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FÖRORD

Detta meddelande utgör avrappörtering av det arbete

som utförts på planprojektet "Vägens Visuella ledning

vid mörkertrafik". Projektet har bekostats av och ut-

förts i samarbete med Statens vägverk.
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Vägens visuella ledning i mörker

av Gabriel Helmers
Statens_väg- och trafikinstitut
Fack _ l *
581 01 'LINKÖPING:

SAMMANFATTNING

Vägens dåliga synbarhet eller dåliga visuella ledning .

utgör ett problem.vid mörkertrafik på fordonsbelysta

vägar; För att på ett insiktsfullt sätt förbättra vä-

gens visuella ledning fordras att man har tillgång till

goda metoder för mätning av visuell ledning. Några så-

dana metoder finns för närvarande inte. Mot denna bak-

grund har syftet med projektet varit att arbeta fram

förslag till metoder för mätning av vägens visuella

ledning.

Arbetet har utmynnat i ett förslag till fältmetod.

Metoden utgör en utveckling av den metod, som under en

följd av år använts vid uppmätning av siktsträcka till

hinder på vägbanan under mörker. Metoden innebär att

man under körning mäter det avstånd på vilket en förare

upptäcker förändringar i vägens linjeföring.

Vid sidan av fältmetoden föreslås experiment med en i

laboratoriet uppbyggd datorstyrd simulerad Vägbild.

Avsikten är att man med simuleringsteknik skall kunna

studera hur placeringen av visuella hjälpmedel som t ex

vägkantSreflexer och vägmarkeringar bör utföras för

att uppnå en så god visuell ledning som möjligt.

Avslutningsvis dras riktlinjer upp för det fortsatta

arbetet. Detta innefattar såväl utprövning av fält-

metoden som vidareutveckling av simulatortekniken.
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Bakgrund

Vägens.nedsatta synbarhet Vid mörkerkörning upplevs

som ett stort problem av flertalet bilister.

I vissa mörkerkörningssituatiOner är vägens synbarhet

särskilt dålig som t ex vid körning på våta, släta_väg-

banor med stor speglande reflexion, vid körning i

smutsigt väglag då smutsen utjämnar vägrummets naturliga

kontraster, vid körning i dis och dimma då strålkastar-

ljusets brytning skapar en ljus kontrastreducerande

"vägg" framför fordonet samt vid bländning under for*

donsmöten.

I syfte att förbättra informationen_till föraren om'

vägens sträckning märks vägen ut med Vägmarkeringar

och ibland också med vägkantsreflektorer båda av retro-

reflekterande material. För särskild utmärkning av

skarpa kurvor, fasta hinder nära körbanan och vid av-

farter använder man olika markeringsskärmar.

Då det för närvarande inte finns någon bra objektiv

metod för mätning av vägens visuella ledning finns

det heller inget bra beslutsunderlag för åtgärder,

som syftar till att en viSs standard uppnås vad gäller

vägens synbarhet.

Planprojektets målsättning

 

Syftet med projektet har varit att studera förutsätt-

ningarna för mätning av vägens synbarhet med utgångs-

punkt från förarens behov av information om vägens

fortsatta sträckning. Arbetet skulle om möjligt leda

fram till konkreta förslag till metodutveckling för

mätning av vägens visuella ledning.
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Olycksrisk vid mörkertrafik

 

I Olycksrisken vid mörkertrafik är ungefär dubbelt så'A

stor som för dagsljustrafik, Att en stor del av risk*

ökningen beror på försämrade synbetingelSer visas av

att vägbelySning reducerar olyckstalen avsevärt (N3O%),

(Widén 1974).

Samband har framtagits mellan olyckskvot för singel-

.olyckor och geometrisk vägstandard (beskriven som medel-

'sikt) under dagsljus och mörker enligt nedanstående

figur. (Andersson & Nilsson 1978).
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Hur skall dessa samband tolkas? En möjlig förklaring

är att den av geometrisk standard oberoende olycks-

kvoten under dagsljusförhållanden beror på att föraren

får tillräcklig information om vägens sträckning för

att korrekt anpassa sin körning efter de krav vägen

ställer. Under mörker får däremot föraren ofta otill-

räcklig information om vägens geometri. Den otillräck-

liga informationen förhöjer risknivån i proportion till

de krav på styrning som vägens geometri och fordonets

hastighet ställer. Olyckskvoten skulle på så sätt vara

omvänt proportionell mot vägens geometriska standard

under förutsättning att föraren inte i tillräcklig

utsträckning kompenserar en försämring av den geomet-

riska standarden med sänkt hastighet, I detta samman*

hang är det intressant att notera att fordonshastig-

heterna i mörker i-allmänhet är lika höga som under

dagsljusförhållanden (Nilsson, l978).
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Olyckskvotens samvariation med vägens geometriska stan-j

dard under mörker kan tolkas så att ju sämre geometrisk

standard hos vägen desto bättre visuell ledning måSte

tillförsäkras föraren för att kompensera att en krokig

väg innehåller mycket mera information på en sträCka -

av viss längd än motsvarande sträcka på en Väg med

svaga, mjuka kurvor.

 

Människans varseblivningsförmåga

Under dagsljusförhållanden får människan via.synen en

stor mängd information om det 3-dimensionella rummet

framför henne Denna information sammanfattas mOmen-

tant i en korrekt rumsupplevelse. Förutsättningen för

detta är att ett överflöd av information överförs som

då endast kan sammanfattas i en tolkning 4 en varse-

blivninge (Gibson 1950),

Fordonsföraren har därför ingen svårighet att under

dagsljus och god sikt korrekt varsebliva vägrummet fram

till närmaste sikthinderø Under mörkertrafikförhållan-

den däremot har föraren ej tillgång till detta överflöd

av visuell information från vägrummet. Ljusförhållan-

dena sätter bl a snäva gränser för siktlängden. Vid

helljus får föraren regelmässigt ej tillräcklig infor-

mation om frisiktlängden för att kunna göra riskfria

omkörningar, Vid korrekt inställda halvljus är väg-

banans synbarhet omkring 70 m på plan rak väg förut-

satt att föraren ej blir utsatt för bländning från

mötande trafik. Vid ogynnsamma förhållanden som t ex

vid möte av ett fordon med hög bländning på en våt,

slät, mörk vägbana erhålls momentant siktlängder ner

mot 0 m.

Bortom gränsen för själva vägbanans synbarhet under

mörker finns ofta viss information tillgänglig angående

vägrummets utseendee Denna information kan bestå dels
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av vägmarkeringar och vägkantsreflektOrer och dels av

.andra fordons strålkastare och bakljus men också av

grupper av fasta ljuskällor som tillhör vägen (väg-

belysningsarmaturer) eller som står i vägens närhet

(fastighetsbelysning)i Vägens diken och slänter liksom

vägens omgivning i form av skogsskärmar o dyl bidrar

också med information om vägens fortsatta sträckning.

Det utmärkande för denna information är att den utgör

ett otillräckligt underlag för att garantera en korrekt

varseblivning, vilket ofta resulterar i att trafikanten

under mörker får en felaktig upplevelse av trafiksitua-

tionen, Detta kan ta sig uttryck i att han missbedömer

sitt eget läge på vägen, att han missbedömer medtrafi-

kanternas beteenden eller lägen eller att han miss-

bedömer vägens fortsatta sträckning eller utformning.

Vår varseblivningsförmåga är således under mörkertra-

fikförhållanden i hög grad nedsatt.

De felbedömningar som dock görs i dagsljus gäller i

hög utsträckning prediktioner av medtrafikanternas

beteenden under de närmaste sekunderna eller predik-

tioner av vägens utseende bortom ett sikthindere

Sådana prediktioner är med nödvändighet av sannolik-

hetsmässig nature

Vägrummets synbarhet

 

Vägrummet utgör ramen för allt trafikantbeteende. Väg-

rummets synbarhet är därför en nödvändig förutsättning

för Säker trafik"

I syfte att förbättra vägrummets synbarhet under mörker

finns flera möjligheter. Den mest effektiva torde ut-

göras av vägbelysningç Vägbelysningen bör därför i

första hand övervägas på vägar med hög olycksbelastning.

Då vägbelysning ej kan komma i fråga annat än på be-
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gränsade vägavsnitt behandlas den möjligheten ej fort-

sättningsvis.

Vägbanans synbarhet är i hög.utsträckning beroende av

vägytans textur i samverkan med vädret. Då vägbanan är

våt och slät är strålkaStarljUsets retroreflexion'

mycket låg p g a speglanderreflexion; Vägbanor.med

grov yttextur bryter däremot vattenfilmen med för-

hållandevis hög retroreflexion och god synbarhet som

följd. Då vägbanan.är torr är det däremot ljusheten

hos beläggningsmaterialet som i huvudsak bestämmer

retroreflexionent Vägens yta bör således ha en grov

yttextur för att garantera god synbarhet under mörker

i såväl torrt som vått tillstånd.

För att förbättra den för trafikanten tillgängliga

informationen angående vägens sträckning används väg-

markeringar och vägkantsrefleXer. En stor nackdel hos

Vägmarkeringar med nuvarande utformning är att de i

hög utsträckning förlorar sin retroreflektiva förmåga

vid vått väglag p g a speglande reflexion. En avsevärd

nackdel är också att retroreflexerna i markeringarna

snabbt förstörs vid dubbdäcksslitage. Vägkantsreflexer

har däremot god retroreflektiv förmåga oberoende av

väderförhållandena under förutsättning att de är rena

från smuts och snö; Rengöring av Vägkantsreflexerna

utgör här det Största problemet. (Forsberg 1978)

Det avstånd på vilket en vägmarkering eller en väg-

kantsreflex kan ses under mörker beror i enlighet med

det ovanstående på ett stort antal faktorer. De vik-

tigaste torde vara fordonsstrålkastarnas ljusstyrka

i riktning mot vägmarkeringen eller Vägkantsreflexen,

bländning från mötande fordon, vägbanans yttextur,

vädret (klart, regn, dimma, snöfall etc), reflexmateria-

lets kvalitet och tillstånd (nedsmutsat, slitet),

reflexens eller markeringens synvinkelmässiga storlek.
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Det ska här endast konstateras att det torde föreligga

ett stort behov av produktutveckling både vad gäller

själva vägbanans reflexionsegenskaper som egenskaperna

hos såväl vägmarkeringar som-vägkantsreflexer. I ideal-

fallet borde Vägmarkeringar och vägkantsreflexer ha

minst lika god synbarhet under dåliga väderförhållanden

(t ex i regn) som.de idag har under goda.

Förarens behov av visuell ledning

Förarens absolut viktigaste uppgift är att genom styre

ning och hastighetsanpassning kontinuerligt kontrollera

fordonets läge på vägen. God synbarhet hos vägen är en

nödVändig förutsättning för detta, Information om for-

donets läge erhåller föraren huvudsakligen från väg-

rummet (vägbana, vägren, dike) alldeles framför for-

donet (i området 0450 m). Om man antar att fordonets

hastighet är 90 km/h (dvs 25 m/s) och förare-fordons-

systemets reaktionstid på ny information är 1 sek,

_skulle minimiavståndet vara 25 m för (användbar) in-

formation till föraren.

Skall föraren korrekt kunna utföra en åtgärd t ex att

anpassa hastigheten före en kurva, fordras dessutom att

han har en korrekt uppfattning om kurvans sträckning.

Detta innebär att en Viss del av kurvan måste vara

synbar (antag 25 m av kurvan) från ett avstånd som vid

sidan av reaktionstidssträckan (25 m) också ger föraren

en viss retardationssträcka som säkerhetsmarginal före

kurvan (antag redardationssträckans längd 25 m). Den

information från vägen som både fordrar riktnings-

och hastighetsförändring hos fordonet bör under dessa

förutsättningar överföras från vägen på ett avstånd

av minst 75 m.

Det torde vara rimligt att anta att föraren vid 90 km/h

har behov av information om vägens sträckning på av-
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stånd i storleksordningen 100-300 m framför bilen.

Vid vissa mera krävande manövrer.som tvex vid omkör-I

ning fordras information om vägens siktbegränsning på

avstånd upp mot 1 000 m. I dessa fall är information

om vägens krön och svackor nödvändig i såväl dagSljus

som mörker. Mot denna bakgrund utgör trafikantens

.bedömningar av frisiktslängden vid olika vägutformning

ett problem, som i alltför liten utsträckning har

'studerats.

Fordonsbelysningen är den jämte vägens reflexionsegen?

skaper viktigaste faktorn för vägens visuella ledning

i mörker. Den skall i samverkan med vägen (vägbana,

vägmarkeringar, vägkantsreflexer) skapa förutsätt-

ningar för att föraren kontinuerligt får tillfreds-

ställande information. Målsättningen för vägens visuella

ledning bör vara att halvljuset skall utgöra den dimen-

sionerande ljuskällan för kontroll av fordonets läge

på vägen och att helljuset skall vara dimensionerande

för den visuella ledningen vid omkörningsmanövrer.

Förslag till empiriska metoder för studium av vägens

visuella ledning_1ämte utprövning

Metod för uppmätning av siktsträcka till förändringar

i vägens linjeföring (t ex kurva, krön, svacka, rak-

Metoden innebär att en försöksperson medföljer som

passagerare i en personbil. Försökspersonens uppgift

är att via en knappsats eller en spak rörlig i två

dimensioner indikerar upptäckt av förändringar i vägens

linjeföring. Impulserna från knappsatsen eller spaken

registreras genom en analogbandspelare tillsammans
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med vägimpulser från ett femte hjul och impulser som'

indikerar.var längs Vägen kurvan, krönet, svackan eller

-raksträckan börjar. Dessa senare impulser kan initieras

av experimentledaren som medföljer eller genom automaê.

tisk registrering vid passage av dessa punkter på Vägen.

Försökspersonens siktsträcka till förändringarna i Vä-

gens linjeföring kan sedan enkelt beräknas via dator.

varje kurva på en teStad vägsträCka identifieras genom

impulser vid passage av en väldefinierad start och

målpunkt.

Vid utprövning av metoden är det lämpligt att undersöka

i vilken grad den differentierar mellan vägbetingelser

smed uppenbart god resp dåligvisuell ledning.

Vägbetingelserna varieras dels med avseende på väder

(torr och våt vägbana) och dels med avseende på väg-

banans yttextur (slät och grov).

Två vägsträckor väljs ut, den ena med slät och den

andra med grov yttextur. I Övrigt skall vägsträckorna

vara så lika varandra som möjligt.4

Mätning av den visuella ledningen enligt metoden ut-

förs med hjälp av ett litet antal försökspersoner vid

uppehållsväder och regn. Siktsträckemätningarna

kompletteras med Subjektiva bedömningar av vägens

synbarhet samt med verbala rapporter vad gäller de

delar av Vägen som först framträder och förmedlar in-

formation om vägens sträckning.

Upprepade mätningar ger information om metodens relia-

bilitet varVid samtidig mätning på förare och försöks-

person jämte jämförelse med subjektiva metoder ger en

uppfattning om metodens validitet.

Visar utprövningen att metoden är användbar öppnas

möjligheter att systematiskt studera vägens visuella
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"ledning och hur denna förändras med t ex väder, bländ-

ning, Vägbanans textur, vägmarkeringar, vägkantsreflexer

och vid interaktiOner mellan desSa parametrar.

En svårighet att syStematiskt studera vägens visuella

ledning vid fältförsök är att en vägsträckas geometri

ej kan varieras. Resultatens generaliSerbarhet till

vägsträckor med annan linjeföring blir därför begränsad

och måste empiriskt prövas. Denna svårighet kompenseras

i de flesta fall av att resultat erhållna i en realis-

tisk fullskalesituation äger en bättre validitet

än resultat erhållna i en simulerad situation. Vid

experiment där man dels måste variera vägens linjefö-

ring slumpmäSSigt och dels strikt kontrollera ovid-

kommande variabler i vägmiljön återstår endast möjlig-

heten att simulera vägen i laboratoriet. För att sedan

kontrollera validiteten hos laboratorieresultaten

måste en upprepning av vissa betingelser därefter

göras i reella trafiksituationer.

Studier av förarens varseblivning av Vägen med hjälp

êY-§E_§2E§lê§ê§-!ê9ê§l§i_g __________;_; ___________ __

Simuleringsteknik torde vara fördelaktig vid studium

av hur trafikantens upplevelser av vägrummet påverkas

av olika viSuella hjälpmedel i vägmiljön. Inom plan-

projektet har ett arbete inletts på att bygga upp en

för experimentella ändamål användbar vägbild. Den

första etappen i detta arbete är avslutad. Vägen simu-

leras genom "vägkantsreflexer". Vertikal- och horison-

talkurvradierna liksom flödeshastigheten hos den simu-

.lerade vägen kan varieras inom vida gränser. I en

andra etapp avses den del av vägbanan som belyses i

halvljus, komplettera nuvarande vägbild. Skälet till

att vägbilden i den första etappen av utbyggnaden

simuleras genom "vägkantsreflexer" och inte genom "väg-

markeringar" är i första hand att vägmarkeringar har
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.dålig synbarhet i dåligt väglag SåSOm väta (då behovet'

av visuell hjälp är störst) samt i andra hand på att' .

_vägbanemarkeringar redan_på relativt korta avstånd

'ses och belyses i sådana små vinklar att de blir syn-

vinkelmässigt närmast omöjliga att urskilja; Allt

detta torde innebära att man'med vägkantsreflexer

antagligen kan åStadkomma större förbättringar av

vägens-visuella ledning än med ett förändrat utförande

-av nuvarande vägmarkeringar-

Genom den här beskrivna simuleringen av vägrummet avses

i en första etapp olika utföranden av vägkantsreflexer

kunna utvärderas i relation till väggeometrin som t ex

betydelsen av avStåndet mellan reflexstolpar, reflexens

höjd över vägbanan etc.

Efter ytterligare utveckling av vägbilden kan förförsök

utföras vid vilka man mäter dels förmågan att manövrera

"fordonet" genom olika väggeometrier och dels upplevel-

sen av väggeometrin genom att försökspersonerna får

göra bedömningar av relevanta egenskaper hos vägens

linjeföring som t ex frisiktslängden eller omkörnings-

tillfällen, lämplig haStighet eller styrkan hos olika

kurvor etc. Vilka beroendemått man bör välja vid huvud-

försöken kan fastställas först med ledning av de er-

farenheter, som erhållits vid förstudierna.
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