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Förord

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

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

bidrag från Arbetslivsfonden.

Den rapporterade studien har genomförts som ett samarbete mellan

0 VTI,

- Vägverkets lokala projektgrupp i Karlstad under ledning av Lennart Möller

och Alf Gustafsson samt

- CEKON (Lars-Olof Carleson).

Vägverket har ansvarat för framtagning av de testade utrustningarna och för

studiens genomförande. Den lokala projektgruppen inom Vägverket har redovisat

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

Referensarbetsplats, Delprojekt Snöstörsättning", Vägverket Region Väst, Drift-

område Torsby, Värmland, januari 1993. Irapporten återfinns också beskriv-

ningar av gamla och nya metoder och utrustningar för användning vid snöstör-

sättning.

CEKON har ansvarat för hastighetsmätningarna.

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

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

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

projektet. Metodik och resultat från studien av trafikanternas upplevelser och

beteende redovisas och diskuteras i föreliggande rapport från VTI.

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

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

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

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

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

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

fysiska arbetsmiljön. Vid passage av vägarbetsplatser och vägarbetsfordon beter

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

oro inför sitt arbete. 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 vägarbetsområdet,

ouppmärksamhet och bristande hänsyn. Utformningen av vägarbetsplatsen och

vägarbetsfordonen påverkar naturligtvis trafikanternas beteende. Aktiviteter i

samband med vägarbetet kan också distrahera fordonsförarna. Andra orsaker till

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

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

ges. Den presenterade informationen/vägledningen och dess upplevda relevans

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

ningar och attityder som styr trafikanternas beteende.

Vägverket har tagit till sig problematiken och inom projektet "Arbete på väg"

kartlagt förhållandena och lämnat förslag till åtgärder, som på kort och längre

sikt kan förbättra arbetsmiljön vidVägarbete (Vägverket 1989). Huvudprojektet

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

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

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

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

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

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

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

utrustningar som används och hur dessa placeras; hur arbetsfordonen utmärks

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

ligtvis också utgöra en förbättring för förbipasserande trafikanterna så att deras

körsituation underlättas. Ett identifierat område som prioriterats för fortsatta

studier och åtgärder är att förbättra informationen till trafikanterna.



1.1 Snöstörsättning

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

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

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

ning är ett intermittent Vägarbete där arbetsfordonet kör de 50 -100 metrarna

mellan två snöstörar, stannar Och sätter ner/tar upp en snöstör, startar och kör nästa

50-100 meters sträcka osv. Snöstörsättarfordonets hastighet mellan störarna är

cirka 20 km/h. Sj älva sättningen/upptagningen, under vilken fordonet står stilla,

tar cirka 0.5 minuter. Arbetet med sättning och upptagning av snöstör sker i trafik,

företrädesvis under höst respektive vår. Utrustningen för sättning/upptagning

monteras vanligen på en paketbil eller lastmaskin. Arbetet kräver att föraren av

arbetsfordonet har uppsikt över, och ofta även manövrerar aggregatet som används

för att sätta/ta upp snöstör. Samtidigt ska föraren uppmärksamma trafiken, särskilt

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

rade erfarenheter från sättning/upptagning av snöstör är att arbetsfordonet inte

alltid uppmärksammas på önskvärt sätt av trafikanterna.

1.2 Förutsättningar vid snöstörsättning i Värmland

Snöstörsättning i Värmland studerades vid Gettj ärn på väg 888 mellan Sunne och

Gräsmark. Vägen är lågtrafikerad (ÅDT 1100 - 590), 6,2 meter bred och utan

vägren. Skyltad hastighet är 90 km/h. Under arbetet var snöstörsättarfordonet

hela tiden i intermittent rörelse och satte snöstör på en sträcka av 12 km med

varierande siktlängd. En automatisk snöstörsättare, den norska "Stickeseteren",

användes. Sättaren var monterad på en paketbil. Studien genomfördes i oktober

månad 1993.

Snöstörsättning bedömdes vara ett lämpligt arbetsmoment för att studera effekter

på trafikanternas beteende och upplevelser av olika fordonsutmärkningar i sam-

band 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 kör om på ett säkert

sätt.



2 Syfte

Syftena med studien av snöstörsättning i Värmland var

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

nande och passage av ett fordon som satte snöstör.

o att studera om trafikanternas upplevelser Och hastighet varierade med olika

sätt att utmärka fordonet som satte snöstör.

3 Studerade utmärkningar av fordon för snöstör-

sättning

Tre olika alternativ för skyltning och utmärkning av ett arbetsfordon som satte

snöstör längs en trafikerad väg studerades. Alternativen innefattade traditionell

utmärkning och i två steg förstärkt utmärkning baktill på arbetsfordonet (paket-

bilen). Beteende- och upplevelsedata samlades in med fordonet stationärt place-

rat vid en och samma sättningsplats (snöstör).

Alternativ 1: Traditionell utmärkning

Paketbilen med snöstörsättaren utmärktes bakåt enligt använd norm i handboken

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

ket Vägarbete (l.l.ll) placerat mellan två röd-gula varningsskärmar (0,3 x 1,1

meter) i traditionellt reflexmaterial (Figur 1). Den ena skärmen var monterad lågt

(i "flakhöjd") och den andra högt (ovanför fordonets tak). På den Övre varnings-

skärmen var två stora blixtljus monterade. Utmärkningen satt på en ram och

täckte paketbilens hela bredd och höjd. Alternativet studerades i soligt väder.

   

Figur 1 Utmärkning av fordon för snöstörsättning. Traditionell med skylt och

skärmar i reflexmaterial (alternativ 1) respektive förstärkt med skylt

och skärmar i nytt fluorescerande material (alternativ 2).



Alternativ 2: Fluorescerande material

Utformningen enligt alternativ 1 bibehölls, men förstärktes genom att "väg-

arbetstavlan" och varningsskärmarna var tillverkade i nytt fluorescerande mate-

rial istället för det traditionella reflexmaterialet (Figur Alternativet studerades

i soligt väder.

Alternativ 3: Fluorescerande material och extra lampor

Alternativ 2 bibehölls och utökades med extra lampor bakåt. Tre små blixtlampor

var placeradei rad över varandra på vardera ytterkanten av monteringsramen

(Figur 2). De två stora blixtlamporna på den Övre varningsskärmen utökades med

ytterligare två små. Alternativet studerades i soligt Väder.

  Blixtljus

Figur 2 Utmärkning av fordon för snöstörsättning. Förstärkt med skylt och

skärmar i nytt fluorescerande material och extra blixtlampor (alterna-

tiv 3).

4 Metod

4.1 Trafikantintervjuer

Trafikanterna intervjuades om utmärkningen av arbetsfordonet och de förhållan-

den som rådde i samband med snöstörsättningen. För att svaren skulle bli lite

mer strukturerade, och därmed lättare att analysera, fick" trafikanterna svara

genom att göra bedömningar på en 5-gradig skattningsskala (Bilaga 1) från "inte

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

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

nativ. De hade också möjlighet att med egna ord fritt kommentera och motivera

sina svar.

Frågorna till trafikanterna behandlade:



0 vad arbetsfordonet sysslade med, om trafikanterna tyckte att snöstörsättning

var en viktig syssla, och hur osäkra de var på vad fordonet som satte snöstör

skulle kunna ta sig till.

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

täckte det i tillräckligt god tid.

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

om dessa gav tillräcklig information.

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

stressade av att behöva köra om.

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

4.2 Hastighetsmätning

Passerande fordon videofilmades och deras hastighet vid störsättaren mättes med

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

monterade på fordonet som satte snöstör. Endast hastigheten hos "fria fordon"

var av intresse, dvs hos fordon som inte låg i en kö utan där förarna själva valde

hastighet oberoende av andra trafikanter. Några sekunders lucka krävdes mellan

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

mätning.

4.3 Procedur

Intervjuer och hastighetsmätningar genomfördes under ett mätpass vardera för de

tre utmärkningsalternativen, ett förmiddagspass och två eftermiddagspass. För

varje utmärkning samlades data in under 90 minuter, mellan kl 9.30 och 11.00

respektive mellan kl 13.00 och 14.30. Mättiden begränsades av radarutrustning-

ens kapacitet att lagra hastighetsdata. Endast trafikanter i arbetsfordonets färd-

riktning, från Sunne mot Gräsmark, studerades.

En rastplats vid Gettjärn i slutet av teststräckan utnyttjades som intervjuplats.

Rastplatsen var utom synhåll för trafikanterna då de körde om fordonet som satte

snöstör. 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.

Fyra personer deltog som intervjuare vid varje mätpass. lntervj uerna inleddes

med att intervjuaren förklarade syftet med studien samt hur utfrågningen skulle



gå till (Bilaga 2). Trafikanterna fick en kopia av 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 en gåva.

En sammanställning av studiens utformning samt instruktionerna för dess

genomförande återfinns i Bilaga 5.

Resulterande hastigheter och trafikantupplevelser beskrivs i termer av andel

trafikanter (%), medelvärden (m), variationer (SD = standardavvikelse) samt

min- och maxvärden (m/m). Om skattningsskalans alla fem "nivåer" fanns med

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

som 1/5. Skrivningen 1/3,5 betyder att skattningen 4 inte förekom bland svaren

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

statistiskt med hjälp av envägs (faktorn utmärkning) variansanalys (SAS 1989).

Signifikansnivån 5% har använts.

5 Resultat

5.1 Bakgrundsdata

I studien av snöstörsättning vid Gettj ärn stoppades totalt 73 trafikanter. Fyra

stoppade trafikanter (dvs 5%) uppgav att de inte hade lagt märke till något arbets-

fordon, och intervjuades därförinte vidare. De trafikanter som upptäckt fordonet

som satte snöstör (69 st), och alltså fullföljde intervjun, fördelade sig på de stude-

rade alternativen enligt:

Alt 1 Alt 2 Alt 3

23 st 19 st 27 st

En fjärdedel av alla trafikanterna uppgav att de hade bråttom. Andelen varierade

mellan 19 och 33% för de tre utmärkningsalternativen. .

På den lågtrafikerade vägen vid Gettj ärn körde i stort sett alla de intervjuade

trafikanterna (94%) personbil. Tre stycken körde lastbil och en körde personbil

med släp.

Av de trafikanter som intervjuades angav 26% att de körde sträckan nästan varje

dag, 34% att de körde vägen några gånger i veckan, 21% att de körde några



gånger i månaden, 16% att de körde några gånger om året, och 3% annan kör-

frekvens. Fördelningar över trafikanternas körfrekvens uppdelat på de olika

utmärkningarna visas i Figur 3. Figuren visar att för alla tre utmärkningsalterna-

tiven uppgav cirka 60% av trafikanterna att de körde vägen några gånger i veckan

eller oftare.

Körfrekvens

(%)

 

Alt 1 Trad. n=24 Alt 2 Flour. n=21 Alt 3 Flour. lampor n=28

  

Nästan varje dag Några ggr i veckan D Några ggri månaden Några ggr om året Annat

  

Figur 3 De intervjuade trafikanternas körfrekvens på den aktuella vägsträckan.

Fördelningar för de olika utmärkningarna.

Sammanfattning: De tre trafikantgrupperna som intervjuades efter att ha kört om

fordonet som satte snöstör då detta var utmärkt enligt de tre studerade alternati-

ven uppvisade inga stora skillnader. I stort sett alla intervjuade körde personbil.

En stor andel kände den aktuella vägsträckan väl. Några få procent hade inte lagt

märke till arbetsfordonet!

5.2 Trafikantupplevelser vid passage av snöstörsättare

Sysslan snöstörsättning

Trafikanterna tillfrågades vad vägarbetsfordonet, som de nyss kört om, sysslade

med. Av samtliga trafikanter som intervjuades svarade en fjärdedel att de inte

visste vilken syssla som utfördes. Svarens fördelningar på "rätt", "fel" och "vet

ej" för de olika utmärkningsalternativen visas i Figur 4. Utmärkningen med

skyltar i traditionellt reflexmaterial (alternativ 1) resulterade i störst andel trafi-

kanter (65%) som i_nte visste att arbetsfordonet satte snöstör. Alternativ 3, då

utmärkningen var förstärkt med fluorescerande material och_ lampor, var det enda

alternativ för vilket en felaktig syssla uppgavs (av en trafikantl).
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Figur 4

Trafikanternas bedömningar av hur viktigt det 'ar att sätta snöstör längs vägen

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

skalan. Skillnaderna mellan de olika utmärkningsalternativen var små, och inte

statistiskt signifikanta (5%). De intervjuade tyckte alltså Överlag att snöstörsätt-

ning 'ar en viktig syssla oberoende av arbetsfordonets utmärkning. Uppfattningen

om betydelsen av att sätta snöstör uppvisade dock en relativt stor variation på

Trafikanternas insikt om vad arbetsfordonet sysslade med. Fördel-

Alt 1 Trad. n=23 Alt 2 Flour. n=19

ningar för de olika utmärkningarna.

individnivå (SD).

Tabell 1:

Alt 3 Flour. lampor n=27

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

arna av "Vägarbetsfordonet satte ut snöstörar. Tycker Du det är en viktig

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

intervjuade totalt samt uppdelat på utmärkning.

  

Alt 1 Alt 2 Alt 3

Tot Trad. Fluor. 'Fluor.+

'lampor

Viktig syssla?

m 4.1 4.3 3.9 4.1

SD 1.5 1.4 1.6 1.5

n 69 23 19 27

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

 

 



Sammanfattning: För samtliga fordonsutmärkningar tyckte trafikanterna genom-

 

gående att sättning av snöstörar längs vägen är ett viktigt arbete att utföra.

Andelen trafikanter som visste vad arbetsfordonet gjorde var större när dess

traditionella utmärkning förstärktes såväl med skylt och skärmar i fluorescerande

material, som med skylt och skärmar i fluorescerande material kombinerat med

ytterligare blixtlampor.

Upptäcka fordonet som satte snöstör

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

upptäcka fordonet som satte snöstör. Den för samtliga utmärkningar mycket låga

nivån för skattningarna (1.1 på den 5-gradiga skalan) visar att trafikanterna inte_

tyckte det var alls svårt att upptäcka fordonet för något av utmärkningsalterna-

tiven. Variationerna mellan individer (SD) var genomgående små.

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

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

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

på utmärkning.

 

Alt 1 Alt 2 Alt 3

 

Tot Trad. Fluor. Fluor.+

lampor

Upptäcka fordonet?

m 1.1 1.1 1.1 1.1

SD 0.5 0.6 0.5 0.5

n 69 23 19 27

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

 

Trafikanterna bedömde också om de upptäckte fordonet som satte snöstör i till-

räckligt god tid. Resultatet blev en förkrossande övervikt för "ja-svar". Totalt för

de tre studerade utmärkningarna uppgav 96% av trafikanterna att de upptäckt

arbetsfordonet i tillräckligt god tid. För de olika alternativen varierade andelen

från 89 till 100%. Den största andelen trafikanter (11%) som ansåg att de mi

upptäckt fordonet som satte snöstör i tillräckligt god tid återfanns i alternativ 2,

dvs då den traditionella utmärkningen var förstärkt genom att skylt och skärmar

var i fluorescerande material. Observera att det lilla antalet intervjuade trafikanter

medför att 11% utgörs av endast två trafikanter!

Sammanfattning: Fordonet som satte snöstör var lätt att upptäcka med alla tre

 

utmärkningsalternativen. I samtliga fall uppgav så gott som alla trafikanter att de

upptäckte arbetsfordonet i tillräckligt god tid.



Skyltningen påfordonet som satte snästör

På frågan "Såg Du skyltarna på vägarbetsfordonet?" svarade totalt 60 trafikanter

(91%) "ja" och 6 trafikanter (9%) "nej". Andelarna trafikanter som sett respektive

inte sett skyltarna på fordonet som satte snöstör visas i Figur 5 för de olika

utmärkningarna. Skillnaderna mellan utmärkningsalternativen var små.

Såg Du skyltarna på vägarbetsfordonet?

  

100%-

 

90%-

80%-

70%-

60%-

50%-

40%-

30%-

20%-

10%-

         

D Såg inte

EISåg

    

D /U

Figur 5 Andelen trafikanter som sett respektive inte sett skyltningen på

Alt 2 Flour. n=l 8 Alt 3 Flour. lampor n=26

fordonet som satte snöstör. Fördelningar för de olika utmärkningarna.

Vilka skvltar såg trafikanterna?

Trafikanterna tillfrågades också vilka skyltar de sett. För alla tre alternativen

visade det sig att blixtljusen var den komponent i utmärkningen som upptäcktes

först och sågs av flest trafikanter. Totalt 50 av de 69 trafikanterna (72 %) har i

dom öppna svaren angett att de sett blixtljusen. Fördelningen på utmärknings-

alternativen 1, 2 och 3 var 17, 13 och 20 trafikanter. TjugoseX personer (36 %),

jämt fördelade över utmärkningarna, uppgav att de sett vägarbetsskylten i upp-

täcktsskedet. Något förvånande är att 12 personer av totalt 69 (17%) tyckte sig ha

sett en skylt med pil för påbjuden körriktning som skulle ha lett trafiken till

vänster om fordonet som satte snöstör. Någon sådan skylt användes inte i försö-

ket! Möjliga förklaringar till detta tas upp i diskussionen.
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Tillräcklig information

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

skulle köra vid passage av fordonet som satte snöstör, redovisas i Tabell 3. De

låga medelvärdena (drygt 1 på den 5-gradiga skalan) tyder på att trafikanterna

inte hade några större Önskemål om ytterligare information för något av utmärk-

ningsalternativen. När fordonets utmärkning var förstärkt både genom fluoresce-

rande skyltmaterial gi extra blixtlampor (alternativ 3) var önskemålet om ytter-

ligare information minst (m = 1.2). Skillnaden var inte statistiskt signifikant

(5%).

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

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

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

intervjuade totalt samt uppdelat på utmärkning.

 

Alt 1 Alt 2 Alt 3

Tomt Trad. Fluor. Fluor.+

 

lampor

Mer information?

m 1.2 1.3 1.3 1.2

SD 0.6 0.7 0.6 0.6

n 62 22 16 24

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

 

Sammanfattning: I stort sett alla intervjuade trafikanter uppgav att de sett skyl-

tarna på fordonet som satte snöstör, oberoende av hurdet var utmärkt. De tyckte

också att informationen var tillräcklig för att de skulle veta hur de skulle bete sig

vid omkörning av arbetsfordonet. Den komponent i utmärkningen som påkallade

störst uppmärksamhet (sågs av flest trafikanter) var genomgående de blixtljus

som var monterade på fordonet, följt av vägarbetsskylten.

Att kära omfordonet som satte snöstör

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

satte snöstör redovisas i Tabell 4. Återigen var skattningarnas medelvärden låga

(mellan 1 och 2 på den 5 -gradi ga skalan), vilket tyder på att trafikanterna i_r_1t_e

upplevde det särskilt besvärligt att köra om arbetsfordonet för något av utmärk-

ningsalternativen. När fordonets utmärkning var förstärkt både genom fluoresce-

rande skyltmaterial gg] extra blixtlampor upplevdes det minst besvärligt att köra

om (m = 1.3). Skillnaden var inte statistiskt signifikant (5%).
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Tabell 4: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (n), och min/max (m/m) för skattning-

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

"inte alls besvärligt" (=1) till "mycket besvärligt" (=5), för alla intervjuade totalt

samt uppdelat på utmärkning.

 

Alt 1 Alt 2 Alt 3

 

Tot Trad. Fluor. Fluor.+

lampor

Besvärligt köra om?

m 1.4 1.5 1.5 1.3

SD 0.8 1.0 0.8 0.7

n 69 23 19 27

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

 

Inga omkörningsproblem.

Några direkta motiveringar till varför omkörningen i_nt_e orsakade problem för

trafikanterna gick inte att finna i dom Öppna svaren. Endast ett fåtal trafikanter

har angett någon försvårande omständighet. Vanligast förekommande är att man

angett att möte i samband med omkörningen har försvårat själva passerandet.

Placeringen av vägarbetsfordonet har också gjort att enstaka trafikanter ansett att

skymd sikt, kurva och solbländning gjort omkörningen lite besvärlig.

Att köra om arbetsfordonet inte stressande

Att trafikanterna inte heller upplevde någon som helst stress i samband med att

de var tvungna att köra om fordonet som satte snöstör kan utläsas ur Tabell5.

För samtliga studerade utmärkningar var medelvärdena för stresskattningarna

mycket låga (i stort sett 1 på den 5-gradiga skalan). Variationerna i enskilda

trafikanters bedömningar (SD) var också mycket små. Exempelvis angav samt-

liga 23 trafikanter som intervjuades i samband med den traditionella utmärk-

ningen av arbetsfordonet skalans lägsta nivå (dvs "inte alls stressande" att köra

om) !
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Tabell 5: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (n), och min/max (m/m) för skattning-

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

skala från "inte alls stressad" (=1) till "mycket stressad" (=5), för alla intervju-

ade totalt samt uppdelat på utmärkning.

 

Alt 1 Alt 2 Alt 3

 

Tot Trad. Fluor. Fluor.+

lampor

Stressad?

m 1.1 1.0 1.1 1.1

SD 0.4 0.0 0.5 0.4

n 68 23 18 27

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

 

Sammanfattning: Trafikanterna tyckte inte att det var besvärligt att köra om

 

fordonet som satte snöstör för något av utmärkningsalternativen. Den sj älvskat-

tade stressnivån i samband med omkörning var genomgående mycket låg.

Störsättarens agerande

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

stör skulle kunna ta sig till redovisas i Tabell 6. Återigen var medelvärdena för

bedömningarna låga (mellan 1 och 2 på den 5-gradiga skalan), vilket tyder på att

trafikanterna var tämligen säkra på arbetsfordonets agerande. Osäkerheten om

vad fordonet skulle kunna ta sig till var störst för alternativ 1 (m = 1.6), då

fordonet hade traditionell utmärkning, och minst för alternativ 2 (m = 12), då

den traditionella utmärkningen förstärktes genom användning av fluorescerande

material. Skillnaderna mellan utmärkningsalternativen var inte statistiskt signifi-

kanta (5%).

Tabell 6: Medelvärden (m), variationer (SD), antal (H), 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 osäker" (=1) till "mycket osäker" (=5), för alla intervjuade

totalt samt uppdelat på utmärkning.

 

Alt 1 Alt 2 Alt 3

 

Tot Trad. Fluor. Fluor.+

lampor

Fordonets agerande?

m 1.4 1.6 1.2 1.4

SD 1.0 1.1 0.7 1.1

n 68 23 19 26

m/m 1/5 1/5 1/2, 4 1, 3,5
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Sammanfattning: Trafikanterna upplevde, för alla tre utmärkningsalternativen, att

de hade i stort sett klart för sig vad fordonet som satte snöstör skulle kunna ta sig

till.

Påverkan på körsätt

Av totalt 69 trafikanter som besvarade frågan "Påverkades Ditt sätt att köra av

upptäckten av vägarbetsfordonet?" svarade 38 st (dvs 55%) att så var fallet .

Fördelningarna mellan andelen "j a-svarande" och "nej-svarande" visas i Figur 6

för de olika utmärkningsalternativen. Flest trafikanter som uppgav att deras kör-

sätt påverkades återfanns bland de som intervjuades då arbetsfordonets utmärktes

med skylt och skärmar i fluorescerande material (alternativ 2). Den traditionella

utmärkningen (alternativ 1) resulterade i minst andel trafikanter som tyckte

körsättet påverkades av arbetsfordonet.

Påverkan på körsätt?

   

100%-

90%_

80%*
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El Nej
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20%-

10%-

       

 

Alt 1 Trad. n=23 Alt 2 Flour. n=19 Alt 3 Flour. lampor n=27

Figur 6 Andelen trafikanter som tyckte ("ja") respektive inte tyckte ("nej")

att deras körsätt påverkades av närvaron av fordonet som satte

snöstör. Fördelningar för de olika utmärkningarna.

Hur påverkades körsättet?

På frågan mg körsättet påverkades svarade 35 av de 69 personerna som deltog i

studien (51 %) att de saktade ner. Ingen skillnad mellan de olika utmärkningarna

gick att urskilja. Omkring hälften av trafikanterna i varje utmärkningskategori

svarade alltså att dom saktade in, antingen då dom först såg det uppställda arbets-
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fordonet eller då de närmade sig det. Ingen annan förändring av körbeteendet

angavs.

Sammanfattning: Andelarna trafikanter som tyckte respektive inte tyckte att när-

 

varon av fordonet som satte snöstör påverkade deras körsätt var för alla utmärk-

ningarna cirka 50/50. De trafikanter vars körsätt påverkades angav att föränd-

ringen bestod i att de saktade in i samband med upptäckten av vägarbetsfordonet.

5.3 Hastigheter vid passage av fordonet som satte snöstör

Medelhastigheterna som trafikanterna höll förbi fordonet som satte snöstör visas

i Figur 7 för de olika utmärkningarna. Variationerna i hastighet (SD) redovisas

också liksom de högsta och lägsta hastighetsvärdena som uppmättes.
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Hastigheter (medelvärden, variationer (SD), min och max) vid

passage av fordon som satte snöstör för de olika utmärkningarna.

Variansanalysen resulterade i en statistiskt signifikant skillnad i hastighetsnivå

mellan de olika utmärkningsalternativen (F(2,155) = 3.72, p = .0265). Hastig-

heten hos passerande fordon var högre (medelhastighet 53 km/h) när fordonet

som satte snöstör var traditionellt utmärkt (alternativ 1) jämfört med då utmärk-

ningen var förstärkt med skylt och skärmar i fluorescerande material och extra

blixtlampor (alternativ 3; medelhastighet 45 km/h).
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Maximihastigheterna uppvisade små skillnader mellan utmärkningsalternativen

och var i samtliga fall lägre än den skyltade hastighetsgränsen 90 km/h.

Andelen fordon inom olika hastighetsintervall visas i Figur 8 för de olika utmärk-

ningsalternativen. Värdet för t ex 70 km/h på en kurva representerar andelen förbi-

passerande fordon (%) som för det aktuella utmärkningsalternativet framfördes

med en hastighet mellan 60 och 70 km/h.
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Figur 8 Hastighetsfördelningar för fordon som passerade fordonet som satte

snöstör för de alternativa utmärkningarna.

Hastighetsfördelningen då utmärkningenav arbetsfordonet var förstärkt med

både skylt och skärmar i fluorescerande material ih blixtlampor (alternativ 3)

har den största andelen fordon (ca en fjärdedel) inom hastighetsintervallet 30 till

40 km/h. Andelen fordon i de högre hastighetsintervallen avtar frånsett en lägre

andra topp mellan 60 och 70 km/h. Utmärkningen förstärkt med endast fluoresce-

rande skyltmaterial (alternativ 2) uppvisar en flackare hastighetsfördelning med

en "platå " från intervallet 20-30 km/h till och med intervallet 50-60 km/h. Här

återfinns cirka fyra femtedelar av fordonen. För det traditionellt utmärkta arbets-

fordonet (alternativ 1) passerade den största andel fordon (drygt en fjärdedel)

med en hastighet inom intervallet 50 till 60 km/h. Detta.utmärkningsalternativ

resulterade i den största andelen fordon i de högsta hastighetsintervallen.
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Sammanfattnmg: Hastighetsnivån vid passage av fordonet som satte snöstör vari

 

samtliga fall i storleksordningen 50 km/h. När arbetsfordonet var traditionellt

utmärkt var hastigheten högre än då utmärkningen var förstärkt med detaljer i

fluorescerande material och extra blixtlampor. Hastighetsfördelningen för det

senare utmärkningsalternativet var förskjuten mot lägre hastigheter jämfört med

hastighetsfördelningen vid traditionell utmärkning. Maximihastigheterna över-

steg inte skyltad hastighet.

6 Diskussion

Syftet med studien var tvådelat och omfattade

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

nande och passage av ett fordon som satte snöstör och

0 att studera om trafikanternas upplevelser och hastighet varierade med olika

sätt att utmärka fordonet som satte snöstör.

Förutsättningar och genomförande

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

lokala projektgruppen vid driftområde Torsby inom Vägverket Region Väst

utarbetade tre alternativa sätt att utmärka ett arbetsfordon som sätter snöstör

(Vägverket Region Väst, 1993). Effekter på trafikanternas upplevelser och

hastighet skulle studeras när vart och ett av alternativen var monterat på snöstör-

sättaren. Utmärkningsalternativen var:

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

1993),

0 förstärkt utmärkning där det traditionella reflexmaterialet i skylt och skärmar

hade ersatts med fluorescerande material (alternativ 2) och

0 förstärkt utmärkning där det traditionella reflexmaterialet i skylt och skärmar

hade ersatts med fluorescerande material åh antalet blixtljus hade utökats

(alternativ 3).

Studien genomfördes påen mindre lågtrafikerad väg. Endast trafikanter som

körde i arbetsfordonets färdriktning ingick i studien. Trafikanterna hann upp

arbetsfordonet som stod vid vägkanten och var tvungna att köra om det. Efter

att trafikanterna passerat arbetsfordonet och deras hastighet mätts blev de stan-
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nade av polis. De fick köra in på en rastplats där de besvarade ett antal frågor.

Polis och rastplats var inte synliga från snöstörsättarensplacering.

Samarbete Vägarbetare - trafikant

Vid sättning/upptagning av snöstör förekommer på grund av arbetets natur ingen

varning och vägledning till trafikanterna i form av skyltar och andra arrangemang

i trafikmilj ön. Trafikanterna blir inte varse arbetet förrän arbetsfordonet uppen-

barar sig. Det är därför väsentligt att dess utmärkning är utformad så att trafi-

kanterna, utan förvarning , snabbt och korrekt kan inhämta den information de

behöver för att förstå situationen och handla rätt. Hög säkerhet och samtidigt god

framkomlighet bygger på samarbete mellan trafikanterna och de som utför

vägarbetet. En anpassning från bådas sida är nödvändig. De som utför arbetet

måste se till att de syns och på bästa möjliga sätt ger den information och vägled-

ning som trafikanterna behöver och förväntar sig. Även från trafikanterna krävs

anpassning, dvs. att man med respekt för dem som har vägen som arbetsplats

genom sitt beteende visar hänsyn och extra uppmärksamhet.

Problemfri passage utan stress

Snöstörsättaren upplevdes inte som något störningsmoment av trafikanterna. De

tyckte att den var lätt att upptäcka för alla de tre studerade utmärkningarna. Så

gott som samtliga trafikanter uppgav också att de upptäckte snöstörsättaren i till-

räckligt god tid för att på ett säkert sätt kunna hantera den störning den ändå

utgjorde. Själva omkörningen av det stillastående arbetsfordonet upplevdes inte

heller besvärlig för någon utmärkning, även om enstaka trafikanter tyckte att

möte och skymd sikt i någon mån försvårat manövern; Att passerandet av

vägarbetsfordonet inte i något fall upplevdes besvärligt av trafikanterna under-

stryks av den uppskattade stressnivån. Den bedömdes för alla tre utmärknings-

alternativen vara mycket låg. En förklaring till att inga skillnader mellan utmärk-

ningarna kunde påvisas kan vara att de studerade alternativen endast utgjordes av

förstärkningar av komponenterna i den traditionella utmärkningen, dvs. av

vägarbetsskylt, varningsskärmar och blixtljus. Inga helt nya och ovana utmärk-

ningar fanns med bland alternativen.

Det är rimligt att anta att även den låga trafikintensiteten på den aktuella väg-

sträckan bidrog till resultaten. Trafikanterna kunde koncentrera sin uppmärksam-

het på snöstörsättaren och distraherades inte av annan trafik i någon högre grad.

Den låga trafikvolymen medförde också att samspelet med annan trafik i sam-

band med själva passagen blev en relativt enkel och resurssnål uppgift. Vägens
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sträckning på den plats där arbetsfordonet skulle passeras är en annan faktor som,

förutom trafiken, kunde förväntas påverka hur besvärlig uppgiften upplevdes. Att

snöstörsättaren var placerad ganska nära en efterföljande kurva tycks i denna stu-

die inte ha lett till några större problem för den övervägande delen av trafikan-

terna. Kanske förväntade sig trafikanterna inte att få möte eller ställas inför oför-

utsedda händelser vid omkörning av arbetsfordonet beroende på att de ansåg sig

vara väl förtrogna med vägen (60 % av detillfrågade angav att de passerade den

aktuella platsen minst en gång i veckan). Att så många som 60% av detillfrågade

passerade platsen minst en gång i veckan kan dessutom ha medfört att de var mer

uppmärksamma på ovanliga inslag i miljön. Det är tänkbart att snöstörsättaren

utgjorde ett sådant inslag.

Förväntan

Bilkörning baseras i hög grad på vanor, regler och föreställningar som vi skaffar

oss genom erfarenhet från hur det brukar se ut i trafiken, hur vi brukar agera och

vad man kan förvänta sig av olika typer av fordon och i olika situationer. En

anledning till att trafikanterna inte upplevde passagen av snöstörsättaren besvär-

lig eller stressande kan vara att vi som trafikanter är relativt vana vid arbets-

fordon i trafikmiljön, och att trafikanterna i studien kände sig tillfreds med

utmärkningarna på det uppställda fordonet och förstod hur de skulle agera.

Även om de två förstärkta utmärkningsalternativen inte presenterade varnings-

budskapet på ett för trafikanterna totalt nytt sätt så var de betydligt påtagligare

jämfört med den traditionella utmärkningen. Detta åstadkoms genom användning

av flera blixtljus (alternativ 3) och det nya fluorescerande materialet i skylt och

skärmar (både alternativ 2 och 3). De förstärkta utmärkningarna kunde därför

uppfattas av trafikanterna som en kraftigare varning än normalt i motsvarande

situation, särskilt alternativ 3 med både extra blixtljus och fluorescerande detal-

jer. Trafikanterna kände då rimligen inte riktigt igen sig när de kom ifatt arbets-

fordonet med de förstärkta utmärkningarna, och kunde därför förväntas reagera

med ökad stress och en upplevelse av ökade besvär med att hantera situation.

Studien resulterade dock inte i några sådana effekter. En möjlig förklaring kan

vara att ju intensivare utmärkningen är, och ju mer den skiljer sig från den tradi-

tionella, desto mer observanta men också osäkra blir trafikanterna. De blir osäkra

på utmärkningen, undrar varför arbetsfordonet är ovanligt tydligt utmärkt och

vad som förväntas av dem. Trafikanterna har ingen erfarenhet eller färdig regel

att falla tillbaka på, och måste därför återgå till en mera medveten beteende-
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nivå. Resultatet blir Ökad uppmärksamhet och beredskap för att hantera de nya

kraven från uppgiften och på så sätt undvika besvärligheter och stress.

Vad såg trafikanterna i utmärkningen?

Den komponent i utmärkningen som sågs av flest trafikanter var genomgående

de blixtljus som användes för att påkalla uppmärksamhet oberoende av hur

många blixtljus som användes. När det gäller skyltar är det värt att notera att hela

17 % av totalt 69 trafikanter angav att de sett en skylt för påbjuden körriktning .

Någon sådan skylt fanns dock inte representerad i något av detre utmärknings-

alternativen. Detta är ett bra exempel på att vi som trafikanter i vissa situationer

är vana vid att se och förväntar oss vissa skyltar. Märket påbjuden körbana

brukar kanske finnas i anslutning till vägarbeten, och särskilt på arbetsfordon

som det i studien. Trafikanterna trodde sig då hasett ett sådant och svarade det.

Påverkan på körsätt

Resultaten visar att trafikanterna inte upplevde någon tveksamhet om hur stör-

sättaren kunde bete sig. De var säkra på vad de kunde förvänta sig av arbetsfor-

donet. Insikt om arbetsfordonets möjliga agerande borde betyda att trafikanterna

förstod att de var tvungna att anpassa sitt körsätt och iaktta försiktighet i sam-

spelet med arbetsfordonet. Ungefär hälften av de tillfrågade trafikanterna i alla

tre betingelserna (totalt 55 %) angav också i enlighet med detta att deras körsätt

påverkades. Den ända typ av påverkan som rapporterades var att hastigheten

sänktes vid upptäckt av arbetsfordonet. En rimlig förklaring är att hastighets-

reduktion är den åtgärd som vanemässigt vidtas för att hantera en ovan situation

och hålla belastningen på en nivå som inte resulterar i besvär och stress. Man kan

också tänkas att det finns trafikanter som gjort det till en vana attmireagera

eller förändra sitt körsätt i närvaro av vägarbetsfordon. Häri ligger en fara. Skulle

de återstående 45% av trafikanterna inte alls ha påverkats i sitt körsätt så har vi

ett stort problem. Eventuellt kan det vara så att dessa trafikanter, eller någon

andel av dem, påverkats trots att man inte angett det speciellt vid intervjun. Man

kan rutinmässigt ha ändrat sitt körsätt och förhållningssätt till situationen utan att

reflektera över det. Anpassningen har varit en självklarhet och inte uppfattats

som ett förändrat körsätt.

Hastighet

Hastighetsmätningarna visade att den traditionella utmärkningen resulterade i

högre hastigheter vid sj älva passerandet av arbetsfordonet än alternativet med

extra blixtlampor och fluorescerande material i skylt och skärmar. Reflexmate-
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rialet i den traditionella utmärkningen har troligen gjort att den upptäcktes

senare, vilket medförde högre hastighet vid passerandet. Den förstärkta utmärk-

ningen förmedlade istället en påtagligare bild av fordonet, vilket uppmanade till

förhöjd uppmärksamhet och lägre hastighet. De hastigheter som uppmättes vid

passage av snöstörsättaren får ändå betraktas som relativt låga för samtliga tre

utmärkningar. Medelhastigheterna var runt 50 km/h, och hastigheten översteg

inte i något fall skyltad hastighet.

Den uppmätta skillnaden i hastighet mellan alternativen var inte i överensstäm-

melse med den sj älvrapporterade påverkan på körsättet. Andelen trafikanter som

angav att de saktade in vid konfrontationen med snöstörsättaren var lika för de

tre utmärkningsalternativen (ca 50 0/0). En förklaring till den jämna fördelningen

av trafikanter som angett att dom saktade in kan delvis vara att man vid passe-

randet sett radarn som var monterad på arbetsfordonet och efter passerandet

blivit stoppad av polisen. Polisens medverkan kan då habidragit till att trafikan-

terna i ren rädsla för att ha kört för fort sagt att man saktade in. Intervjupersona-

len var dock instruerad att upplysa trafikanterna om att man inte hade något som

helst syfte eller intresse av att kontrollera eller straffa trafikanterna med böter

eller körkortsindragning.

Det hade varit intressant att jämföra trafikanternas hastighet strax innan de kom

ifatt arbetsfordonet med deras hastighet vid sj älva passagen för att se om den för-

ändrades. Metoden som CEKON använde för hastighetsmätningen medgav inte

detta. Vi vet alltså inte om och i hur stor utsträckning individuella trafikanter

reducerat hastigheten när de passerade snöstörsättaren. Skillnaden mellan grup-

perna (utmärkningarna) kan ju ha funnits redan innan arbetsfordonet upptäcktes.

Svaren på bakgrundsfrågorna tyder dock på att trafikantgrupperna var homogena.

Det finns därför ingen anledning att tro att de skulle skilja sig åt i hastighetsval,

utan att den uppmätta hastighetsskillnaden orsakades av olikheterna i utmärk-

ningen.

Till diskussionen kan tilläggas att vi utifrån studien inte'kan generalisera resul-

taten i upplevelser och hastigheter. Det totala antalet deltagare i försöket är för

litet. Detta dilemma förekommer inte sällan vid försök av den här karaktären.

Effektstudier i samband med vägarbeten bör ändå stimuleras med rekommenda-

tionen att förbättra och strama upp metodiken.
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7 Slutsatser

Trafikanterna tyckte genomgående att snöstörsättning är ett viktigt arbete

oberoende av vilket utmärkningsalternativ de hade konfronterats med.

Vid förstärkt utmärkning (alternativen 2 och 3) visste flera trafikanter vad

arbetsfordonet gjorde än vid traditionell utmärkning (alternativ 1).

Inga skillnader i trafikanternas upplevelser kunde påvisas mellan de utmärk-

ningar av arbetsfordonet som studerades.

För samtliga utmärkningar av arbetsfordonet ansåg en majoritet av trafikan-

terna att det var lätt att upptäcka arbetsfordonet.

Blixtljusen var den komponent i utmärkningen som flest trafikanter uppgav

att de sett.

Trafikanterna ansåg att skyltningen i samtliga tre utmärkningsalternativ gav

tillräcklig information.

Trafikanternas förväntningar kan påverka vilken information de inhämtar

från en utmärkning (vilka skyltar de ser ).

Trafikanterna ansåg att det var lätt att köra om arbetsfordonet.

Trafikanterna upplevde ingen stress i samband med passage av arbetsfordo-

net.

Trafikanterna var säkra på arbetsfordonets agerande, och vad de kunde för-

vänta sig av det.

Ungefär hälften av trafikanterna uppgav att närvaron av arbetsfordonet hade

påverkat deras körsätt. Den vanligaste förändringen .var reducerad hastighet.

Den traditionella utmärkningen resulterade i den högsta hastighetsnivån.

Uppmätta maxhastigheter översteg inte Skyltad hastighetsgräns.
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Bilaga 2

Intervju med trafikanter

efter passage av snöstörsättare

vid Gettjärn, Värmland

Inledning

/Någon lite arsa/(tande inledning/

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

anknytning till det Vägavsnitt Du just passerat?

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

Vägavsnitt, där Vägverket utför arbete. På sikt vill vi försöka åstadkomma

förbättringar, såväl för förbipasserande som för arbetare.

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

passerat, sett ur trafikantens synvinkel.

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

Vägavsnittet idag.

Det är Viktigt att Du svarar ärligt. Inga svar är rätt eller fel! Det är Dina

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

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

gruppmaterial.

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

att svara/

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

köra vidare/

Glöm inte att tacka trafikanterna för deras medverkan!! -

Karamell eller frukt eller festis?

 

'Arbete på Väg, Referensarbetsplatser' Lena Nilsson, VTI
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7)

Bilaga 3

Frågor till trafikanter
Efter passage av snöstörsättare

vid Gettjärn, Värmland

Hur ofta kör Du den här Vägen?

.. nästan varje dag (t ex varje vardag)

.. några gånger i veckan

.. några gånger i månaden

.. några gånger om året

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

Har Du bråttom till Ditt resmål?

ja, nej

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

senaste 3 kilometrarna?
ja, nej

om ja => Fortsätt medfråga 4

om nej => TACKFÖR DIN MEDVERKAN!

Var det svårt att upptäcka vägarbetsfordonet?

Skalan inte alls ---> mycket (svårt)

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

Upptäckte Du vägarbetsfordonet i tillräckligt god tid?

ja, nej

Följdfråga: Vad fick Dig att upptäcka vägarbetsfordonet?

Var det besvärligt att köra om vägarbetsfordonet?

Skalan inte alls ---> mycket (besvärligt)

Följdfråga: Varför var det ...... ..?

Var Du osäker på vad vägarbetsfordonet skulle kunna ta sig till

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

vägen)?

Skalan inte alls ---> mycket (osäker)
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13)

Bilaga 3

Påverkades Ditt sätt att köra av att vägarbetsfordonet var

närvarande?

ja, nej

omja => Hur påverkades Ditt körsätt?

Blev Du stressad av att behöva ta Dig förbi Vägarbetsfordonet?

Skalan inte alls ---> mycket (stressad)

Såg Du skyltarna på vägarbetsfordonet?
ja, nej

Följdfråga: Vilka skyltar var det?

vet ej, beskrivning

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

Dig) vid passage?

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

Följdfråga: Vilken information saknades?

Vad sysslade Vägarbetsfordonet med?

korrekt, fel, vet ej

Vägarbetsfordonet tvättade kantstolpar/satte ut snöstörar (välj

relevant vid varje deltest).

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

Tack för hjälpen!!
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Bilaga 4
Svarblankett snöstörsättare vid Gettjärn, Värmland

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

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

Fordon: P-bilD P-bil+släpCI L-bilCI BussD AnnatCl

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

CI några gånger i veckan

CI några gånger i månaden

CI några gånger om året

     

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

2) Bråttom? CI ja CI nej

3) Lagt märke? CI ja Cl nej

4) Svårt upptäcka? l 2 3 4 5

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

5) I tid? CI ja CI nej

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

6) Besvärligt köra om? 1 2 3 4 5

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

7) Osäker på VVfordon? l 2 3 4 5

8) Körsätt? CI ja E] nej

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

9) Stressad? l 2 3 4 5

10) Skyltarna? Cl ja Cl nej

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

l 1) Mer information? 1 2 3 4 5

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

12) Åtgärd?? EI vet ej D fel
CI korrekt ..................................................... ..

 

13) Viktigåtgärd? 1 2 3 4 5



1)

2)

3)

4)

5)

6)

6)

7)

9)

Bilaga 5

Instruktion för attityd-intervju av trafikanter

vid snöstörsättning vid Gettjärn, Värmland

Flera personer avdelas för att genomföra intervjuerna. Endast trafikanter i

en färdriktning (de som kört om störsättaren) intervjuas.

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

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

Intervjuerna bör ske efter att bilisterna just passerat hindret (snöstör-

sättaren). Intervjuerna ska ske på en plats utanför arbetsområdet som inte

är synlig från den plats där trafikanterna kör om snöstörsättaren. Intervju-

platsen ska vara en plats där det är enkelt och trafiksäkert att vinka in

trafikanterna.

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

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

(Snöstörsättaren är väl bara ute och jobbar under dagtid/ arbetstid?!).

Det är viktigt att alla bilister "behandlas" lika, t ex att exakt samma frågor

ställs och helst "på samma sätt". Föregrip inte svaret genom att "säga för

mycket" i samband med frågan!

Notera svaren från varje trafikant på separat svarsblad. De blir då mycket

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

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

på svarsbladet.

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

minuters pass).

Det är lättare att analysera svar som är lite mer strukturerade. Därför får

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

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

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

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

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

stämmer med hans/hennes uppfattning.
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