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Användning av tänd fordonsbelysning vid olika dagsljus-
förhållanden under vintern 1975/76

av Hans Sävenhed

Statens väg- och trafikinstitut
Fack _

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Under vinterhalvåret 1975-76 utförde VTI en undersök-

ning om i vilken omfattning bilar framfördes med någon

form av tänd fordonsbelysning under dagsljusförhållan-

den.

Syftet med undersökningen har varit att studera hur

frekvent varselljusanvändningen är utifrån den propa-

ganda som förekommer och hur användningen varierar med

yttre förhållanden.

I genomsnitt 3 av 4 bilar framfördes med tänd fordons-

belysning under dagsljusförhållanden utanför tätort.

Användningen varierar med såväl ljusförhållanden som

väderleksförhållanden. Vid dåliga ljusförhållanden i

kombination med nederbörd, dis eller dimma är använd-

ningen i genomsnitt drygt 90% medan ungefär varannan

bil har tänd fordonsbelysning vid goda ljusförhållanden

och klart Väder.
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II

Användning av tänd fordonsbelysning vid Olika dagsljus-
förhållanden under vintern 1975/76

av Hans Sävenhed
Statens väg- och trafikinstitut
Fack _
581 01 LINKÖPING

ABSTRACT

During the winter half-year Of l975-76 VTI made an in-

vestigation as to which extent cars were driven with

some sort of daytime vehic1e lighting, running lights.

The purpose of the investigation has been to study the

use of running lights in relation to the current pr0pa-

ganda and alSo how the use varies with external condi-

tions.

On an average 3 of 4 cars were driven with running

lights outside urban areas.

The use of running lights varies with the light condi-

tions as well as with the weather conditions. In Poor

light conditions combined with rain (snow), haze or fog

the use is on the average well above 90% while in good

light conditions and clear weather about 1 of 2 cars

uses running lights.
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BAKGRUND OCH SYFTE

Under vinterhalvåret 1975-76 utförde VTI en under-

sökning om i vilken omfattning bilar framfördes med

någon form av tänd fordonsbelysning under dagsljus-

förhållanden.

Undersökningen genomfördes på slumpmässigt valda väg-

sträckor i mellerSta Sverige. Varje vägsträcka stu-

derades under två på varandra följande hela dagsljus-

perioder.

Samtidigt registrerades den bakgrundsinformation som

kan tänkas påverka användning av tänd fordonsbelysning

under dagsljus t ex allmän ljusnivå och väderleksför-

hållanden.

I fortsättningen används begreppet varselljus med

innebörden någon form av tänd fordonsbelysninguunder

dagsljusförhållanden.

Syftet med undersökningen har varit att studera hur

frekvent varselljusanvändningen är utifrån den propa-

ganda som förekommer och hur användningen varierar

med yttre förhållanden.

Det har också varit möjligt att studera förekomsten

av olika typer av tänd fordonsbelysning under dags-

ljusförhållanden.
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OMFATTNING OCH GENOMFÖRANDE

Undersökningen är baserad på de uppgifter som samlades

in från 10 olika platser i mellerSta Sverige enligt

nedanstående tabell.

Mätplats Mätdag Veckodag

l RV 15 Söderköping lO-ll/ll-75 Mån-tis

2 RV 34 Linköping l4-lS/ll-75 Fre-lör

3 Rv 26 Jönköping 04-05/12-75 Tor-fre

4 RV 33 Vimmerby lO-ll/12-75 Ons-tor

5 E4 Jönåker 2l-22/01-76 Ons-tor

6 RV 220 Katrineholm 30-31/01-76 Fre-lör

7 E4 Stavsjö 01-02/02-76 Sön-mån

8 E4 Gistad lO-ll/02-76 Tis-ons

9 E3 Mariefred 15-16/02-76 Sön-mån

lO E4 Nyköping 28-29/02-76 Lör-sön

På dessa platser noterades varje bil efter riktning,

fordonsbelysning (tänt parkeringsljus, halvljus eller

speciellt monterat varselljus). Totalt registrerades

varselljusanvändningen under 305 st lS-minutersperioder,

varvid riktningsuppdelningen medfört att analysen

kunnat göras på 610 mätperioder. 19 600 bilar pas-

serade mätplatserna under observationstiden. Vidare

mättes ljusförhållanden på platsen med hjälp av en lux

och luminansmätare (fabrikat Hagner Universal modell

82) för varje lS-minutersperiod.

Allmänbelysningen och Vägens luminans (utstrålning

eller reflektion) uppmättes var för sig. Väderleken

noterades varje lS-minutersperiod enligt följande:
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Klart väder

Mulet väder

Dis, dimma

Nederbörd»
l
b
-
W
M
P
'

Dessa uppgifter tillsammans med följande variabellista,

har använts vid olika regressionsanalyser.

Antal inkommande fordon.

Antal fordon med någon slags belysning tänd.

Antal fordon med parkeringsljus tänt.

Antal fordon med halvljus tänt.

Antal fordon med särskilt monterat varselljus tänt.

Tid på dygnet.

Antal dagsljustimmar.

Veckodag

Vägbanans luminans (candela/m2)

H
m
e
O
N
U
W
I
b
U
J
N
H

0. Allmänbelysningen (lux).

ll. Väderlek.

12. Förmiddag - eftermiddag.

13. Hastighetsgräns.

l4. Årsmedeldygnstrafiken.

15. Mätplats (1-10).

16 Riktning (1-2).

17. Vägkategori (Eur0paväg, riksväg, länsväg).

l8. Avstånd till närmaste större tätort.

19. Avstånd från närmaste större tätort.

20. Relativ användningsfrekvens av tänd fordons-
belysning.

Eftersom målsättningen har varit att studera varsel-

ljusanvändningen och dess variation när olika variab-

ler förändras, har "antal fordon med någon slags be-

lysning tänd/antal inkommande fordon" använts som

beroende variabel. Vidare har antal inkommande for-

don använts som vikt. Detta påkallat av att variatio-

nen i flödet vid observationstillfällena varierat

mellan inget fordon alls och upp till 99 st ( i genom-
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snitt passerade 32,1 bilar vid varje lS-minuterspass).

Vid analys av samband mellan de observerade variabler-

na och den beroende variabeln - den relativa använd-

ningsfrekvensen har stegvisa regressionsanalyser ut-

förts.
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RESULTAT

Den relativa användningsfrekvensen av tänd fordons-

belysning under dagsljusförhållanden i det undersökta

materialet har varit 75 % (5,6 % med tänt parkerings-

ljus, 62,6 % med tänt halvljus och 6,8 % med tänt

monterat varselljus).

Vid en Vägd regression med den relativa användnings-

frekvensen som beroende variabel och övriga variabler

som oberoende variabler erhölls en multipel korrela-

tionskoefficient = 0,87 (R2-Värde = 0,75). De obe-

roende variabler som uppvisade det starkaste sambandet

med den relativa användningsfrekvensen var följande

0_ Allmänbelysningen rlO = -O,72

0 Vader rll = 0,64

0 Vägbanans luminans r9 = -O,62

Dessa variabler är emellertid inte oberoende av var-

andra. På grund av detta uteslöts vägbanans luminans

ur analysen, eftersom den var starkt korrelerad med

allmänbelysningen, och med hjälp av partiella korre-

lationskoefficienter studerades hur de två öVriga,

väderlek och allmän belysning var för sig påverkar

varselljusanvändningen.

De partiella korrelationskoefficienterna beräknas en-

ligt följande

rYX _ rerxz

//l-rZXZ//l_r2YZ

d v 5 korrelationen mellan Y och X studerades då Z

hålls konstant.
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De ursprungliga korrelationskoefficienterna kan sche-

matiskt anges på följande sätt:

Allmänbelysning

V10
.\

r = -0,72
V20V10

r = -0,57V
V10 ll Relativa användningsfrekvensen

V
20

r = 0,64

V20V11

Väderlek

V11

Först beräknas partiella korrelationen mellan V och
10

V20 då vil hålls konstant.

-O,72+O,64-0,57
V V V =20 10, 11 J1_(_0,57)2 /1-0,642

r

 

= -O,56

 

Sedan beräknas på samma sätt partiella korrelationen

mellan V11 och V20 da VlO halls konstant.

r _ O,64-0,72-O,57V - = 0,40
Jä-(-0,57 2 /i-(-0,72)2V20V11, IO

Om någon av de ovan beräknade partiella koefficienterna

= 0 eller nära 0, kan det kausala sambandet beskrivas

på något av följande sätt:

xI--oxi--+Y, X'-_-*XW-__*Y
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Om så vore fallet skulle det innebära att den i analy-

sen erhållna korrelationen mellan Xl och Y eller X2

och Y är skenbar, och har uppstått på grund av att de

oberoende variablerna Xl och X2 är starkt korrellerade

med varandra. Eftersom de partiella korrelationskoef-

ficienterna som här beräknats, -O,56 och 0,40 båda är

signifikant skilda från 0, innebär detta att både

väderlek och allmänbelysningen var för sig är korrel-

lerade med, den relativa användningsfrekvensen, varvid

det kausala sambandet kan åskådliggöras enligt följ-

ande.

2

/:::1Y
X
1

Vid en stegvis regressionsanalys erhölls i första

steget variabeln allmänbelysning. I det andra steget,

erhölls variabeln väderlek. Den multipla korrelations-

koefficienten för dessa båda variabler var r = 0,79.

Allmänbelysningen och väderleken förklarar således en

stor del av den ursprungliga variansen.

Vidare har en uppdelning på vädertyp gjorts varvid

sambandet mellan relativa användningsfrekvensen och

allmänbelysningen vid klart väder, mulet väder, dis,

dimma respektive nederbörd studerades.

De 610 mätperioderna fördelade sig enligt följande:

1. Klart väder 188 st

2. Mulet väder 238 st

3. Dis, dimma 74 st

4. Nederbörd 110 st

GlO'st
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Följande medelvärden på den relativa användningen av

varselljus erhölls:

 

Väderlek

 

klart mulet dis ned.b.

 

anomsnitflig all' 12868 4250 2930 2678
manbelysning (lux)
Relativ'användnings-
frekvens

 

0,55 0,80 0,90 0,94'

 

   

 

  

I figur 1 redovisas det linjära regressionssambandet

mellan relativ användningsfrekvens av tänd fordonsbe-

lysning under dagsljusförhållanden för olika väderleks-

typer.

I figur 2 redovisas den relativa användningen av var-

selljus som funktion av allmänbelysning vid klart väder

för förmiddag och eftermiddag. Användningsfrekvensen

är vid låg allmänbelysning högre på eftermiddagen än

på förmiddagen. Detta kan bero på att förarna på för-

middagen startar utan att tända fordonsbelysningen då

de vet att det ljusnar mer och mer. På motsvarande

sätt tänder man belysningen på eftermiddagen tidigare

än vid motsvarande allmänbelysning på förmiddagen,

eftersom de vet att det snart blir mörkare.

Regressionslinjerna är uppritade i det intervall där

respektive vädertyp förekommer i materialet. Linjernas

inbördes placering i diagrammet tyder på att uppdel-

ningen i dessa Vädertyper varit meningsfull.

Den vinst man kan erhålla med en lag som innebär ett

obligatoriskt användande av varselljus torde alltså

vara en högre användningsfrekvens vid god allmänbelys-

ning och klart väder.
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Figur 1. Relativ användningsfrekvens av tänd fordons-
belysning som funktion av allmänbelysning
under dagsljus för olika vädertyper 1975/76.
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Figur 2.
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ALLMÅNBELYSNING (1000 lux )
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Relativ användningsfrekvens av tänd fordons-

belysning vid klart väder som funktion av

allmänbelysning under dagsljus under för-

resp eftermiddag vintern 1975/76.
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I samband med prOpaganda för varselljusanvändning i

slutet av 1960-talet i Finland, gjordes en undersökning

vinterperioden 1969/70 där man påvisade en variation på

mellan 40 och 75% i användningsfrekvensen under dags-

ljusförhållande utanför tätort. Dessa siffror är i

stort sett identiska med de resultat som erhållits

från det svenska materialet vintern 1975-76.

I Finland utfärdades en rekommendation från oktober

1970 och ett påbud från november 1972, att framföra

motorfordon med tänd fordonsbelysning under dagsljus-

förhållande och utanför tätorter under vintermånaderna.

Under rekommendationsperiOden varierade varselljusan-

vändningen mellan 61 och 96%, motsvarande variation

efter påbudet var 93 till 99%. Genomsnittsökningen

vid rekommendation beräknades till 34%-enheter och vid

påbud till 45%-enheter.

Den undersökta finska olycksstatistiken visar att från

vinterperioden före 1970-71 till de vinterperioder då

nästan samtliga fordon framfördes med tänd fordonsbe-

lysning har antalet olyckor i dagsljus utanför tätort

där flera parter varit inblandade minskat med 21%.

("Effekt på trafikolyckor av rekommenderad och påkal-

1ad användning av varselljus i Finland" VTI, 1976).
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Bilaga 1
sid 1(1)

Mätplatser för registrering av användning av tänd

fordonsbelysning vintern 1975-76.
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