ja C] nej

2) Hur ofta? (ett alternativ!) CI nästan varje dag (t ex varje vardag)

Cl några gånger i veckan

CJ några gångeri månaden

CI några gånger om året

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

3) Bråttom? D ja Cl nej

4) Visste om Vägarbete? Cl ja Ci nej

Om nej: Om Du vetat? CI gjort dagens resa som planerat

(ett alternativ!) CI avstått dagens resa

Cl valt annan väg för dagens resa

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

         

CI vet ej

5) lnhåmta info? 1 2 3 4 5

6) Mängd info? (ett alternativ!)Cl för lite, vad saknades ............................................ ..

CI för mycket, vad var överflödigt ............................ ..

El lagom

CI vet inte

7) Info motiverad? l 2 3 4 5

8) Utformning motiverad? l 2 3 4 5

9) Besvårligt passera? l 2 3 4 5

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

'Arbete på väg, Referensarbetsplatser' Lena Nilsson, VTI
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10)

11)

12)

13)

14)

Osäker hastighet?

Varför?

Skyltad?

Upptäcka arbetare?

Varför?

Osäker arbetare/fordon?

Stressad?

Körsätt?

Om nej:

Om ja:

Vad .7

(ett alternativ!)

Valför inte? ..

o a ü o o o 0 o no

Bilaga 1 l
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Oja CI nej

o o 0 c 0 o a c o o a o o o u 0 e 0 e o a o 0 0 o o o o o o u o a o o 0 0 0 0 o 0 u n c u o o o c e c i o o 0 o o o o e a o a u o 0 o o 0 0 o 0 u a a 0 o s e i 0 A o c o oo

a I o o n c u o o o o c o o n o u a o u o a o o u o o 0 o o n o o i I o n d 0 o 0 o 0 0 o o 0 a a a a 0 I 0 0 i l 0 o a c 0 i I u l 0 n o 0 c i o a o u 0 o c o c e o 0 a 0.

D skyltningen

El fysiska hinder OCh avskärmningar

Cl närvarOn av Vägarbetare

Cl Din egen tolkning av förhållandena

Cl annat, vad? ............................................................. ..

El vet ej
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Bilaga 12

Utformning av studie
och instruktion till attitydintervju av trafikanter

vid broreparation vid Bergeforsen

Delges projektgrupp i Sundsvall, och särskilt de som ska inter-

vjua, så att de får klart för sig vad det hela går ut på och blir
ordentligt upplärda, så intervjuerna blir så lika som möjligt

utförda.

Upplägg av studien

l) Syftet med Sundsvallstudien är att studera förhållandena på ett fast väg-

arbete för att kunna förbättra arbetsmiljön vid sådana, genom att få

trafikanterna att passera på ett mer hänsynsfullt sätt.

2) Effekter av olika arrangemang på arbetsplatsen (t ex information,

avskärmningar, visuell ledning, klädsel etc) ska studeras för att

upptäcka eventuella effekter på trafikanternas beteende och attityder.

3) Trafikantintervjuer (attityder), hastighetsmätning, videofilmning (7), foto-

grafering används för att registrera eventuella effekter och förhållanden.

4) Sju olika arrangemang (skyltning, utformning) är planerade att studeras (se

separat blad). Genomförande ett par veckor underjuni/juli 1994.

Bakomliggande filosofi: att studera (ändra) endast en komponent i taget,

dvs att studera om fysiska hinder, feedback, synligare klädsel, större

skyltar etc har någon hastighetsdämpande och/eller attitydeffekt.

5) En mätdag per utformning bör avsättas för test och mätning. OBS!! Det

har i redan genomförda studier visat sig vara mer tidskrävande än väntat

att få ny, inte vanligen använd utrustning på plats och i funktion. Det är

samtidigt viktigt att inte "tulla" på den tid som avsätts för mätningar och

intervjuer => planering.

6) Ordningen i vilken de olika arrangemangen (pkt 4) studeras kan styras av

slumpen, eller praktiska och metodiska överväganden.

Förutsättningar

7) Trafikantbeteende och attityder ska studeras i samband med passage av

bron som repareras. Arbetsområdet (området inom yttre skyltning) är cirka

500 m långt. Själva bron är cirka 350 m. Vägen är 9 m bred, inkl cykel och
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Bilaga 12

gångbanor är den 11 m. Bron är högtrañkerad, ÅDT ca 7000 fordon. En

stor del av trafiken utgörs av pendeltrafik, särskilt morgon och kväll.

Genomförande av studien

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Trafikanter i bägge körriktningarna ska studeras.

Vi försöker hålla på att en trañkant bara ska intervjuas en gång, dvs. de

som vinkas in en 2:a, 3:e osv .... .. gång samma eller påföljande dag/ar

(pendlare, lokalbefolkning) bör "slippa" intervju.

En intervjuplats på vardera sidan om själva bron måste alltså iordning-

ställas. Intervjuplatsen bör vara utom synhåll för trafikanten då de passerar

bron där arbetet pågår. Intervjuplatserna ska vara platser där det är enkelt

och trañksäkert att vinka in trafikanterna. Bra om det finns plats för 3,

helst flera bilar samtidigt.

Om intervjuplatsen ligger inom arbetsområdet kan trafikvakt frånVV

(NCC??) utnyttjas för att "vinka in" trafikanter till intervju. Iannat fall

krävs polis. Polisen bör inte göra någon kontroll av trafikant eller fordon.

Viktigt att förklara för trafikanten att det inte rör sigom någon poliskon-

troll, utan bara om att vi inom ett projekt vill ställa några frågor. Vakten/

polisen väljer fordon slumpmässigt, så att intervjuarna hela tiden har

trafikanter att intervjua, och så att in-/utslussning av fordonen till/från

intervjuplatsen flyter störningsfritt och säkert. Alla typer av motorfordon

kan vinkas in.

Vid varje mätpass avdelas flera personer (två på vardera sidan om bron,

mycket gärna flera) för att genomföra intervjuerna.

Intervjuer ska göras vid samma tider på dagen, förslagsvis under ett

förmiddagspass och ett eftermiddagspass. Lämpliga tider kan vara 900-

11.00 och 13.00-15.00. För de valda mättiderna bör eventuella effekter

(riktning, personer) på grund av pendling vara minimal.

Hastighet mäts med radarpistol. Mätpunkt mittför arbetet (zmitt på

bron)?? Hastighetsvärden på individuella fordon i båda riktningarna

registreras. Mätningarna görs under samma tider som intervjuerna. Två

personer bör avdelas för hastighetsmätning i de två körriktningarna. Hur

klarar ni att mäta i båda riktningana samtidigt, har ni två pistoler??

Foto och video som dokumentation på de slutligen valda arrange-

mangen samt mät- och intervjuplatser. Det är mycket illustrativt att

åka igenom arbetet och videofilma de olika utformningarna från bilen.

Även video på ett och annat trafikantbeteende är illustrativt.

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

upplåsning). Föregrip i_nt_e svaret genom att "säga för mycket" i samband
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18)

19)

20)

21)

Bilaga 12

med frågan! Den kursiverade texten i frågeformuläret är ba_ra tänkt som en

hjälp om trafikanten har svårt att förstå frågan och intervjuaren kan vara

hjälpt av att ge något/några exempel. Den kursiverade texten är alltså ing

tänkt att läsas upp" rutinmässigt för alla trafikanter.

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

mycket enklare att hantera efteråt. Glöm inte att notera vilka förutsätt-

ningar som gällde, genom att fylla i datum, tid, arrangemang (se pkt 4),

väderförhållanden, fordonstyp, körriktning på svarsbladet.

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

fråga ut 20-25 trafikanter per mätpass). Med 2 intervjuare på vardera sidan

om bron blir det ca 40-50 svar per mätpass och körriktning, dvs 80 -100

svar per mätdag/utformning och körriktning.

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

trafikanterna mestadels svara ja eller nej, eller genom att göra bedöm-

ningar på en skattningsskala från "inte alls" till "mycket" + ord kopplat till

frågan.

Ge bladet med skalan till trafikanterna, och låt dom själva hålla det och titta

på skalan när dom svarar.

Intervjuaren läser upp frågorna och markerar själv svaren på svars-

blanketten. OBS! Endast Q markering per fråga.

Fråga med givna svarsalternativ: Exempelvis fråga 2, kryssa lämpligaste

alternativ (endast ett).

Följdfråga till fråga 10, intervjuaren måste veta vilken hastighets-

begränsning som gäller för att kunna fylla i "rätt" eller "fel".

OBS!! om ingen hastighetsbegränsning skyltas i samband med något av

alternativen (se diskussion om de alternativa arrangemangen) gäller ju

vägens ordinarie hastighetsbegränsning, (70 T?)

Fråga där skalan används, exempelvis fråga 8. Be trafikanten titta på

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

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

att mellanlägena (2, 3, 4) anger grader däremellan. Förvissa Dig om att den

svarande inte uppfattar ändpunkterna som de enda alternativen, 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 _d_e_n siffra som bäst överens-

stämmer med hans/hennes uppfattning. Markera trafikantens svarssiffra.

Läs följdfrågan (om sådan finns). Försök ange svaret på följdfrågan kort,

t ex i form av ett par karakteristiska ord. Undvik att trafikanten ger långa

svarsutläggningar. Tiden är begränsad, och kan användas bättre (t ex till att

samla in ytterligare svar)! !!

Drilla intervjuarna!!
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