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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 och

- Vägverkets lokala projektgrupp i Lycksele under ledning av Erland Levisson

och Olle Öberg.

Vägverket har ansvarat för framtagning av de testade utrustningarna och för

genomförandet av studien. Den lokala projektgruppen inom Vägverket har redo-

visat sina insatser och erfarenheter i en separat rapport med titeln Säkrare Snö-

röjning, Försök ingående i Projekt "Arbete på väg, Referensarbetsplatser",

Vägverket Produktion Norr, 1994-04-16.

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

till trafikantintervjuer, samt analys av intervjudata. Från VTI har Lena Nilsson,

Maria Berlin och under slutfasen Joakim Dahlman deltagit i projektet. Metodik

och resultat från studien av trafikanternas upplevelser redovisas och diskuteras i

föreliggande rapport från VTI.

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

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

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

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

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

komponenten bedömts vara Väl så allvarlig som de problem som orsakas av den

fysiska arbetsmiljön. Vid passage av vägarbetsplatser och vägarbetsfordon beter

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

oro inför sitt arbete. Av arbetarna påtalade problem som ständigt återkommer i

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

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

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

området, ouppmärksamhet och bristande hänsyn. Utformningen av vägarbets-

platsen och vägarbetsfordonen påverkar naturligtvis trafikanternas beteende.

Aktiviteter i samband med vägarbetet kan också distrahera fordonsförarna. Andra

orsaker till deras agerande kan vara innehållet i den information och vägledning

som ges i anslutning till vågarbetet, samt sättet på vilket sådan information och

vägledning ges. Den presenterade informationen/vägledningen och dess upplevda

relevans skapar, tillsammans med tidigare erfarenheter från liknande situationer,

förväntningar och attityder som styr trafikanternas beteende.

Vägverket har tagit till sig den beskrivna problematiken och inom projektet

"Arbete på väg" kartlagt förhållandena och lämnat förslag till åtgärder som på

kort och längre sikt kan förbättra arbetsmiljön vid Vägarbete (Vägverket 1989).

Ett identifierat område som prioriterats för fortsatta studier och åtgärder är att

förbättra informationen till trafikanterna. Huvudprojektet "Arbete på väg, Refe-

rensarbetsplatser" syftar till att förbättra arbetsmiljön och minska oron för dem

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

flikt i kontakten ("kommunikationen") mellan vägarbetet/ arbetarna och trafi-

ken/fordonsförarna. Målet är att förbättra förhållandena för vägarbetarna, samti-

digt som trafikanternas förbifart underlättas. Ett angreppssätt för att uppnå målet

är att ta fram nya "bättre" lösningar för att informera trafikanterna och för att

utforma sj älva arbetsområdet vid Vägarbete. Lösningarna kan vara "bättre" med

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

fysiska utrustningar som används och hur dessa placeras; hur arbetsfordonen

utmärks och framförs samt kombinationer av dessa faktorer.



1.1 Snöröjning

Snöröjning är ett arbete som utförs frekvent under vintersäsongen, åtminstone i

de norra delarna av Sverige. Under säsong utgör snöröjningsarbetet en betydande

del av väghållarens arbetsvolym. Typiskt är att arbetet genomförs under dåliga

och krävande väderleksförhållanden och därmed skapar både arbetsmiljöproblem

och trafiksäkerhetsproblem. Snöröjningsfordonet framförs ofta i dåliga siktför-

hållanden, snörök och mörker, och är därför svårt att upptäcka. Upptäckten för-

svåras också av att arbetsfordonets belysnings- och reflexutrustning har en ten-

dens att muras igen av snö. Plogbilens sidoläge på vägen kan skapa ytterligare

problem. Fordonets placering kan vara svår att bedöma och förutse eftersom

plogning ofta utförs i två drag , ett till vänster i körfältet och ett högerorienterat.

I det senare fallet kan även en slingrande rörelse i samband med plogning av

parkeringsplatser, busshållplatser och liknande förekomma. Vid passage av snö-

röjningsfordonet måste trafikanterna dessutom ta hänsyn till att diagonalplogen

är bredare än själva fordonet. Den vänstra plogspetsen befinner sig alltså längre

ut i körbanan än själva fordonets utbredning. Plogspetsen kan vara mycket svår

att upptäcka i de dåliga siktförhållanden som ofta råder vid snöröjning.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt, och även ur arbetsmiljösynpunkt, är det viktigt att

både omkörande och mötande trafikanter upptäcker ett snöröjningsfordon i tid,

inser att det är en plogbil i arbete inne i snömolnet, förstår vad fordonet sysslar

med och vilka manövrer som kan förväntas, samt hur man ska bete sig för att

passera på ett säkert sätt. Olyckor då trafikanter kör in isnöröjningsfordon under

arbete till följd av dålig synbarhet hos arbetsfordonet inträffar, och tillbud är

ganska vanliga (se Bilaga 1). Därför efterlyses hjälpmedel och utrustningar som

förbättrar plogbilens synbarhet och på så sätt ökar trafikanternas möjligheter att

upptäcka snöröjningsfordon och bedöma fordonets och plogutrustningens läge på

vägen.

1.2 Förutsättningar vid snöröjningsstudien i Lycksele

Studien genomfördes inom driftområde Lycksele under perioden januari till mars

1994. Teststräckan utgjordes av E12 mellan Lycksele och Blåvikssjön. Den aktu-

ella vägsträckan är 7 m bred och har anslutningsvägar. Trafikvolymen uppskatta-

des till 1500 - 2000 fordon per årsmedeldygn. Nederbörd i form av snö styrde när

de praktiska försöken kunde genomföras De i studien studerade utmärkningarna

togs fram av den lokala projektgruppen och inkluderade olika belysningar,



reflexmaterial och detaljer i UVl-känsligt material (Vägverket Produktion Norr,

1994).

2 Syfte

Lyckselestudiens syfte var

0 att studera trafikanternas upplevelser vid passage av ett snöröjningsfordon.

0 att studera om trafikanternas upplevelser vid passage av snöröjningsfordonet

varierade med olika sätt att utmärka detta.

3 Alternativa utmärkningar av plogbil

Fem Olika utmärkningar av ett snöröjningsfordon studerades. De innefattade nya

lösningar för att underlätta upptäckten av plogbilen och för att förbättra den visu-

ella ledningen vid närmande och passage av fordonet. Särskilt provades utmärk-

ningsdetaljer målade med UV-känslig färg och belysta med UV-ljus för att öka

synbarheten. Som bärare av redskap och utrustning användes genomgående en

boggilastbil (Scania l43H från 1992).

 

1 UV: Ultra Violett strålning



Alternativ 1: Traditionell utmärkning, Referens, 1994-01-20

Utmärkningsalternativ 1 var den av Vägverket traditionellt använda utmärk-

ningen av snöröjningsfordon (Vägverket, 1993). Den bestod av ett roterande ljus

( saftblandare ) bakåt, förplogen traditionellt målad i svart (konvex yta) och rött

(konkav yta) samt standardbelysning på plogens spets (rött bakåt, gult framåt).

Alternativ 1 utgjorde referensalternativ i studien. Alternativet studerades vid

andra draget i molnigt uppehållsväder.
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Figur 1 Plogbil utmärkt enligt alternativ 1, traditionellt



Alternativ 2: Bakljus, UV-ljus, UV-plog, 1994-03-08

Utmärkningen enligt alternativ 1 förstärktes med ytterligare ett roterande ljus

( saftblandare ) bakåt, ett extra utdraget bakljus, samt en strumpa och en snurra i

UV-känslig färg på förplogens spets. Även förplogens baksida var målad med

UV-känslig färg. De UV-målade detaljerna belystes med UV-ljus. Alternativet

studerades vid första draget i molnigt uppehållsväder.
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Plogbil utmärkt enligt alternativ 2, förstärkt med ytterligare belys-

ning samt detaljer och förplog (baksidan) målade i UV-känslig färg
och belysta med UV-ljus

Figur 2



Alternativ 3: UV-plog, 1994-02-10

Utmärkningen enligt alternativ 1 förstärktes genom att förplogens baksida var

målad med UV-känslig färg och belyst med UV-ljus. Alternativet studerades vid

både första och andra draget i varierande väder, från klart och soligt till mulet.
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Figur 3 Plogbil utmärkt enligt alternativ 3, förstärkt med förplog (baksidan)

målad i UV-k'anslig färg och belyst med UV-ljus



Alternativ 4: UV-ljus, 19994-03-08

Utmärkningen enligt alternativ 1 förstärktes med ytterligare ett roterande ljus

( saftblandare ) bakåt samt med en strumpa och en snurra i UV-känslig färg på

förplogens spets. De UV-målade detaljerna belystes med UV-ljus. Alternativet

studerades vid andra draget i varierande väder, från klart och soligt till lätt snö-

fall.

  

     
Figur 4 Plogbil utmärkt enligt alternativ 4, förstärkt med ytterligare belys-

ning samt detaljer målade i UV-känslig färg och belysta med UV-

ljus



Alternativ 5: Bakljus 1994-01-24

Utmärkningen enligt alternativ 1 förstärktes med ytterligare ett roterande ljus

( saftblandare ) bakåt samt med ett extra utdraget bakljus. Alternativet studera-

des vid andra draget under snöfall.

     

Figur 5 Plogbil utmärkt enligt alternativ 5, förstärkt med ytterligare belys-

ning

Sammanfattning: De studerade utmärkningarna var Traditionell (Alternativ 1),

Bakljus + UVljus + UVplog (Alternativ 2), UVplog (Alternativ 3), UVljus

(Alternativ 4) samt Bakljus (Alternativ 5).



4 Metod

4.1 Trafikantintervjuer

Trafikanterna intervjuades om utmärkningen på plogbilen och de förhållanden

som rådde i samband med snöröjningsarbetet. 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 2) från "inte alls" (=l)

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

svarade trafikanterna genom att välja ett av ett antal givna svarsalternativ. De

hade också möjlighet att med egna ord motivera och kommentera sina svar.

Frågorna till trafikanterna behandlade:

0 hur svårt de tyckte det var att upptäcka plogbilen, och om de upptäckte den i

tillräckligt god tid.

0 hur osäkra de var på plogbilens hastighet, på avståndet till plogbilen, och på

plogbilens placering på vägen.

0 hur osäkra de var på hur bred plogbilen var och vad plogbilen skulle kunna ta

sig till.

0 hur besvärligt de tyckte det var att köra om/möta plogbilen, och hur stressade

de blev i samband medtdetta.

0 om utmärkningen på plogbilen gav den information de behövde för att köra

om/möta den på ett säkert sätt.

0 om, och i så fall hur, deras sätt att köra påverkades avplogbilen.

4.2 Procedur

En mätdag per utmärkningsalternativ avsattes. Polisen användes för att på ett

trafiksäkert och störningsfritt sätt vinka in fordon till intervju och slussa ut dem i

trafikströmmen efteråt. Fordonen valdes ut slumpmässigt och så att intervjuarna

hela tiden hade trafikanter att intervjua. Intervjuplatsen var belägen mitt på test-

sträckan. Då plogbilen körde från teststräckans startpunkt till dess mittpunkt stod

intervjuarna på ena sidan av vägen och intervjuade trafikanter i ena körriktningen

(t ex de som kört om plogbilen). När plogbilen fortsatte från teststräckans mitt-

punkt till dess slutpunkt flyttade intervjuarna till andra sidan vägen ochintervju-

ade trafikanter i den andra körriktningen (t ex de som mött plogbilen). Tillväga-

gångssättet upprepades då plogbilen körde tillbaka till utgångspunkten, och plo-

gade det andra körfältet.



Intervjuerna genomfördes under två timmar de aktuellaförsöksdagarna. Två eller

tre intervjuare per dag intervjuade trafikanterna. Intervjuerna inleddes med att

intervjuaren förklarade syftet med studien samt hur utfrågningen skulle gå till

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

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

(Bilaga 4), och noterade trafikanternas svar på svarsblanketten (Bilaga5). Trafi-

kanterna tackades med en gåva.

En sammanställning av studiens uppläggning samt instruktionerna för dess

genomförande återfinns i Bilaga 6.

Resulterande trafikantupplevelser beskrivs i termer av andel trafikanter (%),

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

den (m/m). Om skattningsskalans alla fem nivåer fanns med bland trafikanter-

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

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

frågan. Insamlade intervjudata har också analyserats statistiskt med hjälp av två-

vägs variansanalys (SAS, 1989). Faktorerna utmärkning av snöröjningsfordonet

(alternativ 1 till 5) och körriktning (omkörning, möte) har ingått i analyserna.

Signifikansnivån 5% har använts.
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5 Resultat

5.1 Bakgrundsdata

Totalt stoppades 121 trafikanter varav den övervägande andelen (81%) körde

personbil. I övrigt körde 4% personbil med släp, 12% lastbil, och 3% annat. För-

delningen mellan fordonsslagen visas i Figur 6 för de studerade utmärknings-

alternativen. Andelen lastbilsförare varierade mellan utmärkningarna, och var

något större i betingelserna 3 och 5. I absoluta tal var antalet lastbilsförare i de

fem trafikantgrupperna, respektive, 3, O, 4, 1 och 6.
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Figur 6 Fördelningar mellan fordonsslag för de olika utmärkningsalternativen.

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

dag, 34% att de körde vägen några gånger i veckan, 22% att de körde den några

gånger i månaden, 19% att de körde den några gånger om året, och 4% annan kör-

frekvens. Fördelningarna för trafikanternas körfrekvens på teststräckan visas i

Figur 7 för de olika utmärkningsalternativen. För samtliga alternativ körde två

tredjedelar eller fler av deintervjuade trafikanterna vägen några gånger i månaden

eller oftare. Trafikanterna i studien måste därmed anses vara väl förtrogna med

vägsträckningen. Fördelningarna för alternativen 2 (Bakljus + UVljus + UVplog)

och 4 (UVljus) är något förskjutna mot lägre körfrekvens (flera sällantrafikanter)

jämfört med övriga alternativ.
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Hur ofta brukar du köra den härvägen?
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Figur 7 Fördelningar mellan trafikanternas körfrekvens på teststräekan för de

olika utmärkningsalternativen.

Av de stoppade trafikanterna svarade totalt cirka en tredjedel (38%) att de hade

bråttom. Inga nämnvärda skillnader förelåg mellan alternativen förutom att en

mycket liten andel trafikanter i alternativ 1 (9%) ansåg sig ha bråttom. För övriga

utmärkningar var andelen trafikanter som tyckte att de hade bråttom ungefär 50%

(Figur 8). Samtliga nio trafikanter som inte fullfölj de intervjun återfanns i alternativ 2

(Bakljus + UVljus + UVplog). De angav just att de hade bråttom som orsak till att

avstå från vidare frågor.
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Har Du bråttom?
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Figur 8 Fördelningar mellan trafikanter som hade bråttom och inte hade bråttom
för de olika utmärkningsalternativen.

De 112 trafikanter som fullfölj de intervjuerna fördelade sig på de olika utmärk-

ningsalternativen enligt:

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5

23 st 22 st 25 st 22 st 20 st

Sammanfattning: Det totala antalet intervjuade trafikanter var litet men tämligen

 

jämnt fördelat över mätdagarna (de olika utmärkningarna av plogbilen). Flertalet

trafikanter i samtliga alternativ (totalt 81%) körde personbil och vara väl förtrogna

med vägsträekan som användes i studien. En överraskande stor andel trafikanter

(50%) uppgav att de hade bråttom, förutom i alternativ 1 (Traditionell, 9%). Trafi-

kantgrupperna som exponerades för de olika utmärkningarna bedömdes inte skilja

sig nämnvärt. Synbara skillnader i fördelningarna kunde orsakas av enstaka indi-

vider på grund av det lilla materialet.
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5.2 Trafikantupplevelser vid passage/möte av snöröjningsfordon

Besvär och stress

Trafikanternas skattningar av hur besvärligt de tyckte det var att passera

(möta/köra om) snöröjningsfordonet, samt av hur stressade de blev av att behöva

passera, redovisas i Tabell 1.

Medelvärdena tyder på att trafikanterna tyckte det var besvärligt att köra om/möta

plogbilen då den var utmärkt enligt alternativ 5 (Bakljus), dvs den traditionella

utmärkningen förstärkt med ytterligare ett roterande ljus bakåt och ett extra utdra-

get bakljus. Medelskattningen var 2.5 på den 5-gradiga skalan. När plogbilen var

utmärkt enligt alternativen 1 (referens), 2 (Bakljus + UVljus + UVplog) och 4

(UVljus) upplevde trafikanterna däremot i stort sett inga besvär att passera

(medelvärden 1.2 och 1.3). Variansanalysen visade att svårigheten att passera

plogbilen var signifikant större för alternativ 5 (Bakljus) jämfört med alternativen

1, 2 och 4 (F(4, 102) = 5.43, p = .0005). Ingen effekt av körriktning (möta/köra

om) upptäcktes.

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

arna av "Var det besvärligt att köra om/möta plogbilen?" samt "Blev

Du stressad av att behöva köra om/möta plogbilen?" på en skala från "inte alls

besvärligt/stressad" (=1) till "mycket besvärligt/stressad" (=5), för alla intervjuade

totalt samt uppdelat på utmärkningsalternativ.

   

Tot Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5

Trad Bakljus UVplog UVljus Bakljus

UVljus

UVplog

Besvärligt?

rn 1.6 1.2 1.3 1.7 1.2 2.5

SD 1.2 0.6 0.7 1.4 0.8 1.6

n 112 23 22 25 22 i 20

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

Stressad?

m 1.3 1.0 1.0 1.1 1.1 2.3

SD 0.9 0.0 0.0 0.4 0.5 1.9

n 112 23 22 25 22 20

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

 

De intervjuades skattningar av svårigheten att passera plogbilen åskådliggörs i

Figur 9 fördelade över skalan för de olika utmärkningsalternativen. Det är uppen-

bart att trafikanterna i alternativ 5 kan indelas i två undergrupper, en som upp-

levde det mycket besvärligt att passera plogbilen och en som inte tyckte det.
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Besvärligt att köra om/möta plogbilen?

     

BZ n=22 B3 n=25

  

l

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

 

 

Figur 9 Trafikanternas bedömningar av hur besvärligt det var att passera

plogbilen. Fördelningar över skalan för de olika utmärkningsalterna-
tiven.

På följ dfrågan varför det var besvärligt att köra om snöröjningsfordonet angav de

trafikanter som svarade med 3 eller högre på den 5-gradiga skalan, dvs med

besvärligt till mycket besvärligt, orsaker som att det var trångt , smal väg ,

möte och att plogbilen inte höll in . I alternativ 5 angav nästan alla trafikanter

som gjorde skattningen 3 eller högre att snörök var orsaken till att det var

besvärligt att passera plogbilen. Bland de trafikanter som svarat l , inte alls

besvärligt, finns enstaka svar av typen det gick bra , plogbilen höll in mm.

Mönstret angående svårigheten att passera fordonet upprepade sig för den upp-

levda stressnivän vid passage av snöröjningsfordonet (Tabell 1). Trafikanterna

förblev på en låg stressnivå när de var tvungna att passera plogbilen utmärkt enligt

alternativen 1 till 4. Medelskattningen för alternativ 5 var högre.

Även för stressnivån vid möte/omkörning av plogbilen resulterade variansanaly-

sen i en signifikant skillnad mellan alternativ 5 och de övriga utmärkningsalterna-

tiven (F(4, 102) = 8.89, p = .0001). Trafikanterna upplevde det mera stressande att
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passera snöröjningsfordonet när det var utmärkt enligt alternativ 5 (m = 2.3 på den

5-gradiga skalan) jämfört med de Övriga alternativen (m = 1.0 och 1.1, se Tabell

1). Inte heller upplevd stressnivå varierade mellan trafikanter som mötte respek-

tive körde om snöröjningsfordonet

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

snöröjningsfordonet åskådliggörs i Figur 10 fördelade över skalan för de studerade

utmärkningsalternativen.

Blev Du stressad av att behöva köra om/möta plogbilen?

  

100%-

 

90%-

  

70%-

60%-

50%-

40%-

30%-

20%-

10%-

 

0%

 

B3 n=25

 

[ 1 Inte alls stressad 2 EI3 4 5 Mycket stressa

 

Figur 10 Trafikanternas bedömningar av stress vid passage av snöröjningsf-

ordonet. Fördelningar över skalan för de olika utmärkningsalternati-

ven .

Sammanfattning: Förutom alternativ 5 resulterade de studerade utmärkningsalter-

 

nativen varken i några större besvärligheter eller i någon stress när trafikanterna

körde om eller mötte snöröjningsfordonet. När plogbilen var utmärkt enligt alter-

nativ 5 dvs med den traditionella utmärkningen förstärkt med ytterligare ett

roterande ljus bakåt och ett extra utdraget bakljus, upplevdes den dock både

besvärligare och mer stressande att passera än med övriga utmärkningar. Av trafi-

kanterna i alternativ 5 tyckte 25 respektive 30% att plogbilen var mycket besvär-

16

 



lig att passera och upplevde passagen som mycket stressande . Orsaken till

svårigheterna var enligt trafikanterna snörök.

Upptäcka snöröjningsfordon

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

snöröjningsfordonet. Deras skattningar visar att de inte tyckte det var svårt att

upptäcka plogbilen när den var utmärkt enligt alternativen 1 till 4 (medelskatt-

ningarna var drygt 1 på den 5-gradiga skalan). Men när snöröjningsfordonet var

utmärkt enligt alternativ 5, dvs med traditionell utmärkning förstärkt med ytter-

ligare ett roterande ljus bakåt och ett extra utdraget bakljus, bedömdes det vara

svårare att upptäcka (m=3. 1).

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

av "Var det svårt att upptäcka plogbilen?" på en skala från "inte alls svårt" (=l) till

"mycket svårt" (=5), för alla intervjuade totalt samt uppdelat på utmärkningsalterna-

  

tiv.

Tot Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5

Trad Bakljus UVplog UVljus Bakljus

UVljus

UVplog

Upptäcka plogbil?

m 1.5 1.1 1.2 1.2 1.1 3.1

SD 1.2 0.6 0.7 0.6 0.4 2.0

n 112 23 22 25 22 20

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

 

Variansanalysen visade återigen en signifikant skillnad mellan alternativ 5 och alla

de övriga utmärkningsalternativen (F(4, 102) = 14.68, p = .0001). Plogbilen upp-

levdes vara signifikant svårare att upptäcka när den var utmärkt enligt alternativ 5

jämfört med när den var utmärkt enligt de övriga alternativen . Hälften av trafi-

kanterna som passerade plogbilen utmärkt enligt alternativ 5 bedömde att den var

mycket svår att upptäcka (= 5 på skattningsskalan). Inte heller upptäckbarheten

varierade med körriktningen, möta respektive köra om snöröjningsfordonet. Figur

11 visar fördelningarna för trafikanternas skattningar av hur svårt det var att upp-

täcka plogbilen fördelat på de olika utmärkningsalternativen.
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Var det svårt att upptäcka plogbilen?

         

BZ n=22 B4 n=22

 

[ 1 Inte alls svårt 2 E] 3 4 5 Mycket svårtJ

 

Figur 11 Trafikanternas bedömningar av hur svårt det var att upptäcka snö-

röjningsfordonet. Fördelningar över skalan för de olika utmärk-

ningsalternativen.

Trafikanterna tillfrågades också varför det var så svårt/inte svårt att upptäcka

plogbilen som deras bedömningar på den 5-gradiga skalan visade. De trafikanter

som hade bedömt att det var svårt till mycket svårt ( 3 till 5 på skattnings-

skalan) angav nästan enbart snörök som orsak till problemen. I alternativ 5 (Bak-

ljus) har alla trafikanter som svarat att det var mycket svårt att upptäcka fordonet

(5 på skattningsskalan) angivit snörök som förklaring. I alternativ 1 (Traditionell)

har flera trafikanter som svarat att det inte alls var svårt (1 på skattningsskalan) att

upptäcka plogbilen angett saftblandaren som orsak.

Totalt tyckte 109 trafikanter (dvs 97 %) att de upptäckte plogbilen i tillräckligt

god tid. Av de tre trafikanter som inte tyckte de upptäckte plogbilen i tillräckligt

god tid återfanns en i alternativ 2 (Bakljus + UVljus + UVplog) och de övriga två i

alternativ 3 (UVplog), se Figur 12. Trots att hälften av trafikanterna ansåg att det

var mycket svårt att upptäcka plogbilen när den var utmärkt enligt alternativ 5

(Bakljus) svarade alla att de hade upptäckt den i tillräckligt god tid.
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Tycker Du att Du upptäckte plogbilen i tillräckligt god tid?

80%-

60%*

40% *'

 

20%"

  

Bl n=23 BZ n=22 B3 n=25 I B4 n=22 B5 n=20

[En Nej

Figur 12 Fördelningar mellan trafikanter som tyckte respektive inte tyckte att

de upptäckte plogbilen i tillräckligt god tid för de olika utmärk-

ningsalternativen.

Trafikanterna fick också följdfrågan vad som fick dem att upptäcka plogbilen. När

plogbilen var traditionellt utmärkt (Alt. 1) angav både mötande och omkörande

trafikanter att det var saftblandaren som gjorde att de :upptäckt fordonet. När

fordonet var utmärkt med bakljus + UVljus + UVplog (Alt. 2) ansåg de flesta

trafikanterna, både mötande och omkörande, att det var saftblandaren eller

färgen på plogen som fick dem att upptäcka fordonet. Vid utmärkningen med

plogljus + UVplog, (Alt. 3) angav trafikanterna i båda körriktningarna

blinkljuset som främsta orsak till att de upptäckte plogbilen. Även trafikanterna

som hade möte med plogbilen när den var utmärkt medUVljus (Alt. 4) angav

blinkljuset som orsak till upptäckt av fordonet, men lika vanliga orsaker var

saftblandaren och plogbladet . De som körde om fordonet med UVljus angav

det gröna ljuset som främsta orsaken till att de såg den, men saftblandaren och

blinkljuset förekom nästan lika ofta. När snöröj ningsfordonet var utmärkt med

Bakljus (Alt. 5) angavs blinkljuset som den främsta orsaken till varför man

upptäckte bilen. Det kan vara viktigt att komma ihåg att i de utmärkningar som

innehöll UVplog var det plogens baksida som var målad med UV-känslig färg,

dvs den sida som omkörande trafikanter såg.
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Totalt 103 trafikanter (92 %) uppgav att de direkt förstod att det var en plogbil de

upptäckt. De nio som inte genast insåg att det var en plogbil fördelade sig på

utmärkningsalternativen enligt: fyra trafikanter i alternativ I, två trafikanter i

alternativ 2, två trafikanter i alternativ 3, och en trafikant i alternativ 5, se Figur

1 3.

Förstod Du direkt att det var plogbilen Du upptäckt?

  

Bl n=23 BZ n=22 B3 n=25 > B4 n=22 B5 n=20

§Ja Nej

Figur 13 Fördelningar mellan trafikanter som direkt respektive inte direkt

förstod att det var en plogbil de upptäckt för de olika utmärknings-

alternativen. '

Sammanfattning: Snöröjningsfordonet var lätt att upptäcka när det var utmärkt

enligt alternativen 1 till 4. Med utmärkning enligt alternativ 5 (Bakljus) upplevde

trafikanterna att plogbilen var klart svårare att upptäcka, svårare än för samtliga de

 

andra utmärkningarna. För samtliga utmärkningsalternativ ansåg trafikanterna

(totalt 97%) ändå att de upptäckte fordonet i tillräckligt god tid. De detaljer som

syntes tydligast och som gjorde att trafikanterna upptäckte fordonet var genom-

gående de roterande och blinkande ljusen. Det UV-målade plogbladet verkar

också ha tilldragit sig trafikanternas uppmärksamhet när det förekom. Nästan alla

trafikanter förstod genast att det var en plogbil de upptäth (92%).
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Trafikanternas osäkerhet

Trafikanternas osäkerhet om vad plogbilen skulle kunna ta sig till visas i Tabell 3.

Återigen var deras skattningar låga för alternativen 1 till 4 (drygt 1 på den 5-

gradiga skala) och högre för alternativ 5 (m = 2.9).

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

av "Var Du osäker på vad plogbilen skulle kunna ta sig till?" på en skala från "inte

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

på utmärkningsalternativ.

  

Tot Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5
Trad Bakljus UVplog UVljus Bakljus

UVljus

UVplog

Osäker plogbil?

m 1.5 1.2 1.2 1.4 1.1 2.9

SD 1.2 0.7 0.6 0.7 0.4 - 1.9

n 112 23 22 25 22 20

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

 

Variansanalysen resulterade i en signifikant skillnad mellan utmärkningsalternativ

5 och de fyra Övriga alternativen (F(4, 102) = 11.68, p ; .0001). Trafikanterna

kände sig alltså mer osäkra på plogbilens agerande vid utmärkningsalternativ 5

(Bakljus). Trafikanternas skattningar av hur osäkra de var på vad plogbilen skulle

kunna ta sig till, varierade inte mellan körriktningarna. Figur 14 visar skattning-

arna av osäkerhet fördelade på de olika utmärkningsalternativen. Av de trafikanter

som passerade (mötte/körde om) plogbilen när den var utmärkt enligt alternativ 5

har 40% angivit att de kände sig mycket osäkra på vad plogbilen skulle kunna ta

sig till (= 5 på den 5-gradiga skalan).
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Var Du osäker på vad plogbilen skulle kunna ta sig till?
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Figur 14 Trafikanternas bedömning av hur osäkra de var på vad snöröjnings-

fordonet skulle kunna ta sig till. Fördelningar Över skalan för de

olika utmärkningsalternativen.

I Tabell 4 redovisas trafikanternas skattningar av hur osäkra de var på vilken

hastighet plogbilen höll. Vid traditionell utmärkning (Alt 1) och plogbilen utmärkt

med UVljus (Alt 4) var trafikanternas osäkerhet låg (drygt 1 på den 5-gradiga

skalan). När plogbilen var utmärkt med Bakljus + UVljus + UVplog (Alt 2) och

med UVplog (Alt 3) var osäkerheten något högre (m = 1.8 respektive 2.0). Trafi-

kanterna var mest osäkra på plogbilens hastighet när den var utmärkt enligt alter-

nativ 5, dvs med ett extra roterande ljus bakåt och ett extra utdraget bakljus (m =

3.0).
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Tabell 4: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (n), och min/max (rn/rn) för skattningarna

av "När Du upptäckte plogbilen, var Du då osäker på vilken hastighet den höll?" på

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

totalt samt uppdelat på utmärkningsalternativ.

 

Tot Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5

Trad Bakljus UVplog UVljus Bakljus

UVljus

UVplog

Osäker hastighet?

rn 1.8 1.2 1.8 2.0 1.3 3.0

SD 1.2 0.6 1.1 1.2 0.6 1.8

n 110 23 22 25 21 19

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

 

Enligt variansanalysen var skillnaden mellan utmärkningsalternativen signifikant

(F(4, 100) = 8.91, p = .0001). Osäkerheten angående plogbilens hastighet var

signifikant större hos trafikanterna i alternativ 5 (Bakljus) jämfört med de övriga

utmärkningsalternativen. Även skillnaden i osäkerhet om plogbilens hastighet

mellan alternativ 3 (UVPlog) och alternativ 1 (Traditionell) var signifikant. De

trafikanter som mötte plogbilen var mer osäkra på dess hastighet (m = 2.0) än de

trafikanter som körde om plogbilen (m = 1.5). Skillnaden var signifikant (F(l,

100) = 4.64, p = .0336). Trafikanternas osäkerhet om plogbilens hastighet visas i

Figur 15.
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När Du upptäckte plogbilen, var Du osäker på vilken hastighet den höll?
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Figur 15 Trafikanternas bedömning av hur osäkra de var på vilken hastighet

snöröjningsfordonet höll. Fördelningar över skalan för de olika

utmärkningsalternativen.

Trafikanternas osäkerhet om avståndet till plogbilen var genomgående liten.

Skattningarna redovisas i Tabell 5. Minst osäkra på avståndet var trafikanterna i

utmärkningsalternativen 1 (Traditionell) och 4 (UVljus). Medelvärdena var i båda

fallen 1.1 på den S-gradiga skalan. De mest osäkra trafikanterna återfanns i alter-

nativen 3 (UVplog) och 5 (Bakljus) som båda resulterade i medelvärdet 1.5. Skill-

naderna mellan de alternativa utmärkningarna var inte signifikanta. Däremot

skilde sig trafikanternas osäkerhet om avståndet till plogbilen mellan körriktning-

arna (F(1, 102) = 5.47, p = .0212). De trafikanter som mötte plogbilen var mera

osäkra på avståndet till den (m = 1.4) än de trafikanter som körde om plogbilen (m

= 1.1).
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Tabell 5 : Medelvärden (m), variationer (SD), antal (n), och min/max (rn/m) för skattningarna
av "När Du upptäckte plogbilen, var Du då osäker på hur långt framför Dig den
var?" på en skala från "inte alls osäker" (=1) till "mycket osäker" (=5), för alla inter-

 

vjuade totalt samt uppdelat på utmärkningsalternativ.

Tot Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5
Trad Bakljus UVplog UVljus Bakljus

UVlj us

UVplog

 

Osäker avstånd?

m 1.3 1.1 1.2 1.5 1.1 1.5

SD 0.8 0.4 0.6 1.1 0.5 1.2

n 112 23 22 25 22 20

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

 

Tabell 6 visar trafikanternas skattningar av hur osäkra de var på plogbilens

placering i sidled på vägen. Skattningarna var genomgående låga (liten osäkerhet)

med medelvärden på drygt 1 på den 5-gradiga skalan. Medelvärdet för alternativ 5

(Bakljus) var något högre (m=l.8) än för Övriga alternativ, dvs. trafikanterna i

alternativ 5 var något mer osäkra på var på vägen plogbilen körde. Skillnaden var

nära signifikant på 5 % nivån (F(4, 102) = 2.41, p = .0540). Även för de två kör-

riktningarna var den resulterande skillnaden mellan trafikanternas skattade

osäkerhet om plogbilens sidoläge nära signifikant på 5 % nivån ((F1, 102) = 3.57,

p = .0618). Mötande trafikanter var mera osäkra på plogbilens sidoläge (m = 1.4)

än omkörande trafikanter (m = 1.1).

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

av "När Du upptäckte plogbilen, var Du då osäker på var på vägen den körde?" på

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

totalt samt uppdelat på utmärkningsalternativ.

  

Tot Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5

Trad Bakljus UVplog UVljus Bakljus

UVljus

UVplog

Osäker sidoläge?

m 1.3 1.2 1.1 1.4 1.1 1.8

SD 0.8 0.5 0.5 1.0 0.4 1.4

n 112 23 22 25 22 20

m/m 1/5 1/3 1/3 l/3,5 1,3 l/5
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I Tabell 7 redovisas hur osäkra trafikanterna var på plogbilens bredd. När plog-

bilen var utmärkt enligt alternativ 5 (Bakljus), dvs med två roterande ljus bakåt

och ett extra utdraget bakljus, var trafikanterna mer osäkra på fordonets bredd (m:

2.9) jämfört med de Övriga utmärkningarna. För alternativen 1 till 4 var skattning-

arna genomgående låga med medelvärden från 1.3 till 1.5 på den 5-gradiga skalan.

  

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

av "Var Du osäker på hur bred plogbilen var?" på en skala från "inte alls osäker"

(=l) till "mycket osäker" (=5), för alla intervjuade totalt samt uppdelat på utmärk-

ningsalternativ.

Tot Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5

Trad Bakljus UVplog UVljus Bakljus

UVljus

UVplog

Osäker plogbilsbredd?

m 1.6 1.3 1.4 1.5 1.3 2.9

SD 1.2 0.7 0.8 1.1 0.6 1.9

n 111 23 22 25 21 20

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

 

Variansanalysen visade att skillnaden i trafikanternas osäkerhet om plogbilens

bredd, mellan alternativ 5 och de Övriga utmärkningarna, var signifikant (F(4, 101)

= 7.45, p = .0001). Figur 16 återger trafikanternas bedömningar av osäkerheten om

snÖrÖjningsfordonets bredd fördelat över den 5-gradiga skalan för de olika

utmärkningsalternativen.
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Var Du osäker på hur bred plogbilen var?
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Figur 16 Trafikanternas bedömning av hur osäkra de var på snöröjnings-

fordonets bredd. Fördelningar över skalan för de olika utmärk-

ningsalternativen.

På frågan varför trafikanterna var osäkra på plogbilens bredd har endast ett fåtal

svarat. För de flesta utmärkningsalternativen finns därför endast sporadiska skäl

angivna . Trafikanter som svarat 2 och 3 anger orsaker som att man inte vet

bredden , den ser bred ut , stor bil mm. För utmärkningsalternativ 2 (Bakljus +

UVljus + valog) har de trafikanter som inte alls kände sig osäkra på plogbilens

bredd angivit snurran på plogspetsen som förklaring. När snöröjningsfordonet

var utmärkt enligt alternativ 5 (Bakljus) har alla trafikanter som var mycket osäkra

(= 5 på skattningsskalan) angivit att snörök var orsaken.

Sammanfattning: Trafikanternas självskattningar av hur osäkra de var på plog-

bilens agerande och bredd var låga för samtliga utmärkningar utom för alternativ

5 (Bakljus). När plogbilen var utmärkt enligt alternativ 5 var trafikanterna signifi-

kant mer osäkra än i de övriga alternativen, både på plogbilens bredd och vad den

skulle kunna ta sig till.
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Även trafikanternas osäkerhet om plogbilens sidoläge var genomgående låg.

Återigen var trafikanterna mest osäkra när plogbilen var utmärkt enligt alternativ 5

(Bakljus). Trafikanterna som mötte plogbilen var något mer osäkra på dess sido-

läge än de som körde om. Skillnaderna var inte statistiskt säkerställda.

Trafikanternas osäkerhet om snöröjningsfordonets hastighet varierade mellan

utmärkningsalternativen. Trafikanterna var minst osäkra när utmärkningen var

traditionell (alternativ 1) och när den var förstärkt med UVljus (alternativ 4).

Något mer osäkra var de när plogbilen var utmärkt enligt alternativen 2 (Bakljus +

UVljus + UVplog) och 3 (UVplog), och mest osäkra när den var utmärkt enligt

alternativ 5 (Bakljus). Skillnaden i osäkerhet om plogbilens hastighet var signifi-

kant mellan alternativ 5 och alla de övriga alternativen, samt mellan alternativ 3

(UVplog) och alternativ 1 (Traditionell).

Trafikanternas osäkerhet om avståndet till plogbilen var liten, och deras sj älv-

skattningarna av hur osäkra de var skilde inte mellan de studerade utmärknings-

alternativen. Däremot var trafikanterna som mötte plogbilen mer osäkra på

avståndet fram till snöröjningsfordonet än de som körde om.

Utmärkning

Av de 112 intervjuade trafikanterna ansåg 103 (92 %) att utmärkningen av plog-

bilen i form av lampor, skyltar, färg osv hade gett den information de behövde för

att kunna möta respektive köra om plogbilen på ett säkert sätt. För de olika alter-

nativen varierade andelen trafikanter som ansåg att utmärkningen inte gav den

information de behövde mellan 13 och 4% (3 respektive 1 trafikant). Den största

andelen (3 trafikanter) fanns i alternativ 1 (Traditionell). Fördelningarna mellan

andelen trafikanter som tyckte respektive inte tyckte att plogbilens utmärkning gav

nödvändig information visas i Figur 17 för de olika utmärkningsalternativen.
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Gav utmärkningen på plogbilen den information Du tyckte att Du behövde

för att kunna köra om/möta den på ett säkert sätt?

   

& ..:? \\ i i_\

0% i I N' 1* remix _ _

Bl n=23 BZ n=22 B3 n=25 B4 n=22 B5 n=20

,än Nej

Figur 17 Fördelningar mellan trafikanter som tyckte respektive inte tyckte

att utmärkningen på snöröjningsfordonet gav den information de

behövde för att kunna passera på ett säkert sätt för de olika utmärk-

ningsalternativen.

De tre trafikanter som svarade nej (utmärkningen gav inte den information de

behövde) när plogbilen var traditionellt utmärkt (alternativ 1) efterfrågade mer

ljus , fler blink- och plogljus samt att plogbilen skulle vara mer upplyst . När

plogbilen var utmärkt enligt alternativ 2 (Bakljus + UVljus + UVplog) Önskade en

trafikant fler saftblandare och i alternativ 3 (UVplog) tyckte en trafikant att

plogspetsen skulle vara utmärkt . Efter passage av plogbilen utmärkt enligt alter-

nativ 4 (UVljus) Önskade en trafikant skarpare blixtljus eller fler ljus på taket av

plogbilen. En annan trafikant Önskade dimljus bak på fordonet. Fler sidomar-

keringar ansåg två trafikanter vara Önskvärt efter att ha passerat plogbilen med

utmärkningsalternativ 5 (Bakljus). Samtliga kommentarer utom Önskan om dim-

ljus kom från trafikanter som hade mött snöröj ningsfordonet.

29



Påverkan på kärsätt

Av totalt 112 trafikanter som besvarade frågan "Påverkade upptäckten av plog-

bilen Ditt sätt att köra?" uppgav 87 stycken (78 %) att så var fallet. Fördelningarna

mellan andelen "ja-svarande" och "nej-svarande" för de olika utmärkningsalterna-

tiven åskådliggörs i Figur 18. Den största andelen trafikanter (32 0/0) som tyckte att

deras körsätt inte påverkades av plogbilen återfanns i alternativ 4 (UVljus). De

trafikanter som uppgav att deras sätt att köra påverkades av plogbilen uppgav

genomgående för samtliga alternativ att de sänkte hastigheten, att de saktade ner.

Enstaka trafikanter angav också att de höll ut , var mer uppmärksamma och

försiktigare .

Påverkade upptäckten av plogbilen ditt sätt att köra?

100%

90% e

80%-

70%*-

60% i

50%*

40%e

30%*

20%*

10%*

0%-

 

Figur 18
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Bl n=23 BZ n=22

Fördelningar mellan trafikanter som tyckte respektive inte tyckte att

upptäckten av snöröjningsfordonet påverkade deras sätt att köra för

de olika utmärkningsalternativen. '

De trafikanter som färdades i plogbilens körriktning (körde om) tillfrågades om

och hur länge de låg kvar bakom plogbilen när de kom ifatt den. Resulterande

fördelningar visas i Figur 19 för de olika utmärkningsalternativen. Den största

andelen trafikanter som körde om plogbilen direkt (4 stycken) fanns i utmärk-
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ningsalternativ 2 (Bakljus + UVljus + UVplog), och den minsta i alternativ 5 (l

trafikant). Alla trafikanter som svarade att de låg kvar mycket länge bakom plog-

bilen (2 stycken) återfanns i alternativ 3 (UVplog). Samtliga trafikanternai alter-

nativen 2 (Bakljus + UVljus + UVplog) och 4 (UVljus)körde om plogbilen direkt

eller efter en kort stund.

Låg du kvar bakom plogbilen när Du kom ifatt den?

100%//

90%*

80%*

70%*

 

1' Ja, mycket länge
60% W

Ja, kort stund

@ Nej, körde om direkt

illa, ganska länge I

50%*
l

 

40% *4

30%*

 

20%r

10%*

p

  

0%*l
Bl n=7 B2 n=6 B3 n=8 B4 n=7 BS n=

Figur 19 Fördelningar över hur länge trafikanter som körde Om plogbilen låg

kvar bakom den när de kom ifatt för de olika utmärkningsalternati-

ven.

De trafikanter som färdades i motsatt körriktning mot plogbilen (mötte den) till-

frågades om de var tvungna att agera på ett oplanerat sätt när de mötte den. Totalt

hade 8 av de 77 trafikanterna agerat på något oplanerat satt. Resulterande fördel-

ningar över mötande trafikanters agerande visas i Figuré20 för de olika utmärk-

ningsalternativen. Inte någon trafikant i något alternativ har angett att de tvingades

stanna vid möte med plogbilen. Av de 15 trafikanterna alternativ 4 (UVljus)

uppgav ingen att han/hon hade tvingats agera på ett oplanerat sätt. Den största

andelen trafikanter som upplevde att de hade tvingats agera på ett oplanerat sått

(24% = 4 trafikanter) återfanns i utmårkningsalternativ 3 (UVplog). Två av trafi-

kanterna hade gjort en undanmanöver och två hade agerat på annat sätt.
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Var Du tvungen att agera på ett oplanerat sätt när Du mötte

plogbilen?

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

Ja, annat

 

I Ja, undanmanöver

Ja, stanna

E Nej

 

   

Bln=16 BZn=16 B3 n=l7 B4n=15 i; BS n=l3

Figur 15 Fördelningar över påtvingat oplanerat agerandet hos de trafikanter

som mötte plogbilen för de olika utmärkningsalternativen.

Sysslan snöröjning

Trafikanterna som intervjuades efter passage av plogbilen tyckte genomgående att

snöröjning är en viktig syssla. Deras bedömning av hur ;viktigt de tycker det år

med snöröjning redovisas i Tabell 8. Samtliga intervjuade i alternativen 3 (UV-

plog) och 5 (Bakljus) har bedömt sysslan som mycket viktig (= 5 på den 5-gradiga

skalan). De trafikanter som ansåg snöröjning minst Viktig var de som passerade

snöröjningsfordonet när det var utmärkt enligt alternativ 4 (UVljus). Skillnaderna

mellan bedömningarna var dock små och inte statistiskt' signifikanta (5% nivån).
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Tabell 8: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (n), och min/max (In/rn) för skattningarna

av "Tycker Du att snöröjning är en Viktig syssla?" på en skala från "inte alls Viktig"

(=l) till "mycket Viktig" (=5), för alla intervjuade totalt samt uppdelat på utmärk-

  

ningsalternativ.

Tot Alt 1 Alt2 Alt 3 Alt4 Alt 5

Trad Bakljus UVplog UVljus Bakljus

UVljus

UVplog

Sysslan snöröjning?

m 4.7 4.7 4.5 5.0 4.3 5.0

SD 1.0 1.2 1.2 0.0 1.6 0.0

n 112 23 22 25 22 20

m/rn 1,4/5 1,5 1,4/5 5 1,5 5
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6 Diskussion

Förutsättningar och genomförande

Snöröjning studerades som ett exempel på rörligt Vägarbete. Den lokala

projektgruppen vid driftområde Lycksele inom Vägverket Produktion Norr

utarbetade fem alternativa sätt att utmärka snöröjningsfordonet.

Utmärkningsalternativen var:

0 traditionell utmärkning enligt Vägverkets handbok (Vägverket, 1993),

(alternativ 1).

0 förstärkt utmärkning, genom tillägg av ytterligare ett roterande ljus bakåt och

ett extra utdraget bakljus samt UV-belyst strumpa och snurra målade i UV-

känslig färg och monterade på förplogens spets. Förplogens baksida var också

målad med UV-känslig färg (alternativ 2).

0 förstärkt utmärkning, genom att förplogens baksida var målad med UV-

känslig färg och belyst med UV-ljus (alternativ 3).

0 förstärkt utmärkning, genom tillägg av ytterligare ett roterande ljus bakåt samt

UV-belyst strumpa och snurra målade i UV-känslig färg och monterade på

förplogens spets (alternativ 4).

0 förstärkt utmärkning, genom tillägg av ytterligare ett roterande ljus bakåt samt

ett extra utdraget bakljus (alternativ 5).

Målsättningen var att studera trafikanternas upplevelser vid passage av ett

snöröjningsfordon och om olika utmärkningar påverkarupplevelserna. Eventuella

effekter av de olika utmärkningarna studerades vid möte och omkörning av ett

snöröjningsfordon på en 7-metersväg inom driftområde Lycksele. Trafikanterna

som deltog i studien fick efter möte eller omkörning av snöröjningsfordonet

besvara ett antal frågor, bl a genom skattningar.

Trafikanter som fullföljde intervjun var relativt få, 112 stycken, men jämnt

fördelade över utmärkningarna. Trafikantgrupperna som exponerades för de fem

olika utmärkningarna bedömdes inte skilja sig nämnvärt med avseende på vilken

fordonstyp trafikanterna körde och hur väl de kände den utnyttjade vägsträckan.

På grund av det lilla materialet kan relativt stora skillnader i de presenterade

procentuella fördelningarna orsakas av enstaka individer. Antalet trafikanter som

mötte respektive körde om snöröjningsfordonet varierade också. De mötande var

ungefär dubbelt så många som de omkörande i samtliga utmärkningsalternativ.

Studiens genomförande var dessutom starkt beroende av vädret som varierade mer
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eller mindre mellan mätdagarna, från klart och uppehåll till snöfall under en av

mätdagarna. Väderförhållandena, särskilt varierande sikt, kan alltså ha påverkat

resultaten. Att utmärkningsalternativen studerats vid olika drag (första draget till

vänster och andra draget till höger i körriktningen) kan Också ha påverkat

resultaten.

Besvär och stress

Inget av de studerade alternativen att utmärka plogbilen åsamkade trafikanterna

några större besvärligheter, varken i samband med möte eller omkörning. Av

trafikanternas sj älvskattningar att döma orsakade passerandet av plogbilen inte

heller någon stress. När plogbilen hade traditionell utmärkning förstärkt med

ytterligare ett roterande ljus bakåt och ett extra utdraget bakljus (alternativ 5)

upplevdes den dock både besvärligare och mer stressande att passera än med

övriga utmärkningar. En trolig förklaring kan vara det snöfall som förekom den

dag alternativ 5 studerades men inte under de övriga mätdagarna. Trafikanterna

angav också snörök som orsak till de större svårigheterna och den högre

stressnivån. Den förstärkta utmärkningen i alternativ 5 utgjordes dessutom av

flera, och mera strategiskt placerade ljus bakåt jämfört med referensalternativet

(alternativ 1). Det är rimligt att anta att en sådan förstärkning främst gynnar de

omkörande trafikanterna. Att dessa var färre än de mötande, tillsammans med den

sämre sikten jämfört med referensalternativet, kan ha påverkat det negativa

utfallet för alternativ 5.

Upptäcka snöröjningsfordonet

Snöröjningsfordonet var lätt att upptäcka vid samtliga utmärkningar utom

alternativ 5. För alternativen 1 till 4 har nästan alla trafikanter (> 90%) angivit att

det inte alls var svårt att upptäcka plogbilen. Däremot ansåg hälften av

trafikanterna som passerade plogbilen utmärkt enligt alternativ 5

(referensalternativet förstärkt med ytterligare ett roterande ljus bakåt och ett extra

utdraget bakljus) att den var mycket svår att upptäcka. Troligen ligger

förklaringen återigen i det snöfall som var under mätdagen och inte i

utmärkningen av fordonet. Dessutom var ca två tredjedelar av trafikanterna

mötande, och hade därför troligen minimal nytta av de extra bakåtriktade ljusen i

det dåliga vädret.

I stort sett alla trafikanterna (totalt 97%) ansåg att de upptäckt snöröjningsfordonet

i tillräckligt god tid. Den höga andelen gäller för samtliga utmärkningar, alltså

även för alternativ 5. De utmärkningsdetaljer som syntes tydligast och gjorde att
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trafikanterna upptäckte snöröjningsfordonet var genomgående de roterande och

blinkande ljusen. Nästan alla trafikanter (totalt 92%) förstod också genast att det

var en plogbil de upptäckt.

De alternativa förstärkningarna av plogbilens utmärkning i form av bl a UV-

detaljer förbättrade alltså inte upptäckbarheten av fordonet. Förklaringen är

sannolikt att upptäckbarheten rapporterades vara mycket god redan för

referensalternativet l (Traditionell).

Utmärkning

En övervägande majoritet av trafikanterna (totalt 92%) ansåg att utmärkningen på

snöröjningsfordonet gav deninformation de behövde för att kunna köra om eller

möta fordonet på ett säkert sätt. Det fåtal trafikanter som ansåg att informationen

inte var tillräcklig ville ha fler lampor och blinkande ljus. Dessa önskemål kom

från trafikanter som hade mött snöröjningsfordonet.

Trafikanternas osäkerhet

För att kunna passera plogbilen på ett säkert sätt behöver trafikanterna kunna

bedöma avståndet till plogbilen, dess hastighet, bredd och placering i sidled på

vägen, samt förutse dess agerande. Trafikanterna i studien var inte osäkra på vad

plogbilen skulle kunna ta sig till och inte heller på hur bred den var för något av

alternativen 1 till 4. Utmärkningen med ytterligare ett roterande ljus bakåt och ett

extra utdraget bakljus (alternativ 5) skilde sig dock från de övriga alternativen.

När plogbilen var utmärkt på detta sätt var trafikanterna signifikant mer osäkra,

både på vad plogbilen skulle kunna göra och hur bred den var.

Även plogbilens sidoläge var trafikanterna signifikant mer osäkra på i alternativ 5

jämfört med i övriga utmärkningsalternativ. Osäkerheten om plogbilens placering

i sidled tenderade också att vara större hos de trafikanter som mötte plogbilen än

hos de trafikanter som körde om den.

Trafikanternas osäkerhet om plogbilens hastighet var minst för utmärkningarna 1

(Traditionell) och 4 (UVljus), något större för utmärkningarna 2 (Bakljus +

UVljus + UVplog) och 3 (UVplog), och störst för utmärkning 5 (Bakljus).

Skillnaden i osäkerhet om plogbilens hastighet var signifikant mellan alternativ 5

och alla övriga alternativ. Trafikanterna i alternativ 3 var dessutom signifikant mer

osäkra på plogbilens hastighet än trafikanterna i referensalternativet l

(Traditionell).
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Trafikanternas osäkerhet om på vilket avstånd plogbilen befann sig varierade inte
mellan de olika utmärkningsalternativen. Däremot var trafikanterna som mötte

plogbilen mer osäkra på avståndet fram till den än de som körde om den.

Trafikanternas osäkerhet rörande faktorer som avståndet till plogbilen, dess

hastighet, bredd och placering i sidled på vägen tycks inte ha minskat nämnvärt

när referensutmärkningen av plogbilen (alternativ 1) förstärktes på olika sätt.

Förstärkningen i form av ytterligare ett roterande ljus bakåt och ett extra utdraget

bakljus (alternativ 5) tycks istället ha skapat osäkerhet hos trafikanterna.

Osäkerheten gällde såväl snöröjningsfordonets hastighet, sidoläge och bredd som

vilket agerande man kunde förvänta sig av det. Trafikanterna i alternativ 5

uppvisade en tydlig uppdelning i två undergrupper. Ungefär hälften av

trafikanterna ansåg sig vara relativt säkra i sina bedömningar av de olika

faktorerna, medan den resterande hälften angav att de var mycket osäkra. Särskilt

när det gäller avståndet till plogbilen och dess sidoläge återfanns de trafikanter

som var "mycket osäkra bland de som mötte plogbilen. Det kan rimligen vara ett

resultat av att alternativ 5 förstärkte utmärkningen i huvudsak bakåt.

Förutom för alternativ 5 var osäkerheten hos trafikanterna rörande de studerade

faktorerna genomgående relativt liten. Trafikanterna upplevde att de hade relativt

bra kontroll redan när plogbilen var utrustad med referensutmärkningen (alternativ

1). Ingen nämnvärd förbättring noterades därför när plogbilens synbarhet

förstärktes på olika sätt med hjälp av UV-målade och UV-belysta detaljer.

Påverkan på körsätt

Av totalt 112 trafikanter angav 87% att deras körsätt påverkades av plogbilen.

Trafikanterna rapporterade genomgående att de saktade in och i viss mån var mer

uppmärksamma.

Antalet trafikanter som färdades i samma körriktning som plogbilen var 35. Av

dessa har majoriteten (30 st) uppgivit att de låg bakom snöröjningsfordonet en

kort stund eller körde om det direkt. Två trafikanter uppgav att de hade väntat

mycket länge innan de körde om. Båda återfanns i utmärkningen UVplog

(alternativ 3), som med sin förplog målad i UV-känslig färg och belyst med UV-

ljus var avsedd att förbättra plogbilens synbarhet bakåt dvs just för omkörande

trafikanter.
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De trafikanter som färdades i motsatt körriktning mot plogbilen var 77 till antalet.

Av dessa svarade majoriteten (69 st) att de inte varit tvungna att agera på ett

oplanerat sätt när de mötte plogbilen. Fyra av de åtta trafikanter som tvingats

agera på ett oplanerat sätt hade mött plogbilen när den var utmärkt enligt alternativ

3 (UVplog). I detta alternativ hade utmärkningen förstärkts genom att förplogens

baksida hade målats med UV-känslig färg och belystes med UV-ljus. Förstärk-

ningen avsåg alltså att förbättra plogbilens synbarhet för bakifrån kommande

trafikanter, men utgjorde ingen förändring jämfört med referensalternativet för

mötande trafikanter.
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7 Slutsatser

Snöröjningsfordonet var inte lättare att upptäcka med någon av de förstärkta

utmärkningarna än med den traditionella utmärkningen.

De utmärkningsdetalj er som bäst drog till sig trafikanternas uppmärksamhet

och gjorde att de upptäckte plogbilen var genomgående de roterande och

blinkande ljusen.

92% av alla trafikanterna ansåg att utmärkningen på snöröjningsfordonet

förmedlade den information de behövde för att kunna köra om respektive möta

fordonet på ett säkert sätt.

Antalet trafikanter som mötte plogbilen var överrepresenteradei materialet

vilket kan ha bidragit till de sämre omdömena för utmärkningsalternativen 3

(UVplog) och 5 (Bakljus) som kanske är till mer nytta för omkörande

trafikanter.

De trafikanter, framförallt mötande, som ansåg att utmärkningen av plogbilen

inte var tillräcklig önskade fler lampor och blinkande ljus.

Upplevelserna av den traditionella utmärkningen förstärkt med ytterligare ett

roterande ljus bakåt och ett extra utdraget bakljus (alternativ 5) skilde sig i

flera avseenden signifikant från upplevelserna av övriga utmärkningar

(inklusive referensalternativet). När plogbilen var utmärkt enligt alternativ 5

var trafikanterna

- mer osäkra på plogbilen agerande

- mer osäkra på plogbilens bredd

- mer osäkra på plogbilens placering i sidled

- mer osäkra på plogbilens hastighet

Osäkerheten hos trafikanterna rörande de studerade aspekterna var

genomgående relativt liten, förutom för utmärkningsalternativ 5, och minskade

därför inte när utmärkningen av plogbilen förstärktes.

Alternativ 5 skilde sig från övriga utmärkningari flera frågor. En bidragande

orsak var sannolikt att väderförhållandena var annorlunda den mätdagen

(snöfall).

Trafikanterna var signifikant mer osäkra på plogbilens hastighet när den var

utmärkt med UVplog (alternativ 3) jämfört med den traditionella

utmärkningen (alternativ 1) som utgjorde referens.

Trafikanterna som mötte plogbilen var mer osäkra på plogbilens hastighet och

avståndet till den jämfört med trafikanterna som körde om.
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0 Majoriteten av trafikanterna (87%) angav att deras kÖrsätt påverkades av

närvaron av plogbilen. Den vanligaste åtgärden som trafikanterna rapporterade

var att de saktade ner.

0 Antalet intervjuade trafikanter var litet varför relativt stora skillnader (i %) i de

presenterade fördelningarna kan orsakas av enstaka individer.

0 Det lilla trafikantmaterialet, variationer i väderlek och antal trafikanter som

mötte respektive körde om plogbilen, samt att utmärkningarna inte studerades

för samma drag kan ha påverkat resultaten.
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MJÖLBY
En olycko inträffade på
E 4 mellon Mantorp och
Linköping när en lång-
tradare skulle köra om
en plogbil natten till tis-
dagen.

Både plogbilen och
långtradaren fick om-
fattande skador. Ingen
person skadades.

Plogbilen som är srationerad i
Mantorp var på väg m0t Linkö-
ping och plogade snabbñlen,
den vänsrra.

Enligt arbetsledare Johan
Bjurström på Vägverket i Man-
torp är det brukligt att långtra-
dama i dylika fall kör om plog-
bilarna på höger sida.

  

Bilaga 1

/775' '//-' 27

' Långtradare
vållade olycka

När olyckan hände Strax efter
midnatt. inte långt från Tin, var
det moddigt och snöfall. Flera
långtradare låg och avvaktade,
men vågade inte köra om på
plogbilens högra sida.
Olyckan inträffade när en av

långtradarna kom upp på hö-
gersidan och körde in i plog-
vingen.

Plogbilen kasrades in i vajer-
räcker i rnirtremsan med sådan
kraft att saltspridaren for av
flaket och bilen fasmade.

Enligt arbetsledaren som tal-
at med plogbilschauffören var
plogbilen nära att vippa.Det an-
ses som ett under aningen ska-
dades, plogvingen hade gått in
nästan till förarplatsen på lång-
tradaren.

SVEN FRANSSON
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Bilaga 3

Frågor till trafikanter
efter passage av snöröjningsfordon

vid Lycksele

Inledning

/Någon lite ursäktande inledning/

Förlåt att jag hindrar Dig i Ditt resande.

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

Jag som ställer frågorna jobbar i ett Vägverksprojekt. Vi studerar olika
vägsträekor, där Vägverket utför arbete. Målet är att skapa bästa möjliga
förhållanden för både trafikanter 95h_ 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 [än eller fel!! Det är Dina personliga åsikter och upplevelser
som är viktiga och av värde för oss. De flesta frågorna besvarar Du med ja
eller nej, eller med den siffra på en skala som bäst överensstämmer med Din
uppfattning.

/Bilister som inte vill svara eller verkar alltför stressade måste fåfortsätta
utan att svara/

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

 

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

'Arbete på väg, Referensarbetsplatser' Lena Nilsson, VTI

Lycksele 18 oktober. 1993
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Frågor till trafikanter vid snöröjning i Lycksele Bilaga 4

1) Har Du kört om/mött någon plogbil de senaste 15 km?

ja, nej
Om svar n_ej: TACK för Din medverkan!

Låt trañkanten fortsätta utan att bli intervjuad!
Om svar ja: Gå vidare till fråga 2).

2) Har Du tidigare blivit stoppad och intervjuad på den här
vägsträckan?

ja, nej

3) Hur ofta brukar Du köra den här vägen?
nästan varje dag (t ex varje vardag)
några gånger i veckan
några gånger i månaden
några gånger om året

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

4) Har Du bråttom?
ja, nej

5) Tycker Du att snöröjning är en viktig syssla?
Skalan inte alls (viktig) ---> mycket (viktig)

6) Var det svårt att upptäcka plogbilen?
Skalan inte alls (svårt) ---> mycket (svårt)

Följdfråga: Varför var det

7) Tycker Du att Du upptäckte plogbilen i tillräckligt god tid (på
tillräckligt avstånd)?

ja, nej

Följdfråga: Vad fick Dig att upptäcka plogbilen?
(dvs att det var ett "speciellt" fordon)

8) Förstod Du direkt att det var en plogbil Du upptäckt?

ja, nej

9) När Du upptäckte plogbilen, var Du då osäker på vilken hastighet
den höll?

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

10) När Dumm plogbilen, var Du då osäker på hur långt framför
Dig den var?

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

  

'Arbete p väg, Referensarbetsplatser' Lena Nilsson_ VTl

Lycksel _ 20 oktober. 1993



11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

'Arbete ag. Referensarbetsplatser'

Lycksel

Bilaga 4
När Dumm plogbilen, var Du då osäker på var på vägen den ,
körde? (dess sidöläge/placering i sidled) '

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

Var det besvärligt att köra om/möta plogbilen? I
Skalan inte alls (besvärligt) ---> mycket (besvärligt)

Följdfråga: Varför var det ....7

Var Du osäker på hur bred plogbilen var?
Skalan inte alls (osäker) ---> mycket (osäker)

Följdfråga: Varför var Du

Var Du osäker på vad plogbilen skulle kunna ta sig till? (exempel Öka
farten, stanna, backa, svänga över vägen,)?

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

Påverkade upptäckten av plogbilen Ditt sätt att köra?

ja, nej

om svar ja => Hur påverkades Ditt körsätt?

Blev Du stressad av att behöva köra om/möta plogbilen?
Skalan inte alls (stressad) ---> mycket (stressad)

Gav utmärkningen (lampor, skyltar, färg mm) på plogbilen den
information Du tyckte Dig behöva för att kunna köra om/möta den
på ett säkert sätt?

ja, nej

Följdfråga (om svar nej): Vad skulle Du velat ha?

_133th omErande
Låg Du kvar bakom plogbilen när Du kom ifatt den?

nej, körde om direkt
ja, en kort stund. Varför? ..................................................................... ..
ja, ganska länge. Varför? .....................................................................
ja, mycket länge. Varför? ..................................................................... ..

Endast mötande
Var Du tvungen att agera på ett oplanerat sätt när Du mötte plogbilen?

nej
ja, stanna
ja, undanmanöver
ja, annat. Vad? ...................................................................................... ..

Tack för hjälpen!!

Lena Nilsson. VTI

20 oktober. 1993x



Bilaga 5

Svarsblankett snöröjning vid Lycksele

Dag: ............ .. Kl: .............. .. Utmärkning: ........ ..Väder: . ...................................... ..

Ljy_s: El dagsljus D mörker

Bassage: D omkörning E] möte

amningjdiaglz El 1:a D 2:a

113111943: D P-bil D P-bil+släp El L-bil [J Buss El Annat

1) Kört om/mött plogbil? D ja D nej

2) Intervjuad tidigare? E] ja El nej

3) Hur ofta? E] nästan varje dag (t ex varje vardag)

El några gånger i veckan

Cl några gånger i månaden
D några gånger om året

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

4) Bråttom? E] ja El nej

5) Snöröjning viktig? l-----2-----3-----4-----5

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

Varför?

7) Upptäckte i tid? D ja El nej

anal/uppmätt?................................................................................ ..

8) Förstod direkt? El ja D nej

9) Osäker på hastighet? l-----2-----3-----4-----5

 

'Arbete på väg, ReferensarbetSplatser'

Lycksele 69
Lena Nilsson. VTI
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Osäker på avstånd?

Osäker på sidolage?

Bilaga 5

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

l-----2-----3-----4-----5

Besvär köra om/möta? I-----2----- 3-----4-----5

Pär/âr?

Osäker på bredd?

Var/0717

Osäker ta sig till?

Påverkan körsatt?

0/3: Hur?

Stressad?

Gav utmarkn. info?

?Va/I' Vela ha?

Lindas; omkörande

Bakom?

nd 0 ande

Agera oplanerat?

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

D nej, körde om direkt

[1 ja, kort stund. Varför?
D ia, ganska länge. Varför?
D ja, mycket länge. Varför?

El nej

D ia, stanna.
D ia, undanmanOver.

Dia, annal. Vad? .......................................... ..

    

'Arbete på väg, Referensarbetsplatser'

Lycksele
Lena Nilsson. VTI

20 oktober. 1993



Bilaga 6

Kommentarer till utformning av studie och_

instruktion till attitydintervju av trafikanter
vid snöröjning i Lycksele

Delges projektgrupp i Lycksele, och särskilt de som ska

intervjua, så att intervjuerna blir så lika som möjligt .
utförda.

Upplägg av studien

l) Syftet med Lyckselestudien är att förbättra arbetsmiljön för
förare av snöröjningsfordon samt att öka trafiksäkerheten.
Detta ska ske genom att öka upptäckbarheten och synbar-

heten av s nöröjningsfordonet.

2) Förbättring av arbetsmiljön (förarnas sikt/optiska ledning)

genom a) uppvärmning av vindrutan och b) olika reflex-

material på snöstörarna har också diskuterats. Dessa

variabler studeras dock inte hösten l993

3) Effekter av alternativa sätt att utrusta plogbilen studeras i

termer av att upptäcka, att förstå vad som finns i snömolnet
och hur "detta vad " kan bete sig. att köra om, och att möta.

4) Realistisk storlek på studien kan vara 5 olika utmärkningar

av snöröjningsfordonet. För beskrivning av dessa, se separat

blad.

Bakgmliggande filosofi: Vi bör ha som mål att studera
effekter av endast en komponent (förändring) i tagetll Så

renodlade alternativ som möjligt.

[/V-belyst .marm till Vänster pä' bakre rem, 00/1 l/V-bell-'st

net bak ber uteslutr'ts eftersom l/V-belysning bet fungerar

0217137.

5) Studerad snörojning bör ske på väg där möte är möjligt. Den

vagsträcka dar trafikanter utfrågas bör om möjligt sakna
anslutningsvagar Trafiken bör vara så tät att ett "tillräck-
ligt" antal intervjuer kan genomföras under ett mätpass.

Teststräckan (E12 mellan Lycksele och Blåvikssjön) har
anslutningsvagar och ca 1500-2000 fordon per

ärsmedeldygn. Vägen är 7 m bred.

   

'Arbeteâ väg, Referensarbetsplatser' Lena Nilsson. VTI
Lyckse I 15 september, 1993



6)

7)

Bilaga 6

En matdag per utmårkning av plogbilen avsatts. Intervju-

platsen placeras så att både omkörande och mötande kan
utfrågas under det att teststrackan plogas. En nackdel med

att testa en utrustning per dag kan vara risken för stora
vädervariationer (olika sikt, olika snötyp etc.) mellan

dagarna. Andra fördelar uppvåger.

Plogbilen kör teststräckan fram och tillbaka i dagsljus.
Testet kan fortgå även under en andra körning. Plogbilen

framförs då i samma "spår" som vid första draget (7 m våg),

förutom att den plogar P-platser och liknande. Det är flera

km mellan P-platser. Eventuellt (om snöandet håller i sig)
genomförs proven även under mörker.

Ordningen i vilken de olika utmårkningarna studeras kan

styras av slumpen, eller eventuellt någon praktisk detalj.
Förslag: se beskrivning (ordning) av valda utmårkningar på

separat blad.

Genomförande av studien

9) Mitt på tes tstracka för snöröjning "skapas" möjligheter att

vinka in trafikanter för intervju (P-plats, rastplats, vand-

plats, avfart eller liknande). Då plogbilen kör från test-

strackans startpunkt till mittpunkt står intervjuarna på ena

sidan av vägen och intervjuar trafikanter i ena riktningen (t

ex "0mkörande"). Då plogbilen fortsätter från teststráckans
mitt till slutpunkten flyttar intervjuarna till andra sidan
vägen och intervjuar trafikanter i andra riktningen (t ex

"mötande"). Proceduren upprepas då plogbilen kör tillbaka

och plogar det andra körfältet.

lnterviuplatsen ska vara en plats där det är enkelt och

att vinka in trafikanterna. Bra om det finns

plats för 2, helst flera (4) bilar samtidigt.

05157/ .Säker/161612 1' samband med dal/tjg' sikt Vid .ma/.l

|0) Poliser tas till hjälp för att "vinka in" trafikanter till
intervjuplatsen. lnvinkningen sker så att alla interviuare

har att göra" hela tiden (om fordonen passerar så tätt
förstås!)

Det ar inte bra om polisen som stoppar bilisten också staller
frågorna. (Vi visar nog inte alltid vårt riktiga jag inför

ordningsmaktenll)

 

Lena Nilsson, VTl

 

'Arbete å väg. ReferensarbetSplatser'

Lyckseá) 2 IS september. 1993



ll)

[2)

14)

15)

15)

'Arbet

Lyckse

Bilaga 6

Flera personer avdelas för att genomföra intervjuerna.

Trafikanter i båda lärdgiktgingarna, de som kört om

snöröjningsfordonet och de som mött snöröjningsfordonet,
intervjuas (enligt procedur i pkt 9 ovan). Intervjuerna bör

ske i så nära anslutning som möjligt till passagen av hindret
(snöröjningsfordonet), men utom synhåll för trafikanterna

när de kör om (respektive möter) snöröjningsfordonet. Både
med anledning av det senare och trafiksäkerheten, bör nog
de trafikanter som passerar i närheten av teststräckans

mittpunkt "släppas".

Ska något mera än trafikantattityder mätas??

Häst/371164 a VSM/10'??

Intervjuerna görs om möjligt (tillgång på "rätt" typ av snö

måste styrall) vid samma tider på dagen. Prov i dagsljus

prioriteras före prov i mörker. Mätpass om 2 timmar är

lämpligt. Om plogbilen kör ca 40 km/h är det lagom att den

hinner teststräckan fram och tillbaka på ca 2 timmar.

Lämpliga tider an vara 9.00-11.00 (dagsljus), och 15.00-
l7.00 (mörker).

Foto (video?) som dokumentation på de slutligen valda

utmärkningarna, fordonen, och intervjuplatsen/proceduren.

Det är viktigt att alla bilister t ex att exakt

samma förutsättningar ges (nästan ordagrann återgivning av

'Inledning'), att exakt samma frågor ställs och helst "på
samma sätt" (dvs mer eller mindre upplåsning). Föregrip

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

frågan!

Intervjuaren noterar svaren från varje trafikant på separat

sxansbjad. De blir då mycket enklare att hantera efteråt.
Glöm inte att notera vilka som gällde, genom

att fylla i dag, kl, utmärkning, väderförhållanden mm på_

mbladet.

Ta in så många svar som möjligt (tumregel: varje intervjuare
bör klara att fråga ut 15-20 trafikanter per 2 timmars pass).
Det är nog bra om Ni kan ställa upp med 4 intervjuare (- ca

60-80 svar per 2 tim, eller 30-40 svar per färdriktning, dvs

omkörande och mötande).

 

e å väg, Referensarbetsplatser' Lena Nilsson, VTI
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Bilaga 6

Det är lättare att analysera svar som är lite mer strukture-l'7)

rade. Därför får trafikanterna mestadels svara ja eller nej,
eller genom att göra bedömningar på skattningsskalan från
"inte alls" till "mycket" + 0rd kopplat till frågan. Ge bladet

med skalan till trafikanterna, och låt dom själva hålla det.

18) Intervjuaren läser frågorna och markerar själv svaren på
svarsblanketten.

19) Fråga 2 är exempel på fråga med givna svarsalternativ.

20) Fråga 5 är exempel på fråga där skalan används: Be
trafikanten titta på skalan, som han/hon själv håller. Läs
frågan. Eeka och säg skalans 'ändpunktsord'. Tydliggör vad

ändpunkterna står för (beskrivet i ord), och att mellanlägen

anger grad er däremellan. Förvissa Dig om att den svarande

inte Uppfattar ändpunkterna som enda alternativ, utan är

klar över att det även går att svara med andra siffror

(grader) än 1 och 5. _U_p_pmana trafikanten att svara genom

att ange d_e__n siffra som bäst överensstämmer med

hans/hennes uppfattning. Markera trafikantens svarssiffra.

I förekommande fall: läs följdfrågan. Försök ange svaret på

den så kort det bara går, i form av ett par karakteristiska

ord. Undvik långa svarsutläggningar. Tiden är begränsad,
och kan användas bättre (t ex till ytterligare svar)ll!

 

Lena Nilsson, VTI'Arbete på väg, ReferensarbetSplatser'
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