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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

0 VTI och

- Vägverkets lokala projektgrupp i Linköping under ledning av Tony

Hellström.

Vägverket har ansvarat för framtagning av de testade utrustningarna och för

genomförandet av studien. Den lokala projektgruppen inom Vägverket har

redovisat sina insatser och erfarenheter i en separat rapport med titeln Säkrare

Beläggningsarbeten. Försök ingående i Projekt "Arbete på väg, Referens-

arbetsplatser", Vägverket, Produktion Syd, 1994-01-27.

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

till trafikantintervjuer, samt analys av intervju- och hastighetsdata. Första veckan

deltog VTI också i intervjuerna av trafikanter tillsammans med Annelie Hell-

ström och Agnetha Pettersson, vilka sedan fortsatte att intervjua under studiens

andra vecka. 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 VTI rapport.

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. Av arbetarna påtalade problem som ständigt återkommer i

samband med olika typer av Vägarbete, och starkt bidrar till deras oro, är alltför

höga hastigheter, dålig respekt för skyltning och utmärkning, påkörning av for-

don och fasta föremål, felaktigt förarbeteende, felaktigt vägval genom arbets-

området, ouppmärksamhet och bristande hänsyn. Utformningen av vägarbets-

platsen 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,

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. Huvudprojektet "Arbete på väg, Refe-

rensarbetsplatser" syftar till just detta, nämligen att förbättra arbetsminön 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 vad man informerar om; var, hur och när man informerar; vilka fysiskaut-

rustningar som används och hur dessa placeras; hur arbetsfordonen utmärks och

framförs samt kombinationer av dessa faktorer.



1.1 Beläggningsarbete

Beläggningsarbete är en typ av Vägarbete som långsamt förflyttar sig längs den

berörda vägsträckan. Vägarbetet avskärmas från trafiken med hjälp av fysiska

hinder som skärmvagnar, sidomarkeringsskärmar, konor mm. Hindren placeras

ut på olika sätt (t ex i form av "chikaner") med syfte 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 föränd-

rade förhållanden och vad som gäller inom arbetsområdet. Beläggningsarbetarna

utför sitt arbete mycket nära den passerande trafiken. Ibland skyms de av fordon

och arbetsmaskiner och det kan vara svårt att exakt förutse deras 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. Det är också viktigt att trafikanterna hittar "rätt väg"

förbi beläggningsarbetet.

1.2 Förutsättningar vid vägarbetet utanför Finspång

Den rapporterade studien genomfördes i samband med ett beläggningsarbete på

riksväg 51 mellan Norrköping (Kolstad) och Finspång. Riksväg 51 är 13 m bred,

och har ett körfält och vägren i vardera riktningen. Skyltad bashastighet är 90

km/h. Beläggningsarbetet genomfördes under oktober 1993. Två kilometer av

vägen i en och samma riktning (mot trafiken) belades per dag. Trafiken i denna,

den mest störda färdriktningen, utnyttjade sitt vänstra körfält för att ta sig fram

eftersom det högra var avstängt på grund av beläggningsarbetet. Fordon i den

motsatta färdriktningen framfördes på "sin" vägren. En icke försumbar andel av

trafiken på rv 51 antogs vara pendeltrafik mellan Norrköping och Finspång

(särskilt under morgon och kväll). För att minimera en eventuell riktningseffekt

på grund av detta genomfördes mätningarna under några timmar på förmiddagar

och eftermiddagar. Beläggningsarbetet vid Finspång bedömdes vara lämpligt för

att testa olika sätt att, med hjälp av information, hinder och avskärmningar,

utforma ett rörligt Vägarbete, samt för att studera eventuella effekter på trafikan-

ternas upplevelser och beteenden.



2 SYFTE

Finspångstudiens syften var

0 att studera trafikanternas upplevelser och hastighet vid passage av ett

beläggningsarbete.

- att studera om trafikantemas upplevelser och hastighet vid passage av

beläggningsarbetet varierade med olika sätt att informera dem och styra deras

passage förbi arbetsområdet.

3 ALTERNATlVA UTBjoRMNINGAR AV VÄGARBETS-
PLATSEN FOR BELAGGNINGSARBETE

Åtta olika utformningar av vägarbetsområdet studerades. De innefattade nya

lösningar för att informera via skyltning, avskärma arbetsområdet, reducera

hastigheten, ge visuell ledning och underlätta upptäckten av arbetarna.

Alternativ 0: Referens, Dag 1: 19931011

Vägarbetsplatsen utformades enligt gällande norm i handboken "Utmärkning vid

Vägarbete" (Vägverket 1993) (se trafikanordningsplanen i Bilaga 0). Iingången

till arbetsområdet placerades skyltarna "Vägarbete", "Omkörningsförbud" och

"Mötande trafik". Hastigheten skyltades ner till 50 km/h och trafikanterna anvi-

sades körfält med hjälp av sidomarkeringsskärmar, samt superpil och blixtljus på

en skärmvagn placerad i höger körfält. Arrangemanget utgjorde studiens refe-

rensalternativ.

Förmiddagens mätpass uppsköts och genomfördes istället dagen efter (12/10).

Smärre problem med skyltarna gjorde att mätningarna försköts en halvtimma.

Eftermiddagspasset genomfördes utan problem.



Alternativ 1: Informationstavlor, Dag 2: 19931012

Utformningen enligt Alternativ 0 bibehölls, och utökades med informations-

tavlor, och en grind med blixtljus vilken avstängde vägrenen för trafik (se trafik-

anordningsplanen i Bilaga 1). På tavlorna informerade Vägverket om vad som

pågick inom arbetsområdet, hur länge arbetet skulle pågå, vem som utförde

arbetet, att det var dubbelriktad trafik, och att trafikanterna var välkomna in för

intervju. På en sista tavla tackade Vägverket också för visad hänsyn.

Arrangemanget studerades endast under eftermiddagspasset (orsaken var att

alternativ 0 inte kunde genomföras som planerat utan tog detta förmiddagspass i

anspråk, se ovan). "Intervjuskylten" var synlig från beläggningsmaskinen under

hela mätpasset.

Alternativ 2: Varselklädsel, Dag 3: 1993 1013

Utformningen enligt Alternativ 1 bibehölls, och förstärktes genom att arbetarna

och projektdeltagarna var klädda i ny varselklädsel av fluorescerande material,

för att upptäckas och synas bättre (se trafikanordningsplanen i Bilaga 2).

Båda mätpassen genomfördes utan problem, förutom smärre tidsförskjutningar

av mätningarnas start.

Alternativ 3: Farthinder (gupp), Dag 4: 19931014

Utformningen enligt Alternativ 1 bibehölls, och utökades med ett fysiskt fart-

hinder (gupp) för att "tvinga" trafikanterna att sänka farten förbi arbetsområdet.

Farthindret placerades i nära anslutning till själva beläggningsarbetet (belägg-

ningsmaskinen). Före guppet skyltades "Ojämn väg" och hastighetsnedsättning

("30") (se trafikanordningsplanen i Bilaga 3).

Problem med perSonalstyrka samt med skyltar och gupp medförde att båda mät-

passen kom igång försenade och därigenom blev något förkortade.



Alternativ 4: Skylten "Din fart", Dag 5: 19931015

Utformningen enligt Alternativ 1 bibehölls, och utökades med en elektronisk

skylt som visade trafikanternas hastighet ("Din fart XY km"). Syftet var att ge

förarna en påminnelse om hastighetsnedsättningen förbi arbetsområdet och en

återkoppling av hur väl de följ de denna. Skylten placerades i nära anslutning till

själva beläggningsarbetet (beläggningsmaskinen) (se trafikanordningsplanen i

Bilaga 4).

Två elektroniska skyltar fanns tillgängliga, en konventionell och en ny datorise-

rad. I studien användes den konventionella skylten, som var inlånad från Öster-

götlands Trafiksäkerhetsförbund. Problem med "Din fart skyltarna" gjorde att

förmiddagspasset kom igång en timma försenat. Dessutom blev eftermiddags-

passet bara en halvtimma långt beroende på att beläggningsarbetet avslutades

redan kl 13.30 denna dag (fredag). Den förlorade mättiden togs delvis igen med

ett eftermiddagspass efterföljande torsdag (21/10).

Alternativ 5: Fri fart i kombination med fysiska hinder, Dag 6: 19931018

I detta alternativ utökades avskärmningarna vid ingången till arbetsområdet med

en "chikan" för att vägleda trafikanterna och få dem att sänka farten. "Chikanen"

skapades med hjälp av sidomarkeringsskärmar och två skärmvagnar utrustade

med superpilar och blixtlampor, placerade på vägrenen respektive i vänster kör-

fält, för att anvisa väg. Dessutom användes två grindar med blixtlampor för att

ytterligare stänga av det högra körfältet och vägrenen för trafik (se trafikanord-

ningsplanen i Bilaga 5). Längs hela arbetsområdet placerades sidomarkerings-

skärmar mellan de två körfält som användes för trafik. Hastighetsnedtrappningen

vid ingången till vägarbetet togs bort, dvs hastigheten 90 km gällde, och trafikan-

terna hade att anpassa hastigheten efter sina egna bedömningar av rådande för-

hållanden. Skylten "Mötande trafik" i ingången till arbetsområdet ersattes av

skylten "Avsmalnande väg".

Uppställningen tog lång tid att få på plats, varför förmiddagspasset förkortades

en timma (försenades och avbröts före lunchtrafiken). En intervjuare blev sjuk,

vilket också reducerade mängden insamlade data. Eftermiddagspasset flöt bra.



Alternativ 6: Övervakningszon, Dag 7: 19931019

Utformningen enligt Alternativ 5 bibehölls, och utökades med informations-

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

(se trafikanordningsplanen i Bilaga 6). Hastigheten skyltades återigen ner till 50

km/h.

Båda mätpassen fungerade bra, men förmiddagspasset blev en timma försenat.

Alternativ 7: Rörliga märken, Dag 8: 19931020

Utformningen enligt Alternativ 5 bibehölls, och utökades med rörliga snurror och

"vinkemän" för att öka upptäckbarheten. De rörliga "märkena" placerades på

skärmvagnarna, och på vissa av sidomarkeringsskärmarna mellan de två körfält

som användes för trafik (se trafikanordningsplanen i Bilaga 7).

I början av förmiddagspasset var det skyltat "50" både vid ingången till arbets-

området och Vid själva beläggningsarbetet (beläggningsmaskinen). Under senare

halvan av mätpasset, liksom under eftermiddagspasset, var den första "50-

skylten" borttagen. Båda mätpassen blev något kortare än planerat. Under cirka

halva mättiden saknades trafikvakt, vilket medförde att inga trafikanter kunde

vinkas in under denna period. Det insamlade intervjumaterialet blev därför tunt.



4 METOD

4.1 Trafikantintervjuer

Trafikanterna intervjuades om de förhållanden som rådde, och den information

(skyltning) som gavs i samband med beläggningsarbetet. 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" (=1) till "mycket" (=5) följt av ett ord anpassat efter varje fråga. Några

frågor besvarade trafikanterna genom att välja ett av ett antal givna svarsalter-

nativ. De hade också möjlighet att med egna ord motivera sina svar.

Frågorna till trafikanterna behandlade:

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

vad de tyckte om mängden information som gavs.

- hur motiverad de tyckte informationen och den fysiska utformningen var

utifrån de förhållanden som rådde.

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

blev i samband med detta.

0 hur osäkra de var på hur de skulle köra genom arbetsområdet, och på vilken

hastighetsbegränsning som gällde.

- 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 av vad, deras sätt att köra påverkades vid passage av

vägarbetet.

4.2 Hastighetsmätning

Passerande fordons hastigheter mättes med en radarpistol (MUNI QUIP T3)

inlånad från Linköpings Kommun. Mätningarna gjordes manuellt från en

parkerad bil vid själva beläggningsarbetet (beläggningsmaskinen). Endast hastig-

heten 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

för mätning.
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4.3 Procedur

En mätdag per utformningsalternativ avsattes. Allteftersom beläggningsarbetet

fortskred iordningställdes intervjuplatser inom arbetsområdet. Intervjuplatserna

var utom synhåll för trafikanterna från själva beläggningsarbetet. Trafikanter i en

färdriktning, den där framfarten stördes mest på grund av att höger körfält

belades, stoppades och intervjuades. Eftersom två kilometer i samma riktning

belades per dag, intervjuades trafikanter som körde mot Norrköping ena dagen

och trafikanter som körde mot Finspång nästa dag, och så vidare. En trafikvakt

från Vägverket användes för att på ett trafiksäkert och störningsfritt sätt Vinka in

fordon till intervju och slussa ut dem i trafikströmmen efteråt. Fordonen valdes

ut slumpmässigt och så att intervjuarna hela tiden hade trafikanter att intervjua.

Intervjuer och hastighetsmätningar var planerade att genomföras under två 2-

timmarspass per dag, mellan kl 9.00 och 11.00 respektive mellan kl 13.00 och

15.00. Detta kunde inte uppfyllas alla dagar (se kapitel 3 ovan).

Två eller tre intervjuare per dag genomförde intervjuerna. Dessa 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 med en gåva.

En sammanställning av studiens uppläggning samt instruktionerna för dess

genomförande återfinns i Bilaga 12.

Resulterande hastigheter och trafikantupplevelser beskrivs i termer av andel

trafikanter (%), medelvärden (m), variationer (SD = standardavvikelse) samt

min- och maxvärden (rn/m). Insamlade intervju- och hastighetsdata har också

analyserats statistiskt med hjälp av variansanalys (SAS 1989). Signifikansnivån

5% har använts.
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5 RESULTAT

5.1 Bakgrundsdata

Totalt stoppades 492 trafikanter för intervju. Bland annat på grund av faktorer

som redovisats i kapitel 3 varierade antalet intervjuade mellan de olika arrange-

mangen enligt:

AltO Altl Alt2 Alt 3 Alt4 Alt 5 Alt6 Alt7

77st 3lst 963t 63st 69st 53st 60st 43st

Den övervägande delen av destoppade trafikanterna (429 st) körde personbil. Av

övriga körde 10 personbil med släp, 50 lastbil, och 3 buss. Fördelningen mellan

fordonsslagen var likartad för samtliga studerade utformningsalternativ.

Sett över alla intervjuade angav 21% att de körde den aktuella vägen nästan varje

dag, 35% att de körde vägen några gånger i veckan, 27% att de körde den några

gånger i månaden, 12% att de körde den några gånger om året, och 5% annan

körfrekvens. 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 mer än hälften av de intervjuade

trafikanterna vägen några gånger i veckan eller oftare, och var därmed väl

förtrogna med vägsträckningen.

AV alla tillfrågade trafikanter svarade cirka en tredjedel (31%) att de hade

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

de hade bråttom från 24 till 36%. Inte heller för denna faktor förelåg alltså några

nämnvärda skillnader mellan utformningsalternativen.

Sjuttio procent av de intervjuade (344 st) visste om att det var Vägarbete längs

Vägen när de startade sin resa. AV de trafikanter som inte kände till vägarbetet,

svarade hela 91% (135 st) att de skulle kört den aktuella vägen även om de vetat

om vägarbetet. Endast några enstaka individer angav att de skulle avstått resan (3

st), valt en annan väg för resan (7 st), eller inte visste hur de skulle ha gjort (3 st).

Mg: Förutom en något sned fördelning av antalet individer, upp-

visade trafikantgrupperna som intervjuades om de olika utformningarna av väg-

arbetet inga stora skillnader i sin sammansättning.
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5.2 Trañkantupplevelser vid passage av beläggningsarbetet

Besvär och stress

Trafikanternas skattningar av hurbesvärligt 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).

Referensalternativet ansågs mest besvärligt att passera, följt av varselklädsel- och

guppalternativen, medan alternativet med rörliga märken ansågs minst besvärligt.

Rörliga märken var också den utformning för vilken trafikanterna var mest eniga.

Den andra ytterligheten representerades återigen av referensalternativet tillsam-

mans med varselklädsel- och guppalternativen, som var de utformningar som

uppvisade störst individvariationer (SD). Skillnaderna mellan medelskattning-

arna var dock små, och inga statistiskt signifikanta skillnader (5% nivån) kunde

påvisas mellan de olika alternativen.

Tabell 1: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (n), och min/max (m/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 0 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7

Ref Info Kläder Gupp Din Fri fart Över Rörliga

fart hinder vakn.

 

Besvärligt?

m 1.5 1.7 1.5 1.6 1.6 1.5 1.2 1.3 1.1

SD 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 0.9 0.8 0.6 0.3

n 488 77 31 96 61 67 53 60 43

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

 

Stressad?

m 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2

SD 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.2 0.6

n 488 76 31 95 62 69 53 59 43

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

 

De genomgående låga medelvärdena för skattad stressnivå (runt 1.2 på den 5-

gradiga skalan, se Tabell 1) tyder på att vägarbetet inte heller framkallade någon

som helst stress hos de förbipasserande vid något av utformningsalternativen.

Inga signifikanta skillnader erhölls mellan alternativen, och de individuella

variationerna i stressupplevelsen var relativt små.
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Intervjuarna frågade också trafikanterna varför besväret att passera beläggnings-

arbetet var just så stort som de skattat på skalan. Av de trafikanter som tyckte det

var besvärligt att passera ("4:or" och "5:or" på skattningsskalan) motiverade de

allra flesta, oberoende av utformningsalternativ, sin bedömning med att det till-

gängliga körfältet var "trångt" och "smalt". Flera trafikanter påpekade att detta

medförde problem vid möte, särskilt med "stora" fordon som lastbilar och bussar.

Enstaka trafikanter angav även starka blixtljus, höga kanter, köbildning, avsak-

nad av "mittlinje" mot mötande trafik, människor på vägen, värme från läggaren,

osäkerhet beträffande var man skulle köra (för alternativ 3, "gupp") och tidsför-

lust som motiv till varför man tyckte det var besvärligt att passera beläggnings-

arbetet. Det kan noteras att inga trafikanter bedömde besväret att passera

utformningen med de rörliga märkena så allvarligt att de svarade med en "4:a"

eller "5:a".

De trafikanter som tyckte att det "inte alls " var besvärligt att passera belägg-

ningsarbetet (= "1" på skalan) hade i huvudsak tre återkommande skäl till detta,

nämligen att det fanns gott om plats, att informationen var bra/tydlig, och att de

anpassade sin körning. Den mest frekvent rapporterade anledningen till att det

inte var besvärligt att passera vägarbetet i samband med utformningen "Din fart"

(alt 4) var att man anpassade körsättet (sänkte hastigheten, tog det lugnare osv.).

Denna förklaring förekom även relativt ofta vid utformningarna övervakningszon

(alt 6), gupp (alt 3) och utökad information (alt 1). Gott om plats var den van-

ligast angivna anledning till att alternativet fri fart med fysiska hinder upplevdes

som "inte alls" besvärligt att passera. Gott om plats uppträdde relativt ofta även

för övriga alternativ. Det kan vara värt att notera att i samband med alternativen

3 (gupp), 4 ("Din fart") och 5 (fri fart med fysiska hinder)uppgav ingen trafikant

bra information som motivering till att det "inte alls" var besvärligt att passera

vägarbetet.

Övriga faktorer som mer eller mindre sporadiskt förekom som skäl till varför det

"inte alls" var besvärligt att passera beläggningsarbetet var exempelvis van

förare, gott om tid/ej bråttom, lite trafik, inte vid den här tiden, passerar ofta

respektive sällan.
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Skyltad information

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

inhämta den skyltade informationen, och hur motiverad de tyckte den skyltade

informationen var med hänsyn till förhållandena. Det klargjordes vid intervjun

att "inhämta information" skulle tolkas som processen att upptäcka, läsa och för-

stå informationen, och att "motiverad" information" skulle tolkas som menings-

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

Bedömningarna av svårigheten att inhämta den skyltade informationen resul-

terade i genomgående låga medelvärden (upp till 1.5 på den 5-gradiga skalan).

Trafikanterna tyckte alltså inte att den presenterade informationen var svår att

inhämta för något avutformningsalternativen. Informationen i alternativet med

rörliga märken (alt 7) bedömdes lättast att inhämta, medan informationen som

presenterades i alternativen referens (alt 0), gupp (alt 3), och fri fart i kombina-

tion med fysiska hinder (alt 5) ansågs svårast att inhämta. Skillnaderna mellan

alternativen var dock små och inte statistiskt signifikanta. Bedömningarnas

individvariationer var störst för de utformningar vars information i genomsnitt

var svårast att inhämta.

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

av "Var det svårt att inhämta informationen som gavs på skyltarna i anslutning till

vägarbetet?" samt "Tycker Du att informationen på skyltarna var motiverad utifrån

förhållandena inom vägarbetsområdet?" på en skala från "inte alls" (=1) till

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

 

Tot Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7

Ref Info Kläder Gupp Din Fri fart Över Rörliga

fart hinder vakn.

 

Info inhämtning?

m 1.4 1.5 1.4 1.4 1.5 1.2 1.5 1.2 1.1

SD 0.8 1.0 0.9 0.9 1.0 0.6 1.0 0.6 0.4

n 487 76 31 95 61 69 53 60 42

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

 

Info motiverad?

rn 4.2 4.4 4.7 4.3 4.3 3.9 4.0 4.0 3.9

SD 1.0 0.9 0.5 1.0 0.9 1.1 1.1 1.0 1.2

n 490 77 31 96 63 67 53 60 43

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

 

Trafikanterna upplevde att den skyltade informationen var väl motiverad för

samtliga alternativ (medelbedömningar runt 4 och däröver på den 5-gradiga

skalan). Variansanalysen visade emellertid att signifikanta skillnader förelåg
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mellan alternativen (F(7, 482) = 3.59, p = .0009). Närmare bestämt ansågs

informationen i alternativ 1 med informationstavlor mer motiverad (m = 4.7)

jämfört med informationen i alternativen 4 med skylten "Din fart" (m = 3.9), 5

med fri fart i kombination med fysiska hinder (m = 4.0), samt 7 med rörliga

märken (m = 3.9). Referensalternativet bedömdes också innehålla mer motiverad

information (m = 4.4) än "Din fart" alternativet (m = 3.9).

Skattningarna av hur väl motiverad informationen var fördelade sig över skalan

enligt Figur 1, för de åtta alternativen. Fördelningarna för de alternativ för vilka

informationen ansågs minst motiverad (alt 4, 5 och 7) uppvisar en tendens till att

innehålla två "toppar", dvs till att bestå av två undergrupper av trafikanter med

olika uppfattningar om hur väl motiverad informationen var.

Motiverad information

(%)
100-

               

   

   

  
Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 n Alt 6 Alt 7
Ref Info Kläder Gupp Din fart Fri fart, Overvakn. Rörliga

hinder

 

 

1 Inte alls 2 D 3 4

 

5 Mycket

   

Figur 1 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 2. Genomgående ansåg en alldeles övervägande andel av deintervjuade

(cirka 4 trafikanter av 5 för alla utformningsalternativen) att informations-

mängden var lagom.
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Mängd information
(%)

100-

  

80-

 

60-

 

40-

        

 

För lite För mycket Lagom Vet inte

 

D Alt 0 Ref Alt 1 Info I Alt 2 Kläder El Alt 3 Gupp

EI Alt 4 Din fart El Alt 5 Fri fart, hinder Alt 6 Övervakn. I Alt 7 Rörliga

   

Figur 2 Trafikanternas uppfattning om mängden information som presente-
rades. Fördelningar mellan de givna svarsalternativen för de olika
utformningarna.

Utformningen med ett gupp som farthinder (alt 3) resulterade i den största an-

delen trafikanter (13%) som tyckte det var för lite information tätt följt av alter-

nativet med ny varselklädsel (alt 2), medan utformningen med informationstavlor

(alt 1) uppvisade den största andelen trafikanter (13%) som tyckte det var för

mycket information följt av referensalternativet. Störst andel trafikanter ( 15%)

som var osäkra på vad de tyckte om mängden information återfanns i alternativet

med fri fart i kombination med fysiska hinder (alt 5). Även alternativen över-

vakning (alt 6) och skylten "Din fart" (alt 4) uppvisade relativt många trafikanter

som var osäkra när det gällde informationsmängden.

Fysisk utformning

Trafikanternas bedömningar av hur motiverad de tyckte den fysiska utform-

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

3. Det klargjordes vid intervjun att "fysisk utformning" skulle tolkassom av-

skärmningar med t ex grindar, konor, sidomarkeringar, samt införande av hinder.

"Motiverad" fysisk utformning skulle tolkas som meningsfull och/eller riktig

fysisk utformning med hänsyn tagen till de förhållanden som rådde.
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Tabell 3: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (n), och min/max (m/m) för skattningarna

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

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

uppdelat på alternativ.

 

Tot Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7

Ref Info Kläder Gupp Din Fri fart Över Rörliga
fart hinder vakn.

 

Motiverad utformning?

m 4.2 4.4 4.6 4.2 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3

SD 0.9 0.8 0.6 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9

11 487 77 31 96 62 67 52 59 43

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

 

Nivån för medelskattningarna av hur motiverad den fysiska utformningen upp-

levdes ligger för samtliga alternativ runt 4 på den 5-gradiga skalan, dvs de

fysiska utformningarna ansågs genomgående väl motiverade. Variansanalysen

visade emellertid att signifikanta skillnader förelåg mellan alternativen (F(7, 479)

= 3.60, p = .0009). Den fysiska utformningen ansågs mindre motiverad för alter-

nativen med gupp (alt 3, m = 3.9) och med skylten "Din fart" (alt 4, m = 4.0)

jämfört med utformningarna av referensalternativet (alt 0) och alternativet med

informationstavlor (alt 1) (m = 4.4 respektive m = 4.6). De utformningar som

upplevdes som minst motiverade (lägst medelvärden) uppvisar också den största

oenigheten mellan trafikanterna inom gruppen (SD).

Fördelningarna över skalan, för de intervjuades skattningar av den fysiska

utformningens meningsfullhet, visas i Figur 3, för de olika utformnings-

alternativen.
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Motiverad fysisk utformning

(%)
100-

    

Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7
Ref Info Kläder Gupp Din fart Fri fart, Övervakn. Rörliga

hinder

    

  

Figur 3 Trafikanternas bedömningar av hur motiverad den fysiska utform-
ningen av Vägarbetsplatsen var. Fördelningar över skalan för de olika
alternativen.

Trafikanternas osäkerhet

Resulterande skattningar av hur osäkra trafikanterna var på vilken väg de skulle

ta genom arbetsområdet, och på vilken hastighet de skulle hålla, redovisas i

Tabell 4.

Trafikanterna var inte särskilt osäkra på vilken väg de skulle ta genom väg-

arbetsområdet för något av alternativen. Medelskattningar på upp till 1.5 på den

5-gradiga skalan förekom. Skillnaderna mellan alternativen var små och inte

statistiskt signifikanta.

Trafikanterna tillfrågades också varför de var just så osäkra, på vilken väg de

skulle köra genom vägarbetsområdet, som deras skattningar på skalan visade. De

(få) trafikanter som uppgav att de var osäkra ("4zor" och "5:or" på skattnings-

skalan) hade upplevt problem med för få eller svårtolkade riktningspilar vid

passage av alternativen 2 (varselklädsel), 6 (övervakningszon) och 7 (rörliga

märken). Trafikanter som hade passerat alternativen 1 (utökad information), 3

(gupp) och 5 (fri fart med fysiska hinder)upplevde troligen samma typ av
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problem, fast de uttryckte det som "vilken sida ska jag köra på?", vart ska jag -

fel sida?", "visste inte åt vilket håll jag skulle köra" osv. Det långa arbetsområdet

och proceduren att svänga mellan konorna angavs sporadiskt som källa till

osäkerheten om vägval (alt 1). Skylten "mötande trafik" saknades av någon som

intervjuades i samband med alternativ 4 ("Din fart").

De trafikanter som "inte alls" var osäkra på hur de skulle köra ("1" på skattnings-

skalan) angav oftast att skälet till detta var bra /tydlig information/avskärmning

eller stor vana (att köra och vid sträckan). Bra information var den klart vanligaste

motiveringen i samband med alternativen O (referens), 2 (varselklädsel), 6 (över-

vakningszon) och 7 (rörliga märken), medan vana var den mest frekventa motive-

ringen för alternativ 5 (fri fart med fysiska hinder). För Övriga alternativ var för-

delningen mera jämn, mellan dessa två vanligast förekommande anledningar till

utebliven osäkerhet.

Gott om tid, gott om plats, låg hastighet, bra sikt var andra, mera sporadiska för-

klaringar till varför man inte var osäker på Vägvalet förbi beläggningsarbetet.

Tabell 4: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (11), och min/max (m/m) för skattningarna

av "Var Du osäker på Vilken väg Du skulle köra genom Vägarbetsområdet?" samt

"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 alternativ.

 

Tot Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7

Ref Info Kläder Gupp Din Fri fart Över Rörliga
fart hinder vakn.

  

Hur köra?

m 1.3 1.5 1.3 1.4 1.5 1.2 1.2 1.2 1.3

SD 0.8 1.0 0.8 0.8 0.9 0.5 0.6 0.6 0.8

n 482 76 30 96 62 66 52 57 43

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

Vilken hastighet?

m 1.5 1.5 1.4 1.3 1.4 1.2 2.5 1.2 2.3

SD 1.1 1.1 1.0 0.7 0.9 0.5 1.6 0.6 1.5

n 480 76 31 96 63 69 51 58 36

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

 

Trafikanternas medelskattningar av hur osäkra de var på vilken hastighet de

skulle hålla låg mellan drygt 1 och 2.5 på den 5-gradiga skalan. Resultaten visar

att trafikanternas osäkerhet inte var direkt stor för något av utformningsalter-

nativen, men att högre osäkerhetsnivå kunde urskiljas för två av alternativen
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jämfört med de övriga. Variansanalysen visade också att det fanns signifikanta

skillnader mellan alternativen (F(7, 471) = 14.60, p = .0009). Osäkerheten hos

trafikanterna, om vilken hastighet de skulle hålla, var klart större för alternativen

fri fart i kombination med fysiska hinder (alt 5) och rörliga märken (alt 7) (rn =

2.5 respektive m = 2.3), samtidigt som osäkerhetsbedömningarna i dessa fall

uppvisade stora individvariationer. För dessa två alternativ skyltades ingen

hastighetsnedsättning i anslutning till vägarbetet, vilket alltså ledde till att trafi-

kanterna upplevde större osäkerhet i sitt hastighetsval.

Fördelningarna över skalan, för de intervjuades skattningar av hur osäkra de var

på vilken hastighet de skulle hålla, visas i Figur 4.

Osäkerhet hastighetsval

(%)
100-

                 

                     

   

  

    

!
-

Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7

  

Din fart Fri fart, Övervakn. Rörliga
hinder

1 Inte alls 2 1:1 3 4 5 Mycket

   

Figur 4 Trafikanternas osäkerhet om vilken hastighet de skulle hållaförbi
beläggningsarbetet. Fördelningar över skalan för de olika

alternativen.

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 flera som skäl att

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

märksamhetsfaktorer. För alternativ 3 (gupp) uttryckte flera osäkerhet om det var

30 eller 50 km/h som gällde, och om var de olika hastighetsgränserna började

21



och slutade att gälla. I alternativ 5 (fri fart med fysiska hinder) skyltades ingen

hastighetsnedsättning, vilket ledde till att många trafikanter blev osäkra på grund

av att de saknade en hastighetsskylt (exempel på kommentar "trodde det skulle

vara skyltat"). I samband med alternativ 6 (övervakningszon) angav å andra sidan

många trafikanter att de sett hastighetsskylten, dvs uppmärksamheten var i detta

fall på topp!

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 inte går att köra fort förekom

också. Även i alternativ 5, där ingen hastighetsnedsättning skyltades, angav flera

trafikanter ändå hastighetsskylt som motivering till att de inte var osäkra. Tog de

för givet att det fanns en skylt som de missat?

Arbetare och arbetsfordon

Trafikanternas bedömningar av hur lätt det var att upptäcka arbetarna, och av hur

osäkra de var på vad dessa och arbetsfordonen skulle kunna ta sig till redovisas i

Tabell 5.

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

för samtliga alternativ runt 4 på den 5-gradiga skalan, dvs arbetarna var genom-

gående lätta att upptäcka. Enligt trafikanterna var arbetarna lättast att upptäcka

för alternativen med gupp (alt 3), fri fart i kombination med fysiska hinder (alt 5)

och rörliga märken (alt 7), medan de var svårast att upptäcka för alternativet med

informationstavlor (alt 1). Trafikanterna upplevde alltså inte att arbetarna var

lättast att upptäcka när de bar den nya varselklädseln. Bedömningarna uppvisade

stora individvariationer (SD) inom grupperna, Vilket kan ha medverkat till att

inga statistiskt signifikanta skillnader mellan alternativen kunde påvisas.

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

som de angivit med hjälp av skattningsskalan. Det klart mest frekventa skälet,

oberoende av utformningsalternativ, till varför arbetarna var lätta att upptäcka

("4zor" och "5:or" på skattningsskalan) angavs vara klädsel som syns bra. Kom-

mentarer som att man vet om att de finns, tittar efter dem, och förväntar sig att de

ska finnas i närheten av maskinerna (som syns bra) förekom också. Angivna skäl

till att arbetarna "inte alls" var lätta att upptäcka (få fall) var främst att de skym-

des av maskinerna och röken från dessa. Några trafikanter hade inte sett några

arbetare. Kommentaren "tänkte inte på dem" uppenbarade sig också några

gånger!
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Tabell 5: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (n), och min/max (m/m) för skattningarna

av "Var det lätt att upptäcka vägarbetarna inom vägarbetsområdet?" samt "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

alternativ.

 

Tot Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7

Ref Info Kläder Gupp Din Fri fart Över Rörliga
fart hinder vakn.

 

Upptäcka arbetare?

m 4.1 4.0 3.7 4.1 4.3 3.9 4.3 4.0 4.3

SD 1.3 1.4 1.7 1.3 1.0 1.3 1.0 1.3 1.1

n 479 77 31 93 62 62 52 59 43

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

 

Agerande arbetare fordon?

m 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.4 1.5 1.3

SD 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 0.8 0.9 0.7

n 486 77 31 96 60 67 53 60 42

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

 

Medelnivån för trafikanternas bedömning av hur osäkra de var på vad arbetarna

och arbetsfordonen skulle kunna ta sig till var låg för samtliga alternativ (runt 1.5

på den 5-gradiga skalan). Arbetarnas och fordonens agerande upplevdes alltså

vara lätta att förutse och skapade därmed inte någon större osäkerhet hos trafi-

kanterna. Skillnaderna mellan utformningsalternativen var små och icke statis-

tiskt signifikanta.

Påverkan på kärsätt

Av totalt 491 trafikanter som besvarade frågan "Påverkades Ditt sätt att köra av

vägarbetet?" uppgav 284 st (58 %) att så var fallet. Fördelningarna mellan ande-

len "j a-svarande" och "nej-svarande" för de olika utformningsalternativen åskåd-

liggörs i Figur 5. Den största andelen trafikanter (67%) som tyckte att deras kör-

sätt påverkades avvägarbetet återfanns i alternativet med rörliga märken (alt 7).

Referensalternativet (alt 0) liksom alternativen med gupp (alt 3), fri fart i kombi-

nation med fysiska hinder (alt 5) och övervakningszon (alt 6) påverkade körsättet

hos cirka 60% av trafikanterna. Skylten "Din fart" (alt 4) var den enda utform-

ning för vilken andelen trafikanter som uppgav att deras körsätt m påverkades

var större än andelen som uppgav att det påverkades (48%)!
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Påverkan körsätt

 

Alt 7 Rörliga

  

Alt 6 Övervakn.

      

Alt 5 Fri fart, hinder I

      

    

Alt 4 Din fart |:l Nej

Alt 3 Gupp
I Ja

Alt 2 Kläder J

Alt 1 Info I

Alt 0 Ref I

710 8'0 910 nio (%)

 

Figur 5 Andelen trafikanter som tyckte ("j a") respektive inte tyckte ("nej") att

deras körsätt påverkades av beläggningsarbetet. Fördelningar för de

olika alternativen.

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

beläggningsarbetet kommenterade detta med att de var vana bilförare och körde

som vanligt. Andra uppgav som motivering att de tog det lugnare, var mera

uppmärksamma och anpassade körningen efter omständigheterna, vilket ju

faktiskt innebär en påverkan på körsättet!

De trafikanterna som uppgav att deras körsätt påverkades av vägarbetet ombads

också att ange vad som påverkade körsättet _ITLSL Ett visst svarsbortfall noterades

för frågan som besvarades av totalt 215 personer, fördelade på de olika alterna-

tiven enligt 48, 17, 43, 33, 23, 16, 19 och 16 personer. Närvaron av Vägarbetare

var den faktor som klart flest trafikanter ansåg hade påverkat det egna körsättet

mest. Effekten var tydlig församtliga utformningar av arbetsområdet.

Fördelningarna över vilken faktor som trafikanterna ansåg hade påverkat deras

körsätt mest visas i Figur 6, för de olika utformningsalternativen. Andelen trafi-

kanter som ansåg att närvaron av Vägarbetarna hade påverkat deras körsätt mest

varierade från 81% för rörliga märken (alt 7) till endast 42 % för varselklädsel

(alt 2). Referensalternativet var den utformning som innehöll störst andel trafi-

kanter (13%) som tyckte att skyltningen hade påverkat det egna körsättet mest.
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Störst andel trafikanter (en fjärdedel) som tyckte att hindren och avskärmning-

arna hade varit mest avgörande återfanns bland de som intervjuades i samband

med alternativ 5 (fri fart i kombination med fysiska hinder). Utformningarna 2

och 3 (varselklädsel respektive gupp) uppvisade störst andel trafikanter (21 %)

som angav att det var den egna tolkningen av förhållandena som hade haft störst

påverkan, medan alternativ 4 (skylten "Din fart") resulterade i störst andel trafi-

kanter (27%) som ansåg att något annat än de givna alternativen hade påverkat

deras körsätt mest.

Orsaker påverkan körsätt

(%)

 

Skyltning Hinder Arbetare Egen tolkn Annat Vet ej

E] Alt 0 Ref Alt 1 Info I Alt 2 Kläder 13 Alt 3 Gupp E] Alt 4 Din fart  

  

El Alt 5 Fri fart, hinder Alt 6 Övervakn. I Alt 7 Rörliga

Figur 6 Trafikanternas bedömningar av vad som påverkade deras körsätt

mest vid passage av beläggningsarbetet. Fördelningar mellan de

givna svarsalternativen för de olika utformningarna.

Trafikanternas uppfattning om hur deras sätt att köra påverkades avbelägg-

ningsarbetet pekar på tre typer av beteendeförändringar som förekom i samband

med samtliga utformningsalternativ. Trafikanterna påstod 1) att de körde hän-

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

sig och var mer uppmärksamma, observanta. I samband med utformningsalter-

nativen 0 (referens), 3 (gupp), 5 (fri fart med fysiska hinder), 6 (övervaknings-

zon) och 7 (rörliga märken) var den mest frekvent angivna påverkan ett hänsyns-

fullare/försiktigare/lugnare körsätt. Sänkt hastighet var den vanligast angivna på-

verkan för alternativ 2 (varselklädsel), medan en upplevd ökad uppmärksamhet

dominerade svaren för alternativ 4 ("Din fart"). Det resterande alternativet
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(utökad information) uppvisade jämn fördelning mellan hänsynsfullare körning

och sänkt hastighet.

Några enskilda trafikanter uppgav också att deras körsätt blev spänt och ryckigt,

och att de upplevde viss oro och osäkerhet. En trafikant påstod sig "alltid köra

lika bra" (alt 4)!

5.3 Hastigheter vid passage av beläggningsarbetet

De medelhastigheter som trafikanterna höll förbi sj älva beläggningsarbetet

(beläggningsmaskinen) visas i Figur 7, för de olika utformningama av vägarbets-

området. 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 0 Altl Alt 2 Alt 3 Alt4 Alt 5 Alt 6 Alt7

330 st 68 st 119 st 152 st 51 st 150 st 170 st 77 st

Hastigheter

(Km/h)

80- C7

   

60-

                   

   

   

 

Alt 0 RefAlt 1 Info Alt 2 Alt 3 Alt 4 Din Alt 5 Fri " Alt 6 Alt 7
Kläder Gupp fart fart, hindeOvervakn. Rörliga

   
  

 

  

 

  
  
  

                

El Medel SD I Min [3 Max

   

Figur 7 Hastigheter (medelvärden, variationer, min och max) vid passage av

beläggningsarbetet för de olika arbetsplatsutformningarna.
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Figur 7 visar att medelhastigheterna var under 50 km/h för alla alternativen. De

lägsta medelhastigheterna erhölls för alternativen 6 (34.4 km/h) och 7 (34.2

km/h), dvs vid påstådd Övervakning respektive med rörliga märken. Referens-

alternativet resulterade i den högsta medelhastigheten (44.8 km/h). Varians-

analysen visade att det fanns statistiskt signifikanta hastighetsskillnader mellan

utformningsalternativen (F(7, 1109) = 27.66, p = .0001). Då vägarbetet var

utformat enligt idag gällande norm (referensalternativet 0) var medelhastigheten

högre än för de flesta andra alternativen, nämligen de med informationstavlor (alt

1), gupp (alt 3), fri fart i kombination med fysiska hinder (alt 5), övervakning (alt

6) och rörliga märken (alt 7). Då vägarbetets utformning karaktäriserades av

informationstavlor (alt 1), varselklädsel (alt 2), skylten "Din fart" (alt 4), och fri

fart i kombination med fysiska hinder (alt 5) var hastighetsnivån vid passage

också signifikant högre än för låghastighetsalternativen övervakningszon och

rörliga märken. Slutligen var skillnaderna i medelhastighet mellan alternativet 3

(gupp) och alternativen 2 (varselklädsel) och 6 (övervakning) statistiskt

signifikanta.

Om maximihastigheten beaktas är det uppenbart (Figur 7) att de testade utform-

ningsalternativen kan delas upp i två grupper. Höga maximihastigheter, dvs drygt

70 km/h, förekommer för referensalternativet (alt 0) och alternativen med infor-

mationstavlor (alt 1) och varselklädsel (alt 2), medan lägre maximihastigheter på

drygt 50 km/h uppmättes för alternativen med gupp (alt 3), skylten "Din fart" (alt

4), övervakningszon (alt 6) och rörliga märken (alt 7). Alternativet fri fart i

kombination med fysiska hinder (alt 5), vid vilket ingen hastighetsnedsättning

skyltades, intar en mellanställning med en dragning åt hög maximihastighet.

Hastigheternas fördelningar utmed en hastighetsskala visas i Figur 8, för de olika

alternativen. Värdet för t ex 50 km/h på en kurva representerar andelen förbi-

passerande fordon (%) som i det aktuella alternativet framfördes med en hastig-

het mellan 40 och 50 km/h. Alternativen 3 och 4 (gupp respektive skylten "Din

fart") uppvisar tydliga "andelstoppar" (mellan 30 och 40 km/h, respektive mellan

40 och 50 km/h), medan fördelningen för alternativ 7 (rörliga märken) har en

mindre uttalad "topp" mellan 30 och 40 km/h. Även alternativen 0 (referens) och

2 (varselklädsel) har mindre uttalade "toppar", men för intervallet 40 till 50 km/h.

Fördelningarna för övriga alternativ är flackare. Andelen fordon i de högre

hastighetsintervallen (över 50 km/h) är störst för alternativen 0 och 2 (referens

respektive varselklädsel).
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Figur 8 Hastighetsfördelningar för de olika alternativen.

6 DISKUSSION

Åtta sätt att utforma envägarbetsplats för beläggningsarbete har studerats. De

testade utformningsalternativen representerar principiellt olika angreppssätt,

baserade på utökad information till trafikanterna, "tvingande" fysisk utformning

av passagen förbi arbetsområdet, beteendefeedback till trafikanterna, övervak-

ning, och bättre synbarhet hos arbetarna. Vad man vill uppnå är en vägarbetsplats

där trafikanterna sänker farten, och samtidigt får en positiv inställning till väg-

arbetet. Helst ska naturligtvis trafikanterna av egen övertygelse köra på ett

hänsynsfullt sätt utan inslag av irritation.

Ett Vägarbete utgör trots allt ett hinder i trafikanternas framkomlighet. För att

kunna skapa en positiv attityd hos trafikanterna är det därför viktigt att ta hänsyn

till trafikanternas situation vid utformningen av arbetsområdet. Trafikanterna

måste ges möjlighet att lätt och i tid upptäcka vägarbetet, samt att förstå vad som

utförs och vad som väntar dem, samt hur de sj älva ska bete sig. Om utform-

ningen av arbetsområdet upplevs motiverad, och förhållandena också motsvarar

de förväntningarna som byggs upp i samband med ingången till vägarbetet, ökar

chanserna för att trafikanterna utifrån förståelse och utan irritation ska följa givna

anvisningar och bete sig på önskvärt sätt, t ex sänka farten.
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Intervjuerna med trafikanterna i den här rapporterade studien utgick från det

beskrivna synsättet. Syftet var att undersöka eventuella effekter, av olika sätt att

utforma ett beläggningsarbete, på trafikanternas upplevelse av besvär, möjlig-

heter att upptäcka och förutse vad som väntar, utformningsrelevans, samt

beteendeförändring. Trafikanternas självrapporterade upplevelser kompletterades

med uppmätta faktiska hastigheter som ett ytterligare effektmått.

Besvär allmänt

Trafikanternas sammanfattande, allmänna upplevelse av beläggningsarbetet var

överlag att det inte var besvärligt att passera för något av de principiellt olika

sätten att utforma arbetsområdet. Utifrån deras egna bedömningar resulterade

inte heller förbifarten i någon som helst stress. Faktorer som många av trafikan-

terna angav som skäl till att vägarbetet kunde passeras utan besvär var gott om

plats, bra och tydlig information, samt att de anpassade sitt körsätt. Dessa

faktorer kan hänföras till två olika kategorier, dels faktorer som har med utform-

ningen av vägarbetet att göra och som utföraren därmed kan styra (gott om plats,

bra och tydlig information) och dels faktorer som är trafikantrelaterade (anpass-

ning av körsättet). De nämnda anledningarna till besvärsfri passage förekom

ungefär lika ofta för de olika utformningarna. Motiveringen "bra och tydlig

information" gavs dock inte av någon trafikant i de grupper som hade passerat

farthindret (guppet), "Din fart" skylten och de fysiska hindren utan Skyltad

hastighetsnedsättning. Resultatet tyder på att hastighetsåterkopplingen via "Din

fart" inte uppfattades som en information utan snarare som övervakning, dvs

anpassning av körsättet blev viktigare och angavs också ofta som motivering,

liksom det gjorde för utformningsalternativet övervakningszon.

Även om de flesta trafikanter som intervjuades tyckte att det gick tämligen

smidigt att passera beläggningsarbetet, fanns det naturligtvis förare som tyckte

det var besvärligt. De angav oftast som skäl till detta att passagen var smal och

trång. Att medelhastigheterna i samband med samtliga utformningar var klart

under 50 km/h kan naturligtvis också tolkas som att det inte var helt besvärsfritt

att passera.

Skyltad information

När man lite mer i detalj vill veta vad som kan göra det besvärligt respektive lätt

att passera ett Vägarbete spelar naturligtvis skyltningen en viktig roll. Det första

steget för en trafikant som närmar sig ett Vägarbete är ju att inhämta deninfor-

mation som presenteras i ingången. Enligt trafikanternas egna bedömningar
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vållade de studerade utformningsalternativen dem inte några problem med att

inhämta given information.

Informationsinhämtningen är beroende av en annan faktor som är viktig att ta

hänsyn till, nämligen mängden skyltad information. För samtliga studerade ut-

formningar ansåg fyra av fem trafikanter att den presenterade informationen var

lagom. De trafikanter som tyckte de fick för lite information återfanns främst i

 

den trafikantgrupp som hade passerat farthindret (guppet), medan störst andel av

de som tyckte att det var för mycket information hade passerat när den traditio-

nella utformningen hade utökats med tavlor med information om arbetet. Ut-

formningarna fri fart i kombination med fysiska hinder, övervakningszon och

hastighetsåterkoppling via "Din fart" skylten resulterade alla i relativt stora ande-

lar trafikanter som inte visste vad de tyckte om mängden information. Resultaten

tyder återigen på att skyltarna "Övervakningszon" och "Din fart" m uppfattades

som information.

Motiverad utformning

Ytterligare en faktor som starkt påverkar trafikanternas inställning till vägarbeten

är att de, när de väl kommer in i arbetsområdet, uppfattar dess utformning (både

avseende skyltning och fysiska avskärmningar) som motiverad med hänsyn till

de faktiska förhållandena. Ingen skyltning som testades i den här studien ansågs

direkt omotiverad, däremot upplevdes några skyltningslösningar mindre motive-

rade än andra. Trafikanterna tyckte att informationen som presenterades i sam-

band med "Din fart" skylten, fri fart i kombination med fysiska hinder samt i

samband med rörliga märken var mindre motiverad än den som gavs i alterna-

tivet med informationstavlor, vars information de bedömde vara mest motiverad

(meningsfull, riktig). De tre alternativen med mindre motiverad information

uppvisade dessutom en tendens till att innehålla två undergrupper av trafikanter,

med olika graderingar av informationens meningsfullhet,m respektive trafi-

kantgrupp. Resultaten tyder på att trafikanterna värderade vetskapom vilket

arbete som utfördes, hur länge arbetet skulle pågå, vad arbetet innebar för dem

som trafikanter osv. högt. Däremot tycks de ha ansett att det var mindre motive-

rat att bli påmind om sin faktiska hastighet (att de körde för fort?). En förklaring

till detta kan naturligtvis vara att hastighetsåterkopplingen kändes omotiverad om

man låg i en kö som kanske rörde sig betydligt långsammare än nedskyltad has-

tighet. En annan anledning kan vara att trafikanterna väl visste vilken hastighet

som gällde, och också ansåg att de på egen hand kunde anpassa farten korrekt

utan hjälp från en återkoppling, väl medvetna om sin egen hastighet i förhållande
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till hastighetsgränsen. Skyltningen bedömdes mindre motiverad även i de två fall

då ingen hastighetsnedsättning skyltades. Detta pekar mot att trafikanterna då

saknade en rekommendation, som man sj älv kunde bestämma om man skulle

överträda, med motiveringen att man hade god kontroll över situationen, eller

följa.

Inget utformningsalternativ ansågs heller direkt omotiverat avseende den fysiska

utformningen. Relativt sett tyckte trafikanterna att utformningen med ett gupp

som farthinder vara minst motiverad. En orsak till den negativa synen på fart-

hindret var troligen att trafikanterna upplevde lösningen som "tvingande", dvs de

var tvungna att köra saktare än desjälva bedömde var nödvändigt. Farthindret

skapade alltså inte acceptans för att sänka farten. Några trafikanter kommen-

terade emellertid spontant att guppet var en mycket bra lösning. Även alternativet

med skylten "Din fart" upplevdes vara mindre motiverat avseende den fysiska

utformningen. Kanske upplevdes skylten som ett (mindre motiverat) fysiskt

hinder snarare än som en understödj ande information, vilket var intentionen.

Alternativet med utökad information via ytterligare tavlor utkristalliserade sig

tillsammans med referensalternativet som de mest motiverade fysiska utform-

ningarna. Dessa två utformningar var de som innehöll minst fysisk utrustning.

Trafikanternas osäkerhet

En viktig uppgift vid utformningen av vägarbeten (liksom vid utformningen av

trafikmiljön generellt) är att minska förarnas osäkerhet om hur de ska bete sig,

och på så sätt frigöra kapacitet hos dem till viktigare uppgifter. Inget av utform-

ningsalternativen i studien skapade någon nämnvärd osäkerhet hos trafikanterna

angående Vägvalet förbi vägarbetsplatsen. Att så var fallet tillskrev många trafi-

kanter dels bra information och vägvisning (en utformningsfaktor) och dels sin

egen vana som fordonsförare (förarrelaterad förmåga). De trafikanter som upp-

levde problem uppgav att de var osäkra på hur de skulle tolka uppsatta rikt-

ningspilar, och på om de körde på rätt sida om olika trafikdelare.

I de två fall då ingen hastighetsnedsättning skyltades (alternativet fri fart i kom-

bination med fysiska hinder och alternativet med rörliga märken) var däremot

osäkerheten hos trafikanterna om Vilken hastighet de skulle hålla betydligt större

än för de övriga utformningsalternativen. Trafikanter som var osäkra på gällande

hastighet motiverade, både då hastigheten var och inte var nedskyltad, detta med

att de missat hastighetsskylten, inte sett hastighetsskylten m fl liknande skäl. De

sj älvrapporterade förklaringarna tyder på nedsatt uppmärksamhet trots att trafi-
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kanterna passerade ett aktivt Vägarbete. Kommentarerna tyder också på att trafi-

kanterna tog för givet att det funnits en hastighetsskylt, och alltså förutsatte att

ansvaret för hastighetsvalet inte helt lagts på dem själva.

Bland de trafikanter som uppgav att de inte var osäkra på vilken hastighet de

skulle hålla var den vanligaste förklaringen att de sett hastighetsskylten. Vissa

lade även ansvaret på sina medtrafikanter och sa att de bara följde kön, medan

andra ansåg sig ta hänsyn till förhållandena och påstod att det inte gick att köra

fort.

Arbetare och arbetsfordon

En viktig faktor för att skapa bättre arbetsmiljö för arbetarna är att de upptäcks av

trafikanterna, särskilt när de befinner sig i direkt anslutning till det körfält trafi-

kanterna nyttjar för sin framfart. Det är också viktigt att trafikanterna kan sätta

sig in i arbetarnas uppgifter och därmed förutse deras agerande. På så sätt skapas

förutsättningar för att motivera trafikanterna att köra långsammare och hänsyns-

fullare. I den här rapporterade studien tyckte trafikanterna att det var lätt att upp-

täcka arbetarna inom arbetsområdet oberoende av utformningen av detta. Det

alternativ då arbetarna var klädda i den nya varselklädseln skilde sig inte från

övriga alternativ i detta avseende. Den troliga orsaken till detta var att arbetarna

var lätta att upptäcka redan med traditionell klädsel. Under samtliga mätpass

kommenterade också många trafikanter att just klädseln gjorde det lätt att upp-

täcka arbetarna. En annan orsak, till att arbetarna med den ny varselklädsel inte

upplevdes lättare att upptäcka, kan vara den stora spridningen i individuella be-

dömningar, som i sin tur kan ha sin grund i variationer i arbetarnas närvaro och

position på arbetsplatsen. De problem som påpekades i samband med att upp-

täcka arbetarna var att de skymdes av maskinerna och röken.

Trafikanterna upplevde också att de för samtliga alternativa utformningar hade

klart för sig vilket agerande de kunde förvänta sig från arbetare och fordon på

arbetsplatsen.

Påverkan på körsätt

Totalt angav drygt hälften av trafikanterna att beläggningsarbetet påverkade deras

sätt att köra. Många trafikanter ansåg alltså att deras körsätt m påverkades. Ett

vanligt försvar för detta var deras stora förarvana och kännedom om vägsträck-

ningen. Många kommentarer innehöll dock förklaringar om att man anpassade

sig på olika sätt. Dessa trafikanter påverkades ju egentligen fast de inte själva
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uppfattade det så! Den redovisade andelen trafikanter vars körsätt påverkades är

därför troligen i underkänt.

Störst andel trafikanter som rapporterade att det egna körsättet påverkades åter-

fanns i alternativet med rörliga märken. Motiveringen från trafikanterna att de

var rädda om bilen uppträdde!. Vid samtliga alternativa utformningar uppgav den

största andelen trafikanter att närvaron av Vägarbetare var den faktor som påver-

kade det egna körsättet mest. Kanske något förvånande var andelen som tyckte så

lägst för det alternativ där arbetarna bar den nya varselklädseln. Hindren och av-

skärmningarna var den viktigaste faktorn för en icke försumbar andel av de trafi-

kanter som passerade vid fri fart i kombination med fysiska hinder, liksom

skyltningen var det för referensalternativet. För utformningarna varselklädsel och

gupp angav många trafikanter att den egna tolkningen hade störst inverkan på

körsättet.

Trafikanternas sj älvrapportering av hur deras körsätt påverkades innehöll i stort

sätt enbart positiva, önskvärda och förväntade beteenden som sänkt hastighet,

skärpt uppmärksamhet och ett överlag lugnare körsätt. Ett fåtal trafikanter upp-

gav negativa beteendeförändringar som spänd, ryckig, osäker och irriterad

körning.

Hastighet

Uppmätta hastigheter, både medelnivåer och maximifarter, varierade mellan ut-

formningsalternativen. Den traditionella utmärkningen resulterade i både högst

medelhastighet och högst toppfart. Guppet som farthinder "tvingade" naturligtvis

förarna att sänka farten bl a som det antyddes för att inte riskera att fordonet

skulle ta skada, och resulterade därmed i låg hastighetsnivå och låg toppfart.

Samma effekt åstadkom den påstådda övervakningen. Tolkningen av detta måste

vara att trafikanterna ogärna vill bli ertappade med att köra för fort, även om det i

andra situationer, då "storebror" inte antas se, kan vara si och så med efterlev-

naden av gällande hastighetsgräns och förståelsen för varför den satts. Utform-

ningen med rörliga märken var det tredje alternativet som resulterade i klart lägre

hastigheter än övriga utformningar. Utformningen upplevdes som trång, och det

gällde även att i någon mån rädda fordonet, främst från repor från de rörliga

detaljerna.

33



Från hastighetsfördelningarna år det uppenbart att en icke försumbar andel av

trafikanterna i referensalternativet och alternativet med varselkl'adsel passerade

vågarbetet med en hastighet högre än 50 km/h.

Det bör slutligen påpekas att det vid resultatbedömningen är viktigt att beakta att

redovisade upplevelser och hastigheter baseras på ett relativt litet trafikant-

material. Ett speciellt problem har varit variationen i mängden insamlade data

under de olika måtpassen. Dettaförhållande får man emellertid leva med då man

genomför studier i samband med en "tight" planerad operativ verksamhet. Ett

beslut att på grund av sådana svårigheter underlåta att genomföra studier av den

typ som redovisas här bedömer vi som en sämre lösning.
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SLUTSATSER

Inget av destuderade alternativen att utforma arbetsområdet för

beläggningsarbete upplevdes besvärligt att passera.

Den presenterade informationen ansågs lätt att inhämta för samtliga

studerade utformningar.

Trafikanterna bedömde Överlag informationsmängden vara lagom.

Skyltad information upplevdes mindre motiverad för utformningen med

hastighetsåterkoppling och då ingen hastighetsnedsättning skyltades (fri

fart i kombination med fysiska hinder samt rörliga märken.

Ville trafikanterna inte ha hastighetsåterkoppling?

Då den konventionella utformningen utökades med information om själva

arbetet bedömdes informationen vara mest motiverad.

Då ett fysiskt farthinder eller hastighetsåterkoppling introducerades

upplevdes den fysiska utformningen minst motiverad.

Ingen av destuderade utformningarna skapade osäkerhet om Vägvalet

förbi vägarbetet.

Då ingen hastighetsnedsättning skyltades ökade trafikanternas osäkerhet

betydligt om vilken hastighet de skulle hålla.

En rekommendation saknades tydligen!

Trafikanterna upplevde genomgående att de hade kontroll över vad som

kunde hända inom arbetsområdet.

Redan då arbetarna bar den traditionella klädseln ansågs de genom-

gående vara lätta att upptäcka.

Arbetare klädda i den nya fluorescerande varselklädseln bedömdes inte

vara lättare att upptäcka än arbetare i traditionell klädsel.
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Cirka hälften av trafikanterna rapporterade att deras körsätt påverkades av

beläggningsarbetet.

För alla utformningarna kommenterade trafikanterna att närvaron av

arbetare var den faktor som påverkade körsättet mest. Andelen trafikanter

som tyckte så var dock minst då arbetarna bar den nya varselklädseln!

Medelhastigheterna var för samtliga utformningsalternativ under 50 km/h.

Alla de sju "nya" sätten att utforma arbetsområdet resulterade i lägre

medelhastighet än den traditionella utformningen.

Andelen fordon i de högre hastighetsintervallen (över 50 km/h) var störst

för den traditionella utformningen och då arbetarna bar varselklädsel.

Trafikanterna sänkte hastigheten mest i samband med de utformningar

som innehöll kraftigast fysiska hinder, och då övervakningszon skyltades.

Dessa lösningar var samtidigt minst "populära" (hade låg acceptans).

Utformningar med mycket "ren" information och mindre fysisk utrustning

accepterades bäst, men resulterade i de högsta hastighetsnivåerna.
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Bilaga 9

Frågor till trafikanter
efter passage av belåggningsarbete

vid Finspång

Inledning

/Någon lite ursäktande inledning/

Förlåt att jag hindrar Dig i Ditt resande.
Har Du blivit stoppad och intervjuad på den har vågstråckan

tidigare?

Om ja: Låt trafikanten fortsatta utan att bli intervjuad igenl
Om nej: Skulle Du vilja svara på några frågor med anknytning

till vägarbetet Du just passerat?

Jag som ställer frågorna jobbar i ett Vågverksprojekt. Vi studerar

olika vågstråckor, dår Vägverket utför arbete. Målet är att skapa
bästa möjliga förhållanden för både trafikanter 9911 Vägarbetare.

Jag vill ställa några frågor till Dig för att få en uppfattning om
förhållandena på det vagavsnitt Du just passerat, sett ur Din

personliga synvinkel.

Inga svar år :att eller fel Det år 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 få

fortsätta utan att svara/

Glöm inte att tacka trafikanterna för deras medverkan

(OBSl gäller alla i bilen)ll

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

 

Lena Nilsson, VTI

27 september, 1993

Rev 5 oktober 1993

'Arbete på våg, Referensarbetsplatser'

Finspång



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Bilaga 10

'Frågor till trafikanter efter passage av belåggningsarbete
vid Finspång

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 har 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 våg för dagens resa

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

vet ej

91111121:

Var det svårt att inhämta (upptäcka, lasa, förstå) informationen som
gavs på skyltarna i anslutning till vägarbetet? (in-/utgång, inom)

Skalan inte alls (svårt) ---> svårt)

Vad tycker Du om mängden information som gavs på skyltarna?
för lite, vad saknades ............................................................................ ..

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

lagom

vet inte

Tycker Du att informationen på skyltarna var motiverad (menings-
full. riktig) utifrån förhållandena inom vägarbetsområdet?
Skalan inte alls (motiverad) ---> mycket (motiverad)

Tycker Du att den fysiska utformningen av vägarbetsområdet
(avskarmningar med grindar, koner, sidomarkeringar, införande av

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

 

'Arbete på väg. Referensarbetsplatser'

Finspång

Lena Nilsson, VTI

24 september, 1993

Rev 4 oktober 1993



Bilaga 10

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

Varför var det ....?

9) Var Du osäker på hur (vilken väg) Du skulle köra genom
vägarbetsomrädet?

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

Varför var Du ....?

10) Var Du osäker på vilken hastighet Du skulle hälla genom
vägarbetsomrädet?

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

Varför var Du ....?
Vilken Skyltad hastighetsbegränsning gällde förbi själva

arbetsplatsen?

rätt, fel, vet ej

1 1) Var det lätt att upptäcka vägarbetarna inom vägarbetsomrädet?
Skalan inte alls (lätt) ---> mycket (lätt)

Varför var det .... ..P

12) 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)

13) Blev Du stressad av vägarbetet?
Skalan inte alls (stressad) ---> mycket (stressad)

14) Påverkades Ditt sätt att köra av vägarbetet?

ia, 1181'

M: 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

Tack för hjälpen!!
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Svarblankett heläggningsarbete vid Finspång

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

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

Fordon: D P-bil D P-bihsláp El L-bil E] Buss EI Annat

[I nästan varje dag ( t ex varje vardag)
[I några gånger i veckan
U några gånger i månaden
D några gånger om året

I ) Hur ofta?

El annanvad .................................................... ..

2) Bråttom? D ia U nej

3) Visste om Vägarbete? E] ia D nei

Om nej: Om Du vara!? [3 gjort dagens resa som planerat
E] avstått dagens resa

E] valt annan väg för dagens resa
Dannat.vad ........................................................... ..

D vet ej

4) Inhämta info? l----*-2-----3-----4-----5

5) Mängd info? [Hör lite,vad saknades .
[3 för mycket, vad var överflödigt ................. ..
U lagom
D vet inte

6) info motiverad? i-----2-----3-*---4-----5

7) Utforma. motiverad? I-----2-----3-----4-----5

8) Besvärligt passera? I»u-»-2--u-*3--*--4-----5

Färfár? .. .

9) Osäker hur köra? l-»- --2-----3-»-w4--w--5

Farfar? ..

Lena. Nilsson. VTI
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10) Osäker hastighet? 1-----2-----3-----4----5

.5234:217 E] rätt E] fel ....... .. E] vet ej

' 1 U Upptäcka arbetare? I-----2-----3---- 4-----5

iärfár? .

12) Osäker arbetare/fordon? 1-----2-a----3--.---4-----5

13) Stressad? i----2----- 3-«----4-----5

14) Körsatt? D ja [3 nej

gm: itä/få" 11718?......... ............................................................................

Qnga: Hur? ........................................................................................

52141.? [3 skyltningen
U fysiska hinder och avskármningar
D närvaron av Vägarbetare
[3 Din egen tolkning av förhållandena

D annat, vad? ........................................................... ..
D vet ej
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Utformning av studie och

instruktion till attitydintervju av trafikanter
vid beläggningsarbete utanför Finspång

Delges projektgrupp i Linköping, och särskilt de som ska
intervjua, så att intervjuerna blir så lika som möjligt
utförda.

11 I.. I.

1) Syftet med Finspångsstudien är att förbättra arbetsmiljön

vid beläggningsarbete genom att få trafikanterna att passera

på ett mer hänsynsfullt sätt.

2) Effekter av olika arrangemang på arbetsplatsen (informa-

tion, avspärrningar, visuell ledning. klädsel etc) ska studeras

för att upptäcka eventuella effekter på trafikanternas

beteende.

3) Trafikantintervjuer (attityder), hastighetsmätning,

videofilmning, fotografering används för att registrera

effekter och förhållanden.

4) Sju olika arrangemang (skyltning, utformning) ska studeras.

Mätdag l: Utformas vägarbetsplatsen enligt gängse regler för

trafikanordningsplan (dvs nedtrappning av hastighet

med 70 och 50 skyltar, en skärmvagn med superpil

och blixtljus). Dessutom informationstavlor (som

anger vad som väntar framöver, tack för visad hänsyn,

samt att intervju väntar).
Detta är vårt
Hmm: Resultaten speglar dagens hastigheter och

trafikantattityd er.

Mätdag 2: Utformas vägarbetSplatsen som för mätdag l (dvs

hastighetsnedtrappning, och en skärmvagn), men
med varselklädsel på arbetarna.

limmas: Trafikanten sänker farten, och blir mer
positivt inställd om man ser arbetarna bättre.

Mätdag 3: Utformas vägarbetsplatsen som för matdag 1 (dvs
hastighetsnedtrappning, och en skärmvagn), men

med fysiskt gupp. Guppet föregås av skyltar
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"ojämn vägbana" och "30", och placeras i nära anslut-
ning till (avstånd före?) själva beläggningsarbetet.

Hmm: Ett kraftigt farthinder, lämpligt placerat, får

trafikanten att sänka farten förbi själva arbetsplatsen.

och inse att det är nödvändigt.

Mätdag 4: Utformas vägarbetsplatsen som för mätd ag l (dvs
hastighetsnedtrappning, och en skärmvagn), men

med elektronisk skylt som anger individuellt

fordons hastighet (ex "Din fart '70 km"). Skylten

placeras i nära anslutning till (avstånd före?) själva
beläggningsarhetet.
51mm: En lämpligt placerad påminnelse om vilken

fart man håller, att jämföras med rekommenderad
hastighet, får trafikanten att sänka farten förbi själva
arbetsplatsen, och inse att det är nödvändigt.

Mätdag 5: Utformas vägarbetsplatsen man hastighetsnedtrapp-

ning, men med LLQ skärmvagnar och sidomarkerings-

skärmar.

085 W, dvs alldeles för höga hastigheter vid

passage, skyltas 50 km/h just vid beläggningsarbetet.

W: Då trafikanten ges ansvar att själv välja
hastighet utifrån aktuella förhållanden, är han/hon
mera motiverad att köra sakta förbi själva belägg-

ningsarbetet.

Mätdag 6: Utformas vägarbetsplatsen som för mätdag 5 (dvs utan
hastighetsnedtrappning, men med 14:e skärmvagnar

o_ç_h sidomarkeringsskärmar) med informa-
tionsskylt " Övervakningszon

OBSH Qm_kr_i_§, dvs alldeles förhöga hastigheter vid

passage, skyltas 50 km/h just vid beläggningsarbetet.

times: Risken för upptäckt får trafikanterna att

sänka hastigheten, kanske motvilligt.

Mätdag 7: Utformas vägarbetsplatsen nästan som för mätdag 5

(dvs utan hastighetsnedtrappning, men med två l!!!
skärmvagnar Qc_h sidomarkeringsskärmar) förstärkt
med rörliga snurror (på skärmvagn, istället för vissa

sidomarkeringsskärmar mm.).

OBSII mm, dvs alldeles för höga hastigheter vid

passage, skyltas 50 km/h just vid beläggningsarbetet.
Hxnotes: Rörliga föremål drar till sig uppmärksamhet,

får trafikanterna att "vakna till" och "komma ihåg" att
anpassa farten till förhållandena inom arbetsområdet.

att studera (ändra) endast en
komponent i taget.
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En mätdag per utmärkning bör avsättas. Ordningen i vilken

de olika arrangemangen (pkt 4) studeras kan styras av
slumpen, eller praktiska överväganden (vilket lett till
ordningen under pkt 4).

E E.. I I.

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Allteftersom det rörliga arbetetfortskrider iordningställs en

intervjuplats inom vägarbetsplatsen, menMför
trafikanten under passage av själva beläggningsarbetet.

Intervjuplatsen ska vara en plats där det är enkelt och
att vinka in trafikanterna. Bra om det finns

plats för 3, helst flera bilar samtidigt.

Trafikvakt från W tas till hjälp för att "vinka in" trafikanter
till intervjuplatsen. Vakten väljer fordon slumpmässigt, så

att intervjuarna hela tiden har trafikanter att intervjua, och
så att in-/utslussning av fordonen till/från intervjuplatsen

flyter störningsfritt.

Två km i en ochW(mot trafiken) beläggs per

dag. Endast trafikanter i en få'rdciktning (den mest störda)

intervjuas. Detta innebär att ena dagen intervjuas trafikan-
ter som kör mot Norrköping, och nästa dag intervjuas

trafikanter som kör mot Finspång. Intervjuplats iordning-

ställs alltså i olika "ändar" av arbetsområdet olika dagar.

Flera personer (målsättning 4) avdelas för att genomföra

intervjuerna.

Intervjuer ska göras vid förslagsvis

under ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass.

Lämpliga tider kan vara 9.00-11.00 och 13.00-15.00.

En icke försumbar andel av trafiken på 5 1 :an antas vara

pendeltrafik. För de valda mättiderna bör en eventuell

riktningseffekt på grund av pendling vara minimal.

Hastighet mäts med radarpistol vid själva beläggnings-

arbetet. Hastighetsvärden på individuella fordon registreras.

(Köfordons hastighet registreras inte, dvs några sekunders
lucka krävs mellan fordon för att mätning ska genomföras.)

Målsättningen är att göra mätningarna under samma tider

som intervjuerna. Absolut minimum (II) är att registrera
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Bilaga 12

lika många hastighetsvärd en som intervjuer under ett

mätpass.

Eventuellt kan hastighetsmätning på andra ställen längs

arbetsområdet (ingång till chikan, utgång ur chikan, slutet
av områd et) göras på andra tider för att ge en överblick

över hastighetsfördelningen vid passage genom

vägarbetsområdet.

Foto och video som dokumentation på de slutligen valda

arrangemangen samt mät- och intervjuplatser.

Det är viktigt att alla bilister t ex att exakt

samma förutsättningar ges (ordagrann[nåjal] återgivning av
'Inledning'), att exakt samma frågor ställs och helst "på
samma sätt" (dvs mer eller mindre upplåsning). Föregrip

inte svaret genom att "säga för mycket " i samband med

frågan!

Notera svaren från varje trafikant påW.De

blir då mycket enklare att hantera efteråt. Glöm inte att
notera vilka förutsättningar som gällde, genom att fylla i

datum, tid, arrangemang (se pkt 4), väderförhållanden och

riktning på svacsblaget.

Ta in så många svar som möjligt (tumregel: varje intervjuare
bör klara att fråga ut 15-20 trafikanter per 2 timmars pass).

Det är nog bra om vi kan ha 3-4 intervjuare (-= ca 45-80

svar per 2 tim). ^

Det är lättare att analysera svar som är lite mer strukture-

rade. 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 själva hålla det.

Intervjuaren läser frågorna och markerar själv svaren på
blanketten.

Fråga 1: Exempel på fråga med givna svarsalternativ.

Kryssa lämpligt.

Fråga 4: Exempel på fråga där skalan används. Be
trafikanten titta på skalan, som han/hon själv håller. Läs
frågan. Reka och säg skalans 'ändpunktsord'. Tydliggör vad
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andpunkterna står för (beskrivet i ord), och att mellanlágen
anger grader däremellan. Förvissa Dig om att den svarande
inte uppfattar andpunkterna som ända alternativ, utan är

klar över att det även går att svara med andra siffror

(grader) än 1 och 5.W trafikanten att svara genom
att ange den siffra som bäst överensstämmer med

hans/hennes uppfattning. Markera trafikantens svarssiffra.

Läs följdfrågan. Försök ange svaret kort, t ex i form av ett

par karakteristiska ord. Undvik att trafikanten ger långa
svarsutlaggningar. Tiden är begränsad, och kan användas

bättre (till att samla in ytterligare svar)H!
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