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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,

0 Vägverkets lokala projektgrupp i Luleå under ledning av Ulf Hedqvist och

0 CEKON (Lars-Olof Carleson).

Vägverket har ansvarat för framtagning av de testade utrustningarna och för studi-

ens genomförande. Den lokala projektgruppen inom Vägverket har redovisat sina

insatser och erfarenheter i en separat rapport "SNÖSTÖRSÄTTNING, Utrustning

och metodfÖrändring vid störsättning", Vägverket, Produktion Norr, Distrikt

Luleå, 1993-11-25.

CEKON har ansvarat för hastighetsmätningarna.

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

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

Lena Nilsson, Maria Berlin och under den sista fasen Joakim Dahlman deltagit i

projektet. Metodik och resultat från studien av trafikanternas upplevelser och bete-

ende redovisas och diskuteras i föreliggande rapport från VTI.

Tack alla inblandade för ett intressant och givande samarbete!





Innehållsförteckning

1 Inledning 1

1. 1 Snöstörsättning 2

1.2 Förutsättningar vid snöstörsättning i Norrbotten 2

2 Syfte 3

3 Studerade utmärkningar av fordon för snöstörsättning 3

Alternativ 1: Traditionell utmärkning 4

Alternativ 2: Förstärkt utmärkning 5

Alternativ 3: Förstärkt och breddad utmärkning 6

4 Metod 7

4. 1 Trafikantintervjuer 7

4.2 Hastighetsmätning 7

4.3 Procedur 7

5 Resultat 9

5.1 \ Bakgrundsdata 9

5.2 Trafikantupplevelser vid passage av fordonet som satte snöstör 11

Sysslan snästärsättning 11

Upptäckafordonet som satte snöstör 14

Skyltningen på fordonet som satte snöstör 15

Att kära om fordonet som satte snöstör 18

Det snöstärsättande fordonets agerande 20

Påverkan på kärsa'tt 21

5.3 Hastigheter vid passage av arbetsfordon som satte snöstör 23

6 Diskussion 26

7 Slutsatser 30

8 Referenser 3 1





1 Inledning

Arbeten som utförs på våra vägar är förknippade med risker av en storleksordning

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

visats 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 arbets-

milj ön. Vid passage av vägarbetsplatser och vägarbetsfordon beter sig många

trafikanter på ett sätt som leder till att arbetarna känner mycket stor oro inför sitt

arbete. Påtalade problem som ständigt återkommer i samband med olika typer av

Vägarbete, och därmed bidrar till arbetarnas oro, är alltför höga hastigheter, dålig

respekt för skyltning och utmärkning, påkörning av fordon och fasta föremål,

felaktigt förarbeteende, felaktigt vägval genom arbetsområdet, ouppmärksamhet

och bristande hänsyn. Utformningen av vägarbetsplatsen och vägarbetsfordonen

påverkar naturligtvis trafikanternas beteende. Aktiviteter i samband med vägarbe-

tet 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 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). Huvudprojektet

"Arbete på väg, Referensarbetsplatser" är en fortsättning på "Arbete på väg" som

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

som har vägen som arbetsplats. Detta ska ske genom att. minska inslaget av

konflikt i kontakten mellan vägarbetet/arbetarna och trafiken/trafikanterna. Nya

"bättre" lösningar för att informera trafikanterna och för att utforma vägarbets-

områden och arbetsfordon ska tas fram. Lösningarna kan vara "bättre" med avse-

ende på vad man informerar om; var, hur och när man informerar; vilka fysiska

utrustningar som används och hur dessa placeras; hur arbetsfordonen utmärks

och framförs samt kombinationer av dessa faktorer. "Bättre" lösningar ska natur-

ligtvis också utgöra en förbättring för förbipasserande trafikanterna så att deras

körsituation underlättas. Ett identifierat område som prioriterats för fortsatta

studier och åtgärder är att förbättra informationen till trafikanterna.



1.1 Snöstörsättning

Snöstörar sätts ner längs vägarna under hösten för att under den del av året då

marken är täckt av snö markera vägens utbredning i sidled. Under våren plockas

störarna upp för att åter placeras ut nästkommande höst. Snöstörsättning/-upptag-

ning är ett intermittent Vägarbete där arbetsfordonet kör de cirka 60 (50 - 100)

metrarna mellan två snöstörar, stannar och sätter ner/tar upp en snöstör, startar och

kör nästa 60 meters sträcka, osv. Snöstörsättarfordonets hastighet mellan störarna

är cirka 20 km/h, och sj älva sättningen/upptagningen, då fordonet står stilla, tar

cirka 10 (till 30) sekunder. Arbetet med sättning och upptagning av snöstör sker i

trafik, företrädesvis under höst respektive vår. Utrustningen för sättning och upp-

tagning av snöstör monteras på en paketbil eller lastmaskin. Arbetet kräver att

föraren av arbetsfordonet har uppsikt över och ofta även manövrerar sättnings-

/upptagningsaggregatet Samtidigt ska han/hon uppmärksamma trafiken, särskilt

den bakifrån kommande, så att tillbud och påkörningar kan undvikas. Erfaren-

heterna från sättning/upptagning av snöstör är att arbetsfordonet inte alltid upp-

märksammas på önskvärt sätt av trafikanterna. En möjlighet att förbättra situa-

tionen kan vara att förändra utmärkningen av arbetsfordonet.

1.2 Förutsättningar vid snöstörsättning i Norrbotten

Studien av snöstörsättning genomfördes i Norrbotten under augusti månad 1993.

Utmärkning av ett fordon för snöstörsättning studerades på två högtrafikerade

vägar, E4 mellan Luleå och Piteå och väg 94 mellan Antnäs och Älvsbyn. Den

aktuella delen av E 4 har ett körfält och vägren i vardera riktningen. Vägen är 13

m bred, och skyltad hastighet är 90 km/h. I medeltal passerar 4900 fordon per dygn

(ÅDT) i riktning söderut. Fordonet med snöstörsättaraggregatet var under mät-

ningarna placerat på höger vägren efter ett vägavsnitt med god sikt och följt av en

mycket svag vänsterkurva (se skiss i Bilaga 1). Väg 94 är 9 m bred och saknar

vägren. Skyltad hastighet är även här 90 km/h. Fordonet som satte snöstör var

placerat i höger körfält i en mycket svag vänsterkurva med god sikt både före och

efter (se skiss i Bilaga 2).

Snöstörsättning bedömdes vara ett lämpligt Vägarbete för att studera effekter på

trafikanternas beteende och upplevelser vid olika fordonsutmärkningar i samband

med intermittenta vägarbeten. Ur trafiksäkerhetssynpunkt, och även ur arbets-

miljösynpunkt, är det viktigt att trafikanterna (särskilt de som hinner upp arbets-

fordonet bakifrån) upptäcker fordonet i tid, förstår vad fordonet sysslar med och

vilka fordonsmanövrer de kan förvänta sig, samt kör om på ett säkert sätt.



2 Syfte

Syftena med studien av snöstörsättning i Norrbotten var

0 att studera trafikanternas upplevelser och hastighet i samband med upphinnande

och passage av ett fordon som satte snöstör.

0 att studera om trafikanternas upplevelser och hastighet varierade med olika sätt

att utmärka fordonet som satte snöstör.

3 Studerade utmärkningar av fordon för snöstör-

sättning

Tre olika alternativ att utmärka ett arbetsfordon som sätter snöstÖr (Vägverket

Region Norr, 1993) studerades. I samtliga fall var störsättningsaggregat och

utmärkningar monterade på en lastmaskin BM 4200. Under försöken stod arbets-

fordonet stilla vid en snöstör, och själva sättningsmomentet simulerades alltså. Det

använda störsättningsaggregatet var av den typ som utvecklats inom Vägverket

Region Norr (i Gammelstad). Sättningen manövrerades från förarplatsen. De

studerade utmärkningsalternativen var traditionell utmärkning och i två steg för-

stärkt utmärkning baktill på fordonet. De tre utmärkningarna studerades på två

högtrafikerade vägar, 13 respektive 9 meter breda.



Alternativ 1: Traditionell utmärkning

Lastmaskinen med snöstÖrsättningsaggregatet utmärktes bakåt enligt idag använd

norm i handboken "Utmärkning vid Vägarbete" (Vägverket, 1993). Utmärkningen

(Figur 1) bestod av två röd-gula varningsskärmar placerade lågt respektive medel-

högt på lastmaskinen. Till vänster mellan skärmarna var ett högreflekterande

märke med "påbjuden körbana" i överstorlek monterat (märke 1.3.2.2). Mellan

skärmarna till höger satt LGF skylten ( Långsathående Fordon ). Två roterande

ljus ("saftblandare") var monterade på lastmaskinens tak. Alternativet studerades i

soligt väder.

 

Prov 10/8-93

Figur 1 Lastmaskin för snöstörsättning med traditionell utmärkning. Till höger

syns utrustningen för hastighetsmätning.



Alternativ 2: Förstärkt utmärkning

Lastmaskinen för snöstörsättning var utmärkt med en lågt monterad röd-gul var-

ningsskärm. På varningsskärmen satt från vänster till höger: ett högreñekterande

märke "påbjuden körbana" (märke 1.3.2.2) i överstorlek, LGF skylten, och ett hög-

reflekterande märke "Vägarbete" (märke 1111) i överstorlek. En mindre röd-gul

varningsskärm var monterad på lastmaskinens tak, och ovanpå denna två bakåt-

riktade halogenljus. På vardera sidan om den takmonterade varningsskärmen satt

ett roterande ljus ("saftblandare"). Alternativet studerades i regnigt Väder.

 

Prov 11/8-93

Figur 2 Lastmaskin för snöstörsättning med förstärkt utmärkning. Till höger

syns utrustningen för hastighetsmätning.



Alternativ 3: Förstärkt och breddad utmärkning

Utrustningen enligt alternativ 2 bibehölls, men den nedre varningsskärmen bred-

dades med två vingar i högreflekterande plast och förstärktes med ett blixtljus på

vardera sidan (Figur 3). Alternativet studerades i mulet och soligt väder.

  

Prov 12/8-93

Figur 3 Lastmaskin för snöstörsättning med förstärkt och breddad utmärkning.

Till höger syns utrustningen för hastighetsmätning.



4 Metod

4.1 Trafikantintervjuer

Förbipasserande trafikanter intervjuades om utmärkningen av arbetsfordonet, och

om de förhållanden som rådde i samband med snöstörsättningen. 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 3) från

"inte alls" (=l) till "mycket" (=5) följt av ett ord anpassat efter varje fråga. Några

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

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

Frågorna till trafikanterna behandlade:

0 vad arbetsfordonet sysslade med, om trafikanterna tyckte att snöstörsättning är

en viktig syssla, och hur osäkra de var på vad det snöstörsättande fordonet

skulle kunna ta sig till.

0 om det var svårt att upptäcka fordonet som satte snöstör, och om de upptäckte

det i tillräckligt god tid.

0 om de såg skyltarna på fordonet som satte snöstör, vilka skyltar det var, och om

dessa gav tillräcklig information.

0 om det var besvärligt att köra om fordonet som satte snöstör, och om de blev

stressade av att behöva köra om.

0 om upptäckten av fordonet som satte snöstör påverkade deras sätt att köra.

4.2 Hastighetsmätning

Passerande fordon videofilmades och deras hastighet vid störsättaren mättes med

en portabel radarutrustning (AMIR, CEKON). Radarn och videokameran var

monterade på lastmaskinen som satte snöstör (se Figurerna 1 till 3). Endast hastig-

heten hos "fria fordon" var av intresse, dvs hos fordon som inte låg i en kö utan där

förarna sj älva valde hastighet oberoende av andra trafikanter. Några sekunders

lucka krävdes mellan fordonen för att de skulle betraktas som "fria" och komma

ifråga förhastighetsmätning.

4.3 Procedur

De tre alternativa utmärkningarna av snöstörsättaren studerades på båda väg-

typerna, den 13 m breda E42an och den 9 m breda väg' 94. Intervjuer och hastig-

hetsmätningar genomfördes under totalt sex mätpass. För var och en av de tre

utmärkningarna gjordes mätningar på E4:an under ett förmiddagspass och mät-



ningar på väg 94 under ett pass samma eftermiddag. Vid varje mätpass samlades

data in mellan kl 10.00 och 12.00 respektive mellan kl 14.00 och 16.00, dvs. under

lågtrafik på de båda vägarna. Den effektiva mättiden var 90 minuter och begrän-

sades av radarutrustningens kapacitet att lagra hastighetsdata. Endast trafikanter i

snöstörsättarens färdriktning, mot Piteå respektive mot Älvsbyn, studerades.

Uppställningsplatser i slutet av teststräckorna, men utom synhåll för trafikanterna

då de körde om det snöstörsättande fordonet, utnyttjades som intervjuplatser. På

båda teststräckorna användes polis för att på ett trafiksäkert och störningsfritt sätt

vinka in fordon till intervju och slussa ut dem i trafikströmmen igen. Fordonen

valdes ut slumpmässigt så att intervjuarna hela tiden var satta i arbete.

Fyra personer deltog som intervjuare vid varje mätpass. Intervjuerna inleddes

med att intervjuaren förklarade syftet med studien samt hur utfrågningen skulle

gå till (Bilaga 4). Trafikanterna fick en kopia av skattningsskalan (Bilaga 3) att

titta på som en hjälp vid sina bedömningar. Intervjuaren läste upp frågorna från

frågeformuläret (Bilaga 5), och noterade trafikanternas svar på svarsblanketten

(Bilaga 6). Trafikanterna tackades med en gåva.

En sammanställning av studiens utformning samt instruktionerna för dess

genomförande återfinns i Bilaga 7.

Resulterande hastigheter och trafikantupplevelser beskrivs i termer av andel trafi-

kanter (%), medelvärden (m), variationer (SD = standardavvikelse) samt min- och

maxvärden (m/m). Om skattningsskalans alla fem "nivåer" finns med bland trafi-

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

Skrivningen 1/3,5 betyder att skattningen 4 inte förekommer bland svaren på den

frågan. Insamlade intervju- och hastighetsdata har också analyserats statistiskt med

hjälp av tvåvägs variansanalys, med faktorerna utmärkning och vägtyp (SAS

1989). Signifikansnivån 5 % har använts.



olika utmärkningarna och vägtyperna (vägbredderna).

Fordonsslag som de stoppade trafikanterna körde. Fördelningar för deFigur 4
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4).
nämnvärt mellan de tre mätdagarna, dvs för de studerade utmärkningarna (se Figur

släp och 1 % annat fordon. Fördelningarna över fordonsslag varierade inte heller

kanter (87 0/0) personbil. Fyra procent körde lastbil, 3 % buss, 5 % personbil med

annat fordon. På väg 94 var fördelningen jämförbar. Även här körde flertalet trafi-

personbil. Tre procent körde lastbil, l % buss, 7 % personbil med släp och 2 0/0

Av de trafikanter som stoppades på E4:an körde den övervägande delen (87 %)

femte trafikant.

E4:an uppgav att han/hon hade bråttom. På väg 94 var motsvarande andel var

kanter på väg 94 mellan Antnäs och Älvsbyn. I genomsnitt var fjärde trafikant på

Totalt stoppades 345 trafikanter på E4:an mellan Luleå och Piteå och 198 trafi-

5.1 Bakgrundsdata

5 Resultat



Av de trafikanter som stoppades på E4:an angav 7 % att de körde sträckan nästan

varje dag, 16 % att de körde några gånger i veckan, 20 % att de körde några gånger

i månaden, 47 % att de körde några gånger om året, och 10 % annan körfrekvens.

På väg 94 uppgav 16 % av alla trafikanterna att de körde den aktuella sträckan

nästan varje dag, 13 % att de körde några gånger i veckan, 21 % att de körde några

gånger i månaden, 33 % att de körde några gånger om året, och 17 % annan kör-

frekvens. Fördelningarna för de intervjuade trafikanternas körfrekvens visas i

Figur 5, för de olika utmärkningsalternativen på de två vägtyperna.

Körfrekvens
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Figur 5 De stoppade trafikanternas körfrekvens på de två aktuella vägsträck-

orna. Fördelningar för de olika utmärkningarna.

Av de stoppade trafikanterna uppgav 26 stycken på E4:an och 4 stycken på väg 94

(dvs 8 % och 2 0/0) inte lagt märke till något arbetsfordon, och intervjuades därför

inte vidare. De totalt 513 trafikanter som uppgav att de sett fordonet som satte

snöstör fördelade sig på de studerade utmärkningsalternativen och vägtyperna

enligt:

Alt 1 Alt 2 Alt 3

E4 101st 1023t 116st

Väg 94 585t 63st 73st

10



Sammanfattning: Fördelningarna över fordonsslag som de deltagande trafikanterna

 

körde uppvisade inga stora skillnader, varken mellande två vägarna eller mellan

de alternativa utmärkningarna. Uppgivna körfrekvenser tyder på att en stor del av

trafikanterna kan antas känna de utnyttjade vägavsnitten relativt dåligt. En större

andel av trafikanterna på E4:an (47 %) jämfört med trafikanterna på 94:an (33%)

var uppenbara "sällantrafikanter" på den aktuella sträckan och körde den endast

några gånger om året. Några procent av de förbipasserande hade inte lagt märke

till arbetsfordonet!

5.2 Trafikantupplevelser vid passage av fordonet som satte

snöstör

Sysslan snöstörsättning

Trafikanterna tillfrågades vad vägarbetsfordonet som de nyss passerat sysslade

med. Två tredjedelar av det totala antalet trafikanter som intervjuades på E4:an

mellan Luleå och Piteå visste inte vilken syssla arbetsfordonet utförde. På väg 94

mellan Antnäs och Älvsbyn var andelen ovetande mindre, drygt hälften av trafi-

kanterna var osäkra på vad arbetsfordonet gjorde.

ll



Vad sysslade Vägverksfordonet med?

E4 Väg94
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Figur 6 Trafikanternas insikt om vad arbetsfordonet sysslade med. Fördel-

ningar för de olika utmärkningarna och vägtyperna (vägbredderna).

Svarens fördelningar på "rätt" och "vet ej" för de olika utmärkningarna och väg-

typerna visas i Figur 6. På E4zan Ökade andelen trafikanter som visste vilken syssla

som utfördes något då den traditionella utmärkningen förstärktes (alternativen 2

och 3). På 9 meters vägen (väg 94) var fördelningen ungefär 50/50 förutom för

utmärkningsalternativ 2, då bara en tredjedel av trafikanterna visste vad snöstör-

sättaren gjorde.

Trafikanternas bedömningar av hur viktigt det är att sätta snöstör längs vägen

redovisas i Tabell 1. Samtliga medelskattningar (m) var över 4 på den 5-gradiga

skalan, vilket visar att trafikanterna på bägge vägtyperna och för samtliga utmärk-

ningsalternativ tyckte att snöstörsättning är en viktig syssla.
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Tabell 1: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (n), och min/max (m/m) för skattningarna av

"Vägverksfordonet satte snöstör. Tycker Du det är en viktig åtgärd?" på en skala från

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

på utmärkning och vägtyp (vägbredd).

 

Tot Alt 1 Alt 2 Alt 3

Traditionell Förstärkt Förstärkt+breddad

 

Viktig syssla?

E4 m 4.6 4.4 4.6 4.7

SD 1.0 1.1 1.0 0.8

n 315 101 99 115

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

Väg 94 rn 4.7 4.2 4.8 4.9

SD 1.0 1.4 0.8 0.4

n 194 59 62 .i 73

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

 

Variansanalysen visade en signifikant skillnad i trafikanternas bedömning av hur

viktigt det är att sätta snöstör (F(2, 503) = 9.41, p = .0001). Trafikanterna som

intervjuades efter att ha passerat arbetsfordonet då det hade förstärkt utmärkning

(alternativ 2) och då det hade förstärkt och breddad utmärkning (alternativ 3)

bedömde snöstörsättning vara en viktigare syssla jämfört med trafikanterna som

intervjuades då fordonet var traditionellt utmärkt (alternativ 1). Den statistiska

analysen resulterade också i en interaktionseffekt (F(2, 503 = 3.02, p = .0495), dvs

faktorerna utmärkning och vägtyp (vägbredd) hade en samverkande effekt på trafi-

kanternas bedömning av hur viktig sysslan snöstörsättning är. Skillnaden mellan

traditionell utmärkning och förstärkta utmärkningar var större på 9 meters vägen

än på 13 meters vägen. Fördelningarna för de intervjuades skattningar av hur

viktig de tycker sysslan snöstörsättning är åskådliggörs i Figur 7för de studerade

utmärkningarna och vägtyperna (vägbredderna).

l3



Figur 7

Alt 1

Traditionell

n=101

lIntealls

att upptäcka fordonet för na
0

2

Förstärkt

Alt2

13 meters vägen (E42an).

(vägbredderna).

sättning är. Fördelningar för de olika utmärkningarna och vägtyperna

ningar (SD) var genomgåend

Alt 3

Först+brecl

n=115

[j 3

6 sma.
0

14

4

Upptäckafordonet som satte snöstär

grad av förstärkt utmärkning. Effekten var st

n=59

Alt 1

Traditionell

O

örre pa

got av utmärkningsalternat

Alt 2

Förstärkt

n=62

5 MYcketviktig

O

  Alt3

O

iven pa na

n=76

Först+bred

vägtyperna. Skillnaderna mellan utmärkningsalternativen och vägt

9 meters vägen (94:an)

gon av det
0

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

va

Sammanfattnin : Trafikanterna hade genomgående dålig insikt om vad snöstör-

upptäcka fordonet som satte snöstör. Den genomgående' låga nivån för skattning-

Trafikanternas bedömningar av hur viktig de tycker sysslan snöstör-

O

sättaren gjorde. Majoriteten tyckte ändå att snöstörsättning är en viktig syssla. De

som hade passerat den traditionellt utmärkta snöstörsättaren bedömde arbetet vara

mindre viktigt jämfört med de som hade passerat fordonet då det hade varierande

och inte statistiskt signifikanta. Även skillnaderna mellan olika individers bedöm-

yperna var sma
O

än pa

arna (nära 1 på den 5-gradiga skalan) visar att trafikanterna inte tyckte det var svårt

(%)
100-

90

80-

70-

60

50-

40

30-

20

10-

0

 

  

7"
-

-.

x!
.

.m

  
 

-

FA

wii
Vä:

'.x
"

5%?

  

  
  

  
 

 

.n
,
Q
n
y
ä
ø
Å
ø
/
ä
y

A
7
1
?

.
V
W

  

....
a_

i
.

',
'
z

'

   
 

  
  

.1

 

Väg94

 

M2
z

  
  

  
  

  
  

  

 

  
  

    

x'
-'

"
7

'x'
"

."
a
w:

a'
.I

n-
'v

"
4'

I
'

"
I-

"'
' "

'-
.f

á
Xx

-"
.;:

;.-
'-_

_
ar

-.
v'

.I
.

.
-
V

?t
f

/
"'

"

 
 

Snöstörsättning Viktig syssla?



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

"Var det svårt att upptäcka Vägverksfordonet?" på en ?skala från "inte alls svårt" (=1)

till "mycket svårt" (=5), för alla intervjuade totalt samt uppdelat på utmärkning och

vägtyp (vägbredd).

 

Tot Alt 1 Alt 2 Alt 3

Traditionell Förstärkt Förstärkt+breddad

 

Upptäcka fordonet?

E4 m 1.0 1.1 1.1 1.0

SD 0.3 0.4 0.4 0.0

n 319 101 102 116

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

Väg 94 m 1.1 1.2 1.1 1.1

SD 0.4 0.6 0.3 0.4

n 195 59 63 - 73

m/m 1/3 1/3 1/3 1/3

 

På frågan om trafikanterna upptäckte fordonet som satte snöstör i tillräckligt god

tid erhölls en förkrossande övervikt för "j a-svar". Av samtliga tillfrågade bedömde

97 % att de upptäckte arbetsfordonet i tillräckligt god tid. Den traditionellt

utmärkta snöstörsättaren (alternativ 1) resulterade i störst andelar trafikanter som

ansåg att de inte upptäckte arbetsfordonet i tillräckligt god tid, 10 0/0 av trafikan-

terna på 13 meters vägen och 8 % av trafikanterna på 9 meters vägen. Då fordons-

utmärkningen förstärktes (alternativen 2 och 3) ansåg alla trafikanter utom en (på 9

m vägen) att de upptäckte snöstörsättaren i tillräckligt god tid.

Sammanfattning: Fordonet som satte snöstör var lätt att upptäcka på båda väg-

typerna (vägbredderna) och med alla utmärkningar. I samtliga fall ansåg så gott

som alla trafikanter att de upptäckte arbetsfordonet i tillräckligt god tid.

 

Skyltningen påfordonet som satte snöstör

På frågan "Såg Du skyltarna på Vägverksfordonet?" svarade totalt 226 trafikanter

(71 %) som intervjuades på E4:an "ja" och 90 trafikanter (28 %) "nej". Motsva-

rande antal på väg 94 var 151 (78 %) "ja"-svarare och 42 (22 0/0) "nej"-svarare.

Fördelningar för förbipasserande trafikanter som sett respektive inte sett skyltarna

på snöstörsättaren visas i Figur 8 för de olika utmärkningarna och vägtyperna.

Andelen trafikanter som inte sett skyltarna var störst (ca 40 %) när arbetsfordonet

hade förstärkt och breddad utmärkning (alternativ 3) och var placerat på den breda

vägen (13 m). För båda vägtyperna var andelen trafikanter som angav att de sett

skyltarna störst (ca 80 %) för den förstärkta utmärkningen enligt alternativ 2.
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Såg Du skyltarna på Vägverksfordonet?
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Figur 8 Andelen trafikanter som sett respektive inte sett skyltningen på fordo-

net som satte snöstör. Fördelningar för de olika utmärkningarna och

vägtyperna (vägbredderna).

Vilka skyltar såg trafikanterna?

En klar majoritet av de trafikanter som svarade på frågan vilka skyltar de såg

angav märket för påbjuden körbana, vilket ingick i alla utmärkningarna. Detta

gällde generellt för båda vägarna som ingick i försöket. På E4:an hade just detta

märke fångat uppmärksamheten hos 133 av detotalt 226 trafikanter som svarade

på frågan (59 %). Fördelningen mellan utmärkningsalternativen 1 till 3 var 47, 49

och 37 trafikanter. På väg 94 uppgav 90 av 151 trafikanter som svarade (60 0/0) att

de sett märket påbjuden körbana, med fördelningen 31, 31 och 28 trafikanter för

utmärkningarna 1 till 3. Märket varning för Vägarbete lades till i utmärkningsalter-

nativen 2 och 3. Det uppmärksammades av totalt 29 trafikanter på 13 meters vägen

(9 respektive 20 stycken i de två alternativen) och 28 trafikanter på 9 meters vägen

(11 respektive 17 i de två alternativen). Förhållandevis många trafikanter uppgav

att de hade sett LGF-skylten som fanns med i alla tre utmärkningarna. På E4:an

hade 23 av totalt 226 trafikanter uppmärksammat LGF-skylten (fördelning 9, 10, 4

stycken), och på väg 94 uppgav 24 av de 151 trafikanterna som svarade att de sett

LGF-skylten (fördelning 11, 10, 3).
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Trafikanternas Öppna svar angående vilka skyltar de sett visar klart att ljus funge-

rar mycket bra för att väcka uppmärksamhet. På E4zan angav 46 av de226 trafi-

kanterna som svarade att de sett blinkljus , enbart eller i kombination med något

annat. På väg 94 var det 42 av de151 trafikanterna. När halogenljusen monterades

på lastmaskinens tak (alternativen 2 och 3) och blixtljusen monterades på den

nedre breda varningsskärmen (alternativ 3) Ökade antalet trafikanter som svarade

att de sett blinkljus . Med enbart de traditionella roterande ljusen på taket (alter-

nativ 1) uppgav totalt 3 trafikanter på E4:an och lika många på väg 94 att de sett

blinkljus . När saftblandarna utökades med bakåtriktade halogenljus på taket,

enbart (alternativ 2) och i kombination med blixtljus på varningsskärmen (alterna-

tiv 3) angav 21 respektive 22 trafikanter på E4:an att de sett blinkljus . Motsva-

rande antal på väg 94 var 12 respektive 27 trafikanter. Upptäckbarheten av ljusen

förbättrades alltså i alternativen 2 och 3, i synnerhet förAutmärkningsalternativ 3 på

9 meters vägen (väg 94). Iden senare betingelsen är det dött lopp mellan antalet

trafikanter som svarade att de sett märket för påbjuden körbana och blinkljus (28

respektive 27 stycken).

Trafikanterna tillfrågades också om de tyckte att skyltarna på arbetsfordonet gav

tillräcklig information. Av de trafikanter på E4:an som svarat att de sett skyltarna

ansåg 74 % (204 trafikanter) att skyltningen gav tillräcklig information och 26 0/0

(73 trafikanter) att skyltningen inte gav tillräcklig information. Motsvarande

resultat för väg 94 var 79 % (130 trafikanter) som ansåg att skyltningen gav till-

räcklig information och 21 % (34 trafikanter) som ansåg att den inte gjorde det.

Andelarna trafikanter som för de olika utmärkningarna och vägtyperna (vägbred-

derna) tyckte respektive inte tyckte att skyltarna på snöstörsättaren gav tillräcklig

information visas i Figur 9. Mönstret är i stort sett detsamma som för frågan

sett/inte sett skyltarna (Figur 8). Andelen trafikanter som tyckte informationen

var otillräcklig var störst (ca 30 0/0) när arbetsfordonet med förstärkt och breddad

utmärkning (alternativ 3) var placerat på den breda vägen (13 m). För båda väg-

typerna var andelen trafikanter som ansåg att skyltningen var tillräcklig störst (ca

80 %) för den förstärkta utmärkningen enligt alternativ 2.
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Gav skyltarna tillräcklig information?
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Figur 9 Andelen trafikanter som tyckte respektive inte tyckte att skyltningen på

fordonet som satte snöstör gav tillräcklig information. Fördelningar för

de olika utmärkningarna och vägtyperna (Vägbredderna).

Sammanfattning: Totalt uppgav en fjärdedel av trafikanterna att de inte sett

skyltarna på arbetsfordonet. Av de trafikanter som sett skyltarna ansåg återigen en

fjärdedel att skyltarnas information var otillräcklig. På båda vägarna resulterade

 

den förstärkta utmärkningen (alternativ 2) både i störst andel trafikanter som sett

skyltningen och som tyckte den var tillräcklig. Den skylt som påkallade störst

uppmärksamhet var märket för påbjuden körbana. De takmonterade halogenljusen

förbättrade upptäckbarheten avsevärt, på 9 meters vägen särskilt i kombination

med blixtljusen på den breddade varningsskärmen.

Att köra om fordonet som satte snöstär

Trafikanternas upplevelser av hur besvärligt det var att köra om fordonet som satte

snöstör, samt hur stressade de blev av att behöva köra om, redovisas i Tabellerna 3

respektive 4.

Trafikanternas bedömningar av hur besvärligt det var att köra om snöstörsättaren

uppvisade inte några skillnader mellan de studerade utmärkningsalternativen eller

vägtyperna. De låga medelvärdena i Tabell 3 (nära 1 på den 5-gradiga skalan)
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tyder på att trafikanterna inte tyckte det var särskilt besvärligt att köra om snöstör-

sättaren i någon betingelse. Variationerna (SD) i de individuella skattningarna var

också små.

Tabell 3: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (11), och min/max (rn/m) för skattningarna av

"Var det besvärligt att köra om Vägverksfordonet?" på en skala från "inte alls besvär-

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

utmärkning och vägtyp (Vägbredd).

 

Tot Alt 1 Alt 2 Alt 3

Traditionell Förstärkt Förstärkt+breddad

 

Besvärligt köra om?

E4 m 1.1 1.1 1.1 1.1

SD 0.3 0.4 0.4 . 0.3

n 319 101 102 116

m/m 1/3 1/3 1/3 1' 1/3

Väg 94 m 1.1 1.2 1.1 1.1

SD 0.6 0.7 0.6 0.5

n 195 59 63 73

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

 

Endast tio trafikanter totalt i studien har angett någon anledning till att man upp-

levde besvär i samband med omkörning av snöstörsättaren. Åtta av dessa (sju på 9

meters vägen ochen på 13 meters vägen) fick möte vid passage av arbetsfordonet.

En trafikant tyckte att snöstörsättaren stod för långt ut i vägen, och en blev sj älv

omkörd.

Trafikanterna upplevde inte heller att de blev stressade av att behöva köra om for-

donet som satte snöstör. Resultatet går att utläsa ur de mycket låga medelvärdena

för stresskattningarna i Tabell 4 (nära 1 på den 5-gradiga skalan). Inga skillnader

förelåg mellan de olika utmärkningarna eller vägtyperna. Variationerna i de indi-

viduella bedömningarna (SD) var återigen små.
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Tabell 4: Medelvärden (rn), variationer (SD), antal (n), och min/max (ni/m) för skattningarna av

"Blev Du stressad av att behöva ta Dig förbi Vägverksfordonet?" på en skala från "inte

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

på utmärkning och vägtyp (vägbredd).

 

Tot Alt 1 Alt 2 Alt 3

Traditionell Förstärkt Förstärkt+breddad

 

Stressad?

E4 m 1.1 1.1 1.0 1.1

SD 0.4 0.3 0.3 0.4

n 313 100 98 115

rn/m 1/4 1/3 1, 4 1/2, 4

Väg 94 rn 1.1 1.1 1.1 1.0

SD 0.3 0.4 0.4 0.0

n 194 59 62 73

m/In 1/4 1/3 1/2, 4 1

 

Sammanfattning: Inte för något av de studerade utmärkningsalternativen eller

 

någon av vägtyperna upplevde trafikanterna några direkta problem när de körde

om fordonet som satte snöstör. Vid omkörningen fanns egentligen bara en situa-

tion, mötande bilar, som orsakade ett fåtal trafikanter på 9 meters vägen visst

besvär. Stressnivån vid omkörning var också mycket låg för samtliga utmärk-

ningar och vägtyper (vägbredder).

Det snöstörsättandefordonets agerande

Trafikanternas bedömningar av hurosäkra de var på vad fordonet som satte snö-

stör skulle kunna ta sig till redovisas i Tabell 5. Medelvärdena var återigen låga

(mellan 1 och 2 på den 5-gradiga skalan) för samtliga utmärkningsalternativ och

vägtyper (vägbredder). Resultatet tyder på att trafikanterna genomgående var så

gott som säkra på störsättarfordonets agerande. På den smalare 9 meters vägen

(väg 94) var trafikanterna mest osäkra på fordonets agerande då det var tradi-

tionellt utmärkt. På den 13 meter breda E4:an upplevde de istället störst osäkerhet

då utmärkningen var förstärkt och breddad. Skillnaderna var inte statistiskt signi-

fikanta (5 %).
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Tabell 5: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (n), och min/max (rn/m) för skattningarna av

"Var Du osäker på vad Vägverksfordonet skulle kunna ta sig till?" på en skala från

"inte alls osäker" (=1) till "mycket osäker" (=5), för alla intervjuade totalt samt upp-

delat på utmärkning och vägtyp (vägbredd).

 

Tot Alt 1 Alt 2 Alt 3

Traditionell Förstärkt Förstärkt+breddad

 

Fordonets agerande?

E4 m 1.2 1.2 1.1 1.3
SD 0.7 0.7 0.5 0.8
n 314 99 100 115
m/m 1/5 1/4 1/4 1/5

Väg 94 m 1.2 1.4 1.1 1.1
SD 0.6 0.8 0.6 0.5
n 192 58 63 71
m/m 1/5 1/4 1/3, 5 1/4

 

Sammanfattning: För samtliga utmärkningar och vägtyper (vägbredder) upplevde

trafikanterna att de hade klart för sig vad fordonet som satte snöstÖr skulle kunna

 

ta sig till.

Påverkan på kärsätt

Av totalt 514 trafikanter som besvarade frågan "Påverkades Ditt sätt att köra avatt

Vägverksfordonet var närvarande?" uppgav 384 (dvs 75 %) att så var fallet.

Andelarna trafikanter som upplevde att de påverkades respektive inte påverkades

visas i Figur 10för de olika utmärkningarna på de två vägtyperna (vägbredderna).

Ett traditionellt utmärkt arbetsfordon (alternativ 1) på den bredare vägen (E4zan)

resulterade i den _miråta andelen trafikanter som ansåg att deras körsätt påverkades

(ca 65 %). DenM andelen trafikanter som tyckte körsättet påverkades av

arbetsfordonets närvaro fanns i den grupp som passerade fordonet med förstärkt

utmärkning (alternativ 2) på den bredare E4zan (drygt 80 %).
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Figur 10 Andelen trafikanter som angav att deras körsätt påverkades respektive

inte påverkades av närvaron av fordonet som satte snöstör. Fördel-

ningar för de olika utmärkningarna och vägtyperna (vägbredderna).

Hur påverkades trafikanternas körsätt ?

Som vi redovisat ovan ansåg totalt 75 % av trafikanterna att deras körsätt påverka-

des av snöstörsättarens närvaro. I dom öppna svaren uppgav så gott som alla dessa

trafikanter någon reaktion och förändring i sitt körsätt. Den reaktion som följ de av

att man observerat det uppställda arbetsfordonet var att man saktade in. På E4zan

visade det sig att totalt 174 av de 226 trafikanter som svarade gjorde så (77 %).

Fördelning var 50, 69 och 55 stycken på alternativen 1 till 3. Motsvarande antal för

väg 94 var att 122 av de 151 trafikanter som svarade (81 %) angav att de sänkte

farten. Fördelning var 35, 38 och 49 stycken på alternativen 1 till 3. En reaktion

som också uppgavs av 46 trafikanter på E4:an (20 %) och 20 trafikanter på väg 94

(13 %) var att man vidtog en förhöjd uppmärksamhet men inte nödvändigtvis

sänkte farten. På 13 meters vägen ökade antalet trafikanter som ansåg att de höjt

sin uppmärksamhet med förstärkningen av utmärkningen på snöstörsättaren, från 8

för den traditionella utmärkningen, till 17 för den förstärkta utmärkningen och 21

för den förstärkta och breddade utmärkningen. På 9 meters vägen var antalet trafi-

kanter som ansåg att de höjt sin uppmärksamhet lika för de tre utmärkningarna.
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Hastighet

värdena som uppmättes.

redovisas också variationerna i hastighet (SD) och de högsta och lägsta hastighets-
Figur 11 för de olika utmärkningarna och vägtyperna (vägbredderna). I figuren
Medelhastigheterna som trafikanterna höll förbi fordonet som satte snöstör visas i

5.3 Hastigheter vi d passage av arbetsfordon som satte snöstör

att man både förhöjt sin uppmärksamhet och sänkt farten.

att i de öppna svaren förekommer dubbla svar , vissa trafikanter har alltså svarat
angavs av en ökande andel trafikanter då utmärkningen förstärktes. Tilläggas kan

saktade in, totalt 296 av 377 trafikanter. Förhöjd uppmärksamhet var den andra

reaktionen som angavs, av totalt 66 av 377 trafikanter. Förhöjd uppmärksamhet

ansåg att de påverkades har den största andelen i de öppna svaren angett att man
inte påverkades av närvaron av arbetsfordonet som satte snöstör. Utav de som

 Sammanfattning: Totalt sett uppgav en fjärdedel av trafikanterna att deras körsätt



tes vid passage av det traditionellt utmärkta arbetsfordonet på 13 meters vägen

(E4:an), och den lägsta (66 km/h) vid passage av snöstörsättaren med förstärkt och

breddad utmärkning på 9 meters vägen (väg 94). Hastighetsvariationerna (SD) var

mindre på den breda vägen (E4zan) än på den smala vägen (väg 94). Höga topp-

farter i storleksordningen 110 till 120 km/h noterades för samtliga utmärkningar

och Vägtyper. Min-hastigheten var klart högre vid förstärkt och breddad utmärk-

ning på den breda vägen.

Variansanalysen visade signifikanta hastighetsskillnader både mellan de alterna-

tiva sättenatt utmärka fordonet som satte snöstör (F(2, 1011) = 13.17, p = 0001),

och mellan de två Vägtyperna (F(1, 1011) = 83.98, p = .0001). I genomsnitt passe-

rade trafikanterna det snöstörsättande fordonet med högre hastighet när det var

traditionellt utmärkt (m = 79 km/h) både jämfört med när det hade förstärkt

utmärkning (m = 76 km/h) och när det hade förstärkt och breddad utmärkning (m

= 73 km/h). När det snöstörsättande fordonet var placerat på 13meters vägen

(E4zan) passerades det med högre genomsnittlig hastighet (m = 80 km/h) än när

det var placerat på 9 meters vägen (väg 94, m = 71 km/h). Den statistiska analysen

resulterade också i en interaktionseffekt (F(2, 1011 = 11.73, p = 0001), dvs fakto-

rerna utmärkning av fordonet och vägtyp hade en samverkande effekt på hastig-

heten.

Hastigheternas fördelningar utmed en hastighetsskala visas i Figur 12 för de olika

utmärkningarna och Vägtyperna. Värdet för t ex 70 km/h på en kurva representerar

andelen förbipasserande fordon (%) som för det aktuella alternativet framfördes

med en hastighet mellan 60 och 70 km/h.
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Figur 12 Hastighetsfördelningar för fordon som passerade fordonet som satte

snöstör med de alternativa utmärkningarna på de två vägtyperna (väg-

bredderna).

För tre av hastighetsfördelningarna (traditionell utmärkning på väg 94, samt för-

stärkt, och förstärkt och breddad utmärkning på E4:an) ligger topparna inom

hastighetsintervallet 70 till 80 km/h. I dessa betingelser passerade alltså de största

andelarna fordon (25 % respektive 35 - 40 %) med hastigheter inom detta inter-

vall. För traditionell utmärkning på E4:an och förstärkt utmärkning på väg 94

ligger fördelningarnas toppar (ca 38 % respektive 25 %) i intervallet 80 till 90

km/h. Hastighetsfördelningen för alternativet förstärkt och breddad fordons-

utmärkning på väg 94 är den hastighetsfördelning som har sin topp (ca 30 %) i det

lägsta hastighetsintervallet, 60 till 70 km/h. Alternativet traditionell fordons-

utmärkning på E4:an resulterade i störst andel trafikanter som passerade arbets-

fordonet med hastigheter över 90 km/h (ca 30 %).

Sammanfattning: För samtliga studerade alternativ var uppmätt medelhastighet

 

lägre än gällande hastighetsgräns. Den genomsnittliga hastigheten vid passage av

fordonet som satte snöstör var lägst för förstärkt och breddad fordonsutmärkning,

något högre för förstärkt utmärkning och högst för traditionell utmärkning.

Hastighetsnivån var högre på 13 meters vägen (E4:an) än på 9 meters vägen (väg
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94). Den största andelen fortkörare återfanns i den grupp trafikanter som passerade

det traditionellt utmärkta arbetsfordonet på E4:an.

6 Diskussion

Förutsättningar och genomförande

Sättning av snöstör studerades som ett exempel på intermittent Vägarbete. Den

lokala projektgruppen vid Distrikt Luleå inom Vägverket Produktion Norr utarbe-

tade tre alternativa sätt att utmärka en snöstörsättare. Utmärkningsalternativen var:

0 traditionell utmärkning (alternativ 1) enligt Vägverkets handbok (Vägverket,

1993),

0 förstärkt utmärkning genom tillägg av vägarbetsskylt och högt placerade halo-

genljus samt förhöjd placering av en varningsskärm (alternativ 2), och

0 förstärkt och breddad utmärkning (alternativ 3), som alternativ 2 plus bredd-

ning av den nedre varningsskärmen som också utrustades med blixtljus.

Målsättningen var att se hur utmärkningen påverkar trafikanternas uppfattning om

fordonet som sätter snöstör, och hur uppfattningen yttrar sig i trafikantupplevelser

och hastighetsval. Effekterna av deolika utmärkningarna på trafikanternas upple-

velser och hastighet studerades därför vid upphinnande och passage av snöstör-

sättaren på två olika breda högtrafikerade vägar i Norrbotten. Syftet med utmärk-

ningen är att trafikanterna så fort de får syn på arbetsfordonet ska få en korrekt bild

av vad det är som äger rum. Utmärkningen skall tydliggöra att det är frågan om ett

arbete som utförs, och att särskild försiktighet bör iakttas. Informationen skall

kunna inhämtas i så god tid att trafikanterna inte behöver bli överraskade. Ett

arbetsfordon utrustat på rätt (motiverat) sätt bidrar till vägarbetarnas trygghet, men

också till ökad acceptans hos trafikanterna. Detta är en förutsättning för säkrare

passage av arbetsfordonet och därmed förbättrad trafiksäkerhet.

Insikt om vägarbetet

Totalt intervjuades 513 trafikanter i studien. Oberoende av vägtyp (13 m eller 9 m)

visste mer än hälften av dom mi vad arbetsfordonet sysslade med. En bidragande

orsak till detta kan ha varit att arbetsfordonet inte rörde sig framåt utan var statio-

närt uppställt. Ändå tyckte trafikanterna genomgående att snöstörsättning är en

mycket viktig syssla, framförallt de som passerat snöstörsättaren då dess utmärk-

ning var förstärkt (alternativen 2 och 3). Skillnaden jämfört med traditionell

utmärkning var större på 9 meters vägen. Att inte kunna förklara vad arbetsfordo-
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net vid vägkanten gjorde tyder inte på någon direkt bristande uppmärksamhet.

Snarare är det så att man som trafikant uppmärksammar ett arbetsfordon och vidtar

viss förhöjd beredskap, men kanske inte ser några konkreta arbetsredskap eller

arbetsmoment. Vilket arbete som pågår är ju inte hellerskyltat vid snöstörsättning.

Att snöstörsättning generellt uppfattades som en mycket viktig syssla har kanske

inte med utformningen av arbetsfordonet i sig att göra, utan är snarare förknippat

med den nytta trafikanterna upplever sig ha av snöstörarna som sitter längs

vägarna.

Problemfri passage

Trafikanterna upplevde inte för någon utmärkning att arbetsfordonet var svårt att

upptäcka. Den traditionella utmärkningen (alternativ 1) resulterade dock i något

fler trafikanter som ansåg att de inte upptäckte arbetsfordonet i tillräckligt god tid

(10 0/0) jämfört med övriga utmärkningsalternativ. Skillnaden var inte statistiskt

signifikant. En trolig förklaring är att de förstärkta utmärkningarna utgjorde ett

nytt och påtagligt inslag i trafikmiljön och därför påkallade större uppmärksamhet

med en tidigare upptäckt av arbetsfordonet som följd. I linje med att arbetsfordo-

net var lätt att upptäcka upplevde trafikanterna inte heller några problem med att

passera det. De ansåg att snöstörsättaren var lätt att köra om för samtliga utmärk-

ningar, och på båda vägtyperna. Detta trots att arbetsfordonets placering varierade

och kunde upplevas som hindrande i olika grad på de båda vägarna. På 13 meters

vägen (E4zan) stod snöstörsättaren på vägrenen, medan den till viss del blockerade

körfältet på 9 meters vägen (väg 94). Passagen av arbetsfordonet angavs inte heller

leda till någon som helst stress hos trafikanterna för någon av utmärkningarna eller

vägtyperna.

Vad ser trafikanterna?

Märket för påbjuden körbana visade sig vara den generellt mest igenkända och

uppmärksammade komponenten i utmärkningarna. På frågan vilka skyltar de sett

svarade över hälften av de tillfrågade trafikanterna att det var märket påbjuden

körbana. Det näst vanligaste svaret var blinkljus . Märket för påbjuden körbana

fanns representerat i samtliga de studerade utmärkningarna. Det ingår också i den

utmärkning som traditionellt rekommenderas för arbetsfordon av den aktuella

typen i Vägverkets handbok (Vägverket, 1993). Märket kan därför sägas utgöra ett

vanligt och för trafikanterna välbekant inslag i samband med intermittenta vägar-

beten, och trafikanterna i studien förväntade sig kanske att mötas av det. Tilläggas

kan att färger och färgkombinationer kan spela en stor roll i utmärkningssamman-

hang. Färger i utmärkningen som, speciellt under dagtid, lätt smälter in i omgiv-
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ningen eller återfinns i bakgrunden till skyltningen (i detta fall i arbetsfordonet

färger) är svårare att urskin a. I studien avvek det blå-vita märket för påbjuden kör-

bana från snöstörsättarens färger. Det var därför mer markant utmärkande än

Övriga skyltar (varning för Vägarbete och LGF), vilka betydligt färre trafikanter

uppgav att de hade sett.

De bakåtriktade halogenljusen som monterades högt (på arbetsfordonets tak)

visade sig påkalla trafikanternas uppmärksamhet bättre än de traditionella

saftblandarna . När utmärkningen förstärktes med de takmonterade halogenstrål-

kastarna, enskilt eller i kombination med extra blixtljus på varningsskärmen,

ökade antalet trafikanter som uppgav att de sett blinkljus särskilt på den smalare

9 meters vägen. Ljusen upptäcktes tidigare och trafikanten fick därmed mer tid på

sig att uppfatta situationen och vilken skyltning som fanns representerad. Exem-

pelvis ökade antalet trafikanter som svarade att de sett skylten varning för väg-

arbete när utmärkningen var förstärkt med mest ljus. Ljus är en alldeles utmärkt

uppmärksamhetshöj ande faktor och gör att trafikanterna lätt och i tid kan upptäcka

arbetsfordonet som ska utmärkas. Risken med olika typer av ljus i syfte att påkalla

uppmärksamhet i trafiken är att de under vissa omgivningsförhållanden och/eller

om de är alltför starka kan orsaka bländning. Några sådana problem framkom

inte i studien.

Körsättet

En förkrossande majoritet av deintervjuade trafikanterna (75 %) angav att närva-

ron av snöstörsättaren påverkade deras körsätt på ett eller annat vis. Den vanligaste

reaktionen som de trafikanter som ansåg sig påverkade rapporterade var att de

saktade in (ca 80 %), ofta i kombination med att de iakttog en förhöjd uppmärk-

samhet. Att trafikanterna i så stor utsträckning angav att de saktade in kan delvis

ha orsakats av polisens närvaro. De låga medelhastigheterna som uppmättes tyder

dock på att trafikanternas rapporterade hastighetssänkning överensstämde med det

faktiska beteendet. Att sänka farten är också det naturliga sättet för fordonsförarna

att anpassa sin körning till en mer resurskrävande uppgift, som passage av snöstör-

sättaren kan ha varit. En lägre hastighet skapar större marginaler för agerande och

hantering av den osäkerhet som en störning (snöstörsättaren) medför och kan på

så sätt förhindra att förarnas belastning ökar och leder till stress.

Signifikant högre medelhastigheter uppmättes vid passage av det traditionellt

utmärkta arbetsfordonet (alternativ 1) jämfört med när utmärkningen var förstärkt

(alternativen 2 och 3). Resultatet tyder på att förstärkt utmärkning kan ge önskad
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effekt i form av lägre hastighet vid passage av ett vägarbetsfordon. Hastighets-

nivån var också signifikant lägre på 9 meters vägen än på 13 meters vägen. Det bör

dock påpekas att skillnaderna mellan utmärkningarna och vägtyperna, även om de

var signifikanta, var små i km/h räknat. Dessutom var hastighetsnivån i samtliga

betingelser klart under skyltad hastighet, samtidigt som maxhastigheterna i samt-

liga fall var mycket höga. Den erhållna interaktionseffekten tyder på att faktorerna

utmärkning av arbetsfordonet och vägtyp hade en samverkande effekt på hastig-

heten. I studien mättes hastigheten vid arbetsfordonet och de erhållna värdena

speglar alltså nivån vid sj älva omkörningen. De säger däremot ingenting om hur

hastigheten förändrades från första upptäckten av arbetsfordonet, under upp-

hinnandet och till dess trafikanterna hade passerat snöstörsättaren, dvs. hur mycket

avkall trafikanterna gjorde på sin valda hastighetsnivå till följd av arbetsfordonets

närvaro och hur anpassningen i så fall gick till. Det finns dock ingen anledning att

tro att de olika trafikantgrupperna redan från början skulle skilja sig signifikant när

det gäller hastighetsnivå.

Totalt intervjuades färre trafikanter på väg 94 (9 meters vägen) än på E4:an (13

meters vägen). Antalet trafikanter som intervjuades i samband med de olika

utmärkningarna varierade också något inom de två vägtyperna. Dessutom var en

något större andel av trafikanterna på E4:an jämfört med trafikanterna på väg 94

uppenbara sällantrafikanter som körde den aktuella vägsträckningen endast

några gånger om året. Olikheterna mellan trafikantgrupperna bedömdes inte

påverka resultaten på ett avgörande sätt. Väderförhållandena under de tre mät-

dagarna var likvärdiga.
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7 Slutsatser

Trafikanterna som deltog i studien kände till de utnyttjade vägavsnitten relativt

dåligt.

Över hälften av trafikanterna som intervjuades, på 13 meters vägen såväl som

på 9 meters vägen, visste inte vad arbetsfordonet sysslade med.

Trafikanterna tyckte genomgående att snöstörsättning är en mycket viktig

syssla, speciellt de som hade passerat de förstärkta utmärkningsalternativen.

Trafikanterna tyckte att arbetsfordonet var lätt att upptäcka med alla tre

utmärkningarna och på bägge vägtyperna.

Trafikanterna ansåg genomgående att de upptäckte arbetsfordonet i god tid.

Den traditionella utmärkningen uppvisade störst andel trafikanter (10 %) som

inte tyckte det.

Totalt uppgav en fjärdedel av trafikanterna att dom inte sett skyltarna på arbets-

fordonet.

Den förstärkta utmärkningen (alternativ 2) resulterade i den största andelen

trafikanter som uppgav att dom sett skyltarna på arbetsfordonet. Minst andel

trafikanter som sett skyltarna uppvisade alternativ 3 (förstärkt och breddad

utmärkning) på 13 meters vägen. 2

Den skylt som flest trafikanter uppgav att de sett var märket för påbjuden kör-

bana. Utöver detta tilldrog sig de högt monterade bakåtriktade halogen-strål-

kastarna den största uppmärksamheten.

Trafikanterna upplevde inte några problem i samband med omkörning av

arbetsfordonet på någon av detvå vägarna.

Trafikanterna upplevde ingen stress i samband med passage av det uppställda

arbetsfordonet.

Ingen tvekan rådde om arbetsfordonets agerande. Trafikanterna kände sig

genomgående säkra på vad som kunde förväntas av snöstörsättaren.

Totalt 75 % av trafikanterna ansåg att deras körsätt påverkades av arbetsfor-

donets närvaro.

Av de trafikanter som ansåg att deras körsätt påverkades uppgav 78 % att

påverkan bestod i att de saktade in, ofta i kombination med att de höjde upp-

märksamheten.

Den högsta medelhastigheten uppmättes vid passage av det traditionellt

utmärkta arbetsfordonet.

Hastighetsnivån var högre på 13 meters vägen än på 9 meters Vägen.

Hastighetsmedelvärdena understeg i samtliga fall den skyltade hastighetsgrän-

SGD.
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0 Maxhastigheterna vid passage av arbetsfordonet vari samtliga fall mycket

höga, 15 till 30 km/h över skyltad hastighet.

0 De förstärkta utmärkningarna bidrog till tidigare upptäckt och lugnare passage

av arbetsfordonet.
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Bilaga 4

Frågor till trafikanter
efter passage av snöstörsättare

vid Luleå

Inledning

/Någon lite arsäktande inledning/

Förlåt att jag hindrar Dig i Ditt resande. Skulle Du vilja svara på några frågor med

anknytning till det vägavsnitt Du just passerat?

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

där Vägverket utför arbete. Målet är att skapa bästa möjliga förhållanden för både

trafikanter ih Vägarbetare.

Jag vill ställa några frågor till Dig för att få en uppfattning om förhållandena på

det vägavsnitt Du just passerat, sett ur Din personliga synvinkel.

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

viktiga och av värde för oss. De flesta frågorna besvarar Du med ja eller nej, eller

med den siffra på en skala som bäst överensstämmer med Din uppfattning.

/Bilister som inte vill svara eller verkar alltför stressade måste få fortsätta utan

att svara/

/Bilister som blivit stoppade och utfrågade tidigare ska inte svara igen, utan får

köra vidare/

Glöm inte att tacka trafikanterna för deras medverkan!! -

Karamell eller frukt eller festis?

'Arbete på väg, Referensarbetsplatser' Lena Nilsson, VTI

Luleå 3 maj, 1993



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Bilaga 5

Frågor till trafikanter

efter passage av snöstörsättare

vid Luleå

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 till Ditt resmål?

ja, nej

Lade Du märke till Vägverkets fordon, som Du passerade 1 km bort?

ja, nej

om ja => Fortsätt medfråga 4

om nej=> TACK FÖR DINMEDVERKAN/

Var det svårt att upptäcka Vägverksfordonet?

Skalan inte alls ---> mycket (svårt)

Följdfråga: Varför var det ....... ..?

Upptäckte Du Vägverksfordonet i tillräckligt god tid?

ja, nej

Var det besvärligt att köra om Vägverksfordonet?

Skalan inte alls ---> mycket (besvärligt)

Följdfråga: Varför var det ...... ..?

Var Du osäker på vad Vägverksfordonet skulle kunna ta sig till (exempel

börja köra, svänga Över vägen, svänga ut armen Över vägen)?

Skalan inte alls ---> mycket (osäker)

Påverkades Ditt sätt att köra av att Vägverksfordonet var närvarande?

ja, nej

om ja => Hur påverkades Ditt körsätt?
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9)

10)

11)

12)

Bilaga 5

Blev Du stressad av att behöva ta Dig förbi Vägverksfordonet?

Skalan inte alls ---> mycket (stressad)

Såg Du skyltarna på Vägverksfordonet?

ja, nej

Följdfråga: Vilka skyltar var det?

Följdfråga: Gav skyltarna tillräcklig infermation om hur Du skulle köra?

ja, nej

Vad sysslade Vägverksfordonet med?

korrekt, vet ej

Vägverksfordonet tvättade kantstolpar.

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

Tack för hjälpen!!
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Bilaga 6

Svarblankett snöstörSättare vid Luleå

Fordon: P-bil E]

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

 

Datum .............. .. Tid ................. .. Mätplats ..................... .. Nr ......... ..

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

P-bil+släp Cl L-bil D Buss CI Annat CI

Hur ofta? CI nästan varje dag (t ex varje vardag)

CI några gånger i veckan

CI några gånger i månaden

C] några gånger om året

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

Bråttom? CI ja CI nej

La märke? El ja Cl nej

Svårt upptäcka? l-----2-----3-----4-----5

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

I tid? Cl ja nej

Besvärligt köra om? l-----2-----3-----4-----5

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

Osäker på VVfordon? l-----2-----3-----4-----5

Körsätt? Cl ja E] nej

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

Stressad? l-----2-----3-----4-----5

Skyltarna? Cl ja CI nej

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

Tillräcklig info? CI ja Cl nej

Åtgärd?? CI vet ej CI korrekt .......................... ..

Viktig åtgärd? l 2 3 4 512)
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Bilaga 7

_ INSTRUKTION FÖR ATTITYD-INTERVJU AV TRAFIKANTER

1)

2)

3)

4)

5)

6)

vn) STÖRSÄ'ITAREN PRODUKTION LULEÅ

Flera personer avdelas för att genomföra intervjuerna.
Endast trafikanter i en färdriktning (de som kört om
storsattaren) intervjuas.

Intervjuerna görs under en dag på varje matplats vid
' t ex under tre olika matpass, 7.30 -

9.00, 11.00 - 12.30 och 14.30 - 16.00.

Det är viktigt att alla bilisterMtex att exakt

samma frågor ställs och helst "på samma sätt ". Föregrip inte
svaret genom att "säga för mycket" i samband med frågan!

Notera svaren från varje trañkantMW.De
blir då mycket enklare att hantera efteråt. Glöm inte att
notera vilka förutsättningar som gällde, genom att fyllai
datum, tidpunkt, mätplats och väderförhållanden m

Ta in så många svar som möjligt (tumregel 15 st per
intervjuare och 90 minuters pass).

Det är lättare att analysera svar som är lite mer strukture-
rade. Därför får trafikanterna svara (förutom ja eller nej)
genom att göra bedömningar på skaüningsskalan från "inte
alls" till "mycket + ord kopplat till frågan". Ge bladet med
skalan till trafikanterna, och låt dem själva hålla det.

- A .A
w h
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