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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 Uppsala under ledning av Arne Sjödin och

- 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, delprojekt

slåtter , Vägverket, Produktion Öst, Utvecklingsenheten Uppsala, 1993-12-01.

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, Lennart Runersjö och under slutfasen 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 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 arbetsminön. 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 arbetsminön vid Vägarbete (Vägverket 1989). Ett identifierat

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

tionen till trafikanterna. Huvudprojektet "Arbete på väg, Referensarbetsplatser"

syftar till just detta, nämligen till att genom att minska inslaget av konflikt i

kontakten mellan vägarbetet/arbetarna och trafiken/trafikanterna förbättra

arbetsmiljön och minska oron för dem som har vägen som arbetsplats. Målet är

att förbättra förhållandena för vägarbetarna inom arbetsområdet samtidigt som

trafikanternas förbipassage underlättas. Ett sätt att nå detta är att ta fram nya

"bättre" lösningar för att informera trafikanterna och för att utforma sj älva arbets-

området. 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 Förutsättningar vid vägarbetet (slåtter) utanför Enköping

Slåtter är ett rörligt Vägarbete där gräset utmed vägkanten klipps under kontinu-

erlig körning med låg hastighet på trafikerad väg. Arbetet kräver att föraren av

slåtterfordonet har uppsikt över, och i vissa fall, också manövrerar slåtteraggre-

gatet. Dessutom ska han/hon uppmärksamma trafiken, särskilt den bakifrån

kommande, så att tillbud och påkörningar kan undvikas. Erfarenheten från slåt-

terarbete är att fordonet inte alltid uppmärksammas på önskvärt sätt av trafikan-

terna.

I Enköpingsstudien användes en ca tio kilometer lång sträcka av väg 55 söder om

Enköping, från Enögla trafikplats till Hjulstabron, som teststräcka. Den aktuella

vägsträckan är 8 m bred och saknar vägrenar. Skyltad bashastighet är 90 km/h.

Trafiken på teststräckan uppskattades till cirka 4600 fordon per årsmedeldygn

(ÅDT). Slåtterarbetet genomfördes i september 1993. Slåtteraggregatet som an-

vändes i studien var av typ JH Klipper (Trimcut) med en hydraulisk klipparm som

manövrerades med hjälp av ett elektriskt tvåspaksreglage (Vägverket PÖ, 1993).

Aggregatet var monterat på en traktor (MB Track 1000).

Slåtterfordon framförs vanligen med en hastighet av cirka 7 km/h, vilket är betyd-

ligt lägre än varje Skyltad bashastighet. Vägarbetet utanför Enköping bedömdes

därför vara lämpligt för att studera effekter på trafikantbeteende och trafikantupp-

levelser i samband med olika sätt att utmärka och framföra långsamtgående

vägarbetsfordon. Både ur arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt

att trafikanterna (särskilt de som hinner upp slåtterfordonet bakifrån) upptäcker

fordonet i tid, förstår vad fordonet sysslar med, bedömer dess hastighet och bete-

ende korrekt, samt kör om på ett säkert sätt.

2 Syfte

Enköpingsstudiens syften var

0 att studera trafikanternas upplevelser och hastighet i samband med upphin-

nande och passage av ett slåtterfordon.

- att studera om trafikanternas upplevelser och hastighet varierade med olika

sätt att utmärka slåtterfordonet.



3 Studerade utmärkningar av slåtterfordonet

Tre alternativa sätt att utmärka ett Slåtterfordon, som slog gräskanten längs en

trafikerad väg, studerades.

Alternativ 1: Traditionell utmärkning med följebil

Fordonet med slåtteraggregatet utmärktes bakåt enligt norm i handboken

"Utmärkning vid Vägarbete" (Vägverket 1993). Utmärkningen som Visas i Figur 1

bestod av två röd-gula markeringsskärmar lågt placerade (under hyttfönstret). På

den nedre skärmen var varningsskylten för Vägarbete monterad och på den övre

skärmen fanns två bakåtriktade varningsljus. På traktortaket var två roterande

varningslj us ("saftblandare") monterade. Bakom slåtterfordonet följde en paketbil

som följebil. Följebilen var bakåt utrustad med en lågt placerad röd-gul marke-

ringsskärm och vågarbetsskylten med tilläggstavla om vägarbetets utsträckning (0-

50 m). Två bakåtriktade varningsljus var monterade högt på paketbilen. Alternativ

1 utgjorde studiens referensalternativ. Alternativet studerades i soligt väder.

 

Figur 1 Slåtterfordon med traditionell utmärkning och följebil



Alternativ 2: Förvarning (utmärkning enligt Örebromodellen)

Utmärkningen enligt alternativ 1 bibehölls på slåtterfordonet, se Figur 2. Följebil

användes _i_r1_te. I början av arbetsområdet (den sträcka där gräset skulle klippas)

skyltades en förvarning, bestående av "Vägarbetstavlan med tilläggstavla

SLÅTTER 5 km", vid vägkanten. Alternativet studerades i soligt väder.

 

Figur 2 Slåtter utmärkt enligt Örebromodellen, dvs med förvarning



Alternativ 3: Förstärkt utmärkning

Utmärkningen enligt alternativ 1 förstärktes, se Figur 3, genom att skyltar av

överstorlek användes. Dessutom placerades de bakåtriktade varningsljusen högt,

på traktortaket istället för på markeringsskärmen under hyttfönstret. Alternativet

studerades i soligt väder.

 

Figur 3 Slåtterfordon med förstärkt utmärkning

4 Metod

4.1 Trafikantintervjuer

Trafikanterna intervjuades om utmärkningen av arbetsfordonet, och de förhållan-

den som rådde i samband med slåtterarbetet. 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 1) 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 slåtter längs

vägkanten var en viktig syssla, och hur osäkra de var på vad slåtterfordonet

skulle kunna ta sig till.

0 om det var svårt att upptäcka slåtterfordonet, om de upptäckte det i tillräck-

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

0 om de såg skyltarna på slåtterfordonet, vilka skyltar det var, om skyltarna gav

tillräcklig information, och om informationen på skyltarna överensstämde

med den information de velat ha.

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

att behöva köra om.

0 om upptäckten av slåtterfordonet påverkade deras sätt att köra.

4.2 Hastighetsmätning

Hastigheten hos de fordon som passerade slåtterfordonet mättes med en portabel

radarutrustning (AMIR, CEKON). Radarn tillsammans med en videokamera var

monterad på slåtterfordonet (för alternativ 1 på varningsfordonet). Endast hastig-

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

förarna kunde välja hastighet oberoende av andra. Några sekunders lucka krävdes

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

mätning.

4.3 Procedur

En mätdag avsattes för vart och ett av utmärkningsalternativen. Intervjuerna och

hastighetsmätningarna genomfördes under två mätpass per dag, ett förmiddags-

pass mellan kl 9.00 och 10.30, och ett eftermiddagspass mellan kl 13.00 och

14.30. Vid varje mätpass samlades data in under 90 minuter. Mättiden begränsa-

des av radarutrustningens kapacitet att lagra hastighetsdata. Endast trafikanter i

en färdriktning (omkörning), från Enköping, studerades.

En parkeringsficka vid Hjulstabron i slutet av teststräckan, och utom synhåll för

trafikanterna då de körde om slåtterfordonet, utnyttjades som intervjuplats. Polis

användes för att på ett trafiksäkert och störningsfritt sätt vinka in fordon till in-

tervju och slussa ut dem i trafikströmmen igen. Fordonen valdes ut slumpmässigt

så att intervjuarna hela tiden hade trafikanter att intervjua.



Under varje mätpass genomförde fem personer intervjuerna. Dessa inleddes med

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

(Bilaga 2). Trafikanterna fick sedan skattningsskalan (Bilaga 1) att titta på som

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

(Bilaga 3), och noterade trafikanternas svar på svarsblanketten (Bilaga 4). Trafi-

kanterna tackades med läsk och kakor.

En sammanställning av studiens utformning samt instruktionerna för dess

genomförande återfinns i Bilaga 5.

Resulterande trafikantupplevelser och hastigheter beskrivs i termer av andel tra-

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

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

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

Skrivningen 1/3,5 (i en tabell) betyder att skattningen 4 inte förekom bland

svaren på den frågan. Insamlade intervju- och hastighetsdata har analyserats

statistiskt med hjälp av envägs variansanalys (SAS/STAT 1989) för faktorn

utmärkning av fordonet (traditionell + följebil, Örebro, och förstärkt). Signifi-

kansnivån 5% har använts.

5 RESULTAT

5.1 Bakgrundsdata

Totalt stoppades 303 trafikanter för intervju. Av dessa hade 56 stycken (= 18%)

inte lagt märke till något vägarbetsfordon, och intervjuades därför inte vidare. De

247 trafikanter, som uppgav att de sett slåtterfordonet, fördelade sig på de tre

studerade utmärkningsalternativen enligt:

Alt 1 Alt 2 Alt 3

91 st 82 st 74 st

Den övervägande delen (93%) av alla intervjuade trafikanter körde personbil.

Andra fordonsslag kördes endast av enstaka förare. Tio personer körde lastbil,

nio personbil med släp, en buss och två annat fordon.

Sett över alla de intervjuade angav 4% att de körde den aktuella vägen nästan

varje dag, 17% att de körde vägen några gånger i veckan, 34% att de körde några



gånger i månaden, 34% att de körde några gånger om året, och 11% annan kör-

frekvens. Fördelningarna över trafikanternas körfrekvens visas i Figur 4, för de

tre studerade utmärkningsalternativen. Inga större variationer förelåg mellan

alternativen. För samtliga alternativ uppgav alltså cirka två tredjedelar av trafi-

kanterna att de körde vägen några gånger i månaden eller några gånger om året.

Körfrekvens

               

90%

80%- a
70%ä [j Nästan varje dag '

D Nå ra ri veckan60%_ g gg

I Några ggri månaden
50%

D Några ggr om året
40%;

:i Annat

30%*

20%;

10%w

0%
Alt 1 Följebil Alt 2 Förvarning Alt 3 Förstärkt

Figur 4 Trafikanternas körfrekvens på teststräckan. Fördelningar för de olika

utmärkningsalternativen.

Sammanfattning: Arton procent av de stoppade trafikanterna uppgav att de inte

hade lagt märke till slåtterfordonet! De trafikantgrupper som intervjuades i sam-

band med slåtterfordonets olika alternativa utmärkningar uppvisade inga stora

skillnader i sin sammansättning. De flesta trafikanterna körde personbil och pas-

 

serade den aktuella sträckan ganska sällan.

5.2 Trafikantupplevelser vid passage av slåtterfordonet

Sysslan slåtter

Trafikanterna tillfrågades vad vägarbetsfordonet, som de nyss passerat, sysslade

med. Så gott som alla trafikanter (93%) svarade korrekt, att fordonet klippte

gräset. Svarens fördelningar på "rätt", "fel" och "vet ej" för de olika alternativen

visas i Figur 5. Det största antalet trafikanter som svarade fel, eller inte visste vad

arbetsfordonet sysslade med (9 st, 10%), återfanns i den grupp som passerade



slåtterfordonet när det var utrustat med traditionell utmärkning och följdes av ett

varningsfordon (alt 1).

80%*

70% -

60% -

50%e

40%-

30%*

20% *-

10%*

 

//f/

Vad sysslade vägarbetsfordonet med?

 

   

 

        

0%

Figur 5

Trafikanternas bedömningar av hur viktigt det är att klippa gräset längs vägkan-

Alt 1 Följebil n=9l Alt 2 Förvarning n=82 Alt 3 Förstärkt n=74

Trafikanternas insikt om vad vägarbetsfordonet sysslade med. För-

delningar för de olika utmärkningsalternativen.

ten redovisas i Tabell 1. Det är uppenbart att trafikanterna i alla alternativen

tyckte att slåtter är en viktig syssla. Medelskattningarna (m) var drygt 4 på den 5-

gradiga skalan. De trafikanter som passerade slåtterfordonet då det hade förstärkt

utmärkning (alt 3) bedömde slåtter vara en viktigare sysslaän övriga trafikanter.

Skillnaden i bedömning var dock liten, och inte statistiskt signifikant (5% nivån).

I vet ej

E fel

| U rätt



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

av "Vägarbetsfordonet klippte gräset längs vägkanten. Tycker Du det är en viktig

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

totalt samt uppdelat på utmärkningsalternativ.

  

Alt 1 Alt 2 Alt 3
Tot Följebil Förvarning Förstärkt

Viktig syssla?

m 4.2 4.1 4.1 4.3
SD 1.0 1.0 1.1 1.0
n 247 91 82 74
m/m 1/5 1/5 1/5 1/5

 

Sammanfattning: I stort sett alla intervjuade trafikanter hade klart för sig vad

 

slåtterfordonet gjorde, och tyckte genomgående att klippning av gräset längs

vägen är ett viktigt arbete att utföra.

Upptäcka slåtterfordonet

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

upptäcka slåtterfordonet. Den genomgående låga nivån för skattningarna (drygt 1

på den 5-gradiga skalan) visar att trafikanterna ige tyckte det var svårt att upp-

täcka slåtterfordonet för något av utmärkningsalternativen. Svårast att upptäcka

var slåtterfordonet i alternativ 1, traditionell utmärkning med följebil. Skillna-

derna i upptäckbarhet mellan alternativen var små, och inte statistiskt signifi-

kanta (5% nivån).

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

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

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

  

Alt 1 Alt 2 Alt 3

Tot Följ ebil Förvarning Förstärkt

Upptäcka fordonet?

rn 1.2 1.3 1.2 1.2

SD 0.8 0.9 0.8 0.8

n 246 91 82 73

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

 

De trafikanter som bedömt det som svårt att upptäcka arbetsfordonet, dvs

svarat två eller högre på den 5-gradigaskalan fick också följdfrågan varför det var
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svårt att upptäcka vägarbetsfordonet. De enstaka trafikanter som svarat har angi-

vit skymd sikt (backrön, kurva mm.) som orsak.

Trafikanternas svar på frågan "Upptäckte Du vägarbetsfordonet i tillräckligt god

tid?" uppvisade en förkrossande Övervikt för "ja-svar", 95 till 99% för de tre

utmärkningsalternativen.

Alla trafikanterna tillfrågades också vad som fick dem att upptäcka vägarbets-

fordonet. I alternativen med traditionell och förstärkt utmärkning (1 och 3),

angav flest trafikanter (32 resp 39%) att det var lamporna som fick dem att upp-

täcka vägarbetsfordonet. Skyltningen var den näst vanligaste orsaken till upp-

täckt i dessa alternativ. För utmärkningsalternativ 2 med förvarning var det 28%

av trafikanterna som specifikt angav att förvarningsskylten var främsta orsak

till upptäckt. Utöver dessa har 27% (i alt 2) angivit Skyltningen . Om de här

trafikanter avsåg förvarningsskylten eller skyltarna på arbetsfordonet framgår

inte. Sammanlagt var det 55% som uppgav skyltarna som orsak till upptäckt i

alternativ 2, medan 39% uppgav lamporna.

Sammanfattning: Slåtterfordonet upplevdes inte vara svårt att upptäcka för något

av utmärkningsalternativen. I samtliga fall tyckte trafikanterna att de upptäckte

 

Slåtterfordonet i tillräckligt god tid. Lamporna var främsta orsak till att trafikan-

terna upptäckte fordonet i alternativen med traditionell och förstärkt utmärkning.

Skyltningen var främsta orsak till upptäckt av Slåtterfordonet vid utmärkning

med förvarning.

Skyltningen på Slåtterfordonet

På frågan Såg Du skyltarna på vägarbetsfordonet?" svarade totalt 165 trafikanter

(67%) "ja" och 81 trafikanter (33%) "nej". Andelen förbipasserande som sett

respektive inte sett skyltarna på Slåtterfordonet visas i Figur 6 för de olika

utmärkningsalternativen. Den traditionella utmärkningen (alt 1) sågs av störst

andel trafikanter (74%) och den förstärkta utmärkningen (alt 3) sågs av minst

andel trafikanter (59%).
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Såg Du skyltarna på vägarbetsfordonet?
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Figur 6 Andelen trafikanter som sett respektive inte sett skyltningen på slåt-

terfordonet. Fördelningar för de olika utmärkningsalternativen.

Trafikanterna tillfrågades också vilka skyltar de sett. För det traditionellt

utmärkta fordonet med följebil (alt 1) har 26% av trafikanterna angivit att de sett

en pil! Utmärkningen av arbetsfordonet innehöll inte någon pil. Varningsskylten

för Vägarbete har 16% angivit att de sett och nästan lika många har sett avstånds-

angivelsen som fanns på följebilen. För alternativ 2 var förvarningsskylten vid

vägkanten också den skylt flest trafikanter sett, 48%. Vägarbetsskylten uppgav

15% att de sett. Om det var förvarningsskylten eller skylten på fordonet framgår

inte. I alternativ 3 med förstärkt utmärkning på slåtterfordonet har 39% av trafi-

kanterna angivit att de sett vägarbetsskylten. För alla tre utmärkningsalternativen

har många trafikanter även påtalat att de sett lamporna på fordonet.

Av de 165 trafikanter som uppgav att de sett skyltarna besvarade 163 också

frågan om de tyckte informationen på dessa var tillräcklig eller otillräcklig.

Totalt ansåg 85% av dessa trafikanter att skyltinformationen var tillräcklig ,

medan resterande 15% alltså ansåg att informationen var otillräcklig. Fördelning-

arna för de olika utmärkningsalternativen visas i Figur 7. Andel trafikanter som

ansåg att skyltningen var otillräcklig var störst (21%) i gruppen som passerade

utmärkningen enligt Örebromodellen (alt 2, förvarning) och minst (8%) i grup-

pen som passerade det traditionellt utmärkta fordonet med följebil (alt 1).
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Figur 7 Trafikanternas bedömningar av om informationen som gavs på skyl-

tarna på slåtterfordonet var tillräcklig eller ej. Fördelningar för de

olika utmärkningsalternativen.

De trafikanter som ansåg att skyltarna gav otillräcklig information fick också

frågan vad som saknades. Endast ett fåtal trafikanter har svarat. För alternativ 1

ansåg tre trafikanter att det skulle vara längre avstånd mellan följebilen och slåt-

terfordonet. I alternativ 2 med förvarning har sex trafikanter svarat att ordet slåt-

ter på skylten borde bytas ut eftersom de inte förstått innebörden av ordet och

därför inte vetat vad de skulle förvänta sig. Sex trafikanter som passerat väg-

arbetsfordonet med den förstärkta utmärkningen har angivit att de saknade för-

varning.

Trafikanternas skattning av hur väl den uppfattade skyltinformationen överens-

stämde med den information de ville ha, för att kunna passera på ett säkert sätt,

redovisas i Tabell 3. Utifrån medelvärdena i Tabell 3 (runt 4 på den 5-gradiga

skalan) överensstämde Skyltad information väl med vad trafikanterna önskade

sig. Bäst överensstämmelse erhölls för alternativ 1 (traditionell utmärkning med

följebil, m = 4.2) och sämst för alternativ 3 (förstärkt utmärkning, m = 3.8).

Olika individers bedömningar (SD) varierade stort för ett och samma utmärk-

ningsalternativ, vilket har bidragit till att skillnaden inte var statistiskt signifi-

kant.
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Tabell 3: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (11), och mirMmax (m/m) för skattningarna
av "Överensstämde informationen på skyltarna med den Du ville ha för att kunna
passera vägarbetsfordonet på ett säkert sätt?" på en skala från "inte alls" (=1) till
"mycket" (=5), för alla intervjuade totalt samt uppdelat på utmärkningsalternativ.

  

Alt 1 Alt 2 Alt 3

Tot Följebil Förvarning Förstärkt

Informationens överensstämmelse?

m 4.0 4.2 3.9 3.8

SD 1.4 1.2 1.5 1.4

11 153 60 50 43

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

 

Fördelningarna över skalan för de intervjuades skattningar av överensstämmelsen

mellan uppfattad och önskad information åskådliggörs i Figur 8 för de studerade

utmårkningsalternativen.

Overensstämde informationen med Din önskan?
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Figur 8 Trafikanternas bedömningar av överensstämmelsen mellan uppfattad

Skyltad information och önskad information. Fördelningar över

skalan för de olika utmårkningsalternativen.
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Sammanfattning: En tredjedel av trafikanterna (Slst) uppgav att de inte hade sett

 

skyltarna på slåtterfordonet! De flesta av dem som sett skyltarna tyckte att infor-

mationen var tillräcklig. Flest trafikanter som ville ha mer information fanns i

gruppen som passerade utmärkningen med förvarning. Överensstämmelsen

mellan uppfattad och önskad information var totalt sett god. Uppfattningarna om

detta varierade emellertid en del in_om de tre trafikantgrupperna. För det tradi-

tionellt utmärkta fordonet med följebil (alt 1) var en pil, den skylt de flesta trafi-

kanterna sett! För alternativ 2 var skylten med förvarning den som flest trafikan-

ter sett. I alternativ 3 med förstärkt utmärkning på slåtterfordonet hade trafikan-

terna i störst utsträckning sett vägarbetsskylten.

Att kära om

I Tabellerna 4 och 5 redovisas trafikanternas upplevelser av hur besvärligt det var

att köra om slåtterfordonet respektive hur stressade de blev av att behöva köra

om.

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

skalan) tyder på att trafikanterna ing tyckte det var särskilt besvärligt att köra om

slåtterfordonet för något av utmärkningsalternativen. Variansanalysen visade

dock att trafikanterna upplevde det signifikant besvärligare att köra om när

fordonet var traditionellt utmärkt och hade följebil (alt 1) jämfört med när

utmärkningen enligt Örebromodellen (alt 2, förvarning) användes (F(2, 241) =

3.97, p = .0201).

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

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 utmärknings-

alternativ.

  

Alt 1 Alt 2 Alt 3

Tot Följebil Förvarning Förstärkt

Besvärligt köra om?

m 1.5 1.6 1.2 1.5

SD 1.1 1.2 0.7 1.2

n 244 90 81 73

m/m 1/5 1/5 1/3, 5 1/5
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De intervjuades skattningar av svårigheten att köra om slåtterfordonet, fördelade

över skalan, åskådliggörs i Figur 9 för de studerade utmärkningsalternativen.

Besvärligt att köra om?
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Figur 9 Trafikanternas bedömningar av hur besvärligt det var att köra om

slåtterfordonet. Fördelningar över skalan för de olika utmärknings-

alternativen.

De trafikanter som svarade med 2 eller högre på den 5-gradiga skalan, alltså de

som bedömt det besvärligt att köra om, fick följ dfrågan varför det var besvär-

ligt. Omkörningsförbud och heldragen linje har varit de främsta orsakerna till

varför de intervjuade bedömt det som besvärligt att köra om, för alla tre utmärk-

ningarna av slåtterfordonet. Andra orsaker som trafikanterna angav var möte ,

backrön och kurvigt . De angivna orsakerna hade alltså inget med själva

slåtterfordonet och dess olika utmärkningar att göra.

Trafikanterna bedömde också hur stressade de blev av att behöva köra om slåtter-

fordonet. Resultaten i Tabell 5 (nära 1 på den 5-gradiga skalan) visar att stress-

nivån genomgående var mycket låg och att variationen mellan individerna (SD)

var liten.
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Tabell 5: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (11), och min/max (rn/m) för skattningarna
av "Blev Du stressad av att behöva köra om vägarbetsfordonet?" på en skala från
"inte alls" (=1) till "mycket" (=5), för alla intervjuade totalt samt uppdelat på
utmärkningsalternativ.

  

Alt 1 Alt 2 Alt 3
Tot Följebil Förvarning Förstärkt

Stressad?

m 1.1 1.1 1 .1 1.1
SD 0.5 0.5 0.5 0.4
n 247 91 82 74
m/m 1/5 1/4 1/2, 5 1/3

 

Sammanfattning: Inget av de studerade utmärkningsalternativen åsamkade trafi-

kanterna några större besvärligheter vid omkörning av slåtterfordonet. Det

bedömdes ändå vara svårare att köra om när slåtterfordonet var traditionellt

utmärkt jämfört med när utmärkningen med förvarning användes. Enligt trafi-

kanterna orsakades svårigheterna att köra om främst av vägens utformning

(kurva, backrön mm.). Stressnivån vid omkörning var låg för samtliga utmärk-

ningsalternativ.

Slåtterfordonets agerande

Trafikanternas bedömningar av hur osäkra de var på vad slåtterfordonet skulle

kunna ta sig till redovisas i Tabell 6. Bedömningarnas medelvärden var mycket

låga (nära 1 på den 5-gradiga skalan), Vilket betyder att trafikanterna kände sig

säkra på slåtterfordonets agerande. För utmärkningsalternativ 2, förvarning,

angav alla intervjuade trafikanter att de "inte alls" var osäkra på vad vägarbets-

fordonet skulle kunna ta sig till! Mest osäkra på arbetsfordonets agerande var

trafikanterna i samband med alternativ 1, traditionell utmärkning med följebil.

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

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

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

utmärkningsalternativ.

  

Alt 1 Alt 2 Alt 3

Tot Följebil Förvarning Förstärkt

Osäker påfordons agerande?

m 1.1 1.2 1.0 1.1

SD 0.5 0.7 0.0 0.3

n 244 91 82 7 1

m/m 1/3, 5 1/3, 5 1 1, 3
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Sammanfattning: Trafikanterna var säkra på vad de kunde förvänta sig för

agerande hos slåtterfordonet för samtliga studerade utmärkningar.

Påverkan på körsätt

Av totalt 247 trafikanter som besvarade frågan "Påverkade upptäckten av Väg-

arbetsfordonet Ditt sätt att köra?" uppgav totalt 196 personer (dvs 79 %) att så

var fallet. Fördelningen mellan andelen "j a-svarande" och "nej-svarande" visas 1

Figur 10, för de olika utmärkningsalternativen. När slåtterfordonet hade förstärkt

utmärkning uppgav störst andel trafikanter (82%) att deras körsätt påverkades.

Den minsta andelen trafikanter som ansåg sig påverkas (77%) fanns i alternativ 2

(då förvarning gavs).
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D Påverkades

  

Figur 10 Andelen trafikanter som uppgav att deras körsätt påverkades respek-

tive inte påverkades av upptäckten av vägarbetsfordonet. Fördel-

ningar för de olika utmärkningsalternativen.

På följ dfrågan hur deras körsätt påverkades vid upptäckten av slåtterfordonet har

majoriteten av trafikanterna (alt.1 63%, alt.2 61% och alt.3 70%) angivit att de

saktade ner. Enstaka trafikanter angav att de ökade uppmärksamheten och körde

försiktigare när de upptäckt arbetsfordonet. Två trafikanter har angivit att de bröt
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spärrlinjen och gasade på för att hinna om som svar på frågan hur deras körsätt

påverkades.

Sammanfattning: Fyra av fem trafikanter ansåg att deras körsätt påverkades av

 

upptäckten av slåtterfordonet. En klar majoritet av trafikanterna i samtliga

utmärkningsalternativ angav att påverkan bestod i att de saktat ner när de upptäckt

slåtterfordonet.

5.3 Hastigheter vid passage av slåtterfordonet

Medelhastigheterna vid passage av slåtterfordonet visas i Figur 11, för de olika

utmärkningarna. Variationerna i hastighet (SD) redovisas också tillsammans med

de högsta och lägsta hastighetsvärdena som uppmättes. Medelhastigheten var

högst ( 59 km/h) för alternativ 3 (förstärkt utmärkning), medan alternativ 1

(traditionell utmärkning med följebil) uppvisade den lägsta medelhastigheten (54

km/h) förbi slåtterfordonet. Skillnaden var statistiskt signifikant (F(2, 841) =

3.39, p = .0341). Topphastigheten var densamma (99 km/h) för samtliga utmärk-
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Figur 11 Hastigheter (medelvärden, variationer, min och max) vid passage av

slåtterfordonet för de olika utmärkningsalternativen.
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Hastigheternas fördelningar utmed en hastighetsskala visas i Figur 12, för de

olika alternativen. Andelen förbipasserande fordon (%) som för ett utmärknings-

alternativ framfördes med hastigheter mellan 50 och 60 km/h representeras av

den aktuella kurvans värde för 60 km/h. Hastighetsfördelningen för den tradi-

tionella utmärkningen med följebil (heldragen linje) är relativt jämn över skalan.

De Övriga två utmärkningsalternativen uppvisar en tendens till toppar (högre

andelar registreringar) i de högre hastighetsintervallen, 60 - 70, 70 - 80 och 80 -

90 km/h.

Hastighetsfördelningar

(%)
25 T

 

l l l

      

0 l l 1 . i l i
20 30 40 50 60 70 80 90 100 (mn/h)

Alt 1 Följebil - ' ' Alt 2 Förvarning _ "'°' "' Alt 3 Förstärkt

Figur 12 Hastighetsfördelningar för de olika utmärkningsalternativen.

Sammanfattning: Medelhastigheten förbi slåtterfordonet var högre vid förstärkt

utmärkning än vid traditionell utmärkning med följefordon. Toppfarten varierade

inte mellan alternativen. Då utmärkningen innehöll förvarning (Örebromodellen,

alt 2) eller var förstärkt med skyltar i överstorlek och högt placerade blixtljus (alt

3) registrerades ett större antal hastighetsvärden i de högre intervallen.
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6 Diskussion

6.1 Förutsättningar och genomförande

Slåtter studerades som ett exempel på rörligt Vägarbete. Den lokala proj ektgrup-

pen i Uppsala inom Vägverket Produktion Öst utarbetade tre alternativa sätt att

utmärka slåtterfordonet (Vägverket PÖ, 1993). Utmärkningsalternativen var:

0 Fordonet med slåtteraggregatet utmärktes bakåt enligt norm i handboken

"Utmärkning vid Vägarbete" (Vägverket, 1993). Bakom slåtterfordonet följde

en paketbil som varningsbil - Referens (alternativ 1).

0 Utmärkningen enligt alternativ 1 M följebil. Ibörj an av arbetsområdet

skyltades en förvarning bestående av "Vägarbetstavlan med tilläggstavla

SLÃTTER 5 km" vid vägkanten - Örebromodellen (alternativ 2).

0 Utmärkningen enligt alternativ 1 förstärktes genom att skyltar av överstorlek

användes. De bakåtriktade varningsljusen placerades högt på traktortaket. -

Förstärkt utmärkning (alternativ 3).

Målsättningen var att studera trafikanternas upplevelser och hastighet vid passage

av ett slåtterfordon och om olika utmärkningar påverkar upplevelserna. Eventuella

effekter av de olika utmärkningarna studerades vid omkörning av ett slåtterfordon

på en 8-metersväg söder om Enköping. Trafikanterna som deltog i studien fick

efter omkörning av slåtterfordonet besvara ett antal frågor, bl a genom skattningar.

De trafikantgrupper som intervjuades efter att ha passerat slåtterfordonet med

olika utmärkningar uppvisade inga stora skillnader i sin sammansättning. De flesta

trafikanterna körde personbil och passerade den aktuella sträckan ganska sällan.

Antalet trafikanter som fullfölj de intervjun var 247 st. Samtliga utmärkningsalter-

nativ studerades i soligt väder.

6.2 Trafikanternas upplevelser

I stort sett alla intervjuade trafikanter visste vad slåtterfordonet gjorde och tyckte

genomgående att klippning av gräset längs vägen är ett viktigt arbete att utföra.

Arton procent av de stoppade trafikanterna uppgav dock att de inte hade lagt

märke till slåtterfordonet. En förklaring till detta kan vara att det fanns påfarter

inom arbetsområdet vilket gjorde att trafikanter kunde passera intervjuplatsen

utan att ha passerat slåtterfordonet.
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Trafikanterna upplevde inte att det var svårt att upptäcka slåtterfordonet för något

av utmärkningsalternativen. I samtliga fall tyckte de också att de upptäckte slåt-

terfordonet i tillräckligt god tid. Lamporna var den främsta orsaken till upptäckt i

alternativen 1 och 3. I alternativ 2, då förvarningsskylt användes, var skyltningen

den främsta orsaken till att trafikanterna upptäckte fordonet. Ungefär hälften av

trafikanterna som angivit skyltningen som orsak till upptäckt av slåtterfordonet i

alternativ 2 hade sett förvarningsskylten. Resterande trafikanter har endast angi-

vit skyltningen som svar och kan ha avsett förvarningsskylten eller skyltarna

på arbetsfordonet.

En tredjedel av trafikanterna (81st) uppgav att de inte hade sett skyltarna på slåt-

terfordonet! Det behöver inte betyda att dessa trafikanter faktiskt inte har sett

skyltarna. De kan ha sett dem och inhämtat informationen, men därefter kan de

inte minnas dem så att de kan återge vilka skyltar det var. Trafikanterna kan ändå

ha tillgodogj ort sig informationen. I alternativet med följebil (alt 1) angav en

fjärdedel av trafikanter att de sett en skylt med en pil. I utmärkningsalternativet

ingick inte någon skylt med en pil. En förklaring kan vara att trafikanterna inte

tittat på skyltarna utan från tidigare erfarenhet förväntat sig att det var en pil på

följebilen. De har därför sett den och senare angivit det.

Av dem som sett skyltarna tyckte de flesta att informationen var tillräcklig.

Trafikanterna hade oftast sett vägarbetsskylten. I utmärkningen enligt alternativ 2

hade de också i stor utsträckning sett förvarningsskylten. Trafikanterna som ville

ha mer information fanns framför allt i gruppen som passerade utmärkningen

med förvaring. Flera trafikanter som passerade vid denna utmärkning hade inte

kännedom om innebörden av ordet Slåtter , vilket fanns på förvarningsskylten.

Överensstämmelsen mellan uppfattad och önskad information var också totalt

sett god. Bedömningarna varierade emellertid en del i_np_n_1 de tre trafikantgrup-

perna. Variationen mellan trafikanternas bedömningar av olika utmärkningar kan

bero på vilken erfarenhet och vana de har av utmärkningar. Det kan vara svårt att

se behovet av annan information om man är van vid den som brukar finnas. Det

kan också vara så att det inte finns något behov av annan information.

Inget av destuderade utmärkningsalternativen åsamkade trafikanterna några

större besvärligheter vid omkörning av slåtterfordonet. Det bedömdes ändå vara

svårare att köra om när slåtterfordonet var traditionellt utmärkt jämfört med när

utmärkningen med förvarning användes. Orsaker som angavs av de trafikanter

som bedömde att det var svårt att köra om, var av typen omkörningsförbud, hel-
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dragen linje, kurva och backrön. Svårigheterna orsakades alltså av vägens

utformning snarare än avslåtterfordonet. Arbetsfordonet med följebil utgjorde

också rent fysiskt ett större hinder att köra om. Stressnivån vid omkörning var låg

för samtliga utmärkningsalternativ.

Fyra av fem trafikanter ansåg att deras körsätt påverkades av upptäckten av slåtter-

fordonet. En klar majoritet av trafikanterna i samtliga utmärkningsalternativ angav

att de saktade ner när de upptäckte slåtter fordonet. Hastigheten vid passage av

slåtterfordonet var också genomgående klart lägre än den skyltad hastigheten 90

km/h.

6.3 Hastigheter

Medelhastigheten förbi slåtterfordonet var för samtliga utmärkningsalternativ

omkring 35 km/h lägre än skyltad hastighet. Den var dock högre vid förstärkt

utmärkning (alt 3) än vid traditionell utmärkning med följefordon (alt 1). Rent

fysisk utgör arbetsfordonet med följebil ett större hinder att köra om vilket kan

ha bidragit till att trafikanterna körde långsammare vid passage av alternativ 1.

Ett större antal hastighetsvärden i de högre intervallen (från 60 km/h och uppåt)

registrerades då utmärkningen innehöll förvarning (Örebromodellen, alt 2) eller

var förstärkt med skyltar i överstorlek och högt placerade blixtljus (alt 3). Topp-

farten varierade inte mellan alternativen. Den största andelen trafikanter som

uppgav att de saktade ned vid upptäckt av slåtterfordonet återfanns vid förstärkt

utmärkning (alt 3), då medelhastigheten vid passage var högst. En möjlig orsak

till detta kan vara att trafikanterna upptäckt fordonet tidigt och saktat ned men

sedan åter ökat hastigheten innan de passerade arbetsfordonet.
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7 Slutsatser

I stort sett alla intervjuade tyckte att slåtter är ett viktigt arbete att utföra.

Trafikanterna var säkra på vad de kunde förvänta sig för agerande hos slåtter-

fordonet för samtliga studerade utmärkningar.

Slåtterfordonet var lätt att upptäcka. Det var inte lättare att upptäcka med för-

varning och förstärkt utmärkning än med traditionell utmärkning.

Lamporna var främsta orsaken till att trafikanterna upptäckte slåtterfordonet

med alternativen traditionell (alt 1) och förstärkt utmärkning (alt 3).

Vid utmärkning med förvarning (alt 2) hade fler trafikanter uppmärksammat

skyltningen än i övriga alternativ. Skyltningen vari alternativ 2 främsta orsa-

ken till att trafikanterna upptäckte slåtterfordonet.

De flesta av de trafikanterna som sett skyltarna tyckte att informationen var

tillräcklig.

Slåtterfordonet bedömdes vara svårare att köra om när det var traditionellt

utmärkt jämfört med när utmärkningen med förvarning användes.

Svårigheterna att köra om upplevdes inte bero på slåtterfordonet och dess

utmärkning utan på faktorer kopplade till vägen och dess utformning.

Fyra av fem trafikanter ansåg att deras körsätt påverkades av upptäckten av

slåtterfordonet. En klar majoritet av trafikanterna i samtliga utmärknings-

alternativ angav att de saktade ner när de upptäckte slåtterfordonet.

Vid förstärkt utmärkning var medelhastigheten förbi slåtterfordonet signifi-

kant högre än vid traditionell utmärkning med följefordon.

Andelen trafikanter som höll högre hastighet ökade då utmärkningen innehöll

förvarning (Örebromodellen, alt 2) eller var förstärkt med skyltar i överstor-

lek och högt placerade blixtljus (alt 3) jämfört med alternativet med följebil

(alt 1).

Slåtterfordonet utmärkt med följebil (alt 1) gav lägre hastigheter vid passage

men orsakade också större besvär vid omkörning och större osäkerhet.
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