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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

tvättning av kantstolpar (intermittent arbete) , Vägverket Produktion Öst,

Utvecklingsenheten, Uppsala, 1994-01-21.

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 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!

ii



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

   

1 INLEDNINGJW...... -- - v- = .... 1

1.1 Förutsättningar vid kantstolpstvätt utanför Gimo .... -- 2

2 SYFTE ..... -- - ....... -- -- -- - - ........... -- -- -3

3 STUDERADE UTMÄRKNINGAR AV FORDON FÖR

       

KANTSTOLPSTVÄTT - - -- - 3

4 METOD---- ..... . . .. . . . -- - -- - 9

4.1 Trafikantintervjuer - - -- -- ..... 9

4.2 Hastighetsmätning ....-- ....... -- - - 9

4.3 Procedur ............................................................................................. .. 10

5 RESULTAT- - - -- -- 11

5.1 Bakgrundsdata: . . . . . . v . . . . . . . . _ .. . -- - - - -- - -- .... -- -- 11

5.2 Trafikantupplevelser vid passage av fordonet som tvättade

kantstolpar ......................................................................................... .. 13

5.3 Hastigheter vid passage av fordonet som tvättade kantstolpar .... .. 29

6 DISKUSSION .... -- - - -- :--32

6.1 Förutsättningar vid kantstolpstvätt utanför Gimo - 32

 

6.2 Upptäcka fordonet som tvättade kantstolpar -- - -- -34

     

6.3 Utmärkningarna ..................................................................................34

6.4 Köra om fordonet som tvättade kantstolpara - 35

6.5 Påverkan på trafikanterna - - -- -- -36

7 SLUTSATSER23--------------- ..... -- - - 38

8 REFERENSER - ...... - - - ----339

BILAGOR

iii



1 INLEDNING

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

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

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

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

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

fysiska arbetsmiljön. Vid passage av vägarbetsplatser och vägarbetsfordon beter

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

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

typer av Vägarbete, och därmed bidrar till arbetarnas oro, är alltför höga hastig-

heter, dålig respekt för skyltning och utmärkning, påkörning av fordon och fasta

föremål, felaktigt förarbeteende, felaktigt vägval genom arbetsområdet, oupp-

märksamhet 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. Huvudprojektet "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 alltså gynna

trafikanterna i körsituationen.



1.1 Förutsättningar vid kantstolpstvätt utanför Gimo

Vid kantstolpstvätt rengörs reflexerna på kantstolparna längs vägen. Arbetet utförs

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

synas i halvljus. Kantstolpstvätt är ett intermittent Vägarbete. Den traditionella

arbetsmetoden innebär att arbetsfordonet förflyttar sig de 60 metrarna mellan två

kantstolpar, gör ett kortare stopp vid den stolpe som ska tvättas, startar och kör

nästa 60 meters sträcka, osv. Tvättfordonets hastighet mellan kantstolparna är

cirka 15 km/h och själva tvättningen, under vilken fordonet står stilla, tar cirka 20

sekunder. Tvättkapaciteten är normalt ca 10 km per dag. Tvättning av kantstolpar

sker i trafik, företrädesvis under vinterhalvåret. Tvättaggregatet och vattentanken

monteras vanligen på en lastbil eller 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 Uppland studerades effekterna av alternativa utmärkningar på ett arbetsfordon

som tvättade kantstolpar. Studien genomfördes på väg 288 mellan Alunda och

Gimo, en sträcka på 7.5 km. Det aktuella vägavsnittet hade ett körfält i vardera

riktningen, saknade vägrenar och var bitvis krokigt. Vägbredden var 7.5 m och

Skyltad hastighet var 90 km/h (förutom en kortare 70-sträcka). Trafiken

uppskattades till mer än 1500 fordon per årsmedeldygn (ÅDT). Arbetsfordonet var

en lastbil (Volvo F408) med ett roterande varningsljus (saftblandare) monterat till

vänster på hyttaket. Tvätt-aggregatet (Spruten) var monterat framtill på lastbilen.

Det bestod av en hydraul-manövrerad arm med spolmunstycke som styrdes via en

manöverpanel i förar-hytten. Föraren behövde alltså inte lämna förarhytten vid

själva tvättningen.

Studien av kantstolpstvätt genomfördes i november och december 1993.

Vägarbetet utanför Gimo bedömdes vara lämpligt för att studera effekter på

trafikanternas beteende och upplevelser vid olika utmärkningar av arbetsfordon i

samband med intermittenta vägarbeten. Ur trafiksäkerhetssynpunkt, och därmed

även ur arbetsmiljösynpunkt, är det viktigt att trafikanterna (särskilt de som hinner

upp arbetsfordonet bakifrån) upptäcker fordonet i tid, förstår vad fordonet sysslar

med och vilka fordonsmanövrer de kan förvänta sig, samt agerar på ett avsett och

säkert sätt.



2 SYFTE

Studien av kantstolpstvätt utanför Gimo syftade till

o att studera trafikanternas upplevelser och hastighet i samband med

upphinnande ochpassage av ett arbetsfordon som tvättade kantstolpar.

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

att utmärka tvättfordonet.

3 STUDERADE UTMÄRKNINGAR AV FORDON FÖR

KANTSTOLPSTVATT

Nio olika alternativ att utmärka ett arbetsfordon som tvättar kantstolpar (utför

intermittenta vägarbeten) längs en trafikerad väg studerades. De olika utmärk-

ningarna togs fram i en Företagstävling som den lokala projektgruppen inom

Vägverket genomförde (Vägverket PÖ, 1994). Inbjudna tillverkare hade till

uppgift att förutsättningslöst arbeta fram nya förslag på utmärknings-/varnings-

utrustning för intermittenta vägarbeten. Åtta av förslagen från tillverkarna inom

branschen ingick i utvärderingen. Den nionde fordonsutmärkningen var i enlighet

med Vägverkets norm i handboken Utmärkning vid Vägarbete (Vägverket,

1993). De studerade utrustningarna var antingen monterade direkt på arbets-

fordonet (lastbilen), eller på en skärmvagn som lätt kunde kopplas till detta.

Lastbilen vari samtliga fall utrustad med ett roterande varningsljus (saftblandare)

till vänster på hyttaket.

Alternativ 1: MEAG 2

Utmärkningen MEAG 2 (Figur 1) var monterad på en separat skärmvagn, vilken

kopplades till arbetsfordonet. En ljusramp var monterad på skärmvagnens övre

ram. Den bestod av en halogenlampa längst ut åt vardera sidan och däremellan

fyra riktade blixtrör. På skärmvagnens nedre ram var en röd-gul varningsskärm i

reflexmaterial av typ HI ( High Intensity ) monterad. På varningsskärmens övre

kant satt två små blixtljus typ backlampor , och till vänster på skärmvagnen

varningsmärket Vägarbete . Märket var i normalstorlek och utfört i reflex-

materialet HI. De tre lamptyperna lyste oberoende av varandra, halogenlamporna

osynkront, blixtrören växelvis/slumpvis, och de små blixtljusen slumpvis och

osynkront. (En centralt placerad komponent var övertäckt av ett blått kapell.)

Utmärkningen studerades i grått novemberväder.



 

Figur 1 Figur 2

Utmärkningsalternativ 1, MEAG 2 Utmärkningsalternativ 2, MEAG 3

Alternativ 2: MEAG 3

Utmärkningen enligt alternativ 1 bibehölls men kompletterades med en radarstyrd

elektronisk display placerad i mitten på skärmvagnen (Figur 2). Displayen Visade

upphinnande fordons hastighet med 20 cm höga siffror i rött. På displayhöljet

fanns två gula lampor och texten Din fart .... .. Km . Utmärkningen studerades i

grått novembervåder.

Alternativ 3: ATA 1

Utmärkningen ATA 1 (Figur 3) bestod av två röd-gula varningsskårmar, den ena

monterad högt och den andra lågt på en uppåtstående vikarmskasett. Mellan

varningsskårmarna satt en superpil för påbj udet körfältsbyte. En riktad halogen-

lampa var monterad i vardera Övre hörnet på Vikarmskasetten. Utmärkningen

kompletterades av ett energiupptagande påkörningsskydd av typ TMA (Truck

Mounted Attenuator). Påkörningsskyddet var gult med fält av svarta och röda

strips , 221 cm långt, 236 cm brett och 57 cm högt. Utrustningarna var
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monterade på en inlejd åkarbil (skyddsførden) som i detta alternativ ersatte

lastbilen som arbetsfordon. Utmärkningen studerades i grått novemberväder.

  

Figur 3 Utmärkningsalternativ 3, ATA l



Alternativ 4: ATA 2

I utmårkningen ATA 2 (Figur 4) var arbetsfordonet utrustat med en vikarmskasett

av högreflekterande duk (KIWA 1000). Kasetten var placerad högt, över hyttaks-

nivå. På duken visades två röd-gula varningssk'armar, en högst upp och en längst

ner, och däremellan varningsmårket Vägarbete . På vardera sidan, och i nivå med

den nedre varningsskårmens överkant, var två riktade halogenlampor monterade.

Utmärkningen studerades i grått novemberväder.

Alternativ 5: Traditionell utmärkning, referens

Den traditionella utmårkningen var i enlighet med normen i handboken "Utmärk-

ning vid Vägarbete" (Vägverket, 1993). En ram var upphångd baktill på arbets-

fordonet. På ramen var två röd-gula varningsskårmar monterade, en i överkant och

den andra i underkant, och mellan dessa varningsmärket Vägarbete (Figur 5).

Skårmarna och märket var utförda i reflexmaterial av HI typ. Till Vänster på den

övre varningsskårmen satt en roterande halogenlampa. Alternativet tjänade som

referens i studien. Utmärkningen studerades i grått novembervåder.

 

Figur 4 Figur 5

Utmärkningsalternativ 4, ATA 2 Utmärkningsalternativ traditionell



Alternativ 6: MEAG 4

Utmärkningen MEAG 4 var en modifiering av alternativ 1 (MEAG 2). Varnings-

m'arket Vägarbete i normalstorlek hade ersatts av ett i Överstorlek, och placerats

centralt i stället för till vänster på skårmvagnen (Figur 6). Märket var fortfarande i

reflexmaterial av typ HI. Även ljusrampen hade bytts och bestod av utifrån räknat

fyra 180o blixtrör, fyra riktade halogenlampor och fyra riktade blixtrÖr. De olika

lamptyperna lyste oberoende av varandra. Utmärkningen studerades i grått

novemberväder.

Alternativ 7: Märkesprodukter

Utmärkningen Märkesprodukter (Figur 7) bestod av en stativbock med två

varningsskårmar och en varningstavla. De röd-gula varningsskårmarna var

monterade i bockens över- respektive underkant och utförda i ett nytt fluorise-

rande reflexmaterial av typ Diamond Grade. Den röd-gula varningstavlan med

texten SAKTA satt mellan de båda skärmarna och var av HI-typ. Två halogen-

lampor var monterade mellan tavlan och den övre varningsskårmen, och två

orangefärgade rundstrålande blixtlampor var monterade ovanpå den Övre

varningsskärmen. Utmärkningen studerades i soligt och kallt väder med marksnö.
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Figur 6 Figur 7
Utmärkningsalternativ 6, MEAG 4 Utmärkningsalternativ 7, Märkesprodukter



Alternativ 8: Blinkfyrar

Utmärkningen Blinkfyrar (Figur 8) innehöll två varningsskärmar monterade högt
respektive lågt på en skärmvagn. Skärmarna var av nytt Huoriserande reflex-
material (Diamond Grade) och hade mot mitten snedställda röda och gula fält.
Mellan skärmarna satt varningsmärket Vägarbete i HI material, och i ytter-
kanterna ovanpå den Övre varningsskärmen två riktade halogenlampor. Utmärk-
ningen studerades i soligt och kallt väder med marksnö.

Alternativ 9: 3M/Skyltar & Märken

Utmärkningen 3M/Skyltar & Märken (Figur 9) bestod av en kvadratisk skärm på ett
stativ som var monterat på arbetsfordonets bakläm. Skärmen var 1835 X 1835 mm och
visade en stor svart pil ( påbjudet körfältsbyte ) på orange botten. Den orange ytan
omgavs av en gul bård (160 mm bred) och utanför denna av en svart kant (60 mm bred).
Hela skärmen var utförd i reflexmaterial av typ Diamond Grade. En roterande
halogenlampa var monterad i skärmens övre Vänstra hörn. Utmärkningen studerades i
grått och kallt väder med marksnö.

 

Figur 8 Figur 9
Utmärkningsalternativ 8, Blinkfyrar Utmärkningsalternativ 9, 3M/S & M



4 METOD

4.1 Trafikantintervjuer

Trafikanter som passerade det aktuella vägavsnittet intervjuades om utmärk-

ningen på arbetsfordonet och de förhållanden 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 1) från "inte alls" (= 1) till "mycket" (= 5) följt av

ett ord anpassat efter varje fråga. Några frågor besvarade trafikanterna genom att

välja ut ett av ett antal givna svarsalternativ. De hade också möjlighet att genom

öppna svar med egna ord fritt motivera sina svar.

Frågorna till trafikanterna behandlade:

0 vad arbetsfordonet sysslade med, om trafikanterna tyckte att kantstolpstvätt

var en viktig syssla, och hur osäkra de var på vadtvättfordonet skulle kunna ta

sig till.

0 om de tyckte det var svårt att upptäcka tvättfordonet, och om de upptäckte det

i tillräckligt god tid.

0 om de tyckte att utmärkningen av tvättfordonet var motiverad, och om de

tyckte den var störande.

- vilken komponent i utmärkningen de tyckte var viktigast för att upptäcka

tvättfordonet, respektive för att förstå hur deskulle bete sig.

0 om de var osäkra på hur de skulle bete sig när de kom ifatt tvättfordonet, och

om upptäckten av tvättfordonet påverkade deras sätt att köra.

- om de tyckte det var besvärligt att köra om, och om de blev stressade av att

behöva köra om.

4.2 Hastighetsmätning

Passerande fordons hastighet mättes vid kantstolpstvättaren med en portabel

radarutrustning (AMIR, CEKON). Fordonen videofilmades också. Radarn och

videokameran var monterade på tvättfordonet. Endast hastigheten hos "fria

fordon" var av intresse, d.v.s. hos fordon som inte låg i kö utan där förarna kunde

välja 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

Alla nio utmärkningarna studerades på väg 288 vid Gimo. Intervjuer och

hastighetsmätningar genomfördes under nio mätpass, ett för varje utmärknings-

alternativ. Ett mätpass bestod av datainsamling under 90 minuter, mellan kl. 9.30

och 11 eller mellan kl. 13.00 och 14.30. Mättiden begränsades av radarutrust-

ningens kapacitet att lagra hastighetsdata. Endast trafikanter i en färdriktning, från

Alunda in mot Gimo studerades.

En parkeringsplats inne i Gimo samhälle, och utom synhåll för trafikanterna då de

körde om tvättfordonet, utnyttjades som intervjuplats. Polis användes för att på ett

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

trafikströmmen igen. Fordonen valdes ut slumpmässigt så att intervjuarna hela

tiden var satta i arbete.

Under varje mätpass genomförde fyra 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 frågeformuläret

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

Trafikanterna tackades med förfriskningar.

En sammanställning av studiens utformning samt instruktionerna för dess

genomförande återfinns i Bilaga 5.

Insamlade intervju- och hastighetsdata har analyserats statistiskt med hjälp av

envägs (faktorn utmärkning) variansanalys (SAS/STAT, 1989). Signifikansnivån

5% har använts.
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5 RESULTAT

5.1 Bakgrundsdata

Totalt stoppades 297 trafikanter i Gimo. För de olika utmärkningarna av arbets-

fordonet som tvättade kantstolpar angav mellan 13 och 38% av de intervjuade

trafikanterna att de hade bråttom. Fem trafikanter (dvs. 2%) hade inte lagt märke

till något arbetsfordon och intervjuades därför inte vidare. Tre av dessa fanns i

alternativ 1 (MEAG 2), en i alternativ 2 (MEAG 3) och en i alternativ 6 (MEAG

4). De 292 trafikanter som uppgav att de sett tvättfordonet fördelade sig på de

studerade utmärkningsalternativen enligt:

Altl Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 Alt7 Alt8 Alt9

34st 33st 37st 43st 43st 40st 21 st 20st 21 st

Totalt körde den övervägande delen av de intervjuade trafikanterna (88%)

personbil. Fem procent körde lastbil, 1% buss och 6% personbil med släp.

Fördelningarna för de olika utmärkningarna uppvisade ett likartat mönster

(Figur 10). I samband med alternativen 7 (Märkesprodukter), 8 (Blinkfyrar) och

9 (3M/Skyltar & Märken) intervjuades dock enbart personbilsförare, och i

alternativ 3 (ATA 1) var andelen lastbilsförare något större än genomsnittet

(16%).

Totalt angav 16% av trafikanterna att de körde den aktuella vägsträckan nästan

varje dag, 28% att de körde den några gånger i veckan, 29% att de körde den några

gånger i månaden, 23% att de körde den några gånger om året, och 4% annan

körfrekvens. Fördelningen av trafikanternas körfrekvens varierade inte i någon

högre grad mellan de olika utmärkningsalternativen. I samtliga fall fördelade sig

trafikanterna relativt jämnt över de olika körfrekvenserna. Hälften till två tredje-

delar av trafikanterna i de olika utmärkningsalternativen uppgav att de körde

vägavsnittet några gånger i månaden eller mera sällan, förutom vid utmärkning-

arna 2, 3 och 8 där motsvarande andel var några enheter under 50% (Figur 11).

Sammanfattning: De grupper av trafikanter som intervjuades efter att de passerat

 

kantstolpstvättaren med alternativa utmärkningar uppvisade inga stora skillnader i

sin sammansättning. I samtliga fall körde en klar majoritet av de intervjuade

personbil, medan hälften eller större andelar inte kände den aktuella vägsträckan

särskilt väl. Ett par procent (totalt) hade inte lagt märke till något arbetsfordon!
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Figur 10 Fördelningar mellan fordonsslag för de olika utmärkningsalternativen.
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Figur 11 Fördelningar mellan körfrekvenser för de olika utmärkningsalternativen.
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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 svarade bara en tredjedel (32%) rätt.

Drygt hälften (59%) visste inte vilken syssla som utfördes och 9% svarade fel.

Svarens fördelningar på "rätt", "fel" och "vet ej" för de olika utmärkningarna visas

i Figur 12. Iutmärkningsalternativen 1 (skärmvagn med ljusramp i överkanten och

varningsmärket Vägarbete i normalstorlek till vänster) och 3 (superpil och påkör-

ningsskydd) avvek andelen korrekta svar mest från genomsnittet, liksom andel

trafikanter som inte visste vad arbetsfordonet sysslade med. I dessa trafikant-

grupper var andelen korrekta svar bara ca 10%, och 76 respektive 89% kunde inte

säga vilken syssla som utfördes. Den största andelen felaktiga svar (22%) förekom

då arbetsfordonet var utmärkt enligt Vägverkets norm (alternativ 5).

Vad sysslade arbetsfordonet med?
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Alt 1 Alt 2 Alt3 Alt4 Alt 5 Alt 6 Alt7 Alt 8 Alt9

MEAG2 MEAG3 ATA1 ATA2 Wref MEAG4 Märkespr. Blinkfyr 3M/S&M

n=34 n=27 n=27 n=23 n=40 n=40 n=21 n=20 n=21

Figur 12 Trafikanternas insikt om vad arbetsfordonet sysslade med.

Fördelningar för de olika utmärkningsalternativen.

Trafikanternas bedömningar av hur viktigt det är att tvätta kantstolpar längs vägen

redovisas i Tabell 1. De resulterande medelskattningarna (m) kan hänföras till två

grupper, klart över 4 och knappt 4 på den 5-gradiga skalan. Variansanalysen

visade en signifikant skillnad i trafikanternas uppfattning om sysslan kantstolps-

tvätt (F(8,234) = 6.17, p < .0005). De som intervjuades efter att ha passerat
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utmärkningarna 1 till och med 6 ansåg tvättning av kantstolpar vara viktigare än

de som hade passerat utmärkningarna 8 (skärmar med snedställda röda och gula

fält) och 9 (svart pil på orange bakgrund). Dessutom tyckte trafikanterna i

alternativen 5 och 6 att kantstolpstvätt är viktigare än trafikanterna i alternativ 7.

De redovisade skillnaderna påvisades trots relativt stora variationer i trafikan-

ternas skattningar (SD). Särskilt alternativen 7, 8 och 9 uppvisade relativt stora

andelar trafikanter som tyckte att kantstolpstvätt inte alls är en viktig åtgärd.

Tabell 1: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (n), och mieraX (rn/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 utmärkningsalternativ.

 

Viktig syssla?

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7 Alt 8 Alt 9

Tot Meag 2 Meag 3 ATA 1 ATA 2 VV ref Meag 4 Märkes Blinkfyr 3M

 

m 4.6 4.8 4.8 4.7 4.7 4.9 5.0 3.9 3.7 3.7

SD 1.1 0.7 0.4 1.0 0.9 0.4 0.3 1.5 1.8 1.9

n 243 34 22 22 28 31 39 21 20 21

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

 

Fördelningarna för de intervjuades skattningar av hur viktigt de tycker det är att

tvätta kantstolpar åskådliggörs i Figur 13 för de studerade utmärkningarna.
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Figur 13 Trafikanternas bedömning av hur viktigt de tycker det är att tvätta

kantstolpar. Fördelningar Över skalan för de olika utmärkningarna.
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Sammanfattning: Trafikanterna hade relativt dålig insikt om vad arbetsfordonet

 

sysslade med. I genomsnitt en av tre visste att arbetsfordonet tvättade kantstolpar.

Trafikanterna som intervjuades om de två utmärkningarna som innehöll en ljus-

ramp, varningsmärket Vägarbete i normalstorlek till vänster och en övertäckning

med blått kapell (alt 1) respektive superpil och påkörningsskydd (alt 3) hade sämst

insikt om arbetet. Bland dessa trafikanter angav bara en av tio trafikanter rätt

syssla. Trafikanterna tyckte genomgående att tvättning av kantstolpar längs vägen

är ett viktigt arbete att utföra. Men bland de trafikanter som intervjuades i

samband med de mest okonventionella utmärkningarna (alternativen 7, 8 och 9)

skattades kantstolpstvätt som en inte alls viktig åtgärd av relativt många.

Upptäcka fordonet som tvättade kantstolpar

I Tabell 2 redovisas trafikanternas skattningar av hur svårt de tyckte detvar att

upptäcka fordonet som tvättade kantstolpar. Medelnivåerna för skattningarna

(mellan 1 och 2 på den 5-gradiga skalan) tyder på att trafikanterna inte upplevde

några stora svårigheter för något av utmärkningsalternativen. Skillnaderna i Tabell

2 var inte statistiskt signifikanta på 5% nivån. För alternativen 7 (skylten

SAKTA ), 8 (skärmar med snedställda röda och gula fält) och 9 (svart pil på

orange bakgrund) rapporterade trafikanterna överlag inga svårigheter alls och

variationen mellan individerna (SD) var mycket liten. Individvariationerna var

betydligt större för de Övriga utmärkningsalternativen.

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

utmärkningsalternativ.

 

Upptäcka fordonet?

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7 Alt 8 Alt 9

Tot Meag2 Meag3 ATAl ATAZ VV ref Meag4 Märkes Blinkfyr 3M

 

m 1.3 1.7 1.4 1.3 1.3 1.5 1.2 1.1 1.0 1.1

SD 0.9 1.5 1.0 1.0 0.9 0.9 0.7 0.2 0.0 0.2

n 291 34 33 36 43 43 40 21 20 21

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

 

Eftersom få intervjuade hade upplevt svårigheter att upptäcka tvättfordonet

framkom få motiveringar till varför tvättfordonet var svårt att upptäcka. Vid

analysen av de Öppna svar som ändå avgivits kunde vi konstatera att skymning och

förhållanden i vägmilj ön (exv. kurva och backkrön) med åtföljande dålig sikt var

de vanligaste orsakerna till att trafikanterna upplevde problem med att upptäcka

tvättfordonet. Någon typ av ljus eller lampor fanns monterat i samtliga alternativ.

Varierande beskrivningar av ljus var också vad flest kommenterande trafikanter
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angav som orsak till att arbetsfordonet var lätt att upptäcka, oberoende av

utmärkning. Den höga placeringen av utmärkningen i alternativ 4 förenklade

också upptäckt enligt några trafikanter, liksom stora skyltar/tavlor i alternativen

3 (superpilen), 6 (varningsskylten Vägarbete i överstorlek) och 9 (den stora

skärmen med svart pil på orange botten).

Trafikanternas bedömningar av om de upptäckte fordonet som tvättade kantstolpar

i tillräckligt god tid uppvisade en förkrossande övervikt för "Ja-svar", från 90 till

100% för de olika utmärkningsalternativen. Den största andelen trafikanter (10%)

som ansåg att de upptäckte arbetsfordonet för sent återfanns i alternativen 5 och 6,

dvs. då fordonets utmärkning var enligt Vägverkets norm respektive hade en ljus-

ramp i överkant på en skärmvagn och varningsmärket Vägarbete i överstorlek

placerat centralt.

På frågan vad som fick trafikanterna att upptäcka arbetsfordonet svarade totalt 130

av 292 (45%) att de först sett ljuset från fordonet, liksom i tidigare svar på frågan

varför det var lätt att upptäcka. Olika andra komponenter i utmärkningarna, oftast

i kombination med ljuset, rapporterades av 38 av 292 trafikanter (13%) vara

orsaken till att de upptäckte tvättfordonet. Den enda utmärkningsdetalj som i

svarsfrekvens någorlunda kunde jämställas med ljus var skylten SAKTA som

var monterad i alternativ 7. Nio av de 21 trafikanterna i denna grupp svarade att

SAKTA skylten i kombination med ljuset gjorde att de upptäckte fordonet.

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

 

utmärkningar. I samtliga fall ansåg trafikanterna att de upptäckte arbetsfordonet i

tillräckligt god tid. Den faktor som främst bidrog till lätt och tidig upptäckt var

genomgående de ljus som fanns monterade i samtliga alternativ. Det är inte

möjligt att i detalj peka ut vilka ljus trafikanterna såg, men generellt var ljusen

överlägsna för att förenkla upptäckten.

Utmärkningen påfordonet som tvättade kantstolpar

Trafikanternas bedömningar av om utmärkningen på arbetsfordonet i form av lampor

och skyltar var motiverad redovisas i Tabell 3. Trafikanterna upplevde överlag alla

utmärkningarna motiverade, medelskattningar (m) från 3.7 till 4.9 på den 5-gradiga

skalan. De mest okonventionella utmärkningarna 7 (skylten SAKTA ), 8 (skärmar

med snedställda röda och gula fält) och 9 (svart pil på orange bakgrund) ansågs minst

motiverade (m = 3.7 till 3.9), medan utmärkningarna 3 (superpil och påkörnings-

skydd) och 6 (ljusramp och varningsmärket Vägarbete i överstorlek) ansågs mest

motiverade (m = 4.8 respektive 4.9). Den statistiska analysen visade att skillnaderna

var signifikanta (F(8,280) = 4.41, p < .0005). Utmärkning 4 upplevdes dessutom
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mera motiverad 'an utmärkning 7. De redovisade skillnaderna påvisades trots relativt

stora individvariationer i skattningarna (SD), särskilt för alternativen 7, 8 och 9.

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

arna av "Tycker Du att utmärkningen av arbetsfordonet var motiverad?" på en

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

uppdelat på utmärkningsalternativ.

 

Motiverad utmärkning?

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7 Alt 8 Alt 9

Tot Meag 2 Meag 3 ATAl ATAZ VV ref Meag 4 Märkes Blinkfyr 3M

 

m 4.5 4.7 4.3 4.8 4.7 4.7 4.9 3.7 3.8 3.9

SD 1.2 0.7 1.3 0.7 0.7 0.9 0.6 1.8 1.9 1.9

n 289 34 33 36 42 43 39 21 20 21

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

 

Fördelningarna för de intervjuade trafikanternas skattningar av hur motiverade de

olika utmärkningarna var åskådliggörs i Figur 14. Figuren visar att det fanns två

totalt motsatta uppfattningar när det gäller de mer okonventionella utmärkningarna

(alternativen 7, 8 och 9). En knapp tredjedel av trafikanterna som bedömde dessa

tre utmärkningar ansåg att de var omotiverade medan resten av trafikanterna

tyckte de var mycket motiverade.

Motiverad utmärkning?
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Figur 14 Trafikanternas bedömning av om utmärkningen på arbetsfordonet var

motiverad. Fördelningar Över skalan för de olika utmärknings-

alternativen.
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Trafikanternas bedömningar av om lamporna och ljusen på arbetsfordonet var

störande redovisas i Tabell 4. Tabellen visar att ingen av destuderade utmårkning-

arna upplevdes störande av trafikanterna, medelskattningar (m) från 1.0 till 1.6 på

den 5-gradiga skalan. Två av de tre utmårkningarna som innehöll en ljusramp

monterad i överkant på en skårmvagn (alternativen 1 och 6) erhöll högst medel-

skattningar, dvs. ansågs mest störande. Variansanalysen visade signifikanta

skillnader (F(8,273) = 3.39, p < .005). Utmärkning 1 (en ljusramp i överkanten på

en skårmvagn och varningsmårket Vägarbete i normalstorlek till vänster)

upplevdes mer störande än alla övriga utmårkningar utom utmärkningarna 6 (en

ljusramp i överkanten på en skärmvagn och varningsmårket Vägarbete i

överstorlek placerat centralt) och 8 (skärmar med snedstållda röda och gula fält).

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

arna av "Tycker Du lamporna och ljusen på arbetsfordonet var störande?" på en

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

uppdelat på utmärkningsalternativ.

 

Störande lampor och ljus?

Altl Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 Alt7 Alt8 Alt9

Tot Meag2 Meag3 ATAl ATA2 VV ref Meag4 Märkes Blinkfyr 3M

 

m 1.2 1.6 1.0 1.0 1.1 1.1 1.4 1.0 1.1 1.0

SD 0.7 1.3 0.2 0.0 0.6 0.2 1.1 0.0 0.2 0.0

n 282 34 31 32 41 43 40 Zl 20 20

m/m 1/5 l/5 l_/2 l l, 5 1/2 1/2, 5 1 1/2 1

 

Fördelningarna för de intervjuade trafikanternas skattningar av hur störande

lamporna och ljusen i de olika utmårkningarna var åskådliggörs i Figur 15.

Figuren visar att trafikanterna i alternativen 3 (superpil och påkörningsskydd), 7

(skylten SAKTA ) och 9 (svart pil på orange bakgrund) var helt eniga i sin

bedömning. Lamporna och ljusen i dessa utmårkningar ansågs inte alls störande

av samtliga intervjuade, medan de trafikanter som upplevde lampor och ljus som

mycket störande återfanns i två av detre utmärkningarna som innehöll en

ljusramp i överkanten på en skårmvagn (alternativen 1 och 6).
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Störande lampor och ljus?
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Figur 15 Trafikanternas bedömning av om lamporna och ljusen på arbets-

fordonet var störande. Fördelningar över skalan för de olika

utmärkningsalternativen.

Fördelningar över vilken komponent i utmärkningen som trafikanterna bedömde

vara viktigast för att de skulle upptäcka tvättfordonet åskådliggörs i Figur 16 för

de olika alternativen. Lampor och ljus var det klart vanligaste svaret oberoende av

utmärkningsalternativ, utom i alternativ 9 (svart pil på orange bakgrund). Det bör

då noteras att det senare utmärkningsalternativet hade en enda ljuskälla i form av

en roterande halogenlampa. Figur 16 visar att ju mer framträdande Övriga utmärk-

ningsdetaljer var ju mindre betydelse tillmättes ljus och lampor. Annat ansågs

t. ex. viktigast för upptäckt av en relativt stor andel trafikanter i alternativen 2

(elektronisk hastighetsdisplay) och 9 (den annorlunda skylten med svart pil på

orange bakgrund), medan skyltstorleken tillmättes relativt stor vikt i alternativen 3

(superpil och påkörningsskydd) och 7 (skylten SAKTA ). Skyltbudskapet

bedömdes ha relativt stor betydelse för upptäckt av arbetsfordonet i alternativen 7

(skylten SAKTA ) och 9 (den stora svarta pilen riktad nedåt vänster på orange

bakgrund).

Bland de totalt sett fåtaliga kommentarerna rörande den viktigaste faktorn för

upptäckt härrör de flesta från alternativ 9 (svart pil på orange botten). Aspekter

som enligt trafikanterna i detta fall hade stor betydelse för upptäckten var att

skylten var ny/annorlunda, skyltens färg och storlek, samt pilens färg. Kommen-
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tarer i samband med andra utmärkningar var t. ex. färgen på bilen som ett antal

trafikanter ansåg vara en viktig faktor i samband med utmärkningen enligt

Vägverkets norm (alt 5), och färgkontrasten som någon påtalade vikten av då

skylten SAKTA ingick i utmärkningen (alt 7). Även fordonet och dess storlek

ansågs vara av stor betydelse för upptäckbarheten (alt 3 med påkörningsskydd, och

alt 4 med hög placering).

Viktigaste faktor för upptäckt?
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Figur 16 Trafikanternas uppfattning om vilken komponent i utmärkningen som

var viktigast föratt upptäcka arbetsfordonet. Fördelningar över givna

alternativ för de olika utmärkningarna.

Fördelningar över vilken komponent i utmärkningen som trafikanterna bedömde

vara viktigast föratt de skulleförstå hur de skulle bete sig när de kom ifatt

tvättfordonet och var tvungna att köra om åskådliggörs i Figur 17 för de olika

alternativen. Svaren på denna fråga dominerades inte i samma grad av lampor

och ljus som svaren på frågan vilken komponent som var viktigast för upptäckt.

Figur 17 visar genomgående betydligt jämnare svarsfördelningar mellan de givna

svarsalternativen. Den utmärkningsdetalj som konkurrerade med lampor och

ljus i fråga om betydelse för förståelsen var naturligt nog skyltbudskapet. Cirka

hälften av trafikanterna i alternativ 3 med superpil och påkörningsskydd (48%)

och alternativ 4 med högt placerade skyltar (57%) ansåg skyltbudskapet viktigast

för förståelsen av hur man skulle bete sig. Även för utmärkningen med skylten

SAKTA (alt 7) ansåg en stor andel trafikanter att skyltbudskapet var viktigast. I

alternativ 9 (svart pil på orange botten) har 40% av trafikanterna angett annat
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som den viktigaste faktorn för att de skulle förstå hur de skulle bete sig. Den

kommentar som i detta fall ofta kompletterade svaret var naturligt nog pilen och

i vissa fall dess riktning snett nedåt vänster. I utmärkningen enligt Vägverkets

norm (alt 5) har några trafikanter påpekat att det faktum att det var en Vägverksbil

hade betydelse för förståelsen. I samband med Övriga utmärkningar erhölls endast

sporadiska kommentarer, exempelvis bilens placering på vägen (alternativ 1), ett

fordon i arbete (alternativ 3), vägarbetstavlan (alternativ 6) och fordonets färg

(alternativ 8).

Viktigaste faktor för förståelse?
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Figur 17 Trafikanternas uppfattning om vilken komponent i utmärkningen som

var viktigast för att de skulleförstå hur de skulle bete sig.

Fördelningar över givnaalternativ för de olika utmärkningarna.

Sammanfattning: Samtliga utmärkningar ansågs överlag vara motiverade, även om

 

ca 30% av trafikanterna tyckte att de mer okonventionella lösningarna var

omotiverade. Det bör noteras att antalet intervjuade trafikanter i dessa alternativ

var färre än i de Övriga alternativen. Ljusen och lamporna upplevdes inte störande,

utan ansågs genomgående vara den viktigaste faktorn för upptäckt av fordonet

som tvättade kantstolpar. Lampor och ljus samt skyltbudskap var de faktorer som

störst andelar trafikant ansåg vara viktigast för förståelsen av hur de skulle agera.

Fördelningen mellan trafikanter som angav dessa två faktorer varierade mellan

utmärkningarna.
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Att kära 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 5 respektive 6.

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

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

fordonet för något av utmärkningsalternativen. Arbetsfordonet bedömdes vara

lättast att köra om (m = 1.1) när det var utmärkt enligt alternativ 9 (skärm med

svart pil på orange botten), och svårast att köra om (m = 1.9) då det var utmärkt

enligt alternativ 1 (skärmvagn med ljusramp i överkanten och varningsmärket

Vägarbete i normalstorlek till vänster). Skillnaderna mellan alternativen var inte

statistiskt signifikanta på 5% nivån.

Tabell 5: 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" (=l) till "mycket" (=5), för alla intervjuade totalt samt uppdelat på

utmärkningsalternativ.

 

Besvärligt att köra om?

Altl Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 Alt7 Alt8 Alt9

Tot Meag2 Meag3 ATAl ATAZ VV ref Meag4 Märkes Blinkfyr 3M

 

m 1.4 1.9 1.4 1.2 1.5 1.4 1.2 1.3 1.4 1.1

SD 1.0 1.5 0.9 0.8 1.2 0.9 0.7 0.7 1.0 0.4

n 291 34 33 37 43 43 40 21 19 21

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

 

De intervjuades skattningar av hur besvärligt det var att köra om fordonet som

tvättade kantstolpar åskådliggörs i Figur 18 för de studerade utmärknings-

alternativen. Störst andel trafikanter som tyckte det var mycket besvärligt att

köra om fanns i alternativ 1 (ljusramp och varningsmärket Vägarbete i

normalstorlek till vänster), följt av alternativ 4 med hög skyltplacering.

Endast 45 trafikanter totalt (15%) svarade på frågan varfördet var besvärligt att

köra om arbetsfordonet. Ett skäl till detta är naturligtvis att den övervägande

andelen trafikanter i samtliga alternativ inte upplevde några problem i samband

med omkörningen. De besvärligheter som rapporterades var dessutom framförallt

relaterade till trafikmiljön snarare än direkt till utmärkningen på tvättfordonet. Av

de trafikanter som upplevde problem har de flesta angivit spärrlinje som skäl till

besvärligheterna. Andra skäl till omkörningsproblem var backkrön, möte, kurva

och kö. Några trafikanter angav varför detvar lätt att passera tvättfordonet. Det

vanligaste skälet var att de inte hade möte, men även fri sikt och bred väg/gott om
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plats har angetts som skäl. En trafikant i alternativ 2 tyckte det var lätt att köra om

arbetsfordonet för att det var kort, en motivering som kan kopplas till utform-

ningen. Den övervägande delen av svaren på den Öppna frågan härrör från

trafikanter i alternativen 1 till 5. Endast några sporadiska svar har avgivits i

samband med de mera okonventionella utmärkningsalternativen (7, 8, och 9).

Besvärligt att köra om?
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Figur 18 Trafikanternas bedömningar av hur besvärligt de tyckte det var att

köra om tvättfordonet. Fördelningar över skalan för de olika

utmärkningsalternativen.

Trafikanterna blev Överlag inte särskilt stressade av att behöva köra om tvätt-

fordonet. Stressnivån var mycket låg för alla utmärkningsalternativen. Att så var

fallet går att utläsa ur Tabell 6, som visar att medelvärdena för stresskattningarna

var drygt 1 på den5-gradiga skalan. Mönstret för uppskattad stress följde i

huvudsak mönstret för upplevda svårigheter i samband med omkörning . Samtliga

trafikanter i alternativ 9 (svart pil på orange botten) blev inte alls stressade (m =

1.0) av att behöva köra om, medan trafikanterna i alternativ 1 (ljusramp i över-

kanten på en skärmvagn och varningsmärket Vägarbete i normalstorlek till

vänster) blev mest stressade (m = 1.5). Den statistiska analysen visade att

utmärkningarna skiljde sig signifikant (F(8,282) = 2.81, p < .01). Alternativ 1

upplevdes signifikant mera stressande än alternativen 4 (högt placerad märken och

skärmar) och 6 (ljusramp i överkanten på en skärmvagn och varningsmärket

Vägarbete i överstorlek centralt placerat).
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Tabell 6: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (n), och min/max (rn/m) för skattning-

arna av "BlevDu 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 utmärkningsalternativ.

  

Stressad?

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7 Alt 8 Alt 9

Tot Meag 2 Meag 3 ATAl ATA2 VV ref Meag 4 Märkes Blinkfyr 3M

m 1.2 1.5 1.1 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0

SD 0.6 0.8 0.5 1.1 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.0

n 291 34 33 37 43 42 40 21 20 21

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

 

De intervjuade trafikanternas skattningar av hur stressade de blev av att behöva

köra om fordonet som tvättade kantstolpar åskådliggörs i Figur 19 för de studerade

utmärkningsalternativen. De få trafikanter som blev mycket stressade vid

omkörning återfanns allai alternativ 3 (superpil och påkörningsskydd).
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Figur 19 Trafikanternas bedömningar av hur stressade de blev av att behöva

köra om fordonet som tvättade kantstolpar. Fördelningar över skalan

för de olika utmärkningsalternativen.

Sammanfattning: Ingen av de studerade utmårkningarna åsamkade trafikanterna

 

några egentliga problem när de körde om tvättfordonet. Stressnivån vid

omkörning var också mycket låg för samtliga alternativ även om skillnader förelåg

mellan några avalternativen.
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Tvättfordonets agerande

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

kantstolpar skulle kunna ta sig till redovisas i Tabell 7. Medelvärdena för bedöm-

ningarna var låga (mellan 1 och 2 på den 5-gradiga skalan). Trafikanterna var

alltså Överlag ganska säkra på tvättfordonets agerande. Den statistiska analysen

resulterade ändå i en signifikant skillnad (F(8,272) = 3.68, p < .0005). Återigen

var det utmärkningsalternativ l (skärmvagn med ljusramp i Överkanten och

varningsmärket Vägarbete i normalstorlek till vänster) som avvek. För detta

alternativ var trafikanterna mera osäkra på tvättfordonets agerande än trafikanterna

i alla Övriga alternativ, utom alternativ 4 (högt placerade märken och skärmar).

Tabell 7: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (11), 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" (=l) till "mycket" (=5), för alla intervjuade totalt samt

uppdelat på utmärkningsalternativ.

 

Fordonets agerande?

Altl AltZ Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 Alt7 Alt8 Alt9

Tot Meag2 Meag3 ATAl ATAZ VV ref Meag4 Märkes Blinkfyr 3M

 

m 1.3 2.0 1.2 1.3 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1.2

SD 0.8 1.4 0.5 0.8 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2 0.7

n 281 34 31 35 43 38 40 20 19 21

m/m 1/5 l/3,5 1/3 l/4 l/3,5 l/3 l/3 l/2 1/2 l/2,4
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De intervjuade trafikanternas skattningar av hur osäkra de var på vad fordonet som

tvättade kantstolpar skulle kunna ta sig till åskådliggörs i Figur 20 för de studerade

utmärkningsalternativen. De få trafikanter som var mycket osäkra på fordonets

agerande återfanns alla i alternativ 1 (en ljusramp i överkanten på en skärmvagn

och varningsmärket Vägarbete i normalstorlek till vänster).

Osäker på fordonets agerande?
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Figur 20 Trafikanternas bedömningar av hur osäkra de var på vad fordonet

som tvättade kantstolpar skulle kunna ta sig till. Fördelningar över

skalan för de olika utmärkningsalternativen.

Sammanfattning: De tillfrågade trafikanterna var Överlag relativt säkra på

 

tvättfordonets agerande. Mest osäkra var de då utmärkningen utgjordes av en

skärmvagn med en ljusramp i överkanten och varningsmärket Vägarbete i

normalstorlek till vänster, och då utmärkningen var högt placerad.

Trafikanternas beteende och påverkan på kärsätt

Trafikanternas bedömningar av hur osäkra de var på hur de skulle bete sig när de

kom ifatt fordonet som tvättade kantstolpar redovisas i Tabell 8. Medelvärdena i

tabellen visar att trafikanterna överlag var relativt säkra på hur de skulle bete sig

(mellan 1 och 2 på den 5-gradiga skalan). Samtliga trafikanter i alternativ 8

(varningsskärmar med snedställda röda och gula fält) var inte alls osäkra på hur

de skulle agera (m = 1.0), medan trafikanterna i alternativ 1 (skärmvagn med

ljusramp i överkanten och varningsmärket Vägarbete i normalstorlek till vänster)

var mest osäkra (m = 1.9). Den statistiska analysen visade signifikanta skillnader

mellan utmärkningarna (F(8,280) = 3.19, p < .005). Trafikanterna som inter-
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vjuades i samband med alternativ 1 var signifikant mera osäkra än trafikanterna i

alternativ 3 (superpil och påkörningsskydd), alternativ 6 (skärmvagn med ljusramp

i överkanten och varningsmärket Vägarbete i överstorlek centralt placerat) och

alternativ 8 (varningsskärmar med snedställda röda och gula fält).

Tabell 8: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (n), och min/max (rn/m) för skattning-

arna av "Var Du osäker på hur Du skulle bete Dig, när Du kom ifatt arbets-

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

totalt samt uppdelat på utmärkningsalternativ.

 

Osäker hur bete Dig?

Altl Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 Alt7 Alt8 Alt9

Tot MeagZ Meag 3 ATAl ATA2 VV ref Meag4 Märkes Blinkfyr 3M

 

m 1.4 1.9 1.4 1.1 1.4 1.7 1.2 1.2 1.0 1.2

SD 0.9 1.4 1.1 0.4 0.9 1.1 0.6 0.5 0.0 0.9

n 289 34 33 35 43 43 40 20 20 21

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

 

De intervjuade trafikanternas skattningar av hur osäkra de var på hur de skulle

bete sig när de hann upp tvättfordonet åskådliggörs i Figur 21 för de studerade

utmärkningsalternativen. Störst andel trafikanter som var mycket osäkra åter-

fanns i alternativ 1 (ljusramp och märket Vägarbete i normalstorlek till vänster).

Osäker hur Du skulle bete Dig?
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Figur 21 Trafikanternas bedömningar av hur osäkra de var på hur de skulle bete

sig när de kom ifatt fordonet som tvättade kantstolpar. Fördelningar

över skalan för de olika utmärkningsalternativen.
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Ett fåtal trafikanter har i Öppna svar angivit varför de var osäkra på hur de skulle

bete sig. Den låga svarsfrekvensen berornaturligtvis återigen på att den

övervägande andelen trafikanter i samtliga alternativ inte upplevde någon

osäkerhet. De trafikanter som kände sig osäkra på hur de skulle agera har som

källa till osäkerheten oftast angivit något i trafikmilj ön. Kurva, backkrön, smal

väg, spärrlinje ( var tvungen att köra över spärrlinje/heldragen linje !), samt

ovisshet om mötande är exempel på sådana orsaker till osäkerheten. Dessa svar

var (även om de var få) i stort sett jämt fördelade över utmärkningsalternativen.

Osäkerhet om arbetsfordonet rörde sig, om hur mycket man behövde sakta in, och

om man skulle hinna om nämndes också och skulle kunna relateras till arbets-

fordonets framförande och utmärkning. Sådana svar förekom sporadiskt i

alternativ 1 (ljusramp och varningsmärket Vägarbete i normalstorlek till

vänster), alternativ 2 (elektronisk hastighetsdisplay), alternativ 4 (hög placering av

märken och skärmar), alternativ 5 (Vägverkets norm) och alternativ 6 (ljusramp

och varningsmärket Vägarbete i överstorlek centralt placerat).

Trafikanterna tillfrågades om deras körsätt påverkades av närvaron av arbets-

fordonet. Av totalt 283 trafikanter som besvarade frågan svarade 151 (53%) att så

var fallet. Fördelningen mellan andelen "ja-svarande" och "nej-svarande" visas i

Figur 22 för de olika utmärkningsalternativen. Andelen trafikanter som upplevde

att deras körsätt påverkades var störst då arbetsfordonet utmärktes av en ljusramp i

överkanten på en skärmvagn och varningsmärket Vägarbete i normalstorlek till

vänster (alt 1, 79%). Även skärmarna med snedställda röda och gula fält (alt8),

hög placering av skärmar och märke (alt 4), samt ljusrampen tillsammans med

elektronisk hastighetsdisplay och varningsmärket Vägarbete i normalstorlek till

vänster (alt 2) påverkade relativt stora trafikantandelar (65, 59 och 52%

respektive). För de övriga utmärkningarna angav drygt 40% av trafikanterna att

deras körsätt påverkades av närvaron av arbetsfordonet.

Den förändring av körsättet som framkom i de öppna svaren var så gott som

uteslutande hastighetssänkning. Av de 151 trafikanter som besvarade frågan

angav 131 (87%) att de saktade in som en följd av arbetsfordonets närvaro. Ett

fåtal trafikanter, 12 av de 151 (8%), har rapporterat att de iakttog en förhöjd

uppmärksamhet/körde försiktigt/såg sig om vid upptäckten av fordonet, antingen

som enda åtgärd eller i kombination med att de sänkte farten.
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Figur 22 Andelen trafikanter som tyckte ("j 21") respektive inte tyckte ("nej")

att deras körsätt påverkades av närvaron av fordonet som tvättade

kantstolpar. Fördelningar för de olika utmärkningsalternativen.

Sammanfattning: Trafikanterna var Överlag relativt säkra på hur de skulle bete sig

när de kom ifatt fordonet som tvättade kantstolpar. När arbetsfordonet var utmärkt

med varningsskärmar med snedställda röda och gula fält var trafikanterna minst

 

osäkra, och när det var utmärkt med en ljusramp i överkanten på en skärmvagn

och varningsmärket Vägarbete i normalstorlek till vänster var de mest osäkra.

Cirka hälften av trafikanterna uppgav att deras körsätt påverkades av arbets-

fordonets närvaro. Den påverkan som angavs var så gott som uteslutande att

trafikanterna saktade in då de upptäckte tvättfordonet. Ljusrampen i överkanten på

en skärmvagn kombinerad med varningsmärket Vägarbete i normalstorlek till

vänster påverkade störst andel trafikanter.

5.3 Hastigheter vid passage av fordonet som tvättade kantstolpar

Medelhastigheterna som trafikanterna höll förbi fordonet som tvättade kantstolpar

visas i Figur 23 för de olika fordonsutmärkningarna. Variationerna i hastighet

(SD) redovisas också tillsammans med de högsta och lägsta hastighetsvärdena

som uppmättes.
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För samtliga utmärkningar var den genomsnittliga hastighetsnivån vid passage av

kantstolpstvättaren lägre än den skyltade hastigheten 90 km/h. Den högsta medel-

hastigheten (63.4 km/h) uppmättes för Vägverkets referens (alternativ 5), och den

lägsta (47.4 km/h) för alternativ 8 (skärmar med snedställda röda och gula fält).

Den statistiska analysen påvisade signifikanta skillnader i hastighetsnivå mellan

utmärkningsalternativen (F(8,930) = 5.79, p < 0005). Då arbetsfordonet var

utmärkt enligt Vägverkets referens var hastigheten signifikant högre än då det var

utmärkt med superpil och påkörningsskydd (alt 3, m = 54.0 km/h), med ljusramp

i överkanten på en skärmvagn och varningsmärket Vägarbete i överstorlek

centralt placerat (alt 6, m = 51.1 km/h), med skylten SAKTA (alt 7, m = 50.2

km/h), med skärmar med snedställda röda och gula fält (alt 8, m = 47.4 km/h)

och med skärm med svart pil på orange bakgrund (alt 9, m = 51.5 km/h). Hastig-

hetsnivån i alternativ 4 (högt placerade märken och skärmar, m = 598 km/h) var

dessutom signifikant högre jämfört med hastighetsnivån i alternativen 6, 7 och 8.

Topphastigheterna förbi fordonet som tvättade kantstolpar vari samtliga fall över

skyltade 90 km/h, och varierade mellan 90.6 km/h (alternativ 7, skylten

SAKTA ) och 98.3 km/h (alternativ 4, högt placerade märken och skärmar).
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Figur 23 Hastigheter (medelvärden, variationer, min och max) vid passage

av ett fordon som tvättade kantstolpar uppdelade på de studerade

utmärkningsalternativen.
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Hastigheternas fördelningar utmed en hastighetsskala visas i Figur 24 för de olika

utmärkningsalternativen. 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.

Hastighetsfördelningen för utmärkning 8 (skärmar med snedställda röda och gula

fält) uppvisar en tydlig förskjutning mot lägre hastigheter med en bred topp för

de två hastighetsintervallen 20 till 30 och 30 till 40 km/h. Hastighetsfördelningen

för Vägverkets referens (alternativ 5) uppvisar den kraftigaste förskjutningen mot

högre nivåer, och resulterade i störst andel trafikanter i de högsta hastighetsinter-

vallen, över 80 km/h. För utmärkning 2 (ljusramp i överkanten på en skärmvagn

och en elektronisk hastighetsdisplay centralt placerad) återfinns hastighetsfördel-

ningens tyngdpunkt i intervallet 40 till 50 km/h, liksom för utmärkning 7 (skylten

SAKTA ). I det senare fallet registrerades dock ytterligare en hastighetstopp i

intervallet 60 till 70 km/h. Utmärkning 3 (superpil och påkörningsskydd) resul-

terade i en sågtandsformad hastighetsfördelning med tre tydliga toppar för

intervallen 30 till 40, 50 till 60 och 70 till 80 km/h.

Hastighetsfördelningar
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Figur 24 Hastighetsfördelningar för de olika utmärkningsalternativen.

Sammanfattning:

 

Medelhastigheten förbi tvättfordonet var genomgående lägre än skyltade 90 km/h,

och varierade mellan utmärkningarna. Sänkningen var störst när fordonet var utmärkt

med skärmar med snedställda röda och gula fält, och minst vid utmärkningen enligt

Vägverkets norm då också störst andel trafikanter körde fortare än 80 km/h.
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6 DISKUSSION

6.1 Förutsättningar vid kantstolpstvätt utanför Gimo

Den rapporterade studien ingick som en del i Vägverkets projekt Arbete på väg,

Referensarbetsplatser . Huvudprojektet har inkluderat studier av olika typer av

vägarbeten och sysslor i varierande miljöer. Den övergripande målsättningen har

varit att ta fram underlag för åtgärder som ger bästa möjliga säkerhet (och arbets-

miljö) i samband med vägarbeten, utan att avsevärt försämra framkomligheten. I

den aktuella delstudien studerades intermittent Vägarbete, i form av kantstolps-

tvätt, med fokus på trafikanternas upplevelser och beteende.

Delstudiens syften var därför:

0 att studera trafikanternas upplevelser och hastighet i samband med

upphinnande och passage av ett fordon som tvättade kantstolpar.

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

olika sätt att utmärka ett fordon som tvättade kantstolpar.

Utmärkningen bakåt av ett arbetsfordon som tvättar kantstolpar kan göras mer

eller mindre påträngande . Utmaningen består i att utforma utmärkningen så att

trafikanterna lättare och tidigare upptäcker arbetsfordonet, finner utmärkningen

motiverad och förstår dess budskap, men inte störs och distraheras av det.

Utmärkningen ska också bidra till att göra sj älva passagen av arbetsfordonet så

problemfri och säker som möjligt genom att ge trafikanterna en korrekt bild av

vilket arbete som utförs, vad de kan förvänta sig, och vad som förväntas av dem.

De förarresurser som krävs för upptäckt, tolkning och agerande får inte vara så

stora att själva köruppgiften äventyras på ett avgörande sätt.

Nio alternativa utmärkningar baktill på ett fordon som tvättade kantstolpar ingick i

studien (Vägverket PÖ, 1994). En av utmärkningarna var i enlighet med den norm

som Vägverket traditionellt använde vid arbeten av den här typen (Vägverket,

1993). Denna utmärkning tjänade som en referens i studien. De övriga åtta

utmärkningarna utformades av tillverkare inom branschen och arbetades fram

inom ramen för en Företagstävling utlyst av Vägverkets lokala projektgrupp.

Som en följd av att utmärkningarna togs fram på detta sätt varierades olika

komponenter (detaljer) i utmärkningarna inte på ett systematiskt sätt. Exempelvis

byttes eller modifierades mer än en utrustningsdetalj mellan alternativen.

Materialet i skärmar och märken varierades också på ett osystematiskt sätt. Några

utmärkningar var dessutom helt nya och utformade på ett okonventionellt sätt.
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De utmärkningar som ingick i utvärderingen måste därför ses som fristående

enheter, där den relativa betydelsen av olika utrustningsdetaljer inte kan avgöras.

Trafikanternas upplevelser och hastighet i samband med de olika utmärknings-

alternativen studerades när de kom ifatt och körde om ett fordon som tvättade

kantstolpar. En av den lokala projektgruppen utvald vägsträcka, ett 7.5 kilometer

långt avsnitt av väg 288 utanför Gimo, användes i studien. Vägavsnittet innehöll

både raka och krokiga avsnitt, vilket sannolikt medförde att förutsättningarna att

upptäcka och köra om tvättfordonet kan ha varierat mellan trafikanterna. Vägens

uppskattade ÃDT (fordon/årsmedeldygn) var 1500 fordon. Trafikanternas

upplevelser samlades in via intervjuer och hastigheten mättes med radar. Den

parkeringsplats där trafikanterna blev invinkade till intervju kunde inte ses från det

vägavsnitt där kantstolparna tvättades.

Trafikantgrupperna som intervjuades efter att ha passerat tvättfordonet utmärkt

enligt de olika alternativen uppvisade inga stora skillnader i sin sammansättning.

Den övervägande delen av trafikanterna körde genomgående personbil, och

kände inte den aktuella sträckan särskilt väl. En trafikantgrupp (superpil och

påkörningsskydd) innehöll dock en större andel lastbilsförare än genomsnittet,

och tre av grupperna (skylten SAKTA , skärmar med snedställda röda och gula

fält, och svart pil på orange botten) bestod av enbart personbilsförare. Ett

generellt bortfall på 2% noterades och utgjordes av trafikanter som uppgav att de

inte hade lagt märke till något arbetsfordon, och därför inte intervjuades vidare.

Det totala antalet trafikanter som fullföljde intervjun var 292, och fördelade sig

något ojämnt över de nio alternativen. Olikheterna mellan trafikantgrupperna har

bedömts vara av sådan karaktär och storleksordning att de inte har påverkat

resultaten i någon avgörande grad.

Utmärkningarna studerades huvudsakligen i grått vinterväder, förutom alternativ

7 (skylten SAKTA ) och alternativ 8 (skärmar med snedställda röda och gula

fält) som studerades i soligt väder. Att genomförandet fördröjdes till november

och december kan ha medfört att förutsättningarna varierade mellan förmiddags-

och eftermiddagspassen på grund av varierande ljusförhållanden. Skymningen föll

tidigt på eftermiddagarna. Utmärkningarna 2 (ljusramp i överkanten på en skärm-

vagn och en elektronisk hastighetsdisplay centralt placerad), 4 (hög placering av

skärmar och märke), 6 (ljusramp i överkanten på en skärmvagn och varnings-

märket Vägarbete i överstorlek centralt placerat) och 8 (skärmar med snedställda

röda och gula fält) studerades under eftermiddagspasset.
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6.2 Upptäcka fordonet som tvättade kantstolpar

Trafikanterna upplevde Överlag att arbetsfordonet var lätt att upptäcka, och ansåg

också att de upptäckte det i tillräckligt god tid. Inga signifikanta skillnader mellan

utmärkningarna kunde heller påvisas vid den statistiska analysen. Inget av de olika

material som användes i märken och skärmar (reflexmaterial i High Intensity ,

högreflekterande duk KIWA, och reflexmaterial i Diamond Grade ) hade alltså

någon avgörande betydelse för upptäckten. De trafikanter som upplevde problem

relaterade dem huvudsakligen till dålig sikt på grund av skymning eller Vägens

utformning (t ex kurva och backkrön). Vägutformningen tycks inte ha gett någon

systematisk effekt utan påverkat samtliga alternativ i samma grad. Skymnings-

problemen skulle däremot kunna misstänkas haft en systematisk effekt. De två

utformningar som bedömdes svårast att upptäcka, Vägverkets referens (alt 5) och

skärmvagnen med en ljusramp i överkanten och varningsmärket Vägarbete i

normalstorlek till vänster (alt 1), studerades dock båda på förmiddagen innan

skymningen rimligen kunnat påverka upptäckbarheten. Svårigheten att upptäcka

arbetsfordonet med de utmärkningar som studerades på eftermiddagen kunde

dessutom inte ha skattats mycket mindre än de rapporterade resultaten.

Anledningen till att trafikanterna tyckte det var lätt att upptäcka fordonet som

tvättade kantstolpar var nästan uteslutande lampor och ljus. Mer eller mindre

ljus av varierande typer ingick i samtliga utmärkningar. Ljusen var alltså

överlägsna när det gällde att förenkla upptäckten, oberoende av utmärkning.

Ljusens stora genomslagskraft kan delvis vara ett resultat av förhållandena i

samband med mätningarna, dvs. grått vinterväder och ibland skymning. Den

höga placeringen av märke och skyltar (alt 4), samt större skyltar och skärmar (alt

3, 6 och 9) har i enstaka fall också ansetts ha påverkat upptäckbarheten positivt.

6.3 Utmärkningarna

I genomsnitt tyckte trafikanterna att alla utmärkningar var motiverade. Trots den

genomgående höga nivån på skattningarna visade analysen att det fanns skillnader

mellan de olika alternativen. Tre utmärkningar upplevdes mindre motiverade: den

stora skärmen med en svart pil på orange botten (alt 9), varningsskärmarna med

snedställda röda och gula fält (alt 8), samt skylten SAKTA (alt 7). En rimlig

förklaring till detta resultat är att dessa alternativ var mer okonventionella, och att

trafikanterna därför inte riktigt kände igen sig och kanske till och med blev lite

konfunderade. Trafikanterna var dock inte alls eniga i sina bedömningar av om de

tre nämnda utformningarna var motiverade eller inte. Åsikterna gick så kraftigt
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isär att trafikanter tyckte att utmärkningarna var antingen mycket motiverade

eller inte alls motiverade . Fördelningen mellan dessa extremer var ungefär

70/30. Trafikanterna som bedömde de sex Övriga utmärkningarna var mer eniga

om att dessa var motiverade. Utmärkningarna med superpil och påkörningsskydd

(alt 3) samt ljusrampen i kombination med varningsmärket Vägarbete i över-

storlek centralt placerat (alt 6) ansågs mest motiverade.

De lampor och ljus som ingick i de olika utmärkningarna upplevdes inte i något

fall som störande i någon större utsträckning. Lamporna och ljusen var istället den

faktor som trafikanterna ansåg vara viktigast för upptäckt av arbetsfordonet i alla

alternativ utom alternativet med den svarta pilen på orange bakgrund. Avvikelsen

kan förklaras av att den senare utmärkningen innehöll en enda ljuskälla, en

roterande halogenlampa. Det är också värt att notera att utmärkningarna 1 och 6,

vilka enligt trafikanterna var mest störande, båda innehöll en ljusramp med flera

olika typer av ljus som lyste och blinkade oberoende av varandra. Ju mer ljus

desto bättre verkar alltså inte gälla förutsättningslöst!

När det gällde den faktor i utmärkningen som enligt trafikanterna hade störst

betydelse för att de skulle förstå hur de skulle bete sig fick lampor och ljus

konkurrens av skyltbudskapet . Fördelningen mellan de två faktorerna varierade

naturligt nog för de olika alternativen beroende på förekomsten och utförandet av

ljusen respektive budskapen. Ljusen ansågs vara viktigast för förståelsen i alla

utmärkningar med undantag för 3,4, 7 och 9. Anledningen var sannolikt att

skyltarna i de senare fallen hade en central plats och storlek i förhållande till

ljusen. Cirka hälften av trafikanterna i alternativ 3 med superpil och påkörnings-

skydd och alternativ 4 med högt placerade skyltar ansåg skyltbudskapet viktigast

för förståelsen av hur deskulle bete sig. För utmärkningen med skylten SAKTA

(alt 7) ansåg lika stora andelar trafikanter att skyltbudskapet och ljusen var

viktigast (43%). Iden mest okonventionella utmärkningen (alt 9) tyckte 40% av

trafikanterna att annat var viktigast för förståelsen, med tilläggskommentaren

pilen och i vissa fall pilens riktning snett nedåt vänster . Pilen betraktades

alltså i detta fall inte som ett skyltbudskap, kanske beroende på att den inte visades

på ett traditionellt vägmärke.

6.3 Köra om fordonet som tvättade kantstolpar

Ingen av de studerade utmärkningarna åsamkade trafikanterna några egentliga

problem när de körde om fordonet som tvättade kantstolpar. Inga skillnader kunde

heller påvisas mellan alternativen i detta avseende. En bidragande orsak kan ha

varit att trafikanterna kände sig relativt säkra på arbetsfordonets agerande. Endast

35



trafikanterna som gjorde sina bedömningar när fordonet var utmärkt med en

ljusramp i kombination med varningsmärket Vägarbete i normalstorlek till

vänster (alt 1) förmedlade en viss osäkerhet om vad tvättfordonet kunde ta sig till

och hur de skulle bete sig. Den genomgående låga osäkerhetsnivån tyder på att

arbetsfordonet med de olika utmärkningarna förmedlade ett budskap som gav

trafikanterna uppfattningen att de hade situationen under kontroll och visste vad

de kunde förvänta sig och hur de skulle agera. En annan tänkbar orsak till den låga

osäkerheten skulle kunna vara att trafikanterna hade insikt om vad arbetsfordonet

sysslade med. Resultaten visar dock att så inte var fallet. Av samtliga trafikanter

som passerade arbetsfordonet var det 68% som inte visste vilken syssla som

utfördes eller angav fel syssla. Den totala andelen trafikanter som var ovetande

eller svarade fel var störst när arbetsfordonet var utmärkt med en ljusramp i

kombination med varningsmärket Vägarbete i normalstorlek till vänster (altl)

eller med superpil och påkörningsskydd (alt 3). Flest trafikanter som angav direkt

fel syssla fanns i alternativet med Vägverkets norm (alt 5). När utmärkningarna

avvek mera från det traditionella svarade trafikanterna inte fel i lika stor utsträck-

ning utan bara att de inte visste vilken syssla det var. Kanske koncentrerade man

sig mer på att upptäcka och förstå utmärkningarna än på sj älva sysslan. På direkt

fråga ansåg nämligen trafikanterna överlag att sysslan kantstolpstvätt är mycket

viktigt, även om de mer okonventionella utmärkningarna uppvisade relativt stora

andelar som tyckte att det inte alls är en viktig åtgärd.

6.4 Påverkan på trafikanterna

Det budskap som fordonet som tvättade kantstolpar förmedlade gjorde att cirka

hälften av trafikanterna tyckte att deras körsätt påverkades i någon form.

Majoriteten av de trafikanter som upplevde att de förändrade sitt körsätt (87%) har

angett att de saktade in vid upptäckten av arbetsfordonet. Den andra beteende-

förändringen som 8% av de påverkade trafikanterna rapporterade var att de

ökade uppmärksamheten och körde försiktigare, antingen som enda åtgärd eller i

kombination med att de sänkte farten. De utmärkningar som påverkade hastig-

heten hos störst trafikantandelar var skärmarna med snedställda röda och gula fält

(alt 8), hög placering av skärmar och märke (alt 4), samt ljusrampen tillsammans

med elektronisk hastighetsdisplay och varningsmärket Vägarbete i normalstorlek

till vänster (alt 2). För alternativ 8 visade sig trafikanternas utsaga att arbets-

fordonet påverkade deras körsätt också i den lägsta faktiska medelhastigheten (m

= 47.4 km/h). Alternativen 2 och 4 uppvisade inte lika låga genomsnittliga

hastighetsnivåer. Den höga placeringen av skärmar och märke (alt 4) resulterade

istället i den näst högsta medelhastigheten. Endast utmärkningen enligt

Vägverkets norm uppvisade högre snitthastighet (63.4 km/h). En förklaring till
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detta kan vara att trafikanterna inte reagerade lika starkt på den eftersom

utmärkningen upplevdes välkänd med ett invant beteende som följd. Kanske hade

trafikanterna inte heller samma respekt för den traditionella utmärkningen. När

den elektroniska hastighetsdisplayen användes kanske trafikanterna kände sig

övervakade med åtföljande upplevelse att körsättet påverkades. Den uppmätta

genomsnittshastigheten var trots detta högre (m = 54.5 km/h) än för de flesta

andra utmärkningsalternativen. Den faktiska medelhastigheten var dock klart lägre

än skyltade 90 km/h för samtliga utmärkningar.

Trafikanternas stressnivå steg inte heller i samband med passage av fordonet som

tvättade kantstolpar, utan bibehölls på en mycket låg nivå. Det faktum att trafikan-

terna kände sig i stort sett säkra på arbetsfordonets agerande och hur de skulle bete

sig, dvs. viste vad de kunde förvänta sig, bidrog troligen till att stressnivån inte

påverkades. Utmärkningen förmedlade alltså i detta avseende ett korrekt och

otvetydigt budskap om vägarbetet.
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Ingen utmärkning orsakade trafikanterna några svårigheter att upptäcka

arbetsfordonet.

Den problemfria och tidiga upptäckten berodde till största delen på de ljus som

fanns monterade i samtliga alternativ.

Utformningen av de olika alternativen varierades dock inte på ett sådant sätt

att betydelsen av de olika ljustyperna kunde avgöras.

Inget av de använda skyltmaterialen hade någon avgörande effekt på

upptäckbarheten.

I genomsnitt upplevdes alla utmärkningarna väl motiverade, även om

skillnader påvisades mellan dem.

Cirka 30% av trafikanterna tyckte de okonventionella utmärkningarna var

omotiverade.

Ljusen upplevdes inte i något fall särskilt störande, men ju mera ljus desto

bättre gällde inte förutsättningslöst.

Ljusen eller skyltbudskapet, beroende på förekomst och utförande, var den

viktigaste faktorn för att trafikanterna skulle förstå hur de skulle agera.

Cirka hälften av trafikanterna upplevde att deras körsätt påverkades,

oberoende av utmärkning.

Sänkt hastighet var den klart dominerande förändringen av körsättet för alla

utmärkningarna.

Medelhastigheten var för samtliga utmärkningsalternativ lägre än skyltad

hastighet.

Utmärkningen enligt Vägverkets norm resulterade i den högsta medel-

hastigheten.

Närvaron av arbetsfordonet orsakade ingen stress för någon utmärkning.

Trafikanterna var relativt säkra på arbetsfordonets agerande och hur de skulle

bete sig, men hade samtidigt dålig insikt om vilken syssla som utfördes.

Totalt 68% visste inte vad arbetsfordonet gjorde.

Andelen ovetande trafikanter var störst då utmärkning var enligt Vägverkets

norm.

Kontrollen av Vissa faktorer och förhållanden var låg, vilket medför att

resultaten bör tolkas med viss försiktighet.
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Bilaga 2

Frågor till trafikanter
efter passage av kantstolpstvattare

vid Gimo

Inledning

/Någon lite ursåktande inledning/

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

några frågor med anknytning till det vagavsnitt Du iust passerat?

Jag som staller frågorna jobbar i ett Vagverksproiekt. Vi studerar

olika vågat/snitt, dar Vågverket utför arbete. Målet ar att skapa

basta möjliga förhållanden för både trafikanter och vagarbetare.

Jag vill stalla några frågor till Dig för att få en uppfattning om
förhållandena på det vagavsnitt Du iust passerat. sett ur Din

personliga synvinkel.

[nga svar år fått eller fell Det ar Dina personliga åsikter och

upplevelser som ar viktiga och av Varde för oss. De flesta. frågorna

besvarar Du med ia eller nej, eller med den siffra på en skala som

bäst överensstammer med Din uppfattning.

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

fortsatta utan att svara/

/BiHSter som bliVit stoppade och utfrågade tidigare ska inte svara

igen, utan får köra vidare/,x

Glöm inte att tacka trafikanterna för deras

medverkanll - Karamell eller frukt eller festis?
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Bilaga 3
Sid 1 (2)

Frågor till trafikanter
efter passage av kantstolpstvättare

vid Gimo

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?

ja, nej

Har Du passerat (lagt märke till) ett arbetsfordon längs

vägen de senaste kilometrarna?

ja, nej

Fortsatt med fråga. 4

TA CK FOR DIN A'IED i"'ERKA N !

om ja =>

om nej =;:

Vad sysslade arbetsfordonet med?

rätt, fel. vet ej

Tycker Du kantstolpstvätt ar en viktig syssla?

Skalan inte alls (viktig) --_--> mycket (viktig)

Var det svårt att upptäcka arbetsfordonet?

Skalan inte alls (svårt) --a> mycket (svårt)

Foljçltråga: Varför var det .......

Tycker Du att Du upptäckte arbetsfordonet i tillräckligt

god tid (på tillräckligt avstånd)?
ja, nej

Vad fick Dig att upptacka att det var ett

arbetsfordon? (dvs ett "speciellt" fordon)

Var Du osäker på hur Du skulle bete Dig. när Du kom ifatt

arbetsfordonet?

Skalan

Egljgtgåga: VarfOr var Du ......

Var det besvärligt att köra om arbetsfordonet?

Skalan inte alls (besvärligt) »H - mycket (besvarligt)

inte alls (osaker) *up mycket (osäker)

FoLidfråga: Varfor var det ...... ..?
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Bilaga 3
Sid 2(2)

10) Var Du osäker på vad arbetsfordonet skulle kunna ta sig

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

över vägen. vända, stanna ...)?

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

l l) Påverkades Ditt sätt att köra av att arbetsfordonet var

närvarande?

ja, nej

om ja ==> Hur påverkades Ditt kOrsatt?

l°) Blev Du stressad av att behöva ta Dig förbi arbetsfordonet?

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

13.) Tycker Du att utmärkningen (lampor, skyltar mm) av

arbetsfordonet var motiverad (meningsfull. "riktig")?

Skalan inte alls (motiverad)--«: mycket (motiverad)

léi) Tycker Du lamporna och ljusen på arbetsfordonet var

störande?

Skalan inte alls (stOrande)----: mycket. (storande)

15) Vilken faktor upplevde Du var den viktigaste för att

Du skulle upptäcka arbetsfordonet?

lamporna och (ljusen) på. fordonet
skyltarnas (på fordonet) budskap
skyltarnas (på fordonet) storlek

skyltarnas (på fordonet) färgsättning
annat,vad? ................................................................................................... ..

vet ej ............................................................................................................... ..

16) Vilken faktor upplevde Du var den viktigaste för att

Du skulle förstå. hur Du skulle bete Dig när Du kom
ifatt och skulle köra om arbetsfordonet?

lamporna och (ljusen) på fordonet
skyltarnas (på fordonet) budskap
skyltarnas (på fordonet) storlek
skyltarnas (på fordonet) färgsättning
annat.vad? ................................................................................................... ..

.....vet ej ............................................................................................................... ..

Tack för hjälpenll
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Bilaga 4
Sid1 (2)

Svarsblankett kantstolpstvált vid Gimo

Datum ............. ..Tid ................ .. Väder .............................................................. ..

Utmärkning ............................................................................................................ ..

Fordon: P-bilE] P-bil+slap[] L-bilD BussD Annati:)

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

D några gånger i veckan
C] några gånger i månaden
E] några gånger om året
D annat, vad ......................................... ..

2) Bråttom? D ja E] nej

3) Passerat fordon? E) ja C] nej

4) Syssia? E] ratt. fel ............... .B vet, ej

5) Viktig syssla? l--<---*2«- -«-3-n-e--»w4-ø--»-5

6) Svårt upptacka? I----M2---m-3--w-4-u-n5

Varfor?

7) l tid? [3 ja r] nej

Vad fick Dig upptr?

8) Osaker hur bete Dig? l----_2»----3-<----4---d-5

VarfOr?

9) Besvarligt kera om? lk-w-Z--u-So--ué--ueñ

Varfor?

10) Osaker på fordon? I---n2v-«-*3---°«-4--"-5

i I) Korsatt? D ja i:) nej

Q_r_n_ja Hur?

i2) Stressad? IM«---2--wH3»--->< 4-w--5

Lena Nilsson. VTI

29 oktober [993
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Bilaga 4
Sid 2 (2)

13) Utmarkn. motiverad? l-----2-----3*----4-----5

14) Lamporstbrande? l-----2-----3 ---- --4-----5

Cl lamporna och (ljusen) på fordonet
I:) skyltarnas (på fordonet) budskap
Dskyltarnas (på fordonet) storlek

1:) skyltarnas (på fordonet) fargsattning
Dannat. vad? .................................................... ..

D vet ej ................................................................ ..

15) Viktigast upptackt?

Ellamporna och (ljusen) på fordonet

D skyltarnas (på fordonet) budskap

Cl skyltarnas (på fordonet) storlek

1:) skyltarnas (på fordonet) fargsattning

E] annat, vad? .................................................... ..

Dvet ei ........................ ..................................... ..

16) V iktigast beteende?
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3)

4)

5)

6)

8)

Bilaga 5
Sid (3)

Instruktion för attityd-intervju av trafikanter
vid kantstolpstvatt i Gimo

Flera personer (4-6) avdelas för att genomföra intervjuerna.

Endast trafikanter i en fardriktning (de som kört om

kantstolpstvåttaren) intervjuas.

Polisen anvånds för att stoppa och vinka in trafikanter till

intervju. Polisen valjer fordon slumpmässigt, så att

intervjuarna hela tiden har trafikanter att intervjua, och så

att in-/utslussning av fordonen till/från intervjuplatsen

flyter störningsfritt och säkert.

Det ar inte bra om polisen som stoppar bilisten också staller

frågorna. (Vi visar nog inte alltid vårt riktiga jag inför

ordningsmaktenlll

Intervjuerna bör ske i direkt anslutning till att bilisterna

passerat hindret (kantstolpstvattaren). Intervjuerna ska ske

på. en plats som inte ar synlig från den plats där trafikan-

terna kör om kantstolpstvattaren. Intervjuplatsen ska. vara

en plats dar det ar enkelt. och att vinka in

trafikanterna. Fler an ett fordon (ca 4) ska få plats samtidigt.

Utmarkningar som ska. testas: Enligt Arnes lista.

måste vara att studera (andra)

endast en komponent (t ex farg. storlek, lägga till en skylt) i

taget i de olika arrangemangen.

En matdag per utmarkning bör avsattas. Ordningen i vilken

de olika arrangemangen (pkt 5) studeras kan styras av

slumpen, eller praktiska övervaganden.

Intervjuer ska göras vid förslagsvis

under ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass. Helst då

pendeltrafik inte föreligger Lampliga tider kan vara 9.00*

11.00 och 13.00-15.00.

Hastighet mats av Lars-Olof från tvattande fordon och bakåt

i fard riktningen. Hastighetsvarden på individuella fordon

registreras. Absolut. minimum ll!) ar att registrera lika

många hastighetsvarden som intervjuer under ett matpass.
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10)

11)

13)

14)

15)

16)

Bilaga 5
Sid 2 (3)

Teststackan ar ca 15 km lång, och finns mellan Alunda och

Gimo. Tvattande fordon kör med ca 30 km/h mellan fejkade

tvattstopp. Att köra sträckan bör ta ca 1.5 -2 tim. dvs ett

matpass.

Foto och video som dokumentation på de slutligen valda

arrangemangen samt mat- och intervjuplatser.

Det ar viktigt att alla bilister "behandlas" lika. t ex att exakt

samma förutsättningar ges (ordagrannfnåjal) återgivning av

'lnledning'), att exakt samma frågor stalls och helst "på

samma sätt" (dvs mer eller mindre upplåsning). Föregrip

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

fråganl

Notera svaren från varje trafikant på separat svarsblad

(helst dubbelsidigt så det blir ett blad per personl. De blir då.

mycket enklare att. hantera efteråt. Glöm inte att. notera

vilka förutsattningar som gallde, genom att fylla i datum.
tid, utmarkning (se pkt SL vaderförhållanden på.

svarsbladet.

Ta in så många. svar som möjligt (tumregel: varje intervjuare

bör klaraatt fråga ut 15-20 trafikanter per 2 timmars pass).

4 - 6 intervjuare (= ca 60420 svar per 2 tim).

Det ar lattare att analysera svar som ar lite mer strukture-

rade. Därför får trafikanterna mestadels svara ja eller nej,

eller genom att göra bedömningar på skattningsskalan från
"inte alls" till "mycket + ord kopplat till frågan'L Ge bladet

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

Intervjuaren laser frågorna och markerar sjalv svaren på

blanketten.

Fråga 1: Exempel på fråga med givna svarsalternativ.

Kryssa lampligt.
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Bilaga 5

Sid 3(3)

17) Fråga 6: Exempel på fråga där skalan anvands. Be
trafikanten titta på skalan, som han/hon sjalv håller. Läs

frågan. Reka och sag skalans 'andpunktsord'. Tydliggör vad

andpunkterna står för (beskrivet i ord), och att mellanlagen

anger grader däremellan. Förvissa Dig om att den svarande

inte uppfattar andpunkterna som enda alternativ, utan är

klar över att det även går att svara. med andra siffror

(grader) an 1 och 5. Uppmana_ trafikanten att svara genom

att ange den_ siffra som bäst överensstämmer med

hans/hennes uppfattning. Markera trafikantens svarssiffra.

Las följdfrågan. Försök ange svaret kort, t ex i form av ett

par karakteristiska ord. Undvik att trafikanten ger långa

svarsutlaggningar. Tiden är begransad, och kan användas

battre (till att samla in ytterligare svar)ll!
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