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FÖRORD

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

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

bidrag från Arbetslivsfonden.

Den rapporterade studien har genomförts som ett samarbete mellan

- VTI,

- Vägverkets projektgrupp för "Backning vid Vägarbete" under ledning av Jan

Skoglund, Härnösand och

- Vägverkets lokala projektgrupp i Linköping under ledning av Tony

Hellström.

Vägverket Härnösand har ansvarat för framtagning och montering av de testade

utrustningarna för backvarning, samt för studiens genomförande.

Vägverket Linköping har ansvarat för studien av beläggningsarbete inom vilken

föreliggande backvarningsstudie har genomförts.

VTI har ansvarat för framtagning av frågeformulär, samt analys av data insam-

lade via frågeformulären. Från VTI har Lena Nilsson och Maria Berlin arbetat i

projektet.

Tack alla inblandade för ett intressant och givande samarbete!



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD ................................................................................................. "2

1 INLEDNING........................................................................................4

2 SYFTE ............................................................................................... ..4

3 STUDERADE METODER FÖR BACKVARNING ........................ ..5

4 METOD ............................................................................................. ..6

5 RESULTAT ....................................................................................... ..7

5.1 Backning i samband med beläggningsarbete, allmänt ................. ..7

5.2 FÖreskriven backvarning idag ...................................................... ..9

5.3 Andra metoder för backvarning ................................................... ..10

5.4 Kommunikation mellan läggare och arbetare på Vägen ............... ..15

5.5 Hypotetiska lösningar .................................................................. ..16

6 SAMMANFATTNING ..................................................................... ..18

7 REFERENSER .................................................................................. ..19

Bilaga 1 FRÅGOR TILL BELÄGGNINGSARBETARE VID ARBETET I

FINSPÅNG

Bilaga 2 FRÅGOR TILL LASTBILSCHAUFFÖRER VID BELÄGGNINGS-

ARBETET I FINSPÅNG



1 INLEDNING

Backning, särskilt med tunga fordon, är en ur trafiksäkerhetssynpunkt riskfylld

manöver. Föraren ska samtidigt som han/hon manövrerar fordonet hålla uppsikt på

trafiken, bakåt såväl som framåt. Uppgiften försvåras av att området alldeles

bakom fordonet inte kan överblickas av föraren. På längre avstånd från bilen

skyms dessutom sikten bakåt av fordonsdetaljer i vissa vinklar.

Backning förekommer frekvent vid vissa vägarbeten. Beläggningsarbete är ett

sådant, där backning med lastbil förekommer dels i trafiken, och dels inom sj älva

det med fysiska hinder avgränsade arbetsområdet där beläggningsarbetarna

befinner sig. "Transportbackning" kan behöva ske under ganska långa sträckor och

i tät trafik. "Intillbackning" till beläggningsmaskinen är nödvändig för att leverera

asfaltmassa. Vägverket föreskriver idag att lastbilar som används vid beläggnings-

arbete ska vara utrustade med bakåtriktade blixtljus, som varnar vidbackning

(Vägverket 1993).

Två dödsfall under backningsmanövrer inträffade inom Vägverket sommaren

1989. Händelserna medförde att Vägverket startade en översyn av metoder och

utrustningar i syfte att förbättra säkerheten vid backning i samband med Vägarbete.

I satsningen skulle försök med nya lösningar för backvarning och överbevakning

av backningsmomentet genomföras. Ett beläggningsarbete utanför Finspång

(Nilsson och Berlin 1994), också ingående i projektet "Arbete på väg, Referens-

arbetsplatser", bedömdes vara ett lämpligt tillfälle för studium av olika back-

varningsmetoder.

2 SYFTE

Backvarningsstudiens syften var

0 att studera de backande chaufförernas upplevelser då olika metoder användes

för att varna för och övervaka backningsmomentet.

- att studera beläggningsarbetarnas upplevelser då olika metoder användes för

att varna för och övervaka backningsmomentet.



3 STUDERADE METODER FÖR BACKVARNING

Alternativ 1: Blixtljus i kombination med ljudsignal på backande lastbil

Idag föreskriver Vägverket att lastbilar som används vid beläggningsarbete ska

vara utrustade med bakåtriktade blixtljus, som ska användas som varning vid

hackning. Två lampor med kraftigt blinkande orange ljus ska finnas baktill på

fordonet. De ska vara lågt placerade och aktiveras då fordonets backväxel läggs i.

För att på ett bättre sätt påkalla uppmärksamhet och varna personer som befinner

sig inom arbetsområdet förstärktes (i alternativ 1) de föreskrivna bakåtriktade

blixtljusen med en ljudsignal, som ljöd över arbetsområdet. Även den förstärkta

varningen (ljus + ljud) aktiverades då lastbilens backväxel lades i.

Alternativ 2: Mänsklig backningsvakt

Istället för tekniska backvarningssystem avdelades i alternativ 2 en personal till att

fungera som backningsvakt. Vakten assisterade chaufförerna under backnings-

manövern och påkallade uppmärksamhet hos arbetarna på Vägen. Backnings-

vakten hade tillgång till en radioutrustning för att kunna kommunicera med

chaufförerna.

Alternativ 3: TV-kamera och monitor på/i lastbilen

För att förbättra förarnas sikt bakåt utrustades de använda lastbilarna med en TV-

kamera monterad baktill på fordonen. Kameran aktiverades då fordonens back-

växel lades i. En tillhörande monitor, som gav föraren en total överblick av det av

kameran avsökta området bakom lastbilen, monterades i lastbilshytten. I tre bilar

placerades monitorn centralt, medan den på grund av bilens utformning måste

placeras mer perifert (sämre ur betraktningssynpunkt) i en bil. Ett problem var att

det var svårt att undvika att få med skymmande lastbilsdelar på bilden.

Alternativ 4: Kommunikation mellan asfaltläggare och markfolk

Föraren av asfaltläggaren och arbetarna på Vägen utrustades med ett radio-

kommunikationssystem (A.S. UNICOM) för att de skulle kunna hålla direkt-

kontakt med varandra, bl ai samband med backningsmanövrer.



4 METOD

Två frågeformulär (Bilagorna 1 och 2) användes för att samla in beläggnings-

arbetarnas och lastbilschaufförernas upplevelser då de olika backvarningssystemen

användes. Frågorna i formulären åtföljdes av ett antal givna svarsalternativ, som

de svarande skulle välja bland. De hade också möjlighet att fritt, med egna ord

motivera sina svar. Deltagarna fyllde sj älva i formulären under en arbetsplatsträffi

Finspång.

Vägverkets asfaltläggarlag utanför Finspång bestod av fem personer. Dessa hade

arbetat i yrket respektive ett (2 st), 11, 18 och 25 år. Fem privata lastbilsåkare

transporterade asfalt till det aktuella beläggningsarbetet. Denna typ av transport

hade ingått i deras arbetsuppgifter under respektive 3, 4, 6 och 7 år (antal år i

arbetet saknas för en chaufför). Data om upplevelserna i samband med användning

av olika metoder för backvarning insamlades alltså från totalt tio personer, som

tillhörde två olika yrkesgrupper. Materialet är alldeles för litet för att göra någon

statistisk analys. Resultaten redovisas därför endast i form av beskrivande text,

och diagram med antalet individer som angett respektive svarsalternativ på den

vertikala axeln.

Observera att det är omöjligt att dra några långtgående generella slutsatser

från tio personers svar!

De studerade backvarningssystemen användes under en eller ett par dagar vardera

under beläggningsarbetets gång. De tio personer som besvarade frågeformulären

hade eller fick (om än under kort tid) erfarenhet av samtliga testade varnings-

metoder.



5 RESULTAT

5.1 Backning i samband med beläggningsarbete, allmänt

Arbetsorganisatiøn

Chaufförernas och beläggningsarbetarnas bedömningar av hur organisationen

vanligen fungerar vid beläggningsarbete visas i Figur 1. De tillfrågade chauffö-

rerna var något mer positivt inställda till organisationen jämfört med belägg-

ningsarbetarna.

De två arbetare som upplever att organisationen vid beläggningsarbete fungerar

"ganska dåligt" motiverade detta med för dålig respekt för skyltningen inom den

egna yrkesgruppen, samt att ingen bryr sig om deras (arbetarnas) situation efter att

datum satts för arbetets genomförande. I Övrigt tyckte arbetarna att deras egen

organisation fungerar bra. De kommenterade dock att det inte är bra att byta

patrullfolk under beläggningssåsongen, och att trafiken är det stora problemet.

Arbetets organisation

 

Anta15_

    

D Beläggn.arb.

  

Chaufförer

         

 

       

     

' I I
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' humant.. «

Mycket dåligt Ganska dåligt Ganska bra Mycket bra

Figur 1: Beläggningsarbetarnas och chaufförernas bedömningar av hur arbets-

organisationen fungerar vid beläggningsarbete, i 5 steg från "mycket

dåligt" till "mycket bra".

Chaufförernas positiva inställning till arbetets organisation grundades på erfaren-

heten att hur väl beläggningsarbetet fungerar i hög grad beror på låggarlaget, och

att detta för det mesta är ett väl sammansvetsat arbetslag som utför ett bra arbete.



Största risk

Beläggningsarbetarna och chaufförerna ombads att ange vilken fas i hackningen

de upplever som _me_st riskfylld. Resulterande fördelningar för de givna alterna-

tiven redovisas i Figur 2. En beläggningsarbetare kunde inte skilja ut en typ av

hackning som mest riskfylld, utan tyckte att alla de tre föreslagna hacknings-

faserna var lika riskfyllda.
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intill läggaren närhet "transportbackning"
långt från

Figur 2: Fördelningar över beläggningsarbetarnas och chaufförernas upp-

fattningar om vilken typ av hackning som är mest riskfylld. En

beläggningsarbetare markerade alla de 3 preciserade alternativen.

För båda yrkeskategorierna tyckte flest individer att "transportbackning" är mest

riskfylld. Chaufförerna ansåg detta moment mest riskfyllt eftersom de då backar

mot trafiken, och upplever att trafikanterna blir mycket förvirrade. Beläggnings-

arbetarna tyckte att "transporthackningen" är mest riskfylld för att den delvis sker i

trafikströmmen, och utförs kors och tvärs mellan konor och markeringar. De ser

också en risk i att de sj älva inte upplever sig ha någon möjlighet att ingripa under

detta moment. En annan kommentar var att "transportbackning" är mera riskfylld

än hackningens övriga faser eftersom personer som uppehåller sig nära asfalt-

läggaren är mer uppmärksamma på hackande fordon, vilket gör sådan "nära"

hackning säkrare.

En chaufför tyckte att momentet att backa intill läggaren är mest riskfyllt på grund

av att någon person kan vara kvar vid "kassenkussen ?". Den osäkraste hack-



ningen sker enligt ytterligare en chaufför i läggarens närhet, beroende på att det är

svårt att bedöma hur personer som uppehåller sig inom detta område (och kanske

är ovana vid asfaltarbete) uppfattar situationen och agerar.

Varna omkringvarande

De tillfrågades bedömningar av hur viktigt det är att varna omkringvarande vid

backning redovisas i Figur 3. En beläggningsarbetare tycker det är "ganska

Viktigt", medan alla övriga tycker att det är "mycket viktigt" att varna vid backning

inom vägarbetsområdet.

Varna omkringvarande
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Figur 3: Beläggningsarbetarnas och chaufförernas bedömningar av hur viktigt

de tycker det är att varna omkringvarande vid backning.

Beläggningsarbetarna pekade på att det är viktigt att varna på grund av den höga

ljudnivån som oftast råder på arbetsplatsen, och gör det svårt att urskilja normala

"lastbilsljud". Chaufförernas motiv var istället att det är viktigt att varna för att

undvika olyckor och tillbud. Det är ju chaufförerna som är ansvariga om sådana

inträffar. En annan kommentar (chaufför) var att alla närvarande måste uppmärk-

sammas på "onaturliga" beteenden (som att bilar kommer baklänges), och konti-

nuerligt få veta vad som händer och kommer att hända inom arbetsområdet.



5.2 Föreskriven backvarning idag

Hur chaufförerna känner sig vid hackning med den idag av Vägverket föreskrivna

varningsutrustningen, dvs bakåtriktade blixtljus, och vad beläggningsarbetarna

tycker om detta sätt att varna, redovisas i Figur 4. Hälften av de tillfrågade har

ingen direkt uppfattning, vilket kan tyckas förvånande. Arbetarna kommenterade

att varningsljusen monteras för lågt idag, samt att de borde vara större.

Bakåtriktade blixtljus

         

 

         

      

Antal 5_

4_

:I Beläggnarb.

2_ El Chaufförer

1_

0 I i ' V I A. | I I 1

Mycket Ganska Varken eller Ganska Mycket
dåligt/osäker dåligt/osäker bra/säker bra/säker

Figur 4: Beläggningsarbetarnas bedömning av backvarning med hjälp av

bakåtriktade blixtljus (i 5 steg från "mycket dåligt" till "mycket bra"),

och chaufförernas bedömning av hur de känner sig när de backar med

ensådan varning aktiverad (i 5 steg från "mycket osäker" till "mycket

säker").
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5.3 Andra metoder för backvarning

De föreskrivna bakåtriktade blixtljusen förstärkta med en ljudsignal, backnings-

vakt, och ett kamera-monitor system var de nya metoder som testades i studien.

Samtliga syftar till att minska riskerna i samband med backning. Arbetarnas och

chaufförernas uppfattningar om de olika metoderna, efter att ha konfronterats med

dem, redovisas i det följ ande.

BlixthuS förstärkt med ljudsignal

Arbetarnas uppfattning om det förstärkta varningssytemet (föreskrivna blixtljus

kombinerade med en ljudsignal), och chaufförernas bedömning av hur de kände

sig när de backade med denna varningstyp aktiverad, redovisas i Figur 5. Antalet

personer som varken tyckte detta var ett dåligt eller bra sätt, respektive varken

kände sig osäkra eller säkra, var mindre än då enbart de föreskrivna blixtljusen

användes. En Viss förskjutning av fördelningarna mot mera positiva omdömen kan

iakttas. Arbetarna kommenterade att denna varningsmetod ökade deras chans att

upptäcka den backande bilen, och underlättade för arbetarna på vägen att upp-

märksamma varningen även om de hade ryggen vänd mot den annalkande

lastbilen. Någon var tveksam eftersom ljudsignalen kunde vara svår att urskilja i

den redan höga ljudnivån på arbetsplatsen.

Kombinationen blixtljus - ljudsignal

     

 

         

   

Antal

5 _

4_

3_

I: Beläggnarb.

2_ Chaufförer

1 _

0 I I i: 7' V1 VI I I 1

Mycket Ganska Varken eller Ganska Mycket
dåligt/osäker dåligt/osäker bra/säker bra/säker

Figur 5: Beläggningsarbetarnas bedömning av backvarning med hjälp av

bakåtriktade blixtljus i kombination med en ljudsignal (i 5 steg från

"mycket dåligt" till "mycket bra"), och chaufförernas bedömning av

hur de kände sig när de backade med en sådan varning aktiverad (i 5

steg från "mycket osäker" till "mycket säker").
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Backningsvakt

Vid beläggningsarbetet utanför Finspång provades också att avsätta en personal

som backningsvakt, istället för att varna med hjälp av olika tekniska stödsystem.

Beläggningsarbetarnas respektive chaufförernas bedömningar av denna metod

redovisas i Figur 6. Chaufförerna var enbart positiva till backningsvakt, medan ett

par av beläggningsarbetarna tyckte att metoden var varken bra eller dålig. Två av

beläggningsarbetarna besvarade dessutom inte frågan.

Backvarning mha backningsvakt
Antal

    

D Beläggnarb.

 

Chaufförer

        

   
0 I I I '33' I

Mycket Ganska Varken eller Ganska Mycket

dåligt/osäkdråligt/osäker bra/säker bra/säker

         

Figur 6: Beläggningsarbetarnas bedömning av backvarning med hjälp av

mänsklig backningsvakt (i 5 steg från "mycket dåligt" till "mycket

bra"), och chaufförernas bedömning av hur de kände sig när de

backade med sådan hjälp (i 5 steg från "mycket osäker" till "mycket

säker").

Kommentarer från beläggningsarbetarna till deras lite tveksamma inställning var

att det är mycket svårt att vara backningsvakt eftersom bilarna ibland backar flera

hundra meter. Det påpekades också att det är fel att lägga ansvaret på en speciell

person (backningsvakt) på vägen. Dessutom trodde någon att risken för tillbud

eller olycka ökar då antalet personer inom arbetsområdet stiger.

Rangordning av metoderna

Då arbetarna och chaufförerna tillfrågades vilken av detestade varningsmetoderna

de föredrog, bakåtriktade blixtljus, bakåtriktade blixtjus i kombination med ljud-

signal, eller backningsvakt, blev resultatet enligt Figur 7.
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Bakåtriktade blixtljus i kombination med ljudsignal fick flest röster (3) i båda

yrkesgrupperna. För det alternativet upplevde chaufförerna att de både syntes och

hördes när de backade. Chaufförerna, liksom arbetaren, som föredrog backnings-

vakt motiverade detta med att det inte finns något system som kan ersätta Ögon-

kontakten mellan backningsvakten och lastbilsföraren. Endast en beläggnings-

arbetare föredrog den idag föreskrivna metoden för backvarning, de bakåtriktade

blixtljusen. Motiveringen var att de uppfattas bäst, men då ska de placeras högt.

Prioriterat varningssätt
Antal

El Beläggn.arb.

Chaufförer

   

Bakåtriktade Bakåtriktade Backningsv akt Annat

blixtljus blixtljus+

ljudsignal

Figur 7: Beläggningsarbetarnas och chaufförernas bedömning av vilken

varningsmetod de föredrar.

Vid hjälp av backningsvakt upplevde två chaufförer att omkringvarande inte upp-

märksammade att de backade. Både för bakåtriktade blixtljus, och för bakåtriktade

blixtljus i kombination med ljudsignal var motsvarande antal noll. Av belägg-

ningsarbetarna var det bara en som för ett av alternativen (de föreskrivna

bakåtriktade blixtljusen) tyckte det var svårt att uppmärksamma backande

lastbilar.

Kamera-monitor system

Beläggningsarbetarnas och chaufförernas allmänna inställning till införande av ett

kamera-monitor system för att underlätta för förarna att backa, redovisas i Figur 8.

De chaufförer som tog ställning (3 st) var positiva till ett sådant hjälpsystem. Två

beläggningsarbetare var negativa och en hade inte svarat. Anledningen till arbetar-
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nas negativa inställning verkar vara att ett stödsystem med en monitor i förar-

hytten enbart riktar sig till förarkategorin.

Inställning till kamera-monitor

Antal

    

:i Beläggnarb.

  

Chaufförer

        

  

        

 

Mycket Ganska Varken Ganska Mycket
negativ negativ eller positiv positiv

Figur 8: Beläggningsarbetarnas och chaufförernas inställning till införande av

ett kameramonitor system för att underlätta för förarna att backa (i 5

steg från "mycket negativ" till "mycket positiv").

Beläggningsarbetarna i studien bedömde också hur de upplevde hacknings-

momentet då förarna hade kamera-monitor systemet tillgängligt i bilen. Chauffö-

rerna å sin sida bedömde hur de upplevde systemet under användningen vid

beläggningsarbetet utanför Finspång. Svarsfördelningarna för de två yrkes-

grupperna visas i Figur 9.

Spridningen i uppfattning är relativt stor bland chaufförerna. En tyckte t ex att

systemet var till mycket stor hjälp, medan en tyckte det var ganska störande.

Någon förare kommenterade att han inte såg hindret på monitorn tillräckligt

tydligt förrän han var för nära. En annan tyckte att han vande sig vid systemet efter

hand. Delad uppmärksamhet och svårighet att tolka den dynamiska monitorbilden

skapade problem då föraren omväxlande tittade i speglarna och på monitorn.

Användningstiden var för kort för att en realistisk bedömning skulle vara möjlig.

En viss oro framkom angående tekniska faktorer som monitorns ljuskänslighet.

Stödsystemet uppfattades främst som ett komplement till den egna uppsikten.
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Upplevelse av kamera-monitor

Antal

     

[:| Beläggnarb.

 

:i Chaufförer

    

  

       

   

 

  

Mycket Ganska Varken Ganska Mycket
riskfyllt/ riskfyllt/ eller säkert/ stor säkert/stor
störande störande hjälp hjälp

Figur 9: Beläggningsarbetarnas bedömning av backningsmomentet med

kamera-monitor systemet tillgängligt för föraren (i 5 steg från "mycket

riskfyllt" till "mycket säkert"), och chaufförernas upplevelse av

systemet (i 5 steg från "mycket störande" till "mycket hj älpande").

En tveksam beläggningsarbetare trodde att förarna skulle komma att invaggas i en

falsk säkerhet om de hade ett kamera-monitor system tillgängligt, medan en annan

arbetare (positiv till systemet) tyckte detvar värdefullt om förarna kunde se det

annars skymda området bakom bilen.

Tre av de fem chaufförerna uppgav att de litade " ganska mycket" på kamera-

monitor systemet, medan två "inte alls" litade på systemet.
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5.4 Kommunikation mellan läggare och arbetare på vägen

Radiokommunikation

I Finspång provades också radiokommunikation mellan föraren av asfaltläggaren

och arbetarna på vägen. Belåggningsarbetarnas uppfattning om metoden redovisas

i Figur 10.

Radiokommunikation

Antal 5 __

  

I: Beläggnarb.

   

 

  

 

 

  

 

0 I l l I I

Mycket dåligt Ganska dåligt Varken eller Ganska bra Mycket bra

Figur 10: Beläggningsarbetarnas bedömning av radiokommunikation med

föraren av asfaltläggaren (i 5 steg från "mycket dålig" till "mycket

bra").

Klagomål som framkom var att 0rd kom bort och det var svårt att höra på grund

av tekniska störningar. Någon tyckte inte det skulle "vara för mycket teknik". En

positiv kommentar var att det var en bra lösning eftersom arbetarnas hörsel

skyddas, och det var lättare att kommunicera via radion.
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5.5 Hypotetiska lösningar

Chaufförernas änskesystem

Chaufförerna ombads också att ange hur de skulle vilja att ett hj älpsystem för att

underlätta backning skulle fungera. Två stycken önskade sig ett system som inne i

hytten visar en bild av området bakom bilen (typ det testade kamera-monitor

systemet). Föraren ska fortfarande sj älv kontrollera och manövrera bilen. Två

andra chaufförer ville ha ett system som med en ljudsignal eller en lampa indike-

rar att något finns bakom bilen. Även dessa två ville att föraren ska ha kvar

kontrollen och agera på informationen/varningen enligt eget omdöme. Den femte

föraren önskade sig en rörelsesensor. Ingen chaufför ville ha ett hjälpsystem som

automatiskt stannar bilen då det registrerat att något finns bakom bilen!

Skyltad information

En tänkbar metod, som inte testades utanför Finspång, är att inte enbart ge en

allmän varning i form av blinkande ljus och/eller en ljudsignal, utan att Via en

skylt dessutom tala om vad som pågår t ex "Jag backar", och kanske till och

med ge råd om hur omkringvarande ska bete sig t ex "Se upp" eller "Stanna".

Deltagarnas inställning till en sådan lösning redovisasi Figur 11. Beläggnings-

arbetarna verkar måttligt förtjusta i en sådan informativ lösning, medan chauffö-

rernas inställning är mera positiv.

"Jag backar", "Se upp"

            

  

         

 

Antal 5_

4_

3_

E Beläggnarb.
2_

:I Chaufförer

1_ /

0 I I I år ' I i 1

Mycket Ganska Varken Ganska Mycket

negativ negativ eller positiv positiv

Figur 11: Beläggningsarbetarnas och chaufförernas inställning till skyltad

information i samband med backning (i 5 steg från "mycket negativ"

till "mycket positiv").
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6 SAMMANFATTNING

Olika metoder för backvarning i samband med beläggningsarbete, och för att

underlätta för backande chaufförer har studerats vid ett beläggningsarbete utanför

Finspång.

Fem beläggningsarbetare och fem lastbilschaufförer deltog i studien. Deras upp-

levelser insamlades genom att de besvarade varsitt frågeformulär.

Både beläggningsarbetare och chaufförer var eniga om vikten av att varna i sam-

band med backning vid beläggningsarbete.

"Transportbackning" ansågs av båda yrkesgrupperna vara den typ av backning

som är förenad med de största riskerna. Ur varningssynpunkt är

"transportbackningen" lite speciell, och också svår. Svårigheten ligger i att back-

ningen kan sträcka sig över långa sträckor (flera hundra meter), och ske varierande

inom avgränsat vägarbetsområde och integrerat i förbipasserande trafikström.

Varning med bakåtriktade blixtljus i kombination med en ljudsignal upplevdes

övervägande positivt i båda yrkesgrupperna, med något inslag av tveksamhet. Med

denna lösning kan varningen uppfattas med både syn och hörsel, vilken borde öka

sannolikheten för upptäckt.

Chaufförerna kände sig säkra när de backade med assistans från en backningsvakt.

Flera av arbetarna såg däremot flera nackdelar än fördelar med denna varnings-

metod.

Hälften av de tillfrågade kunde inte bestämma sig för om de upplevde den idag

föreskrivna varningsmetoden (bakåtriktade blixtljus) som bra eller dålig, respek-

tive säker eller osäker.

I en valsituation föredrog flest individer i båda grupperna varningsmetoden med

de bakåtriktade blixtljusen förstärkta med en ljudsignal.

Det testade kamera-monitor systemet behandlades separat. Inställningen och upp-

levelsen till denna typ av backningshj älp måste sägas vara positiv, även om rela-

tivt sätt många individer svarade "varken eller" på frågorna. Arbetarna var kanske
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mera tveksamma och negativa, möjligen beroende på att det var svårare för den

yrkesgruppen att direkt uppleva någon potentiell säkerhetshöj ande effekt av hjälp-

systemet. Med tanke på att kamera-monitor systemet är en förhållandevis ny typ

av hj älpsystem, och att den tillgängliga tiden för att prova systemet var mycket

kort, måste resultaten betraktas som helt naturliga.

Chaufförerna ville inte ha ett hj älpsystem vid backning som automatiskt stannar

då det detekterat ett föremål eller en rörelse bakom lastbilen. De vill sj älva ha

kontrollen och manövrera bilen.

En lösning där en generell varning (ljus och/eller ljud) kompletteras med informa-

tion, t ex om vad som pågår och hur omkringvarande ska agera, beskrevs. Infor-

mationen skulle kunna presenteras på dynamiska skyltar på lastbilen. De till-

frågade hade delade meningar om ett sådant informationssystem. Något system

provades inte praktiskt vid beläggningsarbetet utanför Finspång.

Observera än en gång att det lilla materialet gör det vanskligt, för att inte säga

omöjligt, att dra några långtgående generella slutsatser. Resultaten måste ses som

en samling av de inblandade individernas personliga uppfattningar om de olika

varningsmetoderna.
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Bilaga 1

Frågor till beläggningsarbetare vid arbete i Finspång

1)

2a)

2b)

3a)

3b)

4a)

4b)

Hur länge har Du jobbat med belåggningsarbete?

........ .. år

Hur tycker Du arbetet vanligen är organiserat inom arbetsområden där

belåggningsarbete utförs?

EI mycket dåligt

EI ganska dåligt

EI varken dåligt eller bra

EI ganska bra

EI mycket bra

Vad tycker Du är dåligt/bra?

  

Når upplever Du backning inom arbetsområdet som mest riskfyllt?

EI när man backar intill asfaltlåggaren

E] i asfaltlåggarens närhet

E] vid "transport-hackning" långt från asfaltläggaren

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

Varför upplever Du valt alternativ (fråga 3a) som mest riskfyllt?

  

Hur viktigt tycker Du det år att varna omkringvarande vid backning inom

arbetsområdet (belåggning)?

El inte alls Viktigt

El ganska viktigt

CI mycket viktigt

Varför? Motivera Ditt svar på fråga 4a!

   

'Arbete på väg - Referensarbetsplatser'
Finspång

Lena Nilsson, VTI

21 oktober 1993



5a)

5b)

6a)

6b)

7a)

7b)

Bilaga 1

Vägverket föreskriver bakåtriktade blixtljus som backvarning.
Vad tycker Du om detta sätt att varna?

EI

EI

EI

EI

mycket dåligt

ganska dåligt

varken dåligt eller bra

ganska bra

mycket bra

Varför tycker Du bakåtriktade blixtljus är dåligt/bra?

  

Häri Finspång har man provat några andra varningstyper.

Vad tycker Du om den testade kombinationen blixtljusvarning -

ljudsignalvarning?

EI mycket dålig

E] ganska dålig

EI varken dålig eller bra

El ganska bra

EI mycket bra

Varför tycker Du kombinationen blixtljus-ljudsignal är dålig/bra?

  

Vad tycker Du om baekvarning med hjälp av backningsvakt?

CI

EI

EI

EI

mycket dålig

ganska dålig

varken dålig eller bra

ganska bra

mycket bra

Varför tycker Du backningsvakt är en dålig/bra lösning?
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Finspång
Lena Nilsson, VTI

21 oktober 1993



8a)

8b)

9)

10)

11)

13a)

Bilaga 1

Vilket varningssätt föredrar Du? Notera endast ett!!

El bakåtriktade blixtljus

EI bakåtriktade blixtljus + ljudsignal

EI baekningsvakt

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

Varför föredrar Du valt alternativ (fråga 8a)?

  

Tycker Du det är lätt att uppmärksamma backning vid användning av

bakåtriktade blixtljus EI ja El nej

bakåtriktade blixtljus + ljudsignal EI ja EI nej

backningsvakt EI ja EI nej

annat, vad? EI ja EI nej

 

Vad är Din inställning till en utrustning som inte enbart ger en generell varning

(blixtljus, ljudsignal), utan som via skylt dessutom talar om vad som pågår "Jag

backar", kanske också hur omkringvarande ska bete sig, exempelvis "Stanna", "Se

upp"?

mycket negativ

ganska negativ

varken negativ eller positiv

ganska positiv

mycket positivE
J
E
J
E
J
E
J
E
J

Vad är Din inställning till införande av hj älpsystem typ kamera-monitor, radar mm.

i lastbilen för att underlätta för föraren att backa?

CI mycket negativ

EI ganska negativ

EI varken negativ eller positiv

El ganska positiv

EI mycket positiv

Hur upplevde Du baekningsmomentet när lastbilsföraren hade tillgång till kamera-

monitor systemet under provet i Finspång?

mycket riskfyllt

ganska riskfyllt

varken riskfyllt eller säkert

ganska säkert

mycket säkertD
D
D
E
J
E
J
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Bilaga 1

l3b) Varför upplevde Du backningsmomentet (fråga l3b) som riskfyllt/säkert?

  

14a) I Finspång provades radiokommunikation mellan läggare och arbetare på Vägen.

Vad tycker Du om denna lösning?

l4b) Varför tycker Du radiokommunikation är en dålig/bra lösning?

D

EI

EI

EI

mycket dålig

ganska dålig

varken dålig eller bra

ganska bra

mycket bra

  

Plats för fria kommentarer!!

Tack för Din medverkan!!

 

'Arbete på väg - Referensarbetsplatser'

Finspång
Lena Nilsson, VTI

21 oktober 1993



Bilaga 2

Frågor till lastbilschaufförer vid beläggningsarbete i Finspång

1)

2a)

2b)

3a)

3b)

4a)

4b)

Hur länge har leverans av asfalt till belåggningsarbete ingått i Dina

arbetsuppgifter?

........ .. år

Hur tycker Du arbetet vanligen är organiserat inom arbetsområden där

belåggningsarbete utförs?

EI mycket dåligt

EI ganska dåligt

El varken dåligt eller bra

EI ganska bra

El mycket bra

Vad tycker Du är dåligt/bra?

  

Når upplever Du backning inom arbetsområdet som mest riskfyllt?

El när Du backar precis intill asfaltlåggaren

CI i asfaltläggarens närhet

EI vid "transport-hackning" långt från asfaltlåggaren

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

Varför upplever Du valt alternativ (fråga 3a) som mest riskfyllt?

  

Hur viktigt tycker Du det år att varna omkringvarande vid baekning inom

arbetsområdet (belåggning)?

EI inte alls viktigt

EI ganska viktigt

EI mycket viktigt

Varför? Motivera Ditt svar på fråga 4a!
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Bilaga 2

  

5) Vägverket föreskriver bakåtriktade blixtljus som backvarning.

Hur känner Du Dig när Du backar med lastbilen utrustad med blixtljusvarning?

EI mycket osäker

EI ganska osäker

EI varken osäker eller säker

EI ganska säker

CI mycket säker

Häri Finspång har Du provat några andravarningstyper.

6) Hur kände Du Dig när Du backade med lastbilen utrustad med blixtljusvarning
kombinerad med ljudsignalvarning?

El mycket osäker

EI ganska osäker

EI varken osäker eller säker

EI ganska säker

CI mycket säker

7) Hur kände Du Dig när Du backade med hjälp av backningsvakt?

El mycket osäker

CI ganska osäker

EI varken osäker eller säker

CI ganska säker

EI mycket säker

8a) Vilket varningssätt föredrar Du? Notera endast ett!!

El bakåtriktade blixtljus

EI bakåtriktade blixtljus + ljudsignal

El backningsvakt

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

8b) Varför föredrar Du valt alternativ (fråga 8a)?

9) Upplevde Du att omkringvarande uppmärksammade att Du backade vid

användning av

bakåtriktade blixtljus EI ja EI nej

bakåtriktade blixtljus + ljudsignal CI ja EI nej

backningsvakt EI ja EI nej

annat, vad? El ja EI nej
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Bilaga 2

10) Vad är Din inställning till en utrustning som inte enbart ger en generell varning

(blixtljus, ljudsignal), utan som via skylt dessutom talar om vad som pågår "Jag

backar", kanske också hur man ska bete sig, exempelvis "Stanna", "Se upp"?

EI

EI

EI

Cl

mycket negativ

ganska negativ

varken negativ eller positiv

ganska positiv

mycket positiv

11) Vad är Din inställning till införande av hjälpsystem typ kamera-monitor, radar mm.

i lastbilen för att underlätta för Dig att backa?

EI

El

El

EI

mycket negativ

ganska negativ

varken negativ eller positiv

ganska positiv

mycket positiv

12) Hur skulle Du vilja att ett hj älpsystem vid backning fungerade?

EI visar Dig en bild av området bakom lastbilen (testade kamera-

monitor systemet), Du har sj älv kontrollen

indikerar (t ex ljudsignal/lampa) att något finns bakom lastbilen, Du

har själv kontrollen

stannar automatiskt då något finns bakom lastbilen

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

13a) Hur upplevde Du det kamera-monitor system som Du provat i Finspång

D
E
J
E
J
E
J
E
] mycket störande

ganska störande

varken störande eller som en hjälp

som ganska stor hjälp

som mycket stor hjälp

13b) Varför upplevde Du hj älpsystemet (fråga 13b) störande/hj älpande?

  

14) Litade Du på hj älpsystemet, dvs på vad Du såg på monitorn?

E]

CI

EI

inte alls

ganska mycket

fullständigt
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Bilaga 2

Plats för fria kommentarer!!

Tack för Din medverkan!!
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