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FÖRORD

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

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

bidrag från Arbetslivsfonden.

Den rapporterade studien har genomförts som ett samarbete mellan

- VTI,

- Vägverkets lokala projektgrupp i Karlstad under ledning av Lennart Möller

och Alf Gustafsson

samt

- CEKON (Lars-Olof Carleson).

Vägverket har ansvarat för framtagning av de testade utrustningarna och för

studiens genomförande. Den lokala projektgruppen inom Vägverket har redovisat

sina insatser och erfarenheter i en separat rapport, "ARBETE PÅ VÄG -

Referensarbetsplats, Delprojekt Kantstolpstvätt , Vägverket Region Väst,

Driftområde Kil, januari 1994.

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

beteende redovisas och diskuteras i föreliggande rapport från VTI.

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

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

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

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

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

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

fysiska arbetsmiljön. Vid passage av vägarbetsplatser och vägarbetsfordon beter

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

oro inför sitt arbete. Påtalade problem som ständigt återkommer i samband med

olika typer av Vägarbete, och 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 vägarbetet kan också distrahera fordonsförarna. Andra orsaker till

deras agerande kan vara innehållet i den information och vägledning som ges i

anslutning till vägarbetet, samt sättet på vilket sådan information och vägledning

ges. Den presenterade informationen/vägledningen och dess upplevda relevans

skapar, tillsammans med tidigare erfarenheter från liknande situationer, förvänt-

ningar 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). Ett identifierat

område som prioriterats för fortsatta studier och åtgärder är att förbättra informa-

tionen till trafikanterna. Huvudproj ektet "Arbete på väg, Referensarbetsplatser"

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

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

mellan vägarbetet/arbetarna och trafiken/trafikanterna. Detta ska ske genom att ta

fram nya "bättre" lösningar för att informera trafikanterna och för att utforma

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. "Bättre" lösningar ska naturligtvis också

gynna trafikanterna i körsituationen.



1.1 Förutsättningar vid kantstolpstvätt i Värmland

Vid kantstolpstvätt rengörs reflexerna på kantstolparna längs vägen. Detta för att

uppfylla kravet på att reflexerna på de tre närmaste kantstolparna framåt ska

synas i halvljus. Kantstolpstvätt är ett intermittent Vägarbete där arbetsfordonet

kör de 60 metrarna mellan två kantstolpar, stannar och tvättar, startar och kör

nästa 60 m sträcka, osv. Tvättfordonets hastighet mellan stolparna är cirka 15

km/h. Själva tvättningen, då fordonet står stilla, tar cirka 20 sekunder. Tvättning

av kantstolpar sker i trafik, företrädesvis under vinterhalvåret. Tvättaggregatet

och vattentanken monteras vanligen på en paketbil. Arbetet kräver att föraren av

arbetsfordonet har uppsikt över och manövrerar tvättaggregatet. Samtidigt ska

han/hon uppmärksamma trafiken, särskilt den bakifrån kommande, så att tillbud

och påkörningar kan undvikas. Erfarenheterna från kantstolpstvätt är att

tvättfordonet inte alltid uppmärksammas på önskvärt sätt av trafikanterna.

I Värmland studerades utmärkning av fordon för kantstolpstvätt dels på en hög-

trafikerad väg (ÅDT 8650 AXP) och dels på en lågtrafikerad väg (ÅDT 3300

AXP). Försöken på högtrafikerad väg genomfördes på E18 vid Segmon söder om

Grums (Bilaga 1). Den aktuella delen av E18 har ett körfält i vardera riktningen

och saknar vägren. Vägbredden är 8 m och Skyltad hastighet 90 km/h. Paketbilen

med tvättaggregatet placerades i höger körfält ungefär mitt på en 1 km lång

raksträcka. Den blev synlig för trafikanterna mot Segmon efter ett litet krön i en

svag kurva. Försöken på lågtrafikerad väg genomfördes på riksväg 45 vid

Stöpafors mellan Sunne och Torsby (Bilaga 2). Vägsträckan är 7 m bred och

saknar (liksom E18 sträckan) vägren. Skyltad hastighet är även här 90 km/h.

Liksom på E18 placerades tvättfordonet i höger körfält ungefär mitt på en sträcka

med god sikt.

Studien av kantstolpstvätt genomfördes i oktober månad 1993. Vägarbetenai

Värmland bedömdes vara lämpliga för att studera effekter på trafikanternas

beteende och upplevelser vid olika fordonsutmärkningar i samband med inter-

mittenta vägarbeten. Ur trafiksäkerhetssynpunkt, och därmed 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,

bedömer dess hastighet och beteende korrekt, samt kör om på ett säkert sätt.



2 SYFTE

Studien av kantstolpstvätt i Värmland syftade till

o att studera trafikantemas upplevelser och hastighet i samband med upp-

hinnande och passage av ett fordon som tvättade kantstolpar.

- att studera om trafikanternas upplevelser och hastighet skilde sig mellan olika

sätt att utmärka tvättfordonet.

3 STUDERADE UTlVlÄRKNINGAR AV FORDON FÖR
KANTSTOLPSTVATT

Sex olika alternativ att utmärka ett arbetsfordon som tvättar kantstolpar längs en

trafikerad väg studerades. De alternativen utarbetades av den lokala projekt-

gruppen inom Vägverket Region Väst i Karlstad (Vägverket RV, 1994).

Utmärkningarna var traditionell utmärkning och i två steg förstärkt utmärkning

baktill på fordonet, vilka även kombinerades med en elektronisk skylt med

meddelandet "JAG STANNAR". Då den elektroniska skylten studerades kördes

arbetsfordonet (paketbilen) på sedvanligt sätt mellan de kantstolpar som skulle

tvättas. I de tre Övriga alternativen stod tvättfordonet stilla vid en kantstolpe.

Meddelandet "JAG STANNAR" tändes upp då fordonets bromsar aktiverades.

Alternativ 1: Traditionell utmärkning

Paketbilen med tvättaggregatet utmärktes bakåt enligt normen i handboken

"Utmärkning vid Vägarbete" (Vägverket, 1993). Utmärkningen bestod av

"vägarbetstavlan" och två röd-gula vamingsskärmar i traditionellt reflexmaterial

(Figur 1). Den ena skärmen var placerades lågt, i "flakhöjd" och den andra högt,

ovanför fordonets tak. På den övre vamingsskärmen var två blixtljus monterade.

Utmärkningen satt på en ram och täckte hela bilens bredd och höjd. Alternativet

studerades i mulet till halvmulet väder.

Alternativ 2: Fluorescerande material

Utformningen enligt alternativ 1 bibehölls, men förstärktes genom att

"vägarbetstavlan" och vamingsskärmarna var tillverkade i nytt fluorescerande



material istället för traditionellt reflexmaterial (Figur 1). Alternativet studerades i

mulet till soligt väder.
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a) b)

Figur 1 Fordonsutmärkning vid kantstolpstvätt. Utmärkning a) med skyltar
i traditionellt reflexmaterial enligt alternativ 1, eller b) förstärkt
med skyltar i nytt fluorescerande material enligt alternativ 2.



Alternativ 3: Fluorescerande material och extra lampor

Alternativ 2 bibehölls och förstärktes med extra lampor bakåt. De två blixtljusen

på den Övre varningsskärmen utökades till fyra, och tre blixtlampor placerades i

rad över varandra på vardera ytterkanten av monteringsramen (Figur 2).

Alternativet studerades i mulet och regnigt väder.

 

Figur 2 Fordonsutmärkning vid kantstolpstvätt. Utmärkningen förstärkt

med skyltar i nytt fluorescerande material Åh extra blixtlampor

(alternativ 3).

Alternativ 4: Traditionell utmärkning och elektronisk skylt

Utformningen enligt alternativ 1 bibehölls och förstärktes med en elektronisk

skylt med meddelandet "JAG STANNAR" (Figur 3). Den elektroniska skylten

var monterad under den övre varningsskärmen. Meddelandet visades i röd text

som tändes upp då arbetsfordonets bromsar aktiverades. Alternativet studerades i

mulet väder.



Alternativ 5: Fluorescerande material och elektronisk skylt

Utformningen enligt alternativ 2 bibehölls och förstärktes med en elektronisk

skylt med meddelandet "JAG STANNAR" (Figur 3). Den elektroniska skylten

var monterad under den Övre varningsskärmen. Meddelandet visades i röd text

som tändes upp då arbetsfordonets bromsar aktiverades. Alternativet studerades i

mulet och regnigt väder.

 

Figur 3 Fordonsutmärkning vid kantstolpstvätt. Utmärkningen med skyltar
i traditionellt reflexmaterial _ogll elektronisk JAG STANNAR
skylt enligt alternativ 4 (överst), eller med skyltar i nytt
fluorescerande material 9% elektronisk JAG STANNAR skylt
enligt alternativ 5 (underst).



Alternativ 6: Fluorescerande material och extra lampor och

elektronisk skylt

Utformningen enligt alternativ 3 bibehölls och förstärktes med en elektronisk

skylt med meddelandet "JAG STANNAR" (Figur 4). Den elektroniska skylten

var monterad under den Övre varningsskärmen. Meddelandet visades i röd text

som tändes upp då arbetsfordonets bromsar aktiverades. Alternativet studerades i

mulet och regnigt väder.
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Fordonsutmärkning vid kantstolpstvätt. Utmärkningen förstärkt

med skyltar i nytt fluorescerande material ggn extra blixtlampor

o_ch elektronisk JAG STANNAR skylt enligt alternativ 6.

Figur 4



4 METOD

4.1 Trafikantintervjuer

Trafikantema intervjuades om utmärkningen av arbetsfordonet och de förhållan-

den som rådde i samband med kantstolpstvätten. 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 besva-

rade trafikanterna genom att välja ut ett av ett antal givna svarsalternativ. De

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

Frågorna till trafikanterna behandlade:

- vad arbetsfordonet sysslade med, om trafikanterna tyckte att kantstolpstvätt

var en viktig syssla, och hur osäkra de var på vad tvättfordonet skulle kunna

ta sig till.

0 om det var svårt att upptäcka tvättfordonet, om de upptäckte det i tillräckligt

god tid, och vad som fick dem att upptäcka det.

0 om de såg skyltarna på fordonet som tvättade kantstolpar, vilka skyltar det

var, om skyltarna gav tillräcklig information, och om informationen på

skyltarna överensstämde med den de velat ha.

0 om det var besvärligt att köra om tvättfordonet, och om de blev stressade av

att behöva köra om.

0 om upptäckten av tvättfordonet påverkade deras sätt att köra.

4.2 Hastighetsmätning

De passerande fordonen videofilmades och deras hastighet vid kantstolps-

tvättaren mättes med en portabel radarutrustning (AMIR, CEKON). Radam och

videokameran var monterade på tvättfordonet. Endast hastigheten hos "fria

fordon" var av intresse, dvs. hos fordon som inte låg i kö utan där förarna sj älva

hade valt hastighet oberoende av andra trafikanter. Några sekunders lucka

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

för mätning.



4.3 Procedur

På den högtrafikerade vägen vid Segmon studerades alla sex utmärkningarna.

Intervjuer och hastighetsmätningar för de olika alternativen genomfördes under

sex mätpass, tre förmiddagar och tre eftermiddagar. På den lågtrafikerade vägen

vid Stöpafors studerades endast de tre utmärkningar som im inkluderade den

elektroniska skylten "JAG STANNAR" (alternativen 4, 5 och 6). Vid Stöpafors

genomfördes därför två förmiddagspass och ett eftermiddagspass. Vid varje

mätpass samlades data in under 90 minuter, mellan kl. 9.30 och 11.00 samt

mellan kl. 13.00 och 14.30. Mättiden begränsades av radarutrustningens

kapacitet att lagra hastighetsdata. Endast trafikanter i en färdriktning studerades,

mot Segmon respektive mot Torsby.

Rastplatser i slutet av teststräckorna, och utom synhåll för trafikanterna då de

körde om tvättfordonet, 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 slump-

mässigt så att intervjuarna hela tiden var satta i arbete.

Under varje mätpass genomförde fyra personer intervjuerna. Dessa inleddes med

att intervjuaren förklarade syftet med studien samt hur utfrågningen skulle gå till

(Bilaga 4). Trafikanterna fick sedan skattningsskalan (Bilaga 3) att titta på som

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

(Bilaga 5), och noterade trafikanternas svar på svarsblanketten (Bilaga 6). Trafi-

kanterna tackades med en gåva.

En sammanställning av studiens utformning samt instruktionerna för dess

genomförande återfinns i Bilaga 7.

Resulterande trafikantupplevelser och hastigheter beskrivs i termer av andel tra-

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

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

trafikanternas svar på en fråga redovisas alltså min- och maxskattningarna som

1/5. Skrivningen l/3,5 betyder att skattningen 4 inte förekom bland svaren på den

frågan. Insamlade intervju- och hastighetsdata har analyserats statistiskt med

hjälp av envägs (faktorn utmärkning) och tvåvägs (faktorerna utmärkning och

vägtyp) variansanalys (SAS/STAT, 1989). Signifikansnivån 5% har använts.



5 RESULTAT

5.1 Bakgrundsdata

Totalt stoppades 587 trafikanter vid Segmon och 253 trafikanter vid Stöpafors.

Sjutton av de stoppade trafikanterna vid Segmon och 3 av de stoppade vid

Stöpafors (dvs 3% respektive 1%) hade inte lagt märke till något arbetsfordon,

och intervjuades därför inte vidare. De totalt 820 trafikanter, som uppgav att de

sett fordonet som tvättade kantstolpar, fördelade sig på de studerade alternativen

och teststräckoma enligt:

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

Segmon 84 st 85 st 92 st 92 st 98 st 119 st

Stöpafors 82 st 88 st 80 st

På den lågtrafikerade vägen vid Stöpafors körde den övervägande delen (79%) av

de intervjuade trafikanterna personbil. Sjutton procent körde lastbil, 2% buss och

2% personbil med släp. Den högtrafikerade vägen vid Segmon uppvisade en

större andel lastbilsförare (30%) bland de intervjuade. Två av tre trafikanter

(67%) körde personbil, 1% körde buss, och 2% personbil med släp. En trafikant

körde motorcykel. Fördelningen mellan fordonsslagen varierade mera mellan

utmärkningsalternativen på den högtrafikerade vägen jämfört med den lågtrafike-

rade vägen (se Figur 5). På den högtrafikerade vägen var andelen personbils-

förare mellan 59 och 75%, och andelen lastbilsförare mellan 20 och 39%.

Motsvarande andelar på den lågtrafikerade vägen var 75 till 81% respektive 15

till 18%.

Av de trafikanter som intervjuades vid Segmon angav 18% att de körde sträckan

nästan varje dag, 24% att de körde vägen några gånger i veckan, 27% att de

körde några gånger i månaden, 24% att de körde några gånger om året, och 7%

annan körfrekvens. Vid Stöpafors angav 22% av trafikanterna att de körde den

aktuella sträckan nästan varje dag, 17% att de körde vägen några gånger i veckan,

32% att de körde några gånger i månaden, 27% att de körde några gånger om

året, och 2% annan körfrekvens. Fördelningen av trafikantemas körfrekvens

varierade inte i någon högre grad mellan de olika mätpassen (utmärknings-

alternativen) eller mellan de två teststräckoma (se Figur 6). I samtliga fall uppgav

cirka två tredjedelar av trafikanterna att de körde vägen några gånger i månaden

eller oftare.
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Figur 5 Fördelningar mellan olika fordonsslag för de olika utmärknings-

alternativen på de två teststräckorna.
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Figur 6 Fördelningar Över de intervjuade trafikanternas körfrekvens på de

två teststr'aekorna, uppdelat på utmärkningsalternativ (mätpass).
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Sammanfattning: De grupper av trafikanter som intervjuades längs de två test-

sträckoma, i samband med att de passerade kantstolpstvättaren med alternativa

utmärkningar, uppvisade inga stora skillnader i sin sammansättning. Andelen

lastbilsförare var något större på den högtrafikerade vägen på bekostnad av

andelen personbilsförare. En stor andel av trafikanterna kände de aktuella

vägsträckorna väl. Några få procent hade inte lagt märke till arbetsfordonet!

5.2 Trafikantupplevelser vid passage av fordonet som tvättade

kantstolpar

Sysslan kantstolpstvätt

Trafikanterna tillfrågades vad arbetsfordonet som de nyss passerat sysslade med.

Av samtliga trafikanter som intervjuades vid Segmon svarade ca hälften att de

inte visste vilken syssla arbetsfordonet utförde. Vid Stöpafors var andelen

ovetande mindre, cirka en tredjedel av trafikanterna var osäkra på vad

arbetsfordonet gjorde. Svarens fördelningar på "rätt", "fel" och "vet ej" för de

olika utmärkningama och teststräckoma visas i Figur 7. Dubbelt så många

trafikanter på den lågtrafikerade vägen vid Stöpafors som på den högtrafikerade

vägen vid Segmon hade klart för sig att arbetsfordonet tvättade kantstolpar. Då

utmärkningama på fordonet vid Segmon förstärktes med den elektroniska skylten

"JAG STANNAR" (alternativen 4, 5 och 6) förbättrades trafikanternas insikt om

vilket arbete som utfördes och nådde samma nivå som vid Stöpafors.

Trafikanternas bedömningar av hur viktigt det är att tvätta kantstolpama längs

vägen redovisas i Tabell 1. Samtliga medelskattningar (m) var över 4.5 på den 5-

gradiga skalan, vilket visar att trafikanterna oberoende av utmärkning och vägtyp

tyckte att kantstolpstvätt är en viktig syssla. Skillnaderna mellan de olika

alternativen och teststräckoma (vägtyperna) var små och inte statistiskt

signifikanta (5% nivån).
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Vad sysslade arbetsfordonet med?

         

 

        

 

 

Segmon Stöpafors

100%- /

90%-

80%-

70%- __3/ /
60%- / l _- M

__...J //

50%- w /
_/

40%-

307- / ' J0 __4 __4/
20%- _J/

10%- 2

Om / ./ // / / // / //://
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n=80 n=80 n=92 n=92 n=98 n=119 n=82 n=88 n=80

Figur 7 Trafikanternas insikt om vad arbetsfordonet sysslade med.

Fördelningar för de olika utmärkningarna och teststräckorna.

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

arna av "Vägarbetsfordonet tvättade kantstolpar. Tycker Du det är en viktig

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

totalt samt uppdelat på alternativ och teststräcka (vägtyp).

Skylten "JAG STANNAR"

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

Tot Trad. Fluor. Fluor.+ Trad. Fluor. Fluor.+

lampor lampor

Viktig syssla?

Segmon m 4.8 4.6 4.8 4.9 4.9 4.8 4.8

SD 0.6 0.9 0.7 0.5 0.3 0.6 0.6

n 570 84 85 92 92 98 1 19

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

Stöpafors rn 4.8 4.7 4.8 4.8

SD 0.7 0.9 0.7 0.6

n 250 82 88 80

m/m 1/5 1/5 1/2, 4/5 2/5
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Sammanfattning: Totalt hade trafikanterna på den högtrafikerade vägen sämre

insikt om vad arbetsfordonet sysslade med jämfört med trafikanterna på den

lågtrafikerade vägen, för de utmärkningsalternativ som studerades på båda

vägtypema. Andelen trafikanter som visste att fordonet tvättade kantstolpar

Ökade dock drastiskt på den högtrafikerade vägen då utmärkningen förstärktes

med den elektroniska skylten "JAG STANNAR". Trafikantema tyckte

genomgående att tvättning av kantstolpar längs vägen är ett viktigt arbete.

Upptäcka fordonet som tvättade kantstolpar

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

upptäcka fordonet som tvättade kantstolpar. Den genomgående låga nivån för

skattningarna (nära 1 på den 5-gradiga skalan) tyder på att trafikanterna tyckte

det var lätt att upptäcka fordonet för samtliga utmärkningsalternativ och på båda

vägtypema. Skillnaderna mellan utmärkningsalternativen och teststräckorna

(vägtypema) var små och inte statistiskt signifikanta. Även variationerna mellan

individer (SD) var genomgående små.

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

arna av "Var det svårt att upptäcka vägarbetsfordonet?" på en skala från "inte

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

tiv och teststräcka (vägtyp).

 

Skylten "JAG STANNAR"

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

 

Tot Trad. Fluor. Fluor.+ Trad. Fluor. Fluor.+

lampor lampor

Upptäcka fordonet?

Segmon In 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1

SD 0.4 0.4 0.6 0.2 0.3 0.5 0.5

n 567 83 85 92 91 97 119

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

Stöpafors m 1.1 1.2 1.0 1.1

SD 0.5 0.6 0.2 0.5

n 250 82 88 80

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

 

Vid analysen av dom öppna svaren kunde vi konstatera att de trafikanter som

angett någon motivering till varför det var lätt att upptäcka arbetsfordonet hade

uppgett blixtljusen. Andelen trafikanter som tyckte att blixtljusen medförde att

tvättfordonet var lätt att upptäcka var lika på de två vägtyperna, 6% på den
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högtrafikerade vägen och 7% på den lågtrafikerade vägen. Andelama var också i

stort sett lika för de olika utmärkningsalternativen. På den högtrafikerade vägen

blev dock skylten JAG STANNAR mer uppmärksammad än blixtljusen i de

utmärkningar där den fanns representerad (alternativen 4, 5 och 6). I dessa

alternativ nämndes alltså JAG STANNAR skylten som orsak till upptäckten av

större andelar trafikanter än blixtljusen.

Trafikanternas bedömningar av om de upptäckte fordonet som tvättade kant-

stolpar i tillräckligt god tid uppvisade en förkrossande Övervikt för "Ja-svar", från

92 till 100% för de olika utmärkningsalternativen på de två vägtyperna. Den

största andelen trafikanter (8%) som ansåg att de upptäckte arbetsfordonetför

sent återfanns i alternativ 6, dvs. då tvättningen utfördes på den högtrafikerade

vägen och fordonets utmärkning var maximalt förstärkt med fluorescerande

skyltmaterial och extra lampor och_ skylten "JAG STANNAR"!

Anledningen till att trafikanterna upptäckte arbetsfordonet i tillräckligt god tid

kan enligt de öppna svaren härledas till blixtljusen. På den lågtrafikerade vägen

svarade totalt 49 av 250 trafikanter (20%) att det var blixtljusen som fick dem att

upptäcka arbetsfordonet i god tid. På den högtrafikerade vägen var motsvarande

andel 79 av 570 trafikanter (14%). Av de 309 trafikanter som passerade tvätt-

fordonet när skylten JAG STANNAR var monterad angav 31 (10%) att det var

den som fick dem att upptäcka det uppställda arbetsfordonet i tid.

Det bör noteras att andelarna trafikanter som angav att det var blixtljusen som

gjorde upptäckten av arbetsfordonet lätt var mindre än motsvarande andelar som

angav att blixtljusen var den komponent som gjorde att de upptäckte fordonet i

tid.

Sammanfattning: Fordonet som tvättade kantstolpar var lätt att upptäcka vid alla

utmärkningar och på bådavägtyperna. I samtliga fall ansåg trafikanterna att de

upptäckte arbetsfordonet i tillräckligt god tid. Blixtljusen var den komponent i

utmärkningen av fordonet som tvättade kantstolpar som trafikanterna överlag

tyckte gjorde upptäckten lätt. I de fall då skylten JAG STANNAR användes på

den högtrafikerade vägen hade den större eller lika stor inverkan på upptäckbar-

heten.
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Skyltningen påfordonet som tvättade kantstolpar

På frågan "Såg Du skyltarna på vägarbetsfordonet?" svarade totalt 512 trafikanter

(90%) som intervjuades på E18 vid Segmon "ja" och 39 trafikanter (7%) "nej".

Motsvarande antal vid Stöpafors var 215 (86%) "'a"-svarare och 28 (11%) "nej"-

svarare. Tre procent av trafikanterna på båda vägtyperna svarade alltså inte på

frågan. Andelarna förbipasserande som sett respektive inte sett skyltarna på

tvättfordonet Visas i Figur 8 för de olika utmärkningama och vägtyperna. Det

traditionellt utmärkta fordonet (alternativ 1) på den lågtrafikerade vägen vid

Stöpafors resulterade i störst andel trafikanter (19%) som inte sett skyltarna.

Såg Du skyltarna på vägarbetsfordonet?

Segmon Stöpafors

90%- ;__J/ *__

80%-

 

__5/

70%-

60%-

50%- D såg inte

40% D sag

  

30%_

20% -

  

10%-

                  

\
\/ / / / //

0% /I /. 4/ /I I/ I/ i .
Altl Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 Altl Alt2 Alt3

n=77 n=82 n=90 n=90 n=95 n=l 17 n=81 n=84 n=78

  

Figur 8 Andelen trafikanter som sett respektive inte sett skyltningen på

tvättfordonet. Fördelningar för de olika utmärkningarna och

vägtyperna.

På frågan om vilka skyltar man såg på arbetsfordonet har störst andel trafikanter

återigen angett blixtljusen, 163 av 250 trafikanter (65%) på den lågtrafikerade

vägen och 291 av 570 trafikanter (51%) på den högtrafikerade vägen. Detta är

något missvisande eftersom blixtljusen inte utgör någon skylt. Utifrån resultatet

är det rimligt att misstänka att blixtljusen drog uppmärksamheten från skyltarna.

Den riktiga skylt som störst andel trafikanter på den lågtrafikerade vägen, 62

av 250 (25%), uppgav att de sett var skylten för påbjuden körbana tätt följd av
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vägarbetsskylten, som 58 av 250 trafikanter (23%) hade sett. Det bör noteras att

påbjuden körbana inte ingick i någon av de studerade utmärkningarna. Även på

den högtrafikerade vägen vid Segmon var blixtljusen det vanligaste svaret på

frågan vilka skyltar trafikanterna sett. Då skylten JAG STANNAR tillkom var

den ett vanligare svar. Totalt 267 av 309 trafikanter (86%) som passerade JAG

STANNAR skylten angav att de sett den mot blinkljusets 291 av 570 trafikanter

(51%). Även på den högtrafikerade vägen förekom svaret påbjuden körbana ,

87 av 570 trafikanter (15%) svarade att de sett den skylten. Tio procent hade sett

vägarbetsskylten. Så gott som alla trafikanter som svarade på vilka skyltar de sett

angav flera olika skyltar och tog med alla de sett under passagen.

Trafikanternas bedömningar av om de skulle velat ha mer information om hur de

skulle köra vid passage av fordonet som tvättade kantstolpar redovisas i Tabell 3.

De relativt låga medelvärdena (mellan 1 och 2 på den 5-gradiga skalan) tyder på

att trafikanterna inte hade särskilt stora Önskemål om ytterligare information för

något avutmärkningsaltemativen på någon vägtyp.

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

arna av "Skulle Du vilja ha mer information om hur Du skulle köra (bete Dig)

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

intervjuade totalt samt uppdelat på alternativ och teststräcka (vägtyp).

 

Skylten "JAG STANNAR"

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

 

Tot Trad. Fluor. Fluor.+ Trad. Fluor. Fluor.+

lampor lampor

Mer information?

Segmon m 1.3 1.6 1.4 1.5 1.2 1.1 1.2

SD 0.8 1.2 0.9 1.0 0.6 0.5 0.6

n 554 79 83 91 89 95 117

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

Stöpafors m 1.3 1.1 1.4 1.3

SD 0.7 0.5 0.9 0.7

n 232 73 83 76

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

 

Envägs variansanalyser av skattningama för de olika utmärkningarna (6 st. vid

Segmon och 3 st. vid Stöpafors) resulterade dock i signifikanta skillnader mellan

skattningama på den högtrafikerade vägen vid Segmon (F(5, 548) = 4.28, p =

.0008). Då tvättfordonet var traditionellt utmärkt (alternativ 1) var trafikantemas

önskan om ytterligare information större jämfört med alla tre utmärkningarna

som innehöll den elektroniska skylten med meddelandet "JAG STANNAR"
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(alternativen 4, 5 och 6). Önskan om ytterligare information var också större för

utmärkningsalternativ 3 (fluorescerande skyltmaterial och extra blixtljus) jämfört

med utmärknings-altemativ 5 (fluorescerande skyltmaterial och JAG

STANNAR skylten).

Tvåvägs variansanalys av skattningama för de tre utmärkningsaltemativ som

testades på båda vägtyperna (alternativen 1 till 3) resulterade också i en

signifikant skillnad. (F(l, 479) = 7.32, p = .0070). Önskan om ytterligare

information var större på den högtrafikerade vägen jämfört med den

lågtrafikerade. Ingen samverkande effekt mellan utmärkning och vägtyp kunde

påvisas. Fördelningarna över skalan, för de intervjuades skattningar av sin

önskan om mer information åskådliggörs i Figur 9 för de studerade

utmärkningarna och vägtyperna.

Mer information?

Segmon Stöpafors
(%)

 

100-

                           

.. 555-'
LM -57'

Alt 1 n=79 Alt 2 n=83 Alt 3 n=9l Alt 4 n=89 Alt 5 n=95 Alt 6 n=l 17 Alt 1 n=73 Alt 2 n=83

   

:l 3 4 5 Mycket mer

  

l 1 Inte alls

 

Figur 9 Trafikanternas bedömningar av om de ville ha mer information om

hur de skulle köra vid passage av fordonet som tvättade kantstolpar.

 

Fördelningar över skalan för de olika utmärkningarna och vägtyperna.

Sammanfattning: Andelen trafikanter som inte såg skyltningen på arbetsfordonet

var liten för samtliga utmärkningsalternativ. Trafikanternas önskan om ytterligare

information om hur de skulle bete sig vid passage var större på den högtrafike-

rade vägen, men minskade då den elektroniska JAG STANNAR skylten

användes. Nivån på önskemålen om mer information var ändå låg överlag. I de
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Öppna svaren har genomgående (båda vägtyperna och de olika utmärkningarna)

ca hälften av trafikanterna angett att de sett blixtljusen. När JAG STANNAR

skylten användes på den högtrafikerade vägen uppgav nästan alla trafikanter att

de sett den. Påbjuden körbana och vägarbetsskylten var andra skyltar som

trafikanterna svarade att de sett, var fjärde på den lågtrafikerade vägen och 10 -

15% på den högtrafikerade vägen.

Att köra om

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

tvättade kantstolpar, samt hur stressade de blev av att behöva köra om, redovisas

i Tabellerna 4 respektive 5.

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

arna av "Var det besvärligt att köra om vägarbetsfordonet?" på en skala från

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

utmårkning och vägtyp.

 

Skylten "JAG STANNAR"
Altl Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6

 

Tot Trad. Fluor. Fluor.+ Trad. Fluor. Fluor.+

lampor lampor

Besvärligt köra om?

Segmon m 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4 1.6 1.5

SD 1.0 1.1 1.1 0.7 1.0 1.3 1.0

11 567 82 85 92 92 98 118

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

Stöpafors m 1.1 1.2 1.2 1.1

SD 0.5 0.6 0.6 0.3

n 250 82 88 80

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

 

De relativt låga medelvärdena i Tabell 4 (mellan 1 och 2 på den 5-gradiga skalan)

tyder på att trafikanterna inte tyckte det var särskilt besvärligt att köra om

tvättfordonet för något av utmärkningsaltemativen på någon av vägarna. Tvåvägs

variansanalys (endast alternativen 1, 2 och 3) visade dock att trafikanterna upplevde

det signifikant besvärligare att köra om på den högtrafikerade E18 vid Segmon

jämfört med på den lågtrafikerade vägen vid Stöpafors (F(1, 503) = 9.02, p =

.0028). Inga statistiskt signifikanta skillnader kunde påvisas mellan de olika

utmärkningsaltemativen trots att det verkar som trafikanterna tyckte detvar något

besvärligare att köra om då denelektroniska skylten JAG STANNAR användes
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på den högtrafikerade vägen (högre medelvärden i Tabell 4). En bidragande orsak

till att skillnaderna inte blev statistiskt signifikanta kan vara de stora

individvariationerna (SD).

De intervjuades skattningar av svårigheten att köra om fordonet som tvättade

kantstolpar åskådliggörs i Figur 10, fördelade över skalan för de studerade

utmärkningsalternativen och vägtyperna.

Besvärligt att köra om?

Segmon Stöpafors

                        

:i
.s

." /

ta: I /
.\

w..

Alt 1 n=84 Alt 2 n=83 Alt 3 n=92 Alt 4 n=91 Alt 5 n=97 Alt 2 n=88 Alt 3 n=80

 

  

I 1 Inte alls 2 D 3 4 5 Mycket besvärligt

Figur 10 Trafikanternas bedömningar av svårigheten att köra om fordonet

som tvättade kantstolpar. Fördelningar över skalan för de olika

utmärkningsalternativen och vägtyperna.

Trafikanterna blev inte stressade av att behöva köra om tvättfordonet. Stress-

nivån var mycket låg för alla utmärkningsalternativen på de två vägtyperna. Att

så var fallet går att utläsa ur de låga medelvärdena för stresskattningarna i Tabell

5 (drygt 1 på den 5-gradiga skalan).
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Tabell 5: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (n), och min/max (ni/m) för skattning-

arna av "Blev Du stressad av att behöva ta Dig förbi vägarbetsfordonet?" på en

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

uppdelat på utmärkning och vägtyp.

Skylten "JAG STANNAR"

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

Tot Trad. Fluor. Fluor.+ Trad. Fluor. Fluor.+

lampor lampor

Stressad?

Segmon rn 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

SD 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.3

n 569 83 85 92 92 98 1 19

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

Stöpafors m 1.1 1.1 1.1 1.1

SD 0.3 0.3 0.3 0.4

11 249 82 87 80

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

 

Sammanfattning: Trafikanterna bedömde svårigheterna att köra om fordonet som

tvättade kantstolpar som relativt små för samtliga utmärkningsalternativ. De

tyckte dock att det var svårare att köra om på den högtrafikerade vägen jämfört

med på den lågtrafikerade vägen. Den upplevda stressnivån vid omkörning var

mycket låg i studerade samtliga alternativ.

Tvättfordonets agerande

Trafikanternas bedömningar av hur osäkra de var på vad fordonet som tvättade

kantstolpar skulle kunna ta sig till redovisas i Tabell 6. Återigen var medel-

värdena för bedömningarna låga (mellan 1 och 2 på den 5-gradiga skalan).

Trafikantema var alltså ganska säkra på tvättfordonets agerande. Skillnaderna i

bedömningarna för de olika utmärkningsalternativen och vägtyperna var inte

signifikanta (5%).
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Tabell 6: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (n), och min/max (m/m) för skattning-

arna av "Var Du osäker på vad vägarbetsfordonet skulle kunna ta sig till?" på en

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

uppdelat på utmärkning och vägtyp.

 

Skylten "JAG STANNAR"
Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6

 

Tot Trad. Fluor. Fluor.+ Trad. Fluor. Fluor.+

lampor lampor

Fordonets agerande?

Segmon m 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.4

SD 1.0 0.9 0.9 1.1 1.0 1.2 0.9

n 566 84 83 92 91 97 1 19

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

Stöpafors m 1.5 1.5 1.5 1.3

SD 1.0 1.0 1.1 0.8

n 250 82 88 80

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

 

Sammanfattning: Trafikantema tyckte, för samtliga utmärkningsaltemativ och på

bägge vägtyperna, att de hade klart för sig Vilket beteende de kunde förvänta sig

från fordonet som tvättade kantstolpar.

Påverkan på kärsätt

På den högtrafikerade vägen besvarade 561 trafikanter frågan "Påverkades Ditt

sätt att köra av att vägarbetsfordonet var närvarande?". Av dessa uppgav 399 st.

(dvs. 71%) att så var fallet, medan 162 st. (29%) av de intervjuade inte tyckte att

deras körsätt påverkades. Motsvarande antal på den lågtrafikerade vägen var 168

(67%) "ja"-svarare och 82 (33%) "nej"-svarare. Fördelningarna mellan andelen

"ja-svarande" och "nej-svarande" visas i Figur 11 för de olika

utmärkningsaltemativen och vägtyperna.

Den minsta andelen trafikanter som tyckte deras körsätt påverkades (58%)

registrerades då kantstolpstvättaren var utmärkt med skyltar i fluorescerande

material (alternativ 2) och framfördes på den lågtrafikerade vägen. I övriga fall

tyckte ca 70% av trafikanterna att deras kÖrsätt påverkades av att arbetsfordonet

var närvarande.
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Påverkan på körsätt?

            

            

Segmon Stöpafors

/J/ / /K100%- / /

90%-

80%- /
/ // / __ ___

70%- __/ w __ J -4/ M w/

60%-
D Nej

50%-
D Ja

40%«

30%-

20%-

10%- 4

0% K| /I /I /l /| [I /I | /I
Altln=84 Alt2n=83 Alt3n=90 Alt4n=90 Alt5n=96 A1t6n=118 Altln=82 Alt2n=88 Alt3n=80

Figur 11 Andelen trafikanter som tyckte ("ja") respektive inte tyckte ("nej")

att deras körsätt påverkades av närvaron av fordonet som tvättade

kantstolpar. Fördelningar för de olika utmärkningsalternativen och

vägtyperna.

Analysen av de Öppna svaren visade att trafikanterna i huvudsak saktade ner

innan de passerade arbetsfordonet. Andelen trafikanter som uppgav att de saktade

in vari stort sett lika på de två vägtyperna, 92 av de 250 trafikanterna (37%) på

den lågtrafikerade vägen och 238 av de570 trafikanterna (42%) på den

högtrafikerade vägen. Förhöjd uppmärksamhet var den näst vanligaste påverkan

på körsätt som trafikanterna rapporterade, 21% på båda vägtyperna.

Sammanfattning: Drygt två tredjedelar av trafikanterna ansåg att kantstolps-

tvättarens närvaro påverkade deras körsätt. Påverkan på körsättet bestod

framförallt i att trafikanterna saktade in men också att de ökade sin

uppmärksamhet.
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5.3 Hastigheter vid passage av fordonet som tvättade kantstolpar

Medelhastigheterna som trafikanterna höll förbi fordonet som tvättade kant-

stolpar visas i Figur 12, för de olika utmärkningama på de två vägtyperna.

Variationema i hastighet (SD) redovisas också tillsammans med de högsta och

lägsta hastighetsvärdena som uppmättes. För samtliga utmärkningar och på båda

vägtypema var medelhastigheten vid passage av kantstolpstvättaren lägre än den

skyltade hastigheten 90 km/h. Topphastighetema varierade mellan 88 km/h och

114 km/h. På den högtrafikerade vägen var medelhastigheterna lägre

(medelvärde 46 km/h) då den elektroniska skylten JAG STANNAR användes

jämfört med när den inte användes (medelvärde 65 km/h), oberoende av

fordonsutmärkningen i övrigt. Skillnaden var statistiskt signifikant (F(5,891) =

44.38, p = .0001). När trafikanterna passerade arbetsfordonet med de

utmärkningsaltemativ som studerades på båda vägarna (alternativen 1, 2 och 3)

var hastigheten högre (72 km/h) på den lågtrafikerade vägen jämfört med den

högtrafikerade Vägen (65 km/h). Även den skillnaden var statistiskt signifikant

(F(1,516) = 8.54, p = .0036).
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Figur 12 Hastigheter (medelvärde, variation, min och max) vid passage av

ett fordon som tvättade kantstolpar på högtrafikerad (Segmon)

respektive lågtrafikerad (Stöpafors) väg uppdelade på de studerade

utmärkningsaltemativen.
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Hastigheternas fördelningar utmed en hastighetsskala visas i Figur 13 för de olika

utmärkningsalternativen och vägtyperna. Andelen förbipasserande fordon (%)

som för ett alternativ framfördes med hastigheter mellan 50 och 60 km/h

representeras av den aktuella kurvans värde för 60 km/h. Hastighetsfördelning-

arna för de tre utmärkningsaltemativ som innehöll den elektroniska skylten JAG

STANNAR (2 streekade och 1 heldragen linje utan symboler) uppvisar klara

förskjutningar mot lägre hastighetsintervall jämfört med övriga alternativ.

Hastighetsfördelningarna för mätningarna på den lågtrafikerade vägen vid

Stöpafors har störst andel fordon i de högsta hastighetsintervallen. De uppmätta

hastigheterna på den högtrafikerade vägen vid Segmon uppvisar (då den elek-

troniska skylten inte användes) mera flata fördelningar över skalan.

Hastighetsfördelningar

     

Alt 5 _ _ Ah 6 53 Alt 1 53 Alt 2 ..,.., .,.,..,,t.,qâmhwww Alt 3

 

Segmon Stöpafors

Figur 13 Hastighetsfördelningar för de olika utmärkningsalternativen på de
två vägtyperna.

Sammanfattning: Den elektroniska skylten JAG STANNAR hade en hastig-

hetsdämpande effekt på den högtrafikerade vägen. (Den testades inte på den låg-

 

trafikerade vägen). Hastigheten vid passage av fordonet som tvättade kantstolpar

var genomgående högre på den lågtrafikerade vägen. Andelen trafikanter som

passerade med hastigheter över skyltade 90 km/h var också större på den låg-

trafikerade vägen.
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6 DISKUSSION

I det rapporterade delprojektet studerades ett intermittent Vägarbete, tvättning av

kantstolpar, på två olika vägtyper. Problemställningen var densamma som

genomsyrat hela huvudprojektet Arbete på väg, Referensarbetsplatser Huvud-

projektet har inkluderat studium av olika typer av vägarbeten och sysslor som

arbetsfordon utför i olika miljöer. Fokus har legat på beteendeeffekter och

trafikantupplevelser i samband med olika utmärkningar och utformningar av

vägarbetsplatser och arbetsfordon. Det Övergripande syftet har varit att ta fram

underlag för åtgärder som kan förbättra säkerheten i samband med vägarbeten.

Delstudiens syften var därför:

0 att studera trafikanternas upplevelser och hastighet i samband med

upphinnande och passage av ett fordon som tvättar kantstolpar.

0 att studera om och hur trafikanternas upplevelser och hastighet varierar med

olika sätt att utmärka tvättfordonet.

Målsättningen i studien var alltså att genom att variera utmärkningen på fordonet

som tvättade kantstolpar påverka trafikanterna så att de lättare och tidigare

upptäckte arbetsfordonet och fick en korrekt bild av vilket arbete som utfördes.

Intentionen var naturligtvis att även trafikanternas passage av arbetsfordonet

skulle bli så problemfri som möjligt. De beskrivna förbättringarna skulle inte

bara kunna underlätta för trafikanterna utan också för den som kör och

manövrerar arbetsfordonet. En trygghet i samspelet mellan bilisten och den

person som har vägen som sin arbetsplats skapas. Att upptäckas och bli upptäckt

i tid är en mycket viktig del i arbetet med att utmärka ett arbetsfordon så att

största möjliga säkerhet uppnås utan att framkomligheten äventyras på ett

avgörande sätt.

6.1 Trafikantens syn på arbetet

Trots att olika typer av vägarbeten är ett relativt vanligt inslag i dagens trafik var

det förvånansvärt få trafikanter som kunde tala om vad det studerade arbets-

fordonet utförde för syssla. Bara hälften till två tredjedel av trafikanterna som

passerade på den högtrafikerade vägen (då JAG STANNAR skylten användes)

och på den lågtrafikerade vägen klarade detta. När JAG STANNAR skylten

inte användes var insikten sämre. Då visste bara var fjärde trafikant vad arbets-
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fordonet gjorde. Ur psykologisk synvinkel kan man tänka sig att en traditionell

utmärkning gör att trafikanterna känner igen utmärkningen och kanske bortser

från den för att istället koncentrera sig på vad fordonet håller på med. Trafikan-

terna vet vilka utmärkningar de kan förvänta sig i samband med vägarbeten, och

riktar därför sin koncentration mot det som de är osäkra på, dvs. vad fordonet

håller på med och inte hur det är utmärkt. Ett annat synsätt är att ett arbetsfordon

med förstärkt utmärkning resulterar i att trafikanterna fokuserar på det nya och

främmande i utmärkningen istället för på fordonets syssla. Det som är obekant

väcker nyfikenhet. Otraditionella utmärkningar kan således överföra

uppmärksamhet från arbetsfordonets syssla till utmärkningen, om det inte

förmedlar vad fordonet håller på med utan bara att det håller på med något. Det

är rimligt att anta att trafiksituationen på den högtrafikerade Vägen bidrog till den

sämre insikten om vad arbetsfordonet sysslade med. Där tycks dock den

elektroniska skylten JAG STANNAR ha förmedlat ett budskap som

förbättrade trafikanternas insikt om vad som pågick, förmodligen i samverkan

med det faktum att arbetsfordonet i detta fall inte stod stilla utan framfördes på

avsett sätt mellan kantstolparna.

Hur trafikanterna än uppfattar arbetsfordonets syssla har de rimligen bättre

förutsättningar att på ett trafiksäkert sätt passera fordonet om de känner till

Vägarbetets karaktär och kan iaktta nödvändig försiktighet och hänsyn. Detta

budskap verkar den elektroniska skylten JAG STANNAR ha förmedlat. När

den elektroniska skylten användes fick de passerande bättre insikt om vad som

försiggick, och kan antas ha letat efter orsaken till att fordonet framfördes

intermittent.

Att trafikanterna tyckte att kantstolpstvätt är ett viktigt arbete att utföra rådde det

ingen tvekan om. Resultaten var entydiga för båda Vägtyperna och alla

utmärkningarna. Man skulle kunna tro att insikt om vad arbetsfordonet gör skulle

påverka värderingen av arbetet, t ex att sysslan skulle framstå som mindre viktig

om man inte hade noterat vad som utfördes. Någon sådan effekt kunde inte

påvisas. Det bör dock påpekas att det inte går att utesluta att trafikanterna svarade

som de trodde det förväntades att de skulle svara. I frågan om arbetets vikt talade

intervjuaren dessutom om vilken syssla det gällde. Men om man genom att

förstärkta utmärkningen kan bidra till att öka trafikanternas insikt om arbetet bör

detta ändå vara positivt ur säkerhetssynpunkt.
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Trots att nästan hälften av de som intervjuades på de båda vägarna ansåg sig vara

Osäkra på vad arbetsfordonet höll på med var det endast ett fåtal trafikanter som

var osäkra på fordonets agerande. Trafikanterna tyckte de visste vad de kunde

förvänta sig av ett arbetsfordon som detta, trots att de kanske inte hade en aning

om vilken syssla som utfördes. Genom god utmärkning och bra information till

trafikanterna förmedlades kanske ett slags trygghet som gjorde att de kände sig

säkra på arbetsfordonets agerande.

6.2 Upptäcka arbetsfordonet och inhämta skyltningen

De intervjuade trafikanterna ansåg genomgående att arbetsfordonet var lätt att

upptäcka. Inga skillnader kunde påvisas, varken mellande studerade

utmärkningarna eller mellan de två vägtypema. Blixtljus fanns monterade i

samtliga utmärkningar och bidrog enligt trafikanterna på ett avgörande sätt till

den goda upptäckbarheten. Utifrån resultaten står det alltså klart att användning

av blixtljus är ett bra sätt att påkalla bilisternas uppmärksamhet i samband med

upphinnande av vägarbetsfordon. När skylten JAG STANNAR användes på

den högtrafikerade vägen drog den i ännu högre grad till sig trafikanternas

uppmärksamhet, och bidrog på så sätt än mera till att förenkla upptäckten av

arbetsfordonet.

Blixtljusen och skylten JAG STANNAR var också vad trafikanterna uppgav

som orsak till att de upptäckte arbetsfordonet i tillräckligt god tid, vilket de allra

flesta upplevde att de gjorde. Trafikanterna hann därmed att planera sitt agerande

från upptäckten till passerandet på ett bra sätt. Trots den generellt tidiga

upptäckten uppvisade resultaten en skillnad i trafikanternas uppfattning huruvida

de upptäckte arbetsfordonet i tillräckligt god tid eller inte. Trafikanterna ansåg att

de upptäckte arbetsfordonet tidigare när skylten JAG STANNAR användes på

den högtrafikerade vägen. En förklaring kan vara att trafikanterna först såg

blixtljusen och sedan bibehöll fokus på arbetsfordonet eftersom det fanns ett nytt

stimulus i form av JAG STANNAR skylten. Förhållandena avvek på så sätt

mera från den normala trafikbilden, och den längre fokuseringen

tillsammans med arbetsfordonets rörelse kan ha gett trafikanterna uppfattningen

att de upptäckt det tidigare.

Så gott som alla trafikanter har rapporterat att de såg skyltarna på arbetsfordonet.

I de öppna svaren har de flesta dock något missvisande angett blixtljusen som

den skylt de såg först eller tydligast, då JAG STANNAR skylten inte ingick i
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utmärkningen. Trafikantema har tydligen inte gjort någon distinktion mellan vad

som är skyltar och inte. Att trafikanterna svarade på detta sätt kan vara en följd

av att de i tidigare frågor bedömt varför det var lätt att upptäcka arbetsfordonet,

vad som fick dem att upptäcka det i tid osv. I dessa svar utgjorde just blixtljusen

en stor andel. Det kan därför vara så att trafikanterna fortsatte att ange dessa som

den skylt de såg först eller tydligast. Det är också möjligt att blixtljusen tog så

stor uppmärksamhet jämfört med skyltarna att det var dem som trafikanterna

kom ihåg vid intervjutillfället. Skyltinformationen kan ändå ha inhämtats och

använts på en lägre medvetandenivå och därefter fallit i glömska. Eftersom

lamporna likväl utgör en informationskälla, precis som skyltarna, görs därför

ingen distinktion dem emellan. Andra skyltar som förekom i någon större

utsträckning i svaren var påbjuden körbana och vägarbetartavlan . Det är

intressant att notera svaret påbjuden körbana eftersom den skylten enligt

beskrivningen av utmärkningarna inte fanns monterad i något av alternativen. En

trolig förklaring är att den är en av de skyltar trafikanterna kanske förväntade sig

att se i samband med den typ av Vägarbete som studerades. Utifrån sin förväntan

var de övertygade om att skylten förekom, och svarade alltså baserat på tidigare

erfarenheter och upplevelser. Om så var fallet är det intressant att notera

styrkan i en sådan förväntanseffekt, 25% av trafikanterna på den lågtrafikerade

vägen och 15% på den högtrafikerade vägen sa att de hade sett skylten påbjuden

körbana .

De erhållna resultaten tyder på att informationen som förmedlades via

utmärkningen baktill på fordonet som tvättade kantstolpar överlag upplevdes

vara tillräcklig. På den högtrafikerade vägen var trots detta trafikantemas

önskemål om mer information större då fordonet var traditionellt utmärkt

(alternativ 1) jämfört med när JAG STANNAR skylten ingick i utmärkningen

(alternativen 4, 5 och 6). För de alternativ som studerades på båda vägtyperna,

dvs. de som inte innehöll JAG STANNAR skylten, var också önskemålen om

mer information generellt större på den högtrafikerade vägen än på den

lågtrafikerade vägen. Resultatet kan förklaras med att det var svårare att inhämta

informationen på grund av att trafiken var tätare och krävde mera uppmärksam-

het på den större vägen. De trafikanter som ville ha mera information har i

mycket liten utsträckning angett vilken information de saknade. En rimlig

förklaring är att trafikanterna inte riktigt vet vilket informationsbehov de har. De

har kanske inte heller kännedom om vilken information som finns tillgänglig och

hur den skulle kunna användas för att utmärka arbetsfordonet.
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6.3 Passera arbetsfordonet

Passerandet av arbetsfordonet utgjorde inget större problem för trafikanterna i

något av alternativen. De tyckte dock att det var besvärligare att passera på den

högtrafikerade vägen än på den lågtrafikerade vägen. En orsak till detta kan

naturligtvis vara trafiksituationen. En annan att arbetsfordonet i några av

alternativen på den högtrafikerade vägen förflyttade sig, medan det stod stilla i

alla alternativ på den lågtrafikerade vägen. Att passagen å andra sidan generellt

upplevdes som ganska problemfri kan bero på att flera av utmärkningarna

tidigarelade upptäckten av arbetsfordonet. Trafikantema fick tid på sig att planera

passagen och då upplevdes den som lättare. Passerandet var inte heller förknippat

med någon som helst stress för trafikanterna.

Att körsättet påverkades av arbetsfordonets närvaro var uppenbart. De flesta

trafikanterna bedömde att deras körsätt påverkades på ett eller annat sätt, oavsett

vägtyp och utmärkning. Den vanligaste reaktionen var genomgående att de

saktade in i samband med upptäckten av arbetsfordonet. Den näst vanligaste

reaktionen som trafikanterna rapporterade var att de ökade sin uppmärksamhet

som resultat av upptäckten av arbetsfordonet. Om den förhöjda uppmärksam-

heten också yttrade sig i förändrat körbeteendet går inte att utläsa ur svaren.

De hastigheter som registrerades vid arbetsfordonet styrker trafikanternas

uppgifter att de saktade ner. I samtliga alternativ var medelhastigheten lägre än

den skyltade hastigheten 90km/h. Hastighetsnivån vid passage av arbetsfordonet

var högre på den lågtrafikerade vägen. Där fanns inte den elektroniska skylten

JAG STANNAR monterad i någon av utmärkningama. På den högtrafikerade

vägen sjönk hastigheten markant då skylten JAG STANNAR användes, från i

snitt 65 km/h till 46 km/h. Det faktum att det var mindre trafik på den

lågtrafikerade vägen kanske bidrog till att trafikanterna inte behövde sänka

hastigheten för att kunna passera obehindrat. Placeringen av arbetsfordonet var

troligen också av betydelse. På båda vägarna var det placerat ungefär mitt på en 1

km lång raksträcka vilket medförde att sikten bedömdes vara god. Insamlade

hastighetsdata var punkthastighet, dvs. trafikanternas hastighet mättes endast i en

punkt. De uppmätta hastigheterna säger därför ingenting om förändringen i

hastighet från upptäckt av arbetsfordonet till och med passage. Det hade varit

intressant att mäta hastigheten under hela förloppet för att följa om och hur den

förändrades, och om möjligt få det bekräftat ifall en förhöjd uppmärksamhet

också resulterade i sänkt hastighet hos trafikanterna.
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I studien intervjuades ca hälften så många trafikanter på den lågtrafikerade vägen

som på den högtrafikerade. Majoriteten av dem körde personbil, men andelen

lastbilsförare var något större på den högtrafikerade vågen. De beskrivna

olikheter mellan trafikantgrupperna har inte bedömts påverka resultaten i någon

avgörande grad.
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SLUTSATSER

Många trafikanter hade ingen aning om vad arbetsfordonet sysslade med.

När den elektroniska skylten JAG STANNAR användes på den

högtrafikerade vägen ökadeinsikten om vilket arbete som utfördes.

Trafikanterna ansåg att de visste vilket agerande de kunde förvänta sig från

arbetsfordonet.

Trafikanterna tyckte genomgående att arbetsfordonet var lätt att upptäcka, och

att de upptäckte det i tid.

Blixtljusen och skylten JAG STANNAR uppfattades som de komponenter

som gjorde arbetsfordonet lätt att upptäcka.

En stor majoritet av trafikanterna angav att de sett skyltarna på arbetsfordonet.

Blixtljusen och JAG STANNAR skylten var de skyltar majoriteten av

trafikanterna sett.

Relativt många trafikanter (15-25 %) uppgav att de sett påbjuden körbana , en

skylt som inte förekom i någon av utmärkningarna.

Trafikanternas önskemål om ytterligare information var större på den

högtrafikerade vägen.

JAG STANNAR skylten minskade behovet av ytterligare information.

Trafikanterna som ville ha mer information kunde inte ange vilken

information de saknade.

Att passera arbetsfordonet medförde inga större problem för trafikanterna.

Trafikanterna angav ändå att det var lättare att passera då arbetsfordonet stod

stilla på den lågtrafikerade vägen.

Trafikanterna upplevde ingen stress vid passage av arbetsfordonet.

Trafikanternas reaktion vid upptäckt av arbetsfordonet var framförallt att sakta

ner, men också förhöjd uppmärksamhet.

Medelhastigheten var lägre än skyltade 90 km/h för alla utmärkningsalternativ

på bådavägarna.

När JAG STANNAR skylten användes på den högtrafikerade vägen sjönk

hastigheten förbi arbetsfordonet markant.
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Bilaga 4

Frågor till trafikanter

efter passage av kantstolpstvättare

vid Karlstad

Inledning

/Någon lite arsäktande inledning/

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

anknytning till det vägavsnitt Du just passerat?

Vi som ställer frågorna jobbar i ett Vägverksprojekt. I projektet studerar vi olika

vägavsnitt, där Vägverket utför arbete. På sikt vill Vi försöka åstadkomma

förbättringar, såväl för förbipasserande som för arbetare.

Vi frågar Dig för att få en uppfattning om förhållandena på det vägavsnitt Du just

passerat, sett ur trafikantens synvinkel.

När Du svarar ska Du göra det utifrån Dina upplevelser när Du passerade

vägavsnittet idag.

Det är viktigt att Du svarar ärligt. I_nga svar ärrätt eller fel! Det är Dina

personliga åsikter och upplevelser som är viktiga och av värde för oss. Dina svar

kommer inte att kopplas ihop med just Dig, utan ingå som en del i ett

gruppmaterial.

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

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

köra vidare/

Glöm inte att tacka trafikanterna för deras medverkan!! -

Karamell eller frukt eller festis?

 

'Arbete på Väg, Referensarbetsplatser' Lena Nilsson, VTI

Karlstad 3 maj, 1993
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Bilaga 5

Frågor till trafikanter

efter passage av

kantstolpstvättare

vid Karlstad

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

Har Du passerat (lagt märke till) något vägarbetsfordon, de

senaste 3 kilometrarna?

ja, nej

om ja => Fortsätt medfråga 4

om nej => TACK FÖR DINMEDVERKAN!

Var det svårt att upptäcka vägarbetsfordonet?

Skalan inte alls ---> mycket (svårt)

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

Upptäckte Du vägarbetsfordonet i tillräckligt god tid?

ja, nej

Följdfråga: Vad fick Dig att upptäcka vägarbetsfordonet?

Var det besvärligt att köra om vägarbetsfordonet?

Skalan inte alls ---> mycket (besvärligt)

Följdfråga: Varför var det ...... ..?

 

'Arbete på väg, Referensarbetsplatser'

Karlstad

Lena Nilsson, VTI

3maj, 1993
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13)

Bilaga 5

Var Du osäker på vad Vägarbetsfordonet skulle kunna ta sig till

(exempel börja köra, svänga över vägen, svänga ut armen över vägen,

stanna; olika alternativ relevanta för stillastående respektive rörligt

fordon "Jag stannar")?

Skalan inte alls ---> mycket (osäker)

Påverkades Ditt sätt att köra avatt Vägarbetsfordonet var

närvarande?

ja, nej

om ja => Hur påverkades Ditt körsätt?

Blev Du stressad av att behöva ta Dig förbi vägarbetsfordonet?

Skalan inte alls ---> mycket (stressad)

Såg Du skyltarna på vägarbetsfordonet?
ja, nej

Följdfråga: Vilka skyltar var det?

vet ej, beskrivning

Skulle Du vilja ha mer information om hur Du skulle köra (bete

Dig) vid passage?

Skalan inte alls ---> mycket (mer info)

Följdfråga: Vilken information saknades?

Vad sysslade Vägarbetsfordonet med?

korrekt, fel, vet ej

Vägarbetsfordonet tvättade kantstolpar/satte ut snöstörar (välj

relevant vid varje deltest).

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

Tack för hjälpen!!

 

'Arbete på väg, Referensarbetsplatser'

Karlstad

Lena Nilsson, VTI

3maj, 1993



Bilaga 6
Svarblankett kantstolpstvättare vid Karlstad

Datum ........... .. Tid .............. .. Mätplats ..................... .. Arbete ................... ..

Väder ..................................................... .. Betingelse ........................................ ..

Fordon: P-bil CI P-bil+släpC| L-bilEI Buss Cl AnnatCI

 

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

CI några gånger i veckan

CI några gånger i månaden

El några gånger om året

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

2) Bråttom? EI ja EI nej

3) Lagt märke? Cl ja C] nej

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

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

5) I tid? CI ja D nej

Vad fick Dig? ...................................................................... ..

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

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

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

8) Körsätt? CI ja CI nej

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

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

10) Skyltarna? CI ja E] nej

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

l 1) Mer information? l-----2-----3-----4-----5

Vilken? ...................................................................... ..

12) Åtgärd?? CI vet ejCI fel

D korrekt ..................................................... ..

13) Viktig åtgärd? 1-----2-----3-----4-----5

"Arbete på väg, Referensarbetsplatser" Lena Nilsson, VTI
Karlstad 3 maj 1993
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Bilaga 7

Instruktion för attityd-intervju av trafikanter

vid kantstolpstvätt Karlstad

Flera personer avdelas för att genomföra intervjuerna. Endast trafikanter i

en färdriktning (de som kört om kantstolpstvättaren/störsättaren)

intervjuas.

Det är inte bra om polisen som stoppar bilisten också ställer frågorna. (Vi

visar nog inte alltid vårt riktiga jag inför ordningsmakten! !)

Intervjuerna bör ske efter att bilisterna just_ passerat hindret (kantstolps-

tvättaren/störsättaren). Intervjuerna ska ske på en plats utanför arbets-

området som inte är synlig från den plats där trafikanterna kör om

kantstolpstvättaren/störsättaren. Intervjuplatsen ska vara en plats där det är

enkelt och trafiksäkert att Vinka in trafikanterna.

Intervjuerna görs under en dag på varje mätplats vid samma tider på dagen

tex under 3 olika mätpass, 7.30- 9.00, 11.00 - 12.30 och 14.30 - 16.00

(kantstolpstvättaren/störsättaren är väl bara ute och jobbar under dagtid/

arbetstid? D.

Det är viktigt att alla bilister "behandlas" lika, t ex 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 trafikant på separat svarsblad. De blir då mycket

enklare att hantera efteråt. Glöm inte att notera vilka förutsättningar som

gällde, genom att fylla i datum, tidpunkt, mätplats och väderförhållanden

på svarsbladet.

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 strukturerade. Därför får

trafikanterna svara (förutom ja eller nej) genom att göra bedömningar på

skattningsskalan från "inte alls" till "mycket + ord kopplat till frågan". Ge

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

För frågor då skalan ska användas: Peka och s_äg skalans 'ändpunktsord'.

Uppmana trafikanten att svara genom att ange den siffra som bäst överens-

stämmer med hans/hennes uppfattning.

 

'Arbete på väg, Referensarbetsplatser'

Karlstad
Lena Nilsson, VTI

3 maj, 1993




