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FÖRORD

'På uppdrag av vägverket har statens Väg- och trafik- _

institut (VTI) behandlat siktproblemet i samband med

vägprojektering. Arbetet har i ett inledningsskede

haft karaktären av en problemanalys och bedrivits dels

som en litteraturStudie, dels genom forskarintervjuer.

Bilaga B är skriven inom planprojektets ram av Hans-Erik

Pettersson, VTI trafikant- och fordonsanelningen.
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Siktproblem på väglänkar

av Göran Levander
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
FaCk _ i
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Inom vägtrafik är uppfattandet av omgivningen genom

synintryck av självklar, största betydelse. I plan-

projektet "Siktproblemet" har gjorts ansatser att se

problemet dels ur den enskilde trafikantens synpunkt,

dels ur summan av alla enskilda förares synpunkter.

Problemet har begränsats till förhållanden på väg mel-

lan korsningar s k väglänk under dagsljusförhållanden.

Möda har lagts på försök att se kOpplingen mellan sikt

och trafikeffekter som olyckor, tids-, bränsle- och

miljökonsumtion.
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Visibility Problems

by Göran Levander .
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

The individual's perception of his environment is of

obvious, major importance in road traffic. In this

brief entitled "Visibility Problems" an attempt has

been made to investigate the problem from the indivi-

dual motorist's point of view, as well as from an aggre-

gate point of View representing all individual motorists.

The problem has been limited to conditions on roads

between crossings i-e road links during periods of day-

light. Efforts have been made to see the connections

between visibility and its consequences on traffic

such as accidents; consumptions of time and fuel and

environmental effects.
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Siktproblem på väglänkar

av Göran Levander

.Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack _

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Inom vägtrafik är uppfattandet av omgivningen genom

synintryck av självklar, största betydelse. Vid väg-

projektering skapas av projektören.(för bilisterna)

ett antal siktförhållanden, vilkas effekter av den

projekterande parten bedömts som svårförutsebara.

Därför har statens vägverk till statens väg- och trafik-

institut lämnat ett planprojekt benämnt "Siktproblemet".

I föreliggande skrift har gjorts ansatser att se prob-

lemet dels ur den enskilde trafikantens synpunkt, vil-

ket kallats mikrOplanet, dels ur aggregationen av alla

enskilda förares synpunkter, vilket kallats makrbpla-

net. Problemet har begränsats till förhållanden på

väg utan korsningar och anslutningar s k väglänk och

till dagsljusförhållanden.

De begrepp som används för att beskriva siktförhållan-

dena är stOppsikt, mötessikt och omkörningssikt. Dessa

"sikter" används vid projektering som grundläggande

standardbegrepp och ger upphov till en vägutformning,

som i sin tur vid en given trafikbelastning ger upphov

till skilda trafikeffekter. Dessa utgörs t ex av

olyckor, tids-, bränsle- och miljökonsumtion. Samban-

den mellan siktlängd och trafikeffekter är i många av-

seenden otillräckligt utredda och det föreslås därför

att som mest prioriterat projekt skall startas ett där

dessa närmare utreds. Projektet föreslås kallat "Tra-

fiktekniska samband linjeföring, typsektion-sikt", och
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varaen kombination av olycks- och trafikdataanalys,
analys av samband mellan olika sikt- och linjeförings-

mått, trafiksimulering i dator. Trafiksimuleringen

begränsas till förhållanden på tvåfältiga landsbygde
-Vägar med torr vägbana.
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Visibility Problems

by Göran Levander _
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

84581:Ol LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

The individual's perception of the-environment is.of

obvious, major importance in road traffic. When de-

signing roads, visibility conditions are created for

the motorist that, from the designer's point of view,

are difficult to assess beforehand. The National Road

Administration has therefore given a brief entitled

"Visibility Problems" to the National Road Research

Institute.

In the following publication an attempt has been made

to investigate the problem from the individual motorist's

point of View, referred to here as the micro-level, as

well as from an aggregate point of view representing

all individual motorists and referred to as the macro-

level. The problem has been limited to conditions on

roads without crossings or junctions, i.e. road links,

and during periods of daylight.

The terms used to describe visibility conditions are

stOpping, meeting and overtaking sight distances. These

sight distances are used as basic concepts in the design

of roads, resulting in a design that under given traffic

volumes results in varying consequences e.g. in terms of

accidents, the use of time and fuel, and environmental

effects. The relationship between sight distances and

their effects on traffic have been insufficiently studied

and it is therefore pr0posed to give major priority to

the setting up of a study in which üese conditions are

studied in greater detail. It is pr0posed to entitle
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the project "Traffic engineering relationships between

alignment, standard sections and sight distances", and

it will consist of a combination of-accident and traffic

data, an analysis of the relationship between different

sight distances and alignment dimensions, and traffic

simulation by computer. 'Simulation of traffic will be

limited to conditions on rural, two-lane roads with dry

road surfaCes.
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BAKGRUND

Inom vägprojektering används tre begrepp för att be-

skriva förarens siktförhållanden på den fria vägen,

stoppsikt, mötessikt och omkörningssikt. Dessa be-

skrivs enligt följande:

1. Stoppsikt (-Sträcka) den minsta sikt mellan ett

hinder på körbanan och föraren, som behövs för att

fordonet som körs med den dimensionerande hastig-

heten ska kunna stanna framför hindret.

2. Mötessiktøv'dubbla stoppsikten.

3. Omkörningssiktøv den minsta sikt som behövs för

att göra en säker omkörning vid den dimensionerande

hastigheten av ett fordon med lägre hastighet.

Begreppen kan översättas till väggeometri via en modell

för ett fritt fordon, om man gör vissa antaganden om

reaktionstider hos föraren, friktion mot vägen, ögon-

höjd, hinderhöjd, omkört fordons hastighet och omkö-

rande fordons accelerationsförmåga. Vid liten trafik-

volym kan detta vara tillfyllest, men vid större tra-

fikvolym däremot torde modifiering av detta förfarande

vara nödvändig. Väggeometri,trafikbelastning och

omgivande förhållanden ger upphov till en trafikprocess

vars utfall kan mätas i olyckor, restidskonSumtion,

bränsleförbrukning 0 s v. Inte enbart standardförare

med typfordon kör dock på våra vägar, utan Skilda for-

dons- och förarsammansättningar uppträder under olika

dagsljus- och väderförhållanden. Då allt för få under-

sökningar har gjorts angående dessas betvdelse, känner

man ofullständigt kopplingen mellan siktbegrepp och

trafikeffekter.
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Den ömsesidiga inverkan av väg, förare och fordOn kan

ses som ett styrSystem, där_den information om väg,

trafik och Vägens omgivning som Via sinnesintrycken

når föraren, återförs till systemet Via ett antal be-

slutsregler hos föraren och sedan över hans motoriska

system påverkar fordonet och därmed trafikbilden såsom

framgår av figur 1 nedan.
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.Figur 1. "Regelkreis". (Se bilaga c)

Intressant är här förarens förmåga att uppfatta trafik-

miljön fysiskt (syn- och hörselintryck) och psykiskt

(trötthet 0 s V) samt hans faktiska risktagande. För

trafikforskning är det väsentligt att kunna beakta

denna förmåga dels i mikroplanet som beteendeanalys,

dels i makroplanet med termer som omkörningsbenägen-

hetsfördelningar, siktsträckor, olyckskvot 0 s v.
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Figur 2. Sikt i mikro- och makroplan.

Med siktproblemet förstås problemet att "sammanställa"

vägelement och vägomgivningar så att Vägmiljön ger så-

dana konsekutiva siktförhållanden att dessa i sin tur

ger det gynnsammaste trafikbeteendet under skilda tra-

fikförhållanden uttryckt i lämpliga effektvariabler.

Med den antydda ansatsen att indela systemet "väg,

förare-fordon" i ett mikro- och ett makroplan kan man

se undersökningen av förarens "i" filtrering av verk-

lig sikt till upplevd sikt, som ett mikroplan, medan

undersökningen av det totala trafikbeteendet återfinns

på makroplanet, I det följande görs ett försök att

följa denna uppdelning.

En uppdelning av problemet i ett administrativt och

ett FoU-problem är bruklig. Det administrativa prob-

lemet är att vidtaga korrekta åtgärder och är alltså'

att ge normer för siktutformningen d v 5 samspelet

av linjeföring, vägbredd och formgivning. FoU-proble-

met är att finna effekterna av de administrativa åt-

gärderna d v 5 siktens inflytande på olyckor, färdti-

der 0 s v.
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Behandlingen i det följande har inskränkts till att

behandla förhållandena mellan korsningszonerna på s k

Väglänk. Vidare är mörkeraspekterna icke beaktade i

anslutning till trafiksimuleringen.
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Figur 3

STRUKTURERING

Mikroperspektivet_

Föraren en informationsprocessor i Förare-fordon-trafik-O

miljösystemet

 

Förarens uppgift i förare-fordon-trafikmiljösystemet

kan Sägas vara att kontinuerligt inhämta information

från trafikmiljön och med utgångspunkt från denna in-

formation fatta beslut om vilka åtgärder, som måste vidê'

tagas för att hans resa skall kunna fullföljas på det

sätt han önskar.

Analysen av de psykologiska faktorer som kan vara av

intresse i samband med Vägplanering görs med utgångs-

punkt från den informationsprocess föraren svarar för,;

så som den skisseras i figuren.
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Schematisk framställning av den informations-
process föraren svarar för i vägtrafiksyste-
met. '
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Trafikmiljön varierar i en mängd olika avseenden -I

varav de flesta är irrelevanta för föraren i hans roll

som trafikant. Föraren får information om denna varia-

tion via sina sinnen, framför allt torde det vara fråga

om syn- och i någon mån hörselintryck- Denna funktion

benämnes i figur 3 receptorprocesser.

Det är emellertid viktigt att komma ihåg att människan

inte passivt registrerar intryck från omvärlden ungefär

som en kamera utan att det är fråga om en aktiv styrd

process, som innebär att av all den information, som

miljön erbjuder, så väljer man ut den information, som

man förhoppningsvis har behov av. Hur denna urvals-

process går till ur fysiologisk synpunkt vet man i dag

mycket litet om, men det finns undersökningar som tyder

på att den åtminStone delvis sker redan på receptornivå,

d v 5 i ögats näthinna eller i örats snäcka.

Ur funktionell synpunkt kan vi nöja oss med att konsta-

tera att informationsinhämtandet styrs av vår uppmärk-

samhet och att denna, vår uppmärksamhet kan variera så-

väl vad beträffar inriktning som styrka. En förare som

kör på en måttligt trafikerad motorväg kan förväntas ha

en förhållandevis låg uppmärksamhetsnivå och uppmärksam-

heten inriktad huvudsakligen på information som är re-

levant för att han skall kunna hålla fordonet inom kör-

fältet. En förare som kör i en tät innerstadstrafik

däremot kan antas ha en väsentligt mycket högre uppmärk-

samhetsinriktning som framför allt avser att skaffa in-

formation om medtrafikanterna och i vad mån de kan tän-

kas utgöra hinder för hans körning.

Uppmärksamheten styrs dels av vår tidigare erfarenhet,

genom vilken vi lärt oss var den relevanta informatio-

nen står att finna och Vilken uppmärksamhetsnivå

olika situationer kräver och dels av vår motivation,

d V 5 av de mål vi har för vårt beteende, som bestämmer

vilken typ av information vi skall söka efter.
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Den information föraren får från trafikmiljön måste

Ividare_tolkas så att han får en bild av trafiksituaá

tionen, som kan ligga till grund för hans handlande.

Denna process har i figur 3 betecknats perceptuell

strukturering. Den bild föraren bygger upp av trafik-

situationen antas vara beroende, förutom av den infor-

mation han direkt inhämtar från trafikmiljön, även av

de förväntningar han p g a sin tidigare erfarenhet har

på hur trafikmiljön skall se ut och fungera, d v 3 av

tidigare inhämtad information.

Med utgångspunkt från den bild av trafiksituationen,

som den perceptuella struktureringen resulterar i,

fattar föraren slutligen beslut om vilka åtgärder han

skall vidtaga. [Förarens beslut styrs förutom av den

information han får från trafikmiljön av hans motivaê

tion, d v 5 de mål han avser att hans beteende skall

resultera i.

Bilförare kan antas ha en hel uppsättning av olika mål,

som de önskar förverkliga i sin roll som trafikanter.

Det verkar dock rimligt att betrakta några mål som mer

övergripande än de övriga. Ett primärt mål måste vara

att förflytta sig från en plats till en annan. Vidare

kan vi anta att förarna ställer vissa primära krav på

hur denna förflyttning skall ske.

1. Resan får inte ta längre tid än nödvändigt i an-

språk. Låt oss kalla detta motiv för framkomlig-

hetsmotivet.

2. Resan skall ske utan att man tar skada till liv

och hälsa. Låt oss kalla detta motiv för säker-

hetsmotivet.

Förarens dilemma som beslutsfattare är att han tvingas

väga framkomlighetsmotivet och säkerhetsmotivet mot

varandra eftersom dessa ofta står i motsatsförhållande.
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Det kan finnas skäl att skilja mellan två typer av be-

slut. För det första beslut som bygger på fullständig

information, d v 5 de fall då föraren med säkerhet vet

vilka utfall olika handlingsalternativ får. Vid denna

typ av beslut_eller val föreligger knappast någon kon-

flikt mellan förarens olika motiv, han kan alltid välja

det alternativ som ger den kortaste restiden. Förarenså

vägval kan sägas vara beslut av denna typ. En förare

som väljer väg i ett vägskäl med Vägvisarskyltar kan

som regel känna sig helt säker på att han kommer till

de platser, som vägvisningen angav för den väg han val-

de och att han inte kommer till någon av de platser som

angavs för de övriga vägarna.

,Den andra typen av beslut som föraren alltså tvingas

fatta trots att han inte har fullständig information

innebär ofta en konflikt mellan förarens framkomlig-

hetsmotiv och hans säkerhetsmotiv. Dessa beslut brukar

benämnas riskfyllda beslut, eftersom de alltid innebär

en risk för att föraren väljer ett handlingsalternativ,

som sämre tillfredsställer hans motiv än ett annat, be-

roende på den bristfälliga informationen. Denna typ

av beslut kan antas vara.vanliga i trafik beroende på

förarens begränsade kapacitet att inhämta och bearbeta

information.

Omkörningssituationen är ett exempel på en situation

där föraren ofta tvingas fatta riskfyllda beslut. För

 

att utan risk för misslyckande kunna fatta beslut om

att köra om ett fordon eller att avstå från omkörningen

måste föraren skaffa sig fullständig information om så-

dana variabler som hastighet på eget, omkört och even-

tuellt mötande fordon, längden på den tillgängliga fri-

sträckan, hur lång tid omkörningen kommer att ta 1 an-

språk 0 s v.
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Det har visat sig att förare har mycket dålig förmåga

att skaffa sig den nödvändiga informationen. Detta

innebär att föraren, hur han än beslutar, riskerar att

Jifatta ett felaktigt beslut d V 5 ett beslut, som leder

till ett annat utfall än han väntat sig. Antingen kan

han avstå från omkörningen i vilket fall han riskerar

att missa ett omkörningstillfälle eller också kan han

företa omkörningen i vilket fall han riskerar att råka

ut för en olycka.

En strävan vid utformningen av trafikmiljön bör vara

att minimera det antal riskfyllda beslut som föraren

tvingas fatta. Detta kan ske antingen genom att man

eliminerar behOvet av den information som föraren ej

klarar av att inhämta t ex genom att man inför plan-

skilda korsningar, stigningsfält och mittrefug som

skiljer mötande trafik eller genom att man förbättrar

förarnas möjlighet att inhämta den nödvändiga informa-

tionen t ex genom att man använder sig av spärrlinjer

som är anpassade till den hastighet som förekommer på

vägen.

Ett fullständigare resonemang om mikrOperspektivets

problem återfinns i bilaga B.
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Denna ansats att se vägtrafiksystemet är att se ett

återkapplat system där utfallet av trafikprocessen

(olyckor, färdtider, bränslekonsumtion, buller etc)

återförs till vägprojektören vid.projekterandet av en

ny väg i form av ständigt förbättrade normer och anvis-

ningar tör Vägens utförande (figur 5). I ett konven-

tionellt system är denna återföring svår att genomföra

och sker säkert många gånger mer intuitivt och slump-

mässigt än planmässigt. Detta beror exempelvis på

svårigheten att göra känslighetsanalyser (man bygger

sällan mer än ett vägförslag) på små vägförändringar

vid samaa trafik. Vidare är det svårt och dyrt att

mäta exempelvis färdtider och omkörningar i tillräck-

lig mängd. Detta gör att många geometriska normer är

direkta efterföljare till järnvägstidens begreppsvärld

med makaniska betraktelser som enda underlag. I viss

mån har de mekaniska betraktelserna kompletterats med

vissa antaganden och mätningar på sambanden mellan

flöden och tvärsektioner etc. (KLv;SOU 1975:85)
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Införandet av möjligheten att efterlikna verkligheten

i en dator med trafiksimuleringsprogram revolutionerar

denna dystra bild. Möjligheter ges här att få en kon-

tinuitet i utfallsvariablernas variationer på ett hite

tills otänkbart sätt, d v 5 man behöver inte bygga Vä-

gen för att finna de trafiktekniska missgreppen, som

annars inte blivit uppenbara förrän efter lång tid.

Den skissade återkopplingen behöver vidare inte nöd-

vändigtvis ske enbart genom att ge projektören ännu

bättre normer uttryckta på traditionellt Vis i minsta

kurvradie etc, utan kan även ske direkt till projektö-

ren så att han får se de trafiktekniska konsekvenserna

av ett profil- och planförslag direkt uttryckt i

olyckor, restid etc.

I ett system som det ovan beskrivna kan man givetvis

försöka hålla alla ingående variabler utom en konstan-

ta och variera den återstående för att mäta dess inver-

kan på utfallsvariablerna. Med statistiska metoder har

man sökt göra detta m a p utfallsvariabeln olyckor.

I det FoU-arbete rörande olyckor som utförts på uppdrag

av VV har samband mellan olyckor och linjeföring stu-

derats.

Utifrån de samband som erhållits mellan olyckskvot och

belagd bredd och linjeföring har utvecklats en predik-

tionsmodell för beskrivning av vägars säkerhet. Pre-

diktionsmodellen kan för vissa syften användas för att

ange förväntad förändring i olyckskvot då tvärsektion

eller linjeföring förändras.

I modellen behandlas den belagda bredden som en konti-

nuerlig variabel medan däremot linjeföring uttryckes

genom tre olika linjeföringsklasser.

VTI MEDDELANDE 50
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De olika linjeföringsklasserna erhålles enligt nedan-

 

    

 

   

stående.

Kurvradie Lutning(°/oo)

(m) 0-10 10-20 20-30 »30 Backkrön

Raklinje

(rn: 0) I I I II I

1000 I I I II I

700-1000 :I' II II II II

400-700 II II II &11 II

200-400 III III III II III

:200 '11: iQ: III ;11 III

 

 

 

 

  

 

 

Vid de tillämpningar som utförs vid VTI angående vissa

enskilda siktförbättringar genom ändring av linjefö-

ringsstandard har framkommit att linjeföringen för detta

ändamål är alltför grovt beskriven. 'Däremot torde mo-

dellen kunna användas vid val av linjeföringsstandard

för längre vägsträckor.

olyckskvoten förändras då andelarna av trafikarbete

utförs

trafikarbetet som uträttas i linjeföringsklass I är

respektive 80% av totala trafikarbetet.

av normal standard är den dominerande linjeförings-

klassen,

VTI MEDDELANDE 50

linjeföringsklass I.

I figurerna 4a och b anges

i linjeföringsklass II och III förändras då

hur

som

70
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OLYCKSKVOT (g)

   

Q.

0,707* - ' Procentuell andel av linje-
föringsklaSs I, II resp III:

o 70/10/20

'_70/15/15 _

° 70/20/10

' 70/25/5

° 70/30/0

0,60 -

0,50 '

0,40 -

0,30 "'

1 l I L A L L 1 1 A 1 9

50 100 BELAGD BREDD DM (X)

Figur 4a. Hastighetsbegränsning: 90 km/h
Region: Hela landet

Olyckskvotens samband med belagd bredd för olika
fördelning på linjeföringsklasser.
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oLersxvo'r (3-)

 

 

9

0,70' 4
Procentuell andel av linje-

föringsklass I, II resp III:

o 80/ 5/15

0 80/10/10

° 80/15/5

3 80/20/0

0,60 >

0,50

0,40 *

0,30 '

 

50 100 BELAGD 1312330 DM (x)

Figur 4b. Hastighetsbegränsning: 90 km/h

Region: Hela landet

Olyckskvotens samband med belagd bredd för olika

fördelning på linjeföringsklasser.
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Siktens betydelse som olycksförklarande faktor har_ti-

digare studerats vid VTI (rapporter nr 27 och 43, in-

ternrapport nr 47). Härvid framkom att siktvariabeln

"antal minsiktpunkter per km" i hög grad förklarar vav

riatiOnen i antalet olyckor på längre vägsträckor

(i 2 km). Med minsiktpunkter menas i fortsättningen'

en punkt på vägen där sikten har ett lokalt minimum.

 

' Al-. I ' ._wj

1,50

1,00

0,50

  

 

 

1 2 3 4 5

Figur 6. Olyckor per miljon fordonskilometer som funk-
tion av antal minimisiktpunkter med siktlängd
< 200 m per kilometer.
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Utifrån de redovisade regressionssambanden i de två

ovan nämnda rappogrerna är det i Viss utsträckning

möjligt att värdera Konsekvensen av att siktlängden

ökas i en minimisiktpunkt, vilket är möjligt genom

profiljusteringarb siktschaküüngar eller siktröjningar

i kurvor.

I figur 7 redovisas förändringen i olycksrisk - antal

olyckor per passerande miljoner fordon - vid föränd-

ring av siktlängden i en enskild minimisiktpunkt.

Förändring i antal olyckor/miljoner fordon per
minimisiktpunkt.

 

L

Siktlängd
i minimisikt-
punkten

f T T

100 200 300

Samband mellan antal olyckor per miljon for-
don per minimisiktpunkt och siktlängd i mi-
nnimisiktpunkten.

Figur 7.

Vad gäller de övriga utfallsvariablerna finns som ovan

antytts stora potentiella möjligheter i simulerings-

tekniken även som för VTIs del ett stort obearbetat

fältmaterial med färdtidsmätningar.
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På åtgärdssidan, visar litteraturstudien, finns två be-

grepp studerade, där sikt ingår, stoppsikt och omkör-

ningssikt. Avsikten med dessa mått, om avsikten skall

uttryckas i effektmått, blir något oklar, men gissnings-

vis avses att minska olyckor och färdtider genom att ge

dessa minimimått. Med hur mycket de ska minskas framgår

ej. En annan iakttagelse som kan göras angående främst

omkörningssikt är det ringa inslaget av empirik. Man

har dock på senare år börjat göra omkörningsStudier

och flera sådana har återfunnits vid litteratürstudier.

DesSa har även färgat av sig på normarbetet i Tyskland

och USA.

Då båda siktbegreppen är dimensioneringsmått som ger

upphov till en väg på vilken trafiken vid olika trafik-

belastningar får skilda hastighetsfördelningar och

skilda stopplängdfördelningar. I litteraturen har inte

kunnat återfinnas denna återkopplade syn på problemet.

Den är heller inte så intressant som nästa steg i ut-

vecklingen, som är att iakttaga trafikeffekterna som

en följd av dessa dimensioneringsmått.

Slutsatsen av denna makrobild av trafikprocessen blir

att sambandet mellan åtgärder och effekter är om inte

fullständigt okänt så dock ofullständigt känt. Vad

gäller speciellt siktproblemet är detta som modellerna

ovan visat en integrerad del av ingångsparametrarna i

trafikprocessen men som kan särbehandlas m a p utfalls-

parametrarna.

LiEEêEêEBEêEEQiê_EêEEQElêüêå

Litteraturgenomgången inom makroplanet har omfattat i

huvudsak två slags litteratur, för det första ett antal

länders väggeometriska normer, för det andra ett urval
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av resultatet av den litteraturundersökning genom IRRD,

som gjorts inom planprojektets ram. Titlarna ges i

bilaga.

Om den första gruppen av litteratur, normerna, kan sä-

gas, att siktproblemet här beaktas i form av två vär-

lden; StOppSikt och omkörningssikt. Med tanke på atth

 

 

bilarna världen över är likartade vad gäller broms- och

accelerationsförmåga, är det förvånande att finna, hur

litet av internationell standard det finns hos normerna.

Man tycker sig mer se påverkan av Montesquieus läror om

nationalkaraktären då en svensk behöver Se 245 m för

att bromsa från l20 km/h medan en amerikan behöver

320 m och en australiensare behöver 250. Vidare behöv..

ver en engelsman se 365 m för att göra en säker omkör-

ning i 80 km/h medan en irländare behöver 440 m, en

fransman minst 325 m, normalt dock 500 m, och en fin-

Aländare hela 550 m. I 120 km/h börjar dock den finska

sisun ta ut sin rätt och han behöver endast se 750 m,

"medan en irländare behöver se 820 m för att göra en sä-

ker omkörning.

Dessa olikheter, som till en del antagligen kan skyllas

på olikheten i definitioner av ögonhöjd och hinderhöjd,

gör att man skulle vilja veta, vilka resonemang som le-

gat bakom normerna, men dessa är i mycket få fall redo-

visade, undantag exempelvis australiska, amerikanska

och norska normer.

Litteratur.genom IRRD. Denna litteratur finns i de de-

lartsom ansetts intressanta bilagda och kommenterade i

bilaga A samt i en tysk föredragsserie, som i sig är

en sammanfattning, bilagd i bilaga C.

VTI.MEDDELANDE 50
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Vid genomgången av olika länders väggeometriska normer

befanns att det som där säges om sikt är att ge en

räcka värden på stopp- och omkörningssikt med varia-

tioner mellan de olika länderna, vilka för stoppsiktens

del finns kommenterade i 6) ovan. Man kan'i normerna

möjligen spåra följande resonemang. Ökande.trafikflöde

+ större motivation att investera i snabb, dyr ny väg

+ högre dimensionerande hastighet + längre stopp- och,

omkörningssikter. Samtidigt brukar den högre standar-

den motivera en bredare tvärsektion, vilket vid något

gränsvärde borde leda till kortare omkörningssikter,

då man inte längre riskerar att möta bilar i samma kör-

fält. Det sistnämnda resonemanget har tagits upp i

Australien där man råder projektören att bygga på bred-

den, där det blir billigare än att bygga på höjden, 7

d v 5 hellre lägga in ett extra körfält än att i varje

terräng ha fullgoda omkörningssikter.

I de genom IRRD funna skrifterna återfinns i huvudsak

3 aspekter på siktfrågorna.

l. Jämförelser och revideringar av stoppsikt.

2. Omkörningaaüu;är otillräckligt behandlat och det

räcker inte att göra skrivbordsantaganden utan man

måste göra mätningar i trafiken (Australien, Texas,

Tyskland, Sverige har gjort så).

3. Sikt och olyckor hänger starkt ihop.

VTI MEDDELANDE 50
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BEDÖMNING AV PROBLEMET

Vad behöver bilförare se-

En lista över vad bilförare kan tänkas behöva se om-

fattar

vägbanan (Vägens beläggning och sektion)0

Vägmadmringar (målningslinjer-etc)

o vägen (linjeföringen optisk ledning etc) med anslu-
tande vägar och korsningar _ -

0' vägmärken \ V

0 föremål vid sidan av vägen, vägens närmiljö

0 objekt på vägen (gående etc) '

0 andra fordon (mötande, framför- och bakomvarande)

I det följande specificeras de frågeställningar som

bedömts mest angelägna utifrån denna lista i respektive

mikro- och makroplan.

Mikroplanet

 

Utan inbördes prioritering bedöms följande frågor som

mest intressanta.

l. *Utveckling av metoder för bestämning av kvaliteter

hos vägar med utgångspunkt från de krav de ställer

på förarna och i vad mån dessa förmår anpassa sig

till kraven? Se bilaga B.

2. Hur skall övergångszoner mellan vägavsnitt med

olika standard utformas så att föraren förmår an-

passa sin hastighet och uppmärksamhet till de för-

ändrade förhållandena?
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3. Utveckling av metoder för att undersöka förares_
förväntningar i konkreta trafiksituationer? Sådana.

metoder skulle kunna ge ett bidrag till den kunskap

*som kräVs vid norm- och standardiseringsarbeten,

t ex då det gäller uthrmning av korsningar och

trafikplatser.

4.' Vilka effekter på trafikantbeteendet får man om

trafikanterna får information om den framkomlighet

vägar har att erbjuda över ett längre avsnitt av

vägen som täckes av förarens synfält? Exempel:

Vilka effekter på trafikantbeteendet får man om

man upplyser förarna om hur långt det är till nästa

'stigningsfält eller motorvägsavsnitt?

Makroplanet

 

Som konstaterats på ett antal ställen ovan finns på

normsidan främst två mått som anger åtgärdssidans

siktansats, stoppsikt och omkörningssikt. Dessa sik-

ter får effekter på trafiken som är väl beskrivna vad

gäller olyckorna men i stort sett okända för övriga

(färdtider etc).

hastighetsfördelning och därmed stoppsträckefördelning

Likaså är det dåligt belyst vilken

en viss siktstandard ger upphov till,- De frågor som

uppstår blir här:

1. Hurdan blir trafikbilden och olycksbilden då en

viss "siktstandard" applicerats?

2. Vad betyder ett ökat trafikflöde, måste siktkraven

omvärderas, t ex försvåras omkörningar ju fler man

möter?

3. Är de traditionella måtten, stoppsikt och omkör-

ningssikt tillräckliga dimensioneringsgrunder?

VTI MEDDELANDE 50
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Vidare kommer trafikmiljöns lokala variationer att

vålla bekymmer, som icke borde negligeras. Skall man

t ex ha andra dimensioneringsregler för trakter där

dimma ofta uppträder, där halka är vanlig eller på av-

ståndet x från storstaden där medelföraren börjar

slappna av i sin uppmärksamhet? Svaret på dessa frå-

gor kan erhållas antingen genom mycket omfattande tra-

fikundersökningar eller med trafiksimulering i dator

med en väl verifierad trafiksimuleringsmodell. Det

sista alternativet är mycket billigare än det förra

och kan genOm Sin flexibilitet sannolikt även ge kvan-

titativt bättre sVar.

VTI MEDDELANDE 5 O
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PROJEKTFÖRSLAG

Som mest angelägna projekt har tagits ett ur makrosfä-

ren under följande resonemang:

o Linjeföring, tvärsektion och vägens närmiljö ger
upphov till_olika.siktförhållanden längs vägen.

 

 
 

0 Linjeföring, tvärsektion, siktförhållanden och trä-
fikbelaStning ger upphov till den trafikprocess vars
effekter är otillräckligt kända.

 

 

o Väghållarsidan kan med olika anvisningar påverkaj
linjeföring och tvärsektion och därmed sikten.

Problemställningen blir:

0 Inventera effekterna av nüvarande normer.

o Föreslå om så erfordras nya normer för gynnsammare
trafikeffekter.

För att kunna hantera denna_"tulipanaros" föreslås

o, begränsning av problemet

0 ett första försiktigt ansatt antal effektvariabler

0 en ansats till tidplan

Vidare föreslås eftersom sikt är beroende av linjefö-

ring och tvärsektion att projektet tar hänsyn till

detta och kallas "Trafiktekniska samband tvärsektion -

linjeföring - sikt".

VTI MEDDELANDE ,50
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Datasystem och förslag till effektvariabler

    

 

 

  

   

  

  

 

  

. Å Vägbeskriv- l .
S

.

ikt ning Ekipage Övrigt

Trafik* .

process

 

 

 

   

Händelser#]

   

 

   

 

 

 

    
  
Thisom

fritt for-

don

Efterligg-
ningstid   

   

   

tion av vä-

gen  

 

 

  

Trafikprocessen kan vara uppmätt eller simulerad.

Begränsningar av projektet

 

Ovanstående funderingar är generella vad gäller Väder,

mörkerförhållanden och årstid, stad- respektive lands-

bygd. Däremot varierar naturligtvis de betraktade ut-

fallsvariablerna samt de parametrar som styr en tänkt

trafiksimulering. Dels för att bringa ned problemen

till rimlig storlek, dels för att få referensförhållan-

den för de övriga föreslås siktproblemet_reduceras till

förhållanden som gäller i
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dagsljus

sommarväglag

torr vägbana

landsbygd

icke korsning

tvåfältig väg

Det skisserade systemet kan sålunda ge följande utdata

efterliggning
0 tider för<omkörning

fritt fordon

0 omkörning och upphinnande med förhindrad omkörning
som funktion av tiden

restider

hastighetsfördelningar på valfria punkter

hastighetsfördelning för hela sträckan.

Med avseende på olyckor är det i första hand angeläget

att utveckla den tidigare beskrivna prediktionsmodellen

för olyckor som beaktar belagd bredd, linjeföring och

hastighetsgräns till att även omfatta siktförhållanden.

Rent principiellt innebär detta att de hittills använda

linjeföringsklasserna, som erhållits utifrån den hori-

sontella och vertikala linjeföringen, även differentie-

ras med avseende på siktförhållanden.

Utifrån kännedom om olyckskvoten, olyckstypsfördel-

ning och skadeföljd med hänsyn till belagd bredd, lin-

jeföring/sikt, hastighetsgräns och fordonsflöde (åmd)

är det dessutom möjligt att utifrån simuleringsmodellen

erhålla mått på fördelningen av trafiksituation eller

trafikarbete som kan relateras till olika-olyckstyper

(se förslag till effektvariabler ovan).

VTI MEDDELANDE 5 O
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Tidigare ansatser att lösa problemet

Schaut man in die Vergangenheit zurück, so sieht man,

dass ein Frachtwagen mit 3 km/h in 10 Sekunden 8 m

zurücklegte und eine Kutsche mit 10 km/h 30 m. Die

Fahrgeschwindigkeit gab also damals keinen Anlass, sich

mit der Optik der Strasse zu befassen. Etwas anderes

war es mit den Räubern. Sie liebten es, sich in Busch-

werk oder Waldrändern nahe dem Strassenrand oder in

Engpässen einsatzbereit zu halten. Deshalb war damals

eine Strasse optisdigut für den Verkehr, wenn sie bei-.

derseits von einem breiten kahlen Streifen begleitet

war, in welchem keine Räuber für einen überraschenden

Vorstoss ungesehen den Fahrzeugen auflauern konnten.

Eine Pistolenschussweite (etwa 30 m) galt bei wald-

durchfahrten als erwünschte Breite dieser beiderseiti-

gen Sicherheitszone.

(EHH Lorentz: Trassierung und Gestalltung von Strassen
und Autobahnen)
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Rapporten beskriver fältstudier för att undersöka om-

körningar vid hög hastighet på landsväg. Målen för

undersökningen var: att undersöka omkörningar på två-

fältig Väg på landet; att samstämma studerade paramet-

rar med de olika omkörningssiktkriteria som är i bruk;

och att utveckla där detta passar sig omkörningssikt-

standards anpassade till befintlig trafik. .AV primärt

intresse var omkörning på landsväg med fordonshastig-

heter mellan 80 och 120 km/h.
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Fältstudien tillgick så att en filmkamera fanns i en

obserVationslåda på flaket till en pickuplastbil vilken

användes på de tre studerade platserna. 500 omkör-

ningar filmades vid hastigheter mellan 50 och 65 m p h.

TABLE S-l

PRGPOSED STANDARD FOR DESIGN

AND STRIPING PASSINC ZONES

 

 

Desitable

Hinimum Sight Minimum Sight Minimum
Distance Distance at Length of

Design Speed Throughout Zçne Beginning of Zone Paasing Zone

Qçph) ' (ft) gif:) - (ft)

50 1:35 202.0 ' 835

60 1480 2665 1185

55 1655 2990 1335

70 1825 3310- 1485

75 3300 3635 1785

bo 2170 3955 1935

 

Figgr. Föreslagen standard från rapporten.
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THIS DESIGN HÅWJAL IS PFESEMTED IN TEN SECIIJHS AS FJLLUHS=
SECTIOV l - FÅ 7325 IHFLUCWCIhG GECMETRIC DESIGN: SECTIUL 2 -
THE IHFLUEWCE OF SPEED "JN FUAUDESIGf-l: SECTICH 3 - WIDTH OF *
PAVEHENT AND FJQWATIGN: SECTIOH A * CROSS SECTIGN: SECTICN 5 -
SIGHT DISTAMCE: SECTION ö - HORIZUNTAL ALICNNENT: .(7CTICN 7'-

VEPTICAL CUPVES: SECTIDH 8 - GRADES: SECTICN 9 - DESIGN :naVå

SECTIDN 10 - DIVIDED FWRAL POADS. VARIOUS TYPES OF KFPBS ARE

DESCPIBED AND ILLUSTPATED IW AN APPENDIX.

  

-M
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Australiensiska normer. Man börjar med att konstatera

att "stigar är så gamla Som den vandrande människan

och vägar så gamla som hjulet" varefter görs en mycket

gedigen genomgång av det traditionella sättet att di+'

mensionera väg varvid för de fleSta värdena hänvis-

ningar sker till olika mätningar och undersökningar av

sent datum. Med sin förnämliga uppläggning borde den

mana andra länders normskribenter till efterföljd;

Exempel på nomOgram ur de Australiensiska normerna.

 

LENGTH CF_CREST VERUCAL CURVE

FOR OVLZZNI'AKING SlGHT DlSTANCE

:Egâ;ftj-_-'-3*J' **** -* sä::\ (IHERE :Içnr ansvara: 1: lElSUREc Barrazu
HO POIITS 1.15! BYE PÅYEIHT)
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Figure 5.3
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xcr :WS 201?Uä :
JN DESIGN STANDARUS FOR STOPPING SIGHT'TITEL A PGLICY

DISTANCE
FORF - .

PUBL AMERICAV ASSOCIATION OF STATE HIGHHAY CFFICIALS HASH

JNGTON DC USA .

PRIS: SSM: ISBN: BIBL: V
:9:1671w12 VGL: LP' SID:15P SPRÅK: ENGLISH

VFOTG: 0 FiG: 5 TAB: 12 REF: o SAMMANFATTN px:

DCK C :TRRLg7204124109101HAL'REF ONLngyy .

KATEG HIGHNAY PLANNING, ACClDENTS AND THE ROAD, 21, 82

SÖKORD BFAKIWG DISTANCE: VISICN. SPEED. COEFFICIENT 06
SPEC I FICAT IDN (STANDARD),FPICTIJV, RFPCTION (HUHÅN)

HZGHHÅY DESIGN: VISIBILITY DISTANCE! LÅY-DUTs 16951

:20661 54Oö9 54609 1785, 0139, 2855: 05181 2885: USA: ?5

07 '

ÅS'Å PARK UF ITS CONTINUIHG WCRK IN THE DEVELOPMENT ÅNO

IHDQUVEHFN? UF HIGHÄÄAY UESZGN CONTQFLSp THE AMERICAN

ASSUCIÄTTÖW SF STÄTE<HIGHWÄY UFFICIÅLS RECEHTLY EXÅMINED THE

STFDPING SIGHT OISTÅNCE VALUES ÅS ADCPTED PCR USE IN ITS

DESIGN DULICIES AND STÅNDÅQDS AND MADE CHÄNGES THEREIN. THE

;7 AND Å
'PRESENT VALUES ARE F... :KihED AS "MIHIMUM" DESIGN VALUES

SECOND SFT PF "DESIFABL'c" VALUES HAS BEEN ADDcED T0 35 USS-.U AS.

A BASIS FOR DESIGN' HHEREVER PRACTICABLE AND FEASIBLEo IN NO

CASE SHOULD STDPJING SIGHT DISTANCE LSE LESS THAN THE

 

          

  

"MINIMUM" VALUES. THE DETAILS OF THE CHANGES AID THE PEASONS

THEREFORE APE DISCUSSED hERE.

Amerikansk normredovisning där bl a konstateras att

bilister inte kör saktare för att vägbanan är våt.

Table iii-1A

Desåmbie Stopping Sight Distances

?exceptåon ?md (hems-Cm Bram-ng Stopping Sight Distance

Design Speed make .munen 'of Friction: distance rounded
(1211' :2:11 Speed) i Time DistanCe \ Wet Pavcments on level computed for design

:min sec. i feet f feet feet feei

30 25 i 110 (135 86 196 200
40 25 ; 147 (132 167 314 300
50 i 25 g :83 _ (130 273 461 450
60 i 25 :20 g (129 414 634 650
65 g :5 236 § (129 = 485 ; 723 750
70 ; 25 ; 257 ; (128 584 3 841 850
7; :225 ' 275 1 (128 g 670 g 945 5 950
80 1 245 i 293 i 0.27 ; 790 i 1083 i_ 5 1050

Föreslagen stoppsikt med hänsyn till våt vägbana (USA).
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REF NR 203379 _
TITEL DESIGN AND STRIPING FOR SAFE PASSING OPERATIOMS
FCRF NEAVER,GD, GLENNONpJC TEXAS TRANSPORTATION INSTITUTE.

TEXAS TRLNSPCFTATION INSTITUTE _
FUEL HIGHH.RES.REC. HASHINGTON DC USA

PPIS: ISSN: ISBN: BIBL: 4_ _
ÅP:1°?Z VJL: NR: 3:0 SID:36-9 SPRÅK: ENGLISH.
FOTO: 0 FIG: 0 TAH: 1 PSP: o SAMMANFATTN PÅ:

DPK c ,H79, TFFL,,ORIGINAL, ORIGINAL,REF CMLY.,,,
KATEG HIGHHAY PLLMKIKG, TQAFFIC CGMTRCL, 21, 73
SÖKORD DVEQTAKIHS, VISIBILITY DISTANCE, DESIGN SPEED.

ALIGMKEKT, CARRIAGFAAY MARKING. 0627. 0618. 0635,
2894, 05521 7

EXAHINE PASSIKG BEHSVIOR En:
E S7UDY PAPAMETERS WITH THE
ESIGN STANDAFDS. AND TU

RUS C0MPATIBLE_KITH CUPQEMT
S LENGTHS_ARE CALCULATED Ck
VERY ZONE, WHERE MANEUVESS

AJOETEDS (2) PASSIND LuD
IN

THE GOALS OF THIS STUDY #535 T0
RUFAL Z-LA'*-3E 'riISH'råÅYSa TD CDHDAR

CURFENT PASSIMG SICHT DISTANCE D
OEVELOP DESIGN AND STRIPING STANDA
(FERÅTIHG CDHDITIONS. PÅSSING ZONE
THE ?ASIS UF: (l) PPDVIDIF-HS A. RCCB

_- |Må 55 SAZELY ;aprETca pnrnec :MAN
-KøpqñACHImc VEHIZLE Mavxuc AT DESIGN SPEED; (3 7CHANGES

GHT DTSTNPCE HITH HICHNAY-FEUWETRY. THE INCLUSICN OF
AFFIC ECFICIEW Y ALJNS WITH THE BALAHCE CF CUT AK0 FILL IN
T 25 ABLISHIMG V RTICAL PROFILES IS DISLUSSED.

REF NR 209504
TITEL STUDIES DF RELATIOMS BETWEEN ACCIDENTS, HIGHHAY DESIGN

AND TRAFFIC FLJH
FCRF MTLSS34,5 VTI
PUBL QADPPRT ua 27 STATENS VAEG- OCH TRAFIKINSTITUT DRUTTN

. KRISTIVAS VAEG 25 5-11428 STOCKHOLM SWEDEN
PPIS:10.33$KP ISSN: ISBN: BIBLzM
:9:1273 VDL: NR: 27 SID:II+42P SPFÅK: SWEDISH
FOTO: 0 FIG: Lö TAB: 23 KEF: 0 SAMMANFATTN PÅ:

DCK c ,vT1, TRDL.734163, 7309108.09101NAL. ORIGINALgREF
ONLY, REF ONLY,,,, '

KATEG ACCIDEWTS AMD THE RJAD, 82
SCKGKD ACCIPEMT, ACCIDEWT RATE, INJURY, DAMAGE, TRANSVERSE

DPOFILE, :ARPIAGENAY, HARD SHCULDER, TKAFFIC FLOH,
ALIGHWEHTy VISIBILITY DISTAHCE, HIDTH. SURFACE
TEXTnzs, -üY-OUT, 1543. 1012. 2163. 1614, 2843, 29q2,
2915, 0571, 2594, 0618, 6479, 3053, 2855: .

THIS INVESTIGÅTIJN IS BASED ON LCCIDENT STÄTISTICS FROM THE
YEARS 1962-??549 DN PARTS OF THE SWEDISH NATIONAL HAIM ROAJ
NETWORK IH RURAL AREASO THE STOCO ÅCCIDENTS STUDIED WEDE ALL
REPORTED TO THE ?DLICE AND BOTH PERSONAL INJURY ACCIDENTS AND
VEHICLE DAMAGE ÅSCIDENTS ARE IHCLUDED IN THE INVESTIGATION.
THE FIRST DÅPT DF THE QEPWQT STUDIES THE RELATICN BETWEEN
DIFFERENT TYPES TF ACCIDEHTS AND CEQTÅIN TRAWSVERSE PDOFILE

f'CHARACTEDISTICS 3 THE RCå), WIDTH n; CARQIÅGENAY, MIDTH g:

. HÅKD SHTULDFR: SJRFÅCE,ÃEXTJDEVOFHÅRDV§HCUQQEEJA3DAVEPAGE
i AHNUAL :HILQg_TaSFETLJL :wwxm».ww
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Undersökningen viSar bl a att "sambandet mellan olyckor

'och antal minimisiktpunkter per km är starkare än sam-

bandet mellan olyckor och tvärsektion. Den Visar ock-

så att antalet sträckolyckor per M fordonskm är oberOe

ende av årsmedeldygnstrafiken då hänsyn tagits till

antalet minimisiktpunkter/km. Inom var och en av de

studerade tvärSektionerna med undantag för vägar med

7,0 m bred körbana och i 2.0 m bred Vägren, finns ett

signifikant säkerställt beroende mellan antalet olyckor

per M fordonskm och antalet minimisiktpunkter/km.

REF NR 20°734
TITEL NDTES GW QRADIEMT AMD STCPPING DISTANCE
FÖRF MCGUIN 5551PV AN FGQAS FCRBARTHA
PUBL 97-101 AN FORAS FDRRQRTHA SAINT MARTINS HOUSE,

HATEPLDU RQÅD 4 DJBLIN IRELAND

PRIS: ISSN: ISBN: BiützM
ÅR21972-04 VGL: NP: 101 SID:14P'SPRÅK: ENGLISH
FOTO: O FIG: 5 TAÖ: F REF: 19 SAMMANFATTN PÅ:

BOK C ,DMFO, TRRL,74OÖOZQ,DHCTOCOPY, PHOTOCOPYpGRATIS, REF

nhLyysaa '
KATEG HIGHNÅY PLÅNNING, 31

SCKORD GPADIEWT; bFAhING DISTANCE, LAY-OUT, ACCIDENT RATEy

'VISIBILITY DISTANCE, 2806, 1635: 2885, 1612. 0615. 3

THIS PEDDFT CDWSIDCFS RJAD CRÄDIEMTS AND VCHICLE STDPPING
DISTÅHCäS HYTH A JIEW TD ?STABLISHIiG APPPTPÃIATE
SPECIFICÄTllü LIMITS 70 B? LATER INCUÃPDFATED IN GEUMFTQIC

. DESIGN STÅNJAQ'SO IT LJD.S FOR PATIDNAL CRITERIA, REPORTS
SCME RELEVÅNT ACCIDENT IHFLPHATIDV AND CDVPARES THá TFEATNENT
DF THESF TOPICS IN THE GEDMETRIC DESIGN STANDARDS OF OTHER

CCUNTRIVS. : '

Irländsk undersökning om lutningar och stoppsikt. Den

refererar litteratur och normer och visar ett antal

undersökningar över sambandet mellan backlutning och

olyckor. Dessutom diskuterades de ingående parametrar-

na vid beräkningen av stoppsikt ögonhöjd, reaktionstid,

friktionskoefficient och hinderhöjd. De visar som vän-

tat en betydande variationsbredd och man konstaterar

anslutningsvis att det i nuvarande läge inte finns till-

räckliga bevis för att komma till en slutsats baserad

enbart på objektiva kriterier.
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REF NR 210804
TITEL

FCFF

PUBL

DOK C
KATEG

SÖKORD

'EHGINEERIVG.

.ROCKHELLsTHg

UNIVEQSITY OF

PQOCFEDINSS OF THE SIXTH CONFERENCE OF THE AUSTPALIAPJ

ROAD RESEARCH BOARD. VOLJME 6, PAQT 3: TRAFFIC
TRAFFIC ENGINEEPING (SESSIONS 22 AMD 32)'

TRCUTBECKyan SZWEDJNQ

GOLDSMITH,JP.

MøCDOMAL0,wA, HOFFMANgER,
MILLER,AJ, HILLS.EL, FREEMAN,KD,

LQMSTRQNngT, MCLEAM,JR, SWEATMAM,P,
AUSTR. ROAD RESEARCH BOARD, VICTaRzA,.

_ MELBOJQNE, UNIVERSITY OF MELBOURNE. §
UNIVERSITY CE MELBOJRME. unxv OF MELBDURNE: AUSTRALIAM
ROAD RESEAâCH annan, CJUNTRY RDS BGARD, VICTORIA.
COUN*EY RDS.BOARU, VICTORIA. DHIO STATE UNIV,
CCLUHBUS,3HIC, PUBLIC WGFKSVDEPT, TASMANIA, AUSTRALIAiå
ROAD PESEARCH BOARD,_UNIV OF MELBOURHE, UNIV OF
MELBnUEuE A V .
PROCEEDINGS OF THE SIXTH CONFERENCE CF THE AUSTEALIAE
ROAD RESEARCH 50490. HELD AT CANBERRA, 1372 VULUME b,

JOUBFRTsPV

PAPT 3 AUSTRALIAN ROAD RESEARCH.BCARD CANBERRA AUSTC.
ALIA ,
PRIS: ISSN: ISBN:oo099995091 BIBL:C
ÅF2UNDATE) VCL: 6 Nä: 3 SID:266-331. 393-456 SPRÅK: ENG
LISH=' >*
FOTO: 0 F13: 4 TAB: + REF: + SAMMAMFATTN PÅ:
,TRRL,,DPIGINAL,REF 0MLY,,,,
TRAFFIC CJNTROL, ACCIDENTS AND THE HUMAN FACEUR, 73, 83.
CÅRRIAGEHAY MARKING, LETTERING, PEPCEPTIGN,
MATHWMTICAL MODE-L: DIVENSI'jNy DVEPTAKING, VISIBILITY

JUNCTION, TRAFFIC SIGN, CJLOUR,
USA; FÅTIGUE (HUMAN):
LOH COST RQAD: AUSTRALIÅ:

SKILL: STEERING: VEHICLE,
0541, 2229, 6473, ;Olây

6784. 9011; 2057, 8122,
2827, 0479, 2205, 13189

DISTAHCEy RURÅL ÅEEÅ,

DESIGN, EYE-MOVEMENT,

HEÅSUFEME VT 1 LÅY-DUT g

TRÅFFIC LÅWEQ WIDTH,

HANDLING) TEST! 05621

0618, 03239 04551 OSSE,

6136, 28851 2936, 8306,

16461 62551 Q

VEHICLE

06279

2222?

1357:

'SESSICNS 22 AND 32 CONTAIN THE FOLLDNING PAPEPS: FACTGDS

  

DIRECTION

.LGW'COST

CAP: SNEATWÄng iND JJJoEFTgpvo PCR THE T

AFFECTIHG THE DESIGN OF 9040 PAVEMENT MESSAGES. MACDJNAL^.NA
:ND HGEEHAH,E:; JVEQTAKLEG §L§H17DESTANC§§ :E A IwçchmE
RURAL GOLD, ?QOUTEECK,EJ, §2w537W ZñD HEILEá{AJ:'Ixfä=SECTzozi

SIGwS - THE EFFESTS OF DESIGN UPCN VISUAL
'PERFORMANCE' HILL578L: FFEEWAN,KO AND GOLDSHITH,JP; EYE
NCVEHENT ANALYSES OF VISUAL INFORMATION ACOUISITION IM
DRIVING: AM 3VERVIEW, 2CCKAELL,TH; THE GEGMETRIC EESICM BF

auan :JADS. ARHSTQOHG,JT; THE EFFECTS JF LAHE 3:3??1
CN DRIVFF STEERIVG CGuTaCL AMD PECECRaLhCE. MCLEAN.J9 :aa
HCEEHAM.ED; *45 HELBGURHE JvaEasxrv VARIABLE CHARACTEFISTIC

.cvsaxms LÖSTPAC* 0;

Här beskrivs en mindre omkörningsstude utförd på austra-

lienska krokiga landsvägar med ett långsamkörande for-

don (40-50 km/h) varifrån man gjorde observationerna.

En iaktagelse som gjordes var att en ganska stor andel

(ca 7-15%) kör om sådana långsamma fordon utan att ha

någon som helst sikt.
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Sight Distance (ft)

422 634 1056 1267
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Results from Müler and Pretty (Hcf 8)
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Figur.

REF NR
TITEL

.08 12 .16 28

Sight Dimnce (mötes)

Förarandel som utför omkörning vid given om-
körningssikt (Australien).

302107

EINFLUSS DER SICHTHEITE AUF FAHRVERHALTEN UND

_UEBEPHULUVG

FCRF

PUBL

BOK C
KATEG
SÖKORD

_E.v.,

'RSCHRAUM-VERLAG

2894,

VDRTQAGSSERIE JM RAHHEN oss KOLLDOUIUMS

"VERKEHRSSICHERHEIT AUF LANDSTRASSEN",
1970 1% SLARBRUECKEM
HIERSCHELÃÅ: STULZ,H, RUMKELgH, DUPTH,H, KNOFLACHEP,H.

H0Y05.C, AULHORM,E FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FUER oas

STRASSEVWESEN E.v., KJELN (B RD), VERBAND DEQ

HAFTDFLIC4T-a UNFALL- uno KRAFTVERKEHRSVERSICHER ER

BELV (BRO). BFQATER FUEF SCHADENVERHUETUNG

STRAsszwan, VERKEHQSTECHNIK UND VERKEHRSSICHEPHEIT KI

FUEDIGERSTRO 34, PCSTFACH 9109 0-5300

HQNN-BAD GODESBEFG DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK

PF15= ISSN: ISBN: BIBL:A **
ÅP:lQ7l-097VCL= NF:_15,510:26-35 + 61-3 SPRÅK:

FOTO: 1 FIG: 21 TAR: 0 REF: O'SAMMANFATTN PÅ:

:BÄSTyyoåIGINÅLy ONLY' 1 9 9

NFALL JND STRASSE. 82
SICHTHEITE, wnHaNEkuMG,
Mässuus, LASTKRAFTNAGEN;
PSYCHDLJGIE, 0018, 2229,

2255, 1

DEUTSCH

UEBERHOLENr

LINICNFUEHPiHHS;

6136, 10891 20529

SEHVERMUEGEN!

PHYSIOLOGIE!

2065, 0627'
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Föredragsserie inom ramen för en konferens Trafiksäker-

het på landsvägar 15-17 april 1970 i Saarbrücken. Titá

larna på de olika föredragen är "Inflytandet av sikt-

förhållandena på trafikavvecklingen", "Mätning av om-.

körningsförlopp för att bestämma erforderlig omkörnings-

sikt", "Sammanhanget mellan sikt och omkörning vid last-

bilsomkörning", "Den optiska informationen som krite-

rium för utformningen av omkörningssträckor", "Infly-

tandet av sikten på trafiksäkerheten", "PsykolOgiska

aspekter på sikten" samt "Siktens varseblivningspsyko-

logiska gränser". Föredragen täcker ett vitt fält

inom såväl mikro- som makroperspektivet. Då denna re-

ferens i sig är ett sammandrag har valts att bilägga

den i sin helhet (bilaga C).

9. Regressionsmodeller och kausalsamband vid studier

av trafikolyckors väg- och trafikberoende. VTI

rapport nr 43.

"I det försök som gjorts för att närmare belysa orsaks-

sambanden mellan olika olycksmått och några av de un-

dersökta vägvariablerna visas att siktvariabeln "anta-

let minimisiktpunkter" har en stor inverkan på de olika

olycksmåtten. När denna variabel tas med i analysen

tillsammans med vägbredden, visar det sig att vägbred-

dens inverkan på olycksmåtten, olyckskvot och olycks-

täthet elimineras.

VTI MEDDELANDE 5 O
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SIKT- OCH LINJEFÖRINGSPROBLEM I MIKROPERSPEKTIVET

av Hans Erik Pettersson
Statens Väg- och trafikinstitut (VTI)
Söl 01 LINKÖPING

Föraren en informationsprocessor i Förare-fordon-tra-

 

fikmiljösystemet

 

Förarens uppgift.i förare-fordon-trafikmiljösystem kan

sägas vara att kontinuerligt inhämta information från

trafikmiljön och med utgångspunkt från denna informa-

tion fatta beslut om vilka åtgärder, som måste vidtagas.

för att hans resa skall kunna fullföljas på det sätt

han önskar. Vi förutsätter här, att de tre viktigaste

kraven som såväl den enskilde trafikanten som väghålla-

ren önskar att trafiksystemet skall uppfylla är att det

skall möjliggöra snabba, säkra ooh billiga transporter.

Med utgångspunkt från detta skulle sikt- och linje-

föringsproblemen i mikrOperspektivet kunna formuleras:

Hur skallvägen utformas, inom en given kostnadsram,

så att föraren får en sådan information från trafik-

miljön, att han kan minimera sin restid utan att han

riskerar att råka ut för en olycka.

Denna framställning gör givetvis ej anspråk på att

komma med konkreta förslag på hur sikt- och linjefö-

ringsproblemen skall lösas. Framställningens syfte

är i stället att peka på ett antal psykologiska fakto-

rer, som bör beaktas vid utformningen av vägen. Vidare

avser den att ge förslag på problem, som kan vara lämp-

liga att utreda för att förbättra kunskapsläget vad

gäller människa-trafikmiljöinteraktionen vid vägplane-

ring.

Analysen av de psykologiska faktorer, som kan vara av

intresse i samband med vägplanering, görs med utgångs-

punkt från den informationsprocess föraren svarar för

så som den skisseras i figur 1.
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Figur 1. Schematisk framställning av den informations--
process föraren svarar för i vägtrafiksyste-
met.

Trafikmiljön varierar i en mängd olika avseenden - var-

av de flesta är irrelevanta för föraren i hans roll

som trafikant. Föraren får information om denna varia-

tion via sina sinnen,framför allt torde det vara fråga

om syn- och i någon mån hörselintryck. Denna funktion

benämnes i figur 1 receptorprocesser.

Det är emellertid viktigt att komma ihåg att människan

inte passivt registrerar intryck från omvärlden ungefär

som en kamera utan att det är fråga om en aktiv styrd

process, som innebär att av all den information, som

miljön erbjuder, så väljer man ut den information, som

man förhoppningsvis har behov av. Hur denna urvals-

process går till ur fysiologisk synpunkt vet man i dag

mycket lite om, men det finns undersökningar som tyder

på att den åtminstone delvis sker redan på receptor-

nivå, d v 5 i ögats näthinna eller i örats snäcka (se

Hernándes-Peön, Scherrer och Jouvent i Evans och W

Robertson 1966). i

Ur funktionell synpunkt kan Vi nöja oss med att konsta-

tera att informationsinhämtandet styrs av vår uppmärk-

,samhet och att denna vår uppmärksamhet kan variera så-
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väl vad beträffar inriktning som styrka. En förare

som kör på en måttligt trafikerad motorväg kan förvän-

tas ha en förhållandevis låg uppmärksamhetsnivå och

uppmärksamheten inriktad huvudsakligen på information_

som är relevant för att han skall kunna hålla fordonet

inom körfältet. En förare som kör i en tät innerstads-

trafik däremot kan antas ha en väsentligt mycket högre

uppmärksamhetsnivå och en uppmärksamhetsinriktning som

framför allt avser att skaffa information om medtrafi-

kanterna och i vad mån de kan tänkas utgöra hinder för

hans körning.

Uppmärksamheten styrs dels av vår tidigare erfarenhet,

genom vilken vi lärt oss var den relevanta informatio-

nen står att finna och Vilken uppmärksamhetsnivå olika

situationer kräver och dels av vår motivation, d v 5

av de mål vi har för vårt beteende, som bestämmer vil-

ken typ av information vi skall söka efter.

Den information föraren får från trafikmiljön måste

vidare tolkas så att han får en bild av trafiksitua-

tionen, som kan ligga till grund för hans handlande.

Denna process har i figur 1 betecknats perceptuell

strukturering. Den bild föraren bygger upp av trafik-

situationen antas vara beroende, förutom av den infor-

mation han direkt inhämtar från trafikmiljön, även av

de förväntningar han p g a sin tidigare erfarenhet har

på hur trafikmiljön skall se ut och fungera, d v s av

tidigare inhämtad information.

Med utgångspunkt från den bild av trafiksituationen,

som den perceptuella struktureringen resulterar i fat-

tar föraren slutligen beslut om vilka åtgärder han

skall vidtaga. Förarens beslut styrs förutom av den

information han får från trafikmiljön av hans motiva-

tion, d v 3 de mål han avser att hans beteende skall

resultera i.
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Bilförare kan antas ha en hel uppsättning av olika mål,

.som de önskar förverkliga i sin roll som trafikanter.

Det verkar dock rimligt att betrakta några mål som mer

'övergripande än de övriga. Ett primärt mål måste vara

att förflytta sig från en plats till en annan. Vidare

kan vi anta att förarna ställer Vissa krav på hur denna

förflyttning skall ske.

1. Resan får inte ta längre tid än nödvändigt i an-

språk. Låt oss kalla detta motiv för framkomlig-

hetSmotivet.

2. Resan skall ske utan att man tar skada till liv

och hälsa. Låt oss kalla detta motiv för säkerhets-

motivet.

Förarens dilemma som beslutsfattare är att han tvingas

väga framkomlighetsmotivet och säkerhetsmotivet mot

varandra eftersomdessa ofta står i motsatsförhållande.

Det kan finnas skäl att skilja mellan två typer av be-

slut. För det första beslut som bygger på fullständig

information, d'v s de fall då föraren med säkerhet vet

vilka utfall olika handlingsalternativ får. Vid denna

typ av beslut eller val föreligger knappast någon kon-

flikt mellan förarens olika motiv, han kan alltid Välja

detalternativ som ger den kortaste restiden. Förarens

vägval kan sägas vara beslut av denna typ. En förare

som väljer väg i ett vägskäl med vägvisarskyltar kan

som regel känna sig helt säker på att han kommer till

de platser, som vägvisningen angav för den väg han val-

de och att han inte kommer till någon av de platser

som angavs för de övriga vägarna.

Den andra typen av beslut som föraren alltså tvingas

fatta trots att han inte har fullständig information

innebär ofta en konflikt mellan förarens framkomlig-

hetsmotiv och hans säkerhetsmotiv. Dessa beslut brukar
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benämnas riskfyllda beslut, eftersom de alltid innebär

_en risk för att föraren väljer ett handlingsalternativ,

som sämre tillfredsställer hans motiv än ett annat, be-

roende på den bristfälliga informationen." Denna typ

av beslut kan antas vara vanliga i trafik beroende på

förarens begränsade kapacitet att inhämta och bearbeta

information.

Omkörningssituationen är ett exempel på en situation

där föraren ofta tvingas fatta riskfyllda beslut. För

att utan risk för misslyckande kunna fatta beslut om

att köra om ett fordon eller att avstå från omkörningen'

måste föraren skaffa sig fullständig information om

sådana variabler som hastighet på eget, omkört och

eventuellt mötande fordon, längden på den tillgängliga

fristräckan, hur lång tid omkörningen kommer att ta i

anspråk 0 s V.

Det har visat sig att förare har mycket dålig förmåga

att skaffa sig den nödvändiga informationen (sent ex

Björkman 1963, Crawford 1963, Farber and Silver 1967

och Rumar och Berggrund 1973). Detta innebär att fö-

raren, hur han än beslutar, riskerar att fatta ett

felaktigt beslut d v 5 ett beslut, som leder till ett

annat utfall än han väntat sig. Antingen kan han av-

stå från omkörningen i vilket fall han riskerar att

missa ett omkörningstillfälle eller också kan hanföreta

omkörningen i vilket fall han riskerar att råka ut för

en olycka.

En strävan vid utformningen av trafikmiljön bör vara

att minimera det antal riskfyllda beslut_som föraren

tvingas fatta. Detta kan ske antingen genom att man

eliminerar behovet av den information som föraren ej

klarar av att inhämta t ex genom att man inför plan-

skilda korsningar, stigningsfält och mittrefug som

skiljer mötande trafik eller genom att man förbättrar
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förarnas möjlighet att inhämta den nödvändiga informa-

tionen t ex geom att man använder sig av spärrlinjer

som är anpassade till den hastighet som förekommer på

vägen.

Hur ser förarens bild av trafikmiliön ut?

Låt oss först fundera över hur förarens bild av trafik-

miljön bör se ut för att den skall vara användbar för

de uppgifter föraren har att fullfölja, d V 5 hur ser

resultatet ut av den process som i figur 1 betecknas

perceptuell strukturering. Vi kan visserligen aldrig

direkt studera denna process eller den bild den resul-

terar i, men vi kan genom att'analysera de krav, som

ställs på förarens beteende, fastställa vissa egenska-

per som denna bild bör ha för att han skall kunna klara

dessa krav. Fördelen med att söka beskriva hur föra-

rens upplevelser av trafikmiljön ser ut eller kanske_

snarare bör se ut är att det kan ge oss hypoteser om

vilken information föraren måste ha för att kunna kon-

struera denna bild av miljön.

En viktig egenskap som vi med säkerhet kan säga att

förarens bild av trafikmiljön måste ha är att den skall

kunna ge föraren en uppfattning om inte endast hur tra-

fikmiljön ser ut för tillfället utan även hur den kom-

mer att gestalta sig under den närmaste tidsperioden.

P g a att informationsinhämtning och informationsbear-

betning tar tid i anspråk liksom det tar tid att genom-

föra olika fordonsmanövrer är det nödvändigt att föra-

ren har en sådan uppfattning av den trafiksituation

han befinner sig i att han kan förprogrammera sitt be-

teende för en Viss tidsperiod (se Cumming 1964).
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Gibson och Crooks (1939) har konstruerat en modell

över förarens perceptuella strukturering som uppfyller

kravet på att föraren skall ha en sådan information att

han har möjlighet att förprogrammera sitt beteende över

ett kortare tidsintervall. Man tänker sig att föraren

organiserar den information han får i termer av ett

"fält för fri körning". Detta fält beskriver i ett gi-

vet ögonblick inte det körfält som för tillfället är

fritt från hinder utan det körfält som enligt förarens

uppfattning kommer att vara fritt från hinder då han

passerar det. "Fältet för fri körning" har en spatial

utbredning men är inte fixerat i den fysiska miljön

utan har föraren eller fordonet som fast referenspunkt.

Vidare tänker man sig att föraren har en uppfattning

om vad man kallar "minimum stopping zone". Stoppzonen

består av det område inom vilket föraren ej anser att

han kan stanna sitt fordon.

I termer av denna modell för den perceptuella organisa-

tionen kan förarens uppgift beskrivas som att han skall

styra sitt fordon så att det ligger miü:i"fältet för

fri körning" och han skall reglera hastigheten så att

"stoppzonen" alltid är mindre än fältet för fri körning.

Figur 2 återger en trafiksituation där en av bilister-

nas "fält för fri körning" liksom hans "stoppzon" är

inritade.
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Figur 2. Exempel på hur "fältet för fri körning" och
"stoppzonen" kan se ut för en förare i en
trafiksituation.

Gibson och Crooks (1938)

analysis of automobil driving.

Figuren är hämtad från
A theoretical field

Stoppzonens storlek är framför allt beroende av fordo-

nets hastighet men naturligtvis även av sådana faktorer

som väglaget och däckens kondition, Ju längre vägav-

snitt framför sig från vilket föraren kan skaffa infor-

mation desto längre kan hans fält för fri körning göras

och desto fortare kan han färdas utan att han riskerar

att stoppzonen blir större än fältet för fri körning.

Kvoten mellan fältet för fri körning och

betraktas som ett riskmått. Om zonen är

än fältet och kvoten följaktligen mycket

uppenbarligen den risk föraren löper att

olycka liten medan om zonen är större än

kvoten följaktligen större än 1 så löper

uppenbar risk för att råka ut för en olycka.

att utvärdera säkerhetsstandarden på ett

stoppzonen kan

mycket mindre

under 1 är

råka ut för en

fältet och

föraren en

Ett Sätt

vägavsnitt

skulle med utgångspunkt från detta resonemang kunna

vara att skaffa ett mått på kvoterna mellan fält och

zon för de förare som passerar.
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torde vara möjlig att beräkna utifrån rådande frik-

tionsförhållande och fordonets hastighet, medan hans

fält för fri körning torde vara svårare om än ej omöj-

ligt att komma åt.

Fördelen med en utvärderingsmetod av detta slag, om

det skulle visa sig möjligt att genomföra den, är att

den skulle kunna fånga upp förarens förmåga att anpassa

sig till de krav, som olika vägmiljöer ställer. Två

vägar med helt olika standard vad beträffar vägbredd,

linjeföring, sikt och beläggning kan naturligtvis i

princip ha ungefär samma säkerhetsstandard förutsatt

att förarna anpassar sin hastighet och sin uppmärksam-

het till de rådande förhållanden. Kvoten mellan "fält

för säker körning" och stoppzonen skulle alltså kunna

ge ett mått på om vägen är så utformad att förarna

verkligen klarar av att anpassa sin körning till de

rådande förhållandena.

EEE_ês2§äQ§så-äälEsE_§§§_§äi_E§EQiQE

Fasta hinder.

Ett fast hinder som begränsar fältet för fri körning,

låt oss sägga ett parkerat fordon, antas begränsa fäl-

tet för fri körning mer än vad hindrets fysiska stor-

lek kan ge vid handen. Gibson och Crooks talar om

hindrens "hallo" eller "clearence lines", d v 5 ett

säkerhetsområde runt hindret som inte ingår i fältet

för fri körning. Hur stort detta säkerhetsområde är,

eller annorlunda uttryckt hur stort det minsta avstånd

är, på vilket en förare accepterar att passera ett

hinder, kan antas bero på en mängd olika faktorer.

T ex:
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1. Den säkerhet med vilken föraren anser sig kunna

bedöma hindrets position. Man kan t ex vid mörker-

körning väntas hålla ut mer från en bil, som är

parkerad vid vägkanten än vid dagsljuskörning.

2. Hastigheten på det egna fordonet. Ju högre haStig-

het man håller desto större utrymme kräver en un-

danmanöver. _Följaktligen behöver man hålla ett

större säkerhetsområde till ett hinder vid höga

hastigheter än vid låga i den händelse man skulle

ha missbedömt hindrets position.

3. De förväntade konsekvenserna av en kollision med

hindret. En förare kan antas kräva ett större sä-

kerhetsområde till ett brofundament av betong än

till en plastkon.

Rörliga hinder.

Rörliga hinder begränsar "fältet för fri körning" på

ett något mer komplicerat sätt än vad de fasta hindren

gör. Ett rörligt hinder begränsar inte fältet i den

position det för tillfället har utan i den position

det kommer att ha då det passeras. Detta exemplifie-

ras i figur 3. Denna figur föreställer en fotgängare,

som står i begrepp att passera en gata samtidigt som

ett fordon närmar sig. Som framgår av figuren så upp-

täcker föraren fotgängaren då han står på den högra

vägkanten men fotgängaren begränsar fältet för fri kör-

ning på den vänstra sidan i den position han kommer att

befinna sig då fordonet passerar honom.

Liksom de fasta hindren så antas även de rörliga hind-

ren vara omgivna av ett säkerhetsområde inom vilket

"fältet för fri körning" ej får ligga. Samma faktorer

som påverkar storleken av säkerhetsområdet kring de

fasta hindren kan antas påverka säkerhetsområdet kring

de rörliga hindren. Dessutom torde förarens svårighet

att bedöma hindrets rörelseriktning och rörelsehastig-
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Figur 3. Exempel på hur "fältet för fri körning" och
"stoppzonen" kan se ut för en förare i en
trafiksituation. Cirkeln symboliserar en
fotgängare som står i begrepp att passera
gatan. Figuren är hämtad från Gibson och
Crooks (1939) A theoretical field analysis
of automobil driving.

het påverka säkerhetsområdets storlek. Det verkar

t ex rimligt att anta att föraren kräver ett större

säkerhetsområde kring minderåriga barn som promenerar

efter vägkanten än kring en vuxen fotgängare eftersom

barnens rörelser är svårare att förutsäga.

Hinder av icke fysisk natur.

Förutom av hinder i konventionell mening begränsas

"fältet för fri körning" av vad Gibson och Crooks

kallar "legal obstacles and legal taboos". D v 3 lagar

och förordningar, som reglerar var och hur man får fram-

föra sitt fordon. Detta innebär t ex att man kan anta

att vägar som ansluter från höger till den väg man fär-

das på gör ett större intrång på fältet än vad vägar

som ansluter från vänster gör p g a högerregeln. En-

ligt samma princip sätter rött ljus eller en stoppskylt

i en korsning en absolut gräns för fältet för fri kör-

ning.
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Vägens sikt och linjeföring sätter gränser för "fältet

för fri körning".

Den mest påtagliga begränsningen av förarens fält för

fri körning" torde emellertid utgöras av vägens linje-

föring och av den sikt som erbjudes.

Det verkar rimligt att anta att inte ens den högra kör-

banan ingår i "fältet för fri körning" i hela sin bredd.

Mellan fältet och den högra vägkanten bör det rimligen

finnas ett säkerhetsområde och även den Vänstra delen

av "fältet för fri körning" bör begränsas av ett säker-

hetsområde. Det torde vara av intresse att undersöka

storleken av dessa säkerhetsområden och vilka faktorer

som påverkar dem för att kunna avgöra hur stor del av

en vägs bredd som kan antas utgöra effektiv vägbredd.

Förhoppningsvis skulle sådana undersökningar kunna

leda till att man kunde vidtaga åtgärder så att en

större del av den erbjudna vägbredden kan ingå i "fäl-

tet för fri körning" vilket kan antas medföra att den

framkomlighet som vägen erbjuder ökar. Nedan ges några

exempel på faktorer som kan antas påverka storleken på

säkerhetsområdena eller annorlunda uttryckt, hur stor

del av den faktiska vägbredden som utnyttjas som effek-

tiv vägbredd.

Vid höga hastigheter krävs större utrymme för t ex en

undanmanöver och kursavvikelserna ökar med ökad hastig-

het, vid ett givet intervall mellan kurskorrigeringar-

na. Det finns därför anledning att anta att säkerhets-

områdena vid sidan om "fältet för fri körning" är stör-

re vid höga hastigheter än vid låga.

De förväntade konsekvenserna vid en eventuell avkör-

ning är en annan faktor som kan antas påverka säker-

hetsområdenas storlek. Ett djupt dike eller en ravin

vid sidan av en Väg utan vägren kan antas medföra att

trafikanterna håller ut mer från vägkanten än om vägen
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är försedd med en bred vägren och terrängen närmast

vägen är fri från allvarligare hinder. Vid låga has-

tigheter och med tillräckligt breda vägrenar tycks väg-

renen ingå i det Som föraren upplever som "fält för

fri körning"h vilket knappast kan ha varit avsikten

med vägrenen. Det skulle därför kunna vara av intresse

att undersöka hur bred vägrenen högst skall vara 1 an-

slutning till olika kvaliteter på vägen i övrigt och

vid olika typer av linjeföring och siktförhållanden

för att förarens "fält för fri körning" skall omfatta

hela den högra körbanebredden men ej vägrenen.

En annan fråga som är av intresse för ett effektivt

utnyttjande av den tillgängliga vägbredden .är hur

stolpar och vägräcken skall placeras för att de skall

inkräkta så lite som möjligt på den belagda vägen.

En viktig fråga i anslutning till linjeförings- och

siktproblem är hur förarens "fält för fri körning" ser

ut i kurvor. Låt oss först spekulera något över hur

"fältet för fri körning" kan se ut i vertikalkurva.

Vertikalkurvan torde huvudsakligen begränsa fältet

genom det sikthinder den utgör. Föraren måste räkna

med attckn:på vägen bakom sikthindret kan finnas hin-

der framför allt i form av mötande trafik. Det är där-

för rimligt att anta att föraren vid en vertikalkurva

kräver ett ökat säkerhetsområde till den vänstra kör-

banan och att detta större säkerhetsområde även utbre-

der sig ett gott stycke framför vertikalkurvan efter-

som föraren måste ta hänsyn till den mötande trafikens

hastighet. Även till höger vägkant kan föraren Väntas

kräva ett större säkerhetsområde i vertikalkurvan

eftersom han måste räkna med att det kan finnas fot-

gängare på vägrenen bortom sikthindret.
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Horisontalkurvor erbjuder ett betydligt vanskligare

problem när det gäller att spekulera över hur förarens

"fält för fri körning" ser ut. Liksom i fallet med

vertikalkurVOr innebär även horisontalkurvor ofta ett

sikthinder varför "fältet för fri körning"-kan antas

vara begränsat av de hinder föraren väntar sig att

finna bortom kurvan. Men horisontalkurvan erbjuder

dessutom ett problem när det gäller att hålla fordonet

kvar på vägen. Föraren måste ha en uppfattning om hur

hans "fält för fri körning" ser ut innan han går in i

kurvan för att han skall kunna anpassa sin hastighet

så att han verkligen kan hålla fordonet kvar inom

fältet.

En amerikansk undersökning (Ritchie 1972) kan tolkas

så att föraren har svårt att bedöma hur fältet ser ut

i horisontalkurvan. I denna undersökning mätte man

fordonens hastighet och den sidacceleration som uppstod

då de passerade kurvor med olika stora radier. Före

vissa av de kurvor där mätningarna gjordes hade den

väghållande myndigheten placerat ut skyltar, som angav

en rekommenderad hastighet med vilken kurvan kunde

passeras.

Man fann för det första att de uppmätta sidoaccelera-

tionerna var större i kurvor som passerades med låga

hastigheter än i kurvor som passerades med höga hastig-

heter. D v 5 förarna anpassade visserligen sin hastig-

het till kurvornas radie men de gjorde det ej i så hög

grad att sidoaccelerationen var oberoende av kurvra-

dien. Detta verkar rimligt eftersom förarna vid låga

hastigheter kan antas kräva ett mindre utrymme för att

göra en hastighets- eller kurskorrigering, om de skulle

finna att de felbedömt kurvan, och konsekvenserna vid

en avkörning är väsentligt lindrigare vid en låg hastig-

het än vid en högre. Man kan alltså anta att en förare

accepterar en högre sidoacceleration vid låga hastig-

heter därför att en större del av den tillgängliga kör-
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banebredden ingår i hans "fält för fri körning än vad

som är fallet vid höga hastigheter i kurvor med större

radier.

Vidare fann man att förarna genomgående passerade kur-

vorna som försetts med en rekommenderad hastighet med

högre hastighet än vad de passerade kurvor med motsva-

rande radie utan rekommenderad hastighet. Det ligger

nära till hands att tolka detta resultat så att förar-

na har svårt att själva bedöma hur stort "fält för fri

körning" en kurva erbjuder och därmed att bedöma med

vilken hastighet kurvan kan passeras, varför de då

ingen hastighet anges tvingas hålla en så låg hastig-

het att de har en hastighetsmarginal som kompenserar

för en eventuell felbedömning.

Hur får föraren det material han behöver för att bygga

upp en användbar bild av trafikmiljön?

Som framgår av figur 1 så utnyttjar föraren då han

skaffar sig en bild av trafikmiljön dels den informa-

tion han får från trafikmiljön via sina sinnen och

dels de förväntningar, som hans tidigare erfarenhet

skapar.

Iaäeämêälegêiahêmzaieg

Vår förmåga att inhämta information från vår omvärld

har utvecklats för en helt annan situation än den tek-

niskt ofta mycket avancerade miljö vi står inför 1 dag.

Detta gör att vår perceptuella förmåga har vissa be-

gränsningar relativt de krav, som den tekniska miljön

ställer. När det gäller biltrafik så kan det uttryckas

så, att vi har en perceptuell utrustning, som svarar

mot de krav som ställs då man färdas fram i promenad-

takt eller på sin höjd springer, som vi tvingas använda
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oss av i en situation där vi färdas med hastigheter

som är mångdubbelt större. Trafikmiljön har endast i

ringa grad, ur informationsprocessynpunkt, anpassats

till dessa höga hastigheter.

Bilförarens största begränsning vad gäller hans förmå-

ga att inhämta och bearbeta information relativt de

krav trafikmiljön ställer är därför den tid informa-

tionsprocessen tar i anspråk (se t ex Cumming 1964).

Undersökningar har visat att människan tycks fungera

som ett enkanaligt informationssystem (se Sanders 1966),

d v 3 den information som krävs för ett givet beslut

måste först färdigbehandlas innan man kan börja behand-

la information för ett nytt beslut. Vidare har man

visat att ju mer information, som krävs för ett beslut

desto längre tid tar informationsprocessen i anspråk

(se Hick 1952). Mängden information som krävs för ett

beslut kan något förenklat uttryckas i termer av mäng-

den möjliga handlingsalternativ innan man fått infor-

mationen. Ju mer osäker föraren är om något förhållan-

de desto mer information krävs för att han skall få

full kunskap om de verkliga förhållandena. Ex: För

att från en vägvisartavla få reda på Vilken väg man

skall välja krävs mer information ju fler vägalternativ

som finns upptagna på tavlan. De krav som ställs på

den hastighet varmed föraren måste inhämta och bearbeta

information bestämmes av:

1. Den mängd beslut föraren måste fatta över en viss

vägsträcka.

2. Den mängd information som måste inhämtas för varje

enskilt beslut;

3. Informationens fördelning över vägsträckan.

4. Den hastighet föraren håller.
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Det är givet att ju snabbare en förare kör över en väg-

sträcka, som kräver att en given informationsmängd in-

hämtas, desto mer information måste inhämtas per tids-

enhet. Detta gör också att föraren i stor utsträckning

själv kan reglera de krav, som ställs på den hastighet

varmed informationen måste inhämtas. Ur säkerhetssyn-

punkt kan det därför sägas vara betydelselöst om en väg

är mycket informationskrävande eller ej så länge föra-

ren klarar av att anpassa sin hastighet och sin upp-

märksamhet till de rådande kraven. En livlig inner-

stadsgata som kräver att förarna inhämtar och bearbetar

.mycket stora mängder information är ju inte med nöd-

vändighet en större olycksrisk än en förhållandevis

informationsfattig landsväg. Ur framkomlighetssynpunkt

däremot är det givetvis en fördel ju lägre krav på in-

formationSprocessen som ställs. Parantetiskt kan på-

pekas att extremt låga belastningar på informations-

processen kan medföra speciella anpassningsproblem.

En närmare beskrivning av detta problem ligger dock

utanför ramen för denna rapport.

Den begränsade hastighet varmed en förare kan inhämta

och bearbeta information medför däremot en risk för

olyckor så snart han inte förmår att anpassa sin hastig-

het till de krav som vägen ställer. Detta innebär att

Vi kan vänta oss att finna den största olycksbelast-

ningen på de vägar, som har ojämnt fördelade krav på

informationsprocessen. D v 5 om en förare anpassar

sin hastighet och sin uppmärksamhetsnivå till en väg,

som ställer förhållandevis låga krav på informations-

processen och han plötsligt kör in i en mycket infor-

mationskrävande situation - det kan vara en extra snäv

kurva, ett Vägarbete, ett komplicerat vägkors eller

dylikt - är risken uppenbar att han inte hinner skaffa

sig all den information han behöver förrän det är för

sent.
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För att få ett mått på en vägs säkerhetsstandard skulle

det därför vara av intresse att kunna mäta vilka krav

den ställer på den informationsprocess föraren svarar

för. Flera metoder för detta ändamål finns utarbetade.

Helander (1973) använder en metod som går ut på att

mäta förares aktiveringsnivå som en funktion av vägen.

Med aktiveringsnivå avses den grad av handlingsbered-

skap eller det uppmärksamhetstillstånd en människa

befinner sig i ur fysiologisk synpunkt. Den kan t ex

mätas genom puls eller hjärtfrekvens, eller genom ett

mått som kallas EDR, som registrerar variationer i

hudens elektriska motstånd. Aktiveringsnivån kan

variera från djupaste sömn till ett hyperaktivt stress-

tillstånd. Schematiskt skulle man kunna uttrycka det

så, att när miljöns krav på en människa ökar, så ökar

hennes aktiveringsnivå så, att hon får en handlings-

beredskap som motsvarar de krav som ställs.

Genom att mäta den fysiologiska aktiveringsnivån som

en funktion av den Väg längs vilken föraren färdas

skulle man då kunna få ett mått på hur de krav, som

vägen ställer på föraren varierar, och i vad mån han

förmår att anpassa sig till dessa krav. Problemet är

att relationen mellan aktiveringsnivå och prestations-

förmåga inte är linjär. Det förhåller sig i stället

så att när aktiveringsnivån ökar från en låg nivå så

ökar även prestationsförmågan upp till en viss nivå

- denna nivå varierar från individ till individ och

kan även antas variera för olika typer av uppgifter -

när aktiveringsnivån ökas ytterligare så sjunker pres-

tationsnivån d v 3 man har då uppnått ett stresstill-

stånd. Detta innebär att man inte kan avgöra, om en

registrerad höjning av aktiveringsnivån hos en förare,

när han passerar ett visst vägavsnitt, beror på att

han anpassade sig till en ökning i de krav som vägen

ställer eller om vägen ställt så höga krav att föraren

blivit stressad.
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Senders m fl (1967) har använt en metod där man mer

direkt söker mäta den informationsmängd, som ett väg-

avsnitt kräver att en förare inhämtar. Metoden bygger

på den tanke, som framfördes i avsnittet om perceptuell

strukturering ovan, nämligen att föraren måste inhämta

informatiOn så att han kan förprogrammera sitt beteende.

Med utgångspunkt från detta.säger man sig, att ju mind-

're information vägen.kräver att föraren skall inhämta,

över deSto längre vägavsnitt kan han förprogrammera

sitt beteende, ooh desto fortare kan han färdas.

I Man begränsar testförarens möjlighet att inhämta infor-

Amation genom att sätta på honom en hjälm med ett oge-

.nomskinligt Visir, som mekaniskt kan fällas upp och

ned. AGénom att variera den frekvens'varmed visiret

_fälls upp och ned och längden på den period föraren

härifri sikt kan man variera det vägavsnitt över vilket

föraren kan förprogrammera sitt beteende. Resultatet

av variationen i förarens möjlighet till förprogramme-

ring kan registreras i form av variationer i förarens

hastighet.

Om man använder surafeukonstant frekvens varmed visiret

fälls upp och ned och uppmanar föraren.att köra med den

högsta haStighet han anser säker, skulle man alltså

kunna använda variationen i hastighet som ett mått på

variationen i de krav, som vägen ställer på föraren.

Visiret, som användes i dessa undersökningar, kan sägas

tjäna syftet att kontrollera förarens uppmärksamhet.

Om manxhte hade någon sådan kontroll så skulle varia-

tionen i hastighet lika väl kunna förklaras av en va-

riationiuppmärksamhet som i Vägstandard och framför

allt skulle man missa en stor del av variationen i väg-

standard genom att föraren skulle kunna möta ökade

krav från vägmiljön genom att höja uppmärksamheten i

stället för att sänka hastigheten. En svaghet med

den av Senders m fl presenterade metoden är att den

förutsätter att föraren verkligen förmår att anpassa
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hastigheten till de krav vägmiljän ställer. I de si-

tuationer där informationsbelastningen är stor och där

man riskerar att föraren överraskas av informations-

toppar till vilka han kan antas ha svårt att hinna an-

 

passa hastigheten, där är metoden ej anva;: «

Mac Donald och Cameren (1973) har använt en metod som

går ut på att mäta hur stor reservkapacitet, vad be-

träffar informationsinhämtning och informationsbearbet-

ning, förare har i olika vägmiljöer. Som påpekats ovan

kan människanantas fungera som ett enkanaligt informa-

tionssystem. Detta innebär att ju mer information väg-

miljön kräver att en förare skall ta hänsyn till desto

mindre av annan för trafiksituationen irrelevant infor-

mation kan han inhämta och bearbeta.

Mac Donald och Cameron försåg sina testförare med hör-

lurar.till vilka de kunde sända en ljudsignal antingen

till vänster eller höger öra. Förarens uppgift var

att när en ljuásignal gavs med vänster fot trycka ned

en av två pedaler beroende på till vilket öra ljudsig-

nalen givits. I undersökningen användes automatVäxlade

bilar. Kvaliteten på denna extra uppgift kunde mätas

dels i termer av antalet korrekta responser och dels i

termer av den reaktionstid föraren uppvisade G v 5

tiden från det att en signal givits till dess att föra-

ren tryckt ned korrekt pedal.

Ju sämre prestation förarna uppvisade på denna uppgift

desto större uppmärksamhet kunde de antas ha varit nöd-

sakade att ägna åt vägen. På detta sätt skulle man

därför kunna få ett indirekt mått på hur stora krav på

föraren olika vägavsnitt ställer. Ensvaghet med den

av Mac Donald och Cameron presterade metoden är att

den förutsätter att testförarna är högt motiverade att

prestera väl på den extrauppgift som de förelägges.
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Gemensamt för de tre metoder, för att utvärdera hur

stora krav olika typer av vägar ställer på den informa-

tionsprocess föraren svarar för, är att de endast kan

konstatera att en variation i kraVen förekommer men de

kan inte peka på vari dessa krav består. För att komma

åt detta måste man troligen speciellt analysera de oli-

ka platser där kraven Visat sig vara särskilt stora.

Ofta kan orsaken till den större.informationsbelast-

ningen antagligen vara uppenbar utan att någon särskild

undersökning göres. I andra fall kan troligen sådana

metoder som förarrxervjuer och ögonrörelseregistreringar

vara till hjälp.

Generellt gäller att informationskravens storlek i sig

inte behöver påverka säkerheten, medan de möjligheter

förarna har att anpassa sig till rådande förhållanden

kan antas vara av största betydelse ur säkerhetsSyn-

punkt. Faktorer som kan tänkas underlätta denna an-

passning är, en jämn vägstandard och successiva över-

gångar mellan vägavsnitt med olika standard. När det

förekommer toppar i informationsbelastningen längs vä-

gen är det viktigt att sikten är så god eller att för-

varning ges i så god tid att föraren får tillräckligt

med tid på sig att inhämta och bearbeta informationen.

595-9222221êä_§ê5§§s9_§29_E;§19§§s_§ääêseah§:_2-22§95-

QêElQQêEEQSêêêêE?

Som påpekats ovan är den information föraren direkt

inhämtar från trafikmiljön endast en av flera faktorer

som påverkar den slutliga bild han kan antas skaffa

sig av trafiken. En annan viktig faktor är förarens

tidigare erfarenhet. Utan tidigare erfarenhet vore

naturligtvis tolkningen av den direkta informationen

från trafikmiljön helt omöjlig. Om vi tar exemplet

med fotgängaren som står i begrepp att gå över gatan

samtidigt som en bil närmar sig, som återges i figur 3,
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så måste givetvis föraren ha tidigare erfarenhet av

hur fotgängare beter sig för att kunna bedöma hur hans

"fält för fri körning" begränsas. .Nedan skall vi be-

röra erfarenhetens betydelse i en något mer begränsad.

mening, som kanske inte alltid är lika uppenbar som i

fallet med fotgängaren.

Förarens tidigare erfarenhet av trafik kan antas ge

honom en mer eller mindre specifik förväntanpå hur

trafikmiljön ser ut och fungerar och även på var i tra-

fikmiljön den viktiga informationen är att hämta.v Att

förarnas sätt att söka information verkligen påverkas

av förarerfarenheter har bl a påvisats av MOurant och:

Rockwell (1972).' i denna undersökning registrerademan

ögonrörelser under körning på erfarna och oerfarna fö-

rare. Man fann en skillnad mellan de båda förarkate-

gorierna på så sätt att de oerfarna förarna hade blic-

ken fästad på körbanan betydligt närmare det egna for-

donet än vad de erfarna förarna hade. En möjlig för-

klaring till denna skillnad är att de. erfarna förarna

skapat sig en så realistisk förväntan på hur trafikmil-

jön fungerar att de klarar av att förutsäga utvecklingen

av trafiksituationen och att förprogrammera sitt be-

teende över en längre tidsperiod än vad de oerfarna

förarna klarar av.

Skillnaden mellan oerfarna och erfarna förare är i och

för sig inte av intresse i anslutning till sikt och

linjeföringsproblem. Av intresse är däremot att förar-

na kan antas anpassa såväl sitt sätt att inhämta infor-

mation som sitt beteende som trafikanter till den för-

väntan de har på hur trafikmiljön fungerar.

Man kan beskriva effekten av förarens erfarenheter på

så sätt att han med utgångspunkt från sin erfarenhet

skapar en uppsättning hypoteser om trafikmiljön. Hy-

poteser, som ständigt verifieras som t ex att det ej

kommer mötande trafik på höger körbana att man ej stö-
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ter på fotgängare och cyklister på motorvägen, att inga

hinder dyker upp i en signalreglerad korsning om man

passerar på grönt ljus 0 s v betraktas troligen så små-

ningom som fakta och föraren besvärar sig inte längre.

med att inhämta den information som krävs för att prö-

va dessa hypoteser. Den vane föraren får genom att han

skaffat sig en realistisk uppfattning om hur stora de-

lar av trafikmiljön ser ut och fungerar mer tid över

för att skaffa den information som krävs för att pröva

de osäkra hypoteserna. En orsak till att unga förare

är mer olycksdrabbade än äldre förare torde vara att

de yngre förarna p g a sin bristande erfarenhet inte

hinner inhämta och bearbeta den nödvändiga informatio-

nen. Man kan därför säga att vi bör utforma vår tra-

fikmiljö på ett så enhetligt sätt som möjligt eftersom

detta innebär en avlastning av den informationsprocess

som_föraren svarar för.

Det finns emellertid även en risk med att man har

starkt etablerade förväntningar på hur trafikmiljön

ser ut. Om en trafiksituation nämligen inte stämmer

överens med förarens förväntan så ökar naturligtvis

risken för att han skall missa viktig information vari-

genom en olycka kan inträffa. Detta innebär att det

är viktigt att identifiera vilka förväntningar förarna

har och se till att trafikmiljön verkligen står i

överensstämmelse med dessa förväntningar (se Donald,

Woods och Asce 1971). Ett exempel på en trafiksitua-

tion, som förekommer i dag och som de flesta förare

troligen inte väntar sig att finna är uppfarter och av-

farter från vänster på vägar med en mittremsa som skil-

jer körfälten för mötande trafik. Situationen är ovan-

lig, men desto mindre torde förarnas förväntan vara på

att de riskerar att hamna på en avfart eller att de kan

bli hindrade av långsam trafik, som kör ut i deras kör-

fält från vänster, då de kör på det vänstra körfältet

på en Väg med mittremsa mellan körfälten för trafik i

olika riktningar.
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Den typ av förväntan vi hittills talat om är en förvän-

tan som skapas genom förarutbildningen och en lång

förarerfarenhet. Men vi har även att räkna med en-

annan typ av förväntan. Tidigare har nämnts att förae

ren måste tolka den information han får från trafik-

miljön iiermer av hur trafiksituationen kommer att ut-

vecklas. D v s han måste göra föruüügelser om vad Som

kommer att inträffa under den närmaste tidsperioden.

Man kan också uttrycka det så att den direkta informa-

tion han får från trafikmiljön inte är intressant i och

för sig utan det är de förväntningar den väcker om hur

trafiksituationen kommer att utveckla sig som är av in-

tresse .

Det är rimligt att anta att deidirekta trafikinforma-

tionen ej endast användes av föraren för att förutsäga

vad som kommer att inträffa inom det Vägavsnitt över

vilket han har full sikt, utan att han även använder

den direkta informationen för att förutsäga hur vägen

ser ut bortom det sikthinder som begränsar synfältet.

Ex kör man på en bred rak väg med god beläggning och

breda vägrenar har man troligen en förväntan på att

vägen ser i stort sett likadan ut bortom sikthindret.

Förväntan på att vägen bortom sikthindret skall vara

smal obelagd och mycket kurvig torde under alla omstän-

digheter vara mycket liten. .Den förVäntan man har på

hur trafikmiljön gestaltar sig bortom sikthindret kan

antas påverka såväl den hastighet man väljer som den

uppmärksamhet man ägnar trafiken. Detta gör att man

vid utformningen av trafikmiljön även måste ta hänsyn

till hur en trafiksituation skapar en förväntan på

nästa trafiksituation, så att det finns ett funktio-

nellt samband, som står i överensstämmelse med hur

trafikanterna kan antas förvänta sig att trafiken fun-

gerar.
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Givetvis kan man inte undvika att trafikmiljön ofta

förändras på ett sätt som ej står i överensstämmelse

med förarens förväntningar. Det viktiga är att man ge-

nom skyltar eller på annat sätt ger förarna en möjlig-_

het att successivt anpassa sig till de oväntade förhål-

landena.

En fråga som kan vara av intreSSe i detta Sammanhang är

t ex hur skall övergångszonen från motorväg till ej mo-

torväg utformas så att förarna.verkligen i tid anpassar

hastighet och uppmärksamhet till de förändrade betingel-

serna. Framför allt i USA har man sedan flera år an-

vänt en typ av varningsanordningar, som är speciellt av-

sedda att användas då trafiken från vägavsnitt, som

ställer små krav på förarnas uppmärksamhet, går in i

situationer, som ställer höga krav på uppmärksamheten.

Dessa anläggningar, som går under benämningen "rumble

strips", består av i vägbanan nedfrästa ränder eller

på vägbanan placerade valkar, som förorsakar buller och

vibrationer i fordonen då de passeras (se Kermit och

Hein 1962). Dessa anläggningar tänkes fungera enligt

samma princip som en väckarklocka. En visuellt funge-

rande varningsskylt kan antas vara otillräcklig efter-

som den förutsätter en viss uppmärksamhet hos föraren

medan en auditiv anordning av typ "rumble strips" kan.

antas ha en effekt som innebär att uppmärksamhetsnivån

höjes.

I England har en metod för att framför allt underlätta

för förarna att anpassa hastigheten vid passage från en

väg med hög standard till en väg med lägre standard ut-

arbetats 1). Metoden går ut på att ge förarna en illu-

sion av att de färdas med en högre hastighet än vad de

i själva verket gör och att därigenom förmå dem att

minska farten. Illusionen skapas genom vita ränder,

som målats tvärs över vägbanan, avståndet mellan rän-

derna avtar ju närmare den sämre vägen man kommer.

 

1) Se Irwing 1973
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Detta innebär att om man passerar ränderna med en kons-

tant hastighet kan man få intrycket att hastigheten

ökar genom att fler ränder passeras per tidsenhet ju

närmare den sämre vägen man kommer.

Motivation och-beslutsfattande

 

En viktig aspekt på bilförarens motivation är att två

av hans viktigaste krav nämligen kraVet på att resan'

ej får ta alltför lång tid i anspråk och att kravet på

att resan skall ske utan att några olyckor inträffar,

kan antas stå i konflikt med'varandra. Om föraren krä-

ver att risken för att råka ut för olyckor skall vara

obefintlig är hans enda möjlighet att helt avstå från

resan. Föraren måste följaktligen kompromissa mellan

dessa krav för att någon resa över huvud taget skall

vara möjlig att genomföra. Det verkar emellertid ab-

surt att tala om att föraren skulle kalkylera med en

medveten Ökning av risken för att råka ut för en olycka,

för att Vinna någon minut i restid. Vi Väljer därför

att här i stället tala om förändringar i de säkerhets-

mariginaler, som en förare kräver för att genomföra

olika åtgärder, och antar att han aldrig låter säker-

hetsmariginalerna bli så små att han upplever en verk-

lig risk för att råka ut för en olycka.

Minimistorleken på de säkerhetsmariginaler föraren krä-

ver kan antas bero på hur säker information han anser

sig ha. Detta är en viktig aspekt ty den innebär att

det visserligen är viktigt att föraren ur framkomlig-

hetssynpunkt har så god information som möjligt från

 

trafikmiljön, men ur säkerhetsynpunkt torde det vara

viktigare att han vet hur god information han har.

Ex en raksträcka med flera vertikalkurvor kan antas

innebära en ur såväl framkomlighetssynpunkt som ur

säkerhetssynpunkt mindre god linjeföring. Ur framkom-
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lighetssynpunkt innebär kurvorna ett hinder eftersom

de hindrar sikten och omöjliggör omkörningar.

Ur trafikSäkerhetssynpunkt kan vertikalkurvor på en

lång raksträcka innebära en olycksrisk p g a att förar-

na kan förledas att tro att de har bättre sikt än vad

de'i själva verket har; För att åstadkomma en förbätt-

rad framkomlighet i denna situation är det givetvis

nödvändigt att plana ut Vägen eller att ge den en helt

ny dragning. För att åstadkomma en bättre säkerhet

däremot är det i princip tillräckligt att upplysa fö-

raren om hur bristfällig hans information är t ex ge-

nom att införa omkörningsförbud.

Vägningen av kraven på hög säkerhet och framkomlighet

kan i termer av Gibsons och Crooks modell uttryckas,

som kvoten mellan "fältet för fri körning" ooh "stopp-

zonen". Är stoppzonen mycket mindre än "fältet" d'v 5

då kvoten är mycket mindre än 1, ställer föraren höga

krav på säkerhet i förhållande till kraven på framkom-

lighet. Ju större kvoten är desto större avkall på

sina säkerhetsmariginaler kan föraren sägas göra för

att vinna i framkomlighet.

En intressant fråga är vilka faktorer som kan antas på-

verka denna kvot. En länge förhärskande teori i tra-

fiksäkerhetssammanhang har gjort gällande att vissa in-

divider skulle vara större risktagare än andra. Denna

hypotes har emellertid visat sig svår att verifiera.

En annan förklaring till variationen i kvot mellan

fält och zon, som visserligen inte prövats men som

skulle vara mycket intressant om den visade sig vara

korrekt, skulle vara att kvoten bestämmes av den situa-

tion i Vilken föraren befinner sig.

Om vi önskar beskriva denna situation i termer av vil-

ka faktorer som kan påverka förarens val av säkerhets-

mariginaler kan det vara lämpligt att skilja mellan
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till trafikmiljön bundna respektive ej bundna faktorer.

De till trafikmiljön ej bundna situationsbestämmande

faktorerna, som kan antas påverka förarens motivation

är uppenbara. .Exempel på sådana faktorer är typ av

resa -'är det en semesterresa eller en arbetsresa -

vilken tid-har föraren till sitt förfogande, har han

passagerare i bilen 0 s v.

De till trafikmiljön bundna situationsbeskrivande va-

riablerna som kan antas påverka förarnas motivation är

kanske mindre uppenbara. Trafikmiljön erbjuder trafi-

kanterna möjlighet att i varierande grad förverkliga

sina motiv för resan. Vissa vägar och trafiksituatio-

ner erbjuder större framkomlighet än andra. Det är

rimligt att anta att ju mer föraren upplever att situa-

tionen hindrar honom från att förverkliga sina mål des-

to starkare blir hans motivation att verkligen nå dessa

mål. Detta skulle t ex innebära att ju sämre framkom-

lighet en väg erbjuder desto mindre säkerhetsmarginan-

ler skulle föraren vara beredd att acceptera för att

kunna utnyttja så mycket som möjligt.av den lilla fram-

komlighet som erbjudes..

Den närmast till hands liggande lösningen på detta

problem skulle vara att man ger vägarna en sådan stan-

dard att de erbjuder en framkomlighet som står i över-

ensstämmelse med förarens krav. Av ekonomiska skäl är

detta givetvis orealistiskt. Vad man däremot borde

kunna göra är att underlätta för trafikanterna att

bättre utnyttja denframkomlighet som vägen erbjuder.

Detta kan bäst åskådliggöras genom ett exempel. Låt

oss säga att en förare under en förhållandevis lång

tid legat bakom en långtradare och Väntat på ett omkör-

ningstillfälle. Ju längre tid han legat där desto iv-

rigare kan vi anta att han är att verkligen få genom-

föra omkörningen, så att han så småningom blir beredd

att acceptera allt mindre siktsträckor som tillräckliga
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för att genomföra omkörningen. Man kan tänka sig att

föraren resonerar ungefär på följande sätt: "Nu har

jag legat bakom det här fordonet så länge och hittills

har det inte funnits någon siktsträcka, som varit så

lång som denna. Den är visserligen i kortaste laget

men det kommer troligen inte några längre siktsträckor

längre fram. Om jag verkligen skall komma förbi det

här fordonet är det därför bäst att jag tar chansen nu".

Den intressanta frågan är om föraren skulle väntat med

sin omkörning om han fått information om att det fanns

en tillräckligt lång siktsträcka eller ett stignings-

fält ett par kilometer längre fram.

Om det.skulle visa sig att förarnas omkörningsbenägen-

het påverkas av vilken kunskap de har om den sikt och

linjeföring, som vägen kommer att erbjuda dem över en

viss vägsträcka i färdriktningen, så skulle det inne-

bära att vägens säkerhetsstandard - och kanske framför

allt den av förarna upplevda säkerhetsstandarden -

skulle kunna höjas enbart genom att upplysa förarna

om, hur långt de har till nästa vägavsnitt, som ur väg-

geometrisk synpunkt kan erbjuda en acceptabel omkör-

ningssituation. Det skulle dessutom kunna innebära

att nykonstruktioner av stigningsfält och uträtning

och breddning av kortare vägavsnitt skulle kunna ge

större bidrag, än som nu är fallet, till såväl faktisk

som upplevd säkerhet.

Om vi i enlighet med de resonemang, som förts ovan an-

tar, att föraren, då han upplever den erbjudna fram-

komligheten som alltför låg, söker hankompensera detta

genom att minska sina säkerhetsmariginaler, - detta kan

ske genom att han går in i kurvor med högre hastighet

än vad han annars skulle göra, accepterar kortare fri-

sträckor vid omkörningar 0 s v - så följer därav att

ett sätt att höja vägens säkerhetsstandard är att söka

skapa en bättre överensstämmelse mellan erbjuden och

efterfrågad framkomlighet. En metod skulle vara den
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som skisserats ovan nämligen att ge förarna sådan in-

information att de på ett säkrare sätt lyckas utnyttja

den framkomlighet Som vägen faktiskt erbjuder.

En annan metod som skisseras av Pettersson och Svensson

(1976) går ut på att ge förarna en upplevelse av att de

färdas med en högre medelhastighet_än vad de faktiskt

gör. Tanken bakom denna idé är att om föraren upplever

att han färdas med en förhållandevis hög medelhastighet

så skulle han inte vara lika villig att ge avkall på

sina.säkerhetsmariginaler som han skulle vara om denå

upplevda medelhastigheten var lägre.

Det har i laboratorieförsök visat sig att människan

genomgående överskattar medelhastigheter, då de har i

uppgift att uppskatta medelhastigheten av en rörelse

över en given sträcka då hastigheten varierat (Svensson

1975). Ingen tillfredsställande teOri varför överskatt-

ningarna inträffar har presenterats. En möjlig förkla-

ring skulle kunna vara att man vid uppskattning,av'me-

delhastigheten ej väger in de olika delhastigheterna

med avseende på den tid under Vilken rörelsen haft de

olika delhastigheterna utan med avseende på över hur

långa sträckor rörelsen haft respektive hastighet. En

sådan skattningsstrategi skulle innebära att de höga

hastigheternas betydelse för medelhastigheten över-

skattas.

Dessa resultat är givetvis behäftade med stor osäkerhet

och det är mycket tveksamt om de går att generalisera

till trafikförhållanden. Men om de skulle Visa sig

gälla även under realistiska trafikförhållanden skulle

de möjligen kunna utnyttjas i Vägbyggnadstekniska sam-

manhang. Det skulle då i princip vara möjligt att ge-

nom en lämplig fördelning av vägavsnitt med en standard

som tillåter låt oss säga 110 km/h över en väg som i

övrigt endast tillåter en hastighet på låt oss säga
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70 km/h ge trafikanterna en upplevelse av att deras

resa går fortare än vad den i själva verket gör.

Sammanfattningsvis kan man säga att.om man har vägar

som ej erbjuder den framkomlighet som föraren'önskar.'

och man ej har möjlighet att förbättra framkomligheten

genom att bygga omvägen så bör man med andra medel sö-

ka förmå förarna att acceptera den framkomlighet som

erbjudes. Ovan har två olika metoder för att nå detta

mål föreslagits. Den första går ut på att ge förarna

bättre information om Vilken framkomlighet vägen erbju-

der över längre sträckor så att hans motivation och

därmed hans val av säkerhetsmarginaler inte styrs av

de vägavsnitt som erbjuder den sämsta framkomligheten.

Den andra metoden syftar till att genom att lägga in

"fartsträckor" d v 5 vägavsnitt med väsentligt bättre

framkomlighet än vägen i övrigt ge föraren en upplevel-

se av att han färdas med en högre medelhastighet än

vad han i själva verket gör. Dessa båda metoder kan

givetvis kombineras på så sätt att man på vägar. med

en icke tillfredsställande standard, lägger ut kortare

vägavsnitt med hög framkomlighet och att man på väg-

avsnitten däremellan med sämre standard upplySer föra-

ren om hur långt de har till nästa fartsträcka.

Frågor kring sikt och linjeföringsProblemet som kan

vara av intresse att närmare utreda med utgångspunkt

från microperspektivet

 

Den ordning i vilken problemen presenteras motsvarar

ej någon prioritetsordning.

1. Hur stor del av den erbjudna vägbredden utnyttjas

som effektiv körbana av förarna?

Vilka åtgärder kan vidtagas för att en så stor andel

av den erbjudna körbanebredden som möjligt verkligen
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skall utnyttjas av bilisterna? Hit hör sådanaproblem

sOm: Hur Skall stolpar, brofundament och vägräcken ut-

formas och placeras för att de skall inkräkta så lite

som möjligt på den erbjudna körbanebredden? Vilka

krav ställs på körbanans och vägrenens bredd för att

den erbjudna körbanebredden - men ej vägrenen - skall

utnyttjas i hela sin bredd vid olika typer av miljöer

vid sidan av vägen? Ex. Hur bred skall vägrenen vara

'då vägen passerar en bergvägg, då vägen begränsas av

ett dike eller en ravin 0 s v.

2. Vad kan göras för att förbättra förarnas möjlighet'
att välja rätt hastighet och rätt körspår genom

horiSontalkurvor?

Till detta problem hör sådana frågor som: Vilken för-

måga har förare att differentiera mellan kurvor med

olika geometrisk utformning? I vad mån förmår de ut-

nyttja den information de-får via den optiska ledningen

för att välja hastighet Och körspår genom kurvan? Vil-

ka körspår och hastigheter är faktiskt möjliga att väl-

ja, utan risk för avkörning eller kollision med mötan-

de trafik, vid olika geometrisk utformning på kurvan

och vid olika väglag?

3. Utveckling av metoder för kvalitetsbestämning av

vägar med utgångspunkt från de krav de ställer på

förarna och i vad mån dessa förmår anpassa sig

till kraVen?

Det skulle härför det första vara fråga om övergripan-

de mätningar av den belastning, som vägen utgör på

den informationsprocess föraren svarar för, d v 5 meto-

der som möjliggör mätningar av den typ som presenteras

av Helander (1973), Mc Donald och Cameron (1973) och

Senders (1967). Men det skulle även vara fråga om me-

toder för att komma åt vilka faktorer i vägmiljön, som_

svarar för de toppbelaStningar, som eventuellt konsta-
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teras med de övergripande mätningarna, d v 3 metoder

av typ ögonrörelsestudier och förarintervjuer.

4. Hur skall övergångszoner mellan vägavsnitt med

olika standard utformas så att föraren förmår an-

passa sin hastighet och uppmärksamhet till de för-

ändrade förhållandena?

5. Utveckling av metoder för att undersöka förares

förväntningar i konkreta trafiksituationer? Såda-

na metoder skulle kunna ge ett bidrag till den kun-

skap som krävs vid norm- och standardiseringsarbe-

ten, t ex då det gäller utformning av korsningar

och trafikplatSer.

6. Hur upplever förare sin medelhastighet under en

resa, som företas på vägavsnitt med varierande

framkomlighet? \

7. Vilka effekter på trafikantbeteendet får man om

trafikanterna får information om den framkomlighet

vägen har att erbjuda över ett längre avsnitt av

vägen än som täckes av förarens synfält? Ex. vilka

effekter på trafikantbeteendet får man om man upp-

lyser förarna om hur långt det är till nästa stige

ningsfält eller motorvägsavsnitt?

Delfrågor inOmdetta problemområde är t ex: Hur skall

informationen på bästa sätt förmedlas till förarna?

Hur långt i förväg är det meningsfullt att ge informa-

tionen?
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Thema n

EinfluB der Sichtweite auf Fahrverhalten und überholung
Leitung: Landesrat Dr.-ing. H. K 3 y 5 e r , Köln I

EinfiuB der Sichtverhäitnisse auf den Verkehrsablauf

RegBauDir. Dr.-lng. E. U. H i er 3 c h e

Der 'Mensch kann sich im Verkehrsraum nah'ezu nur mit

Hiife seiner Sinne zurechtfinden. Die über die Sinne aus
dem Fahr- und Verkehrsraum auigenommenen Informa-
tionen werden mit eriemten Kenntnissen und gespeicher-
ten Eriahrungen zusammen in eine als situationsangepaet
eracntete Fahr- oder Verhaitensweise umgesetzt. Dieser

Vorgang erioigt bei einer ausgewogenen und der Konsti-

tution des, Menschen angepaBten Linienführung und Fahr-
raumgestaitung,

Bewegungsvorgånge Wie 2. B. dem Uberhoien, ohne Uber-
sch reiten der BewuBtseinsschwelie.

Geruchs- und'Geschmackssinn' sind an diesem Orientie-
rungsvorgang übernaupi nicht beteiiigt. Gehör- und Gleich-

_gewichtssinn sowie die haptischen Sinne dienen nur als
Kontroilorgane für das Fahrverhalten. Für eine Voraus-
orientierung des Menschen im Verkehrsraum bleibt aus-
schlieBiich der Gesichtssinn übrig. Die Sichtverhältnisse
einer StraBe gewinnen daher einen entscheidenden_ Ein-
iluB auf die Sicherheit und die Ouaiitât des Verkehrs-
abiaufes.

Diese aus der Konstitution des Menschen abgeieiteten
Zusammenhänge konnten meBtechnisch nachgewiesen
werden. Dazu wurden die Geschwindigkeite'n ireibeweg-
lid'ier Fahrzeuge auf einem vorgegebenen StraBenzug in'
beiden Fahrtrichtungen quersdinittweise gemessen und

das so ermitteite Geschwindigkeitsprofil entiang der StraBe
zu denjenigen Geschwindigkeiten in Relation gesetzt, die
gefahren werden können ^
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Abb. 1.' Modell der Haltesichtweite.
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mit Ausnahme entsdieidungsabhängiger.

-Abbremsen vor

1. in Abhângigkeit der Kurvenradien bei sicherer Fahr-
weise, - i

2. in Abhängigkeit der Gradiente unter voiler Ausnutzung
der. Motorieistung,

3. in Abhângigkeit der vorhandenen Sichtweiten_ bei si-
cherer Fahrweise.

DieiAuswenung ergab, daB die gefahrenen Geschwin-
digkeiten nicht auf die theoretischen Radiengeschwindig-
keiten (Radien zwischen Fi = 300-1000 rn) ansprachen.
Sie wurden auch nicht von der Gradiente (S 5 L6°/o) be-
einfiuBt oder häuen auf Grund der Motorleistung erheb-
lich gröBer gewâhit werden können. Die gemessenen Ge-
schwindigkeiten reagienen _dagegen deutlich -aui eine Zu-
oder Abnahme der auf Grund der vorhandenen Sioni-
weiten sicher erzielbaren Geschwindigkeiten.- Daraus
foigt, daB die Sichtweiten einen nachhaitigen EinfiuB auf
das Fahrverhaiten der Verkehrsteilnehmer im freien Ver-
kehrsfluB ausüben. '

Allgemeingüitig formuiiert gilt: Die im freien VerkehrsfiuB
auftretenden Geschwindigkeiten sind eine Funktion des

Charakters der StraBe als Ganzes, der ,,Streckencharak-

' teristik", die definiert ist uals Summe der bauiichen Merk-
maie einer StraBe einsd'iiieelich des sie umgebenden Rau-

mes. Die Streckencharakteristik läst sich nach MaB und
Zahl iassen, insbesondere durch die Krümmungen, die
Längsneigungen, die Fahrbahnbreiten, die Zahl der Stör-
einfiüsse pro Långeneinheit und die Sichtweiten.

Um die Sichtwei'ten als ein maBgebiiches Kriterium in die
Pianung und Beurteiiung von Str'aBen einbeziehen zu kön-
nen, ist es notwendig, Sichtweitenrnodeiie zudefinieren und
zahienmåBig iestzuiegen. Heute benutziev Modelie sind
Haite- und überholsichtweite.

Die Haliesichtweiie (Abb. 1) sol! das sichere
einem plötziich auitreienden Hindernis

definierier Höhe ohne Veriassen der Fahrspur ermög-
Iichen. Sie setzi sich zusammen aus dem Weg während
der Reaktions- und Auswirkzeit bei unvermindener Ge-
schwindigvkeit und dem eigentlichen Bremsweg. MaBgeb-
liche EingangsgrÖBen sind Reakiions- und Auswirkzeit,
Augen- und Hindernishöhe, Lage des Fahrers und des
Hindernisses innerhai'b des StraBenquerschnitts sowie er-

reichba're Bremsverzögerung.

Die Uberholsichtweite (Abb. 2), die zusätzlich
für die Uberprüfung zweispuriger, im Gegenverkehr be-
triebener StraBen zur Anwendung kommt, soil die Durch-
führung sicherer Uberholvorgânge gestatten. Dabei wird
davon ausgegangen, daB der Uberholvorgang aus der Ge-

schwindigkeit des zu Uberholenden heraus begonnen wird

und vor Behinderung des Gegenverkehrs sicher abgeo
schiossen werden kann. Aus Untersuchungen und Mes-
sungen foigt, daB es unzweckmäBig ist. die dafür notwen-
digen Lången* an Hand iahrdynamischer Berechnungen

zu e'rmittein. Nur die Messung der Uberhoivorgänge auf
der StraBe seibst führt zu praxisgerechien- und damii
sinnvoil anwendbaren Uberhoisichtweiten, wei! in den 80-



wegungsabtaul beim Uberholvorgang neben rein lahrdy-
namischen' GröBen lahrpsydtologisme Faktoren ei'nflie-
Ben. Aucl'i der Anteil der Streckenabschnitte, in denen
ausreiohende Uberholsichtweiten vorhanden sind, und die
Verteilung dieser _Abschnitte über die ' Gesamtstrecke
spielen eine maBgebende Rolle für die Verkehrssid'ierheit
und für die Verkehrsqualitât, weil ein auf längere Zeit.
nicht zu befriedigendes Oberholbedñrfnis AnlaB zu 'risiko-
reicheren Oberholmanövem oder sogar aggressivem
Fahrverhalten sein kann;. Die genarmten Sichtweitenmo- \
delle sind nach neueren Erkenntnissen lediglich als tech-
nische oder geometrische' Hillsvor'steliung'en anzusehen.
da sie in einer Fleihe entscheidender Punkte den tat'-
Sâchlichen Verhaltensweisen der Verkehrsteilnehmer 'nicht

entsprechen. Aus theoretischen und praktischen Untersu-

chungen kann der SchluB abgeleite'i werden, daB die Fah-
rer ihre Geschwindigkeiten nicht nach einem irgendwie
definierten geometrischen Modell einrichten, sondern
nach der Tiefe desienigen Fahrraumes, v'on dem sie das
Empfinden haben, 'ihn sicher erfaBt zu haben oder be-
herrsohen zu können. Als Arbeitstitel wird diese Sicht-
weite mit 'dem Begriff ,.psychologisdie Siohtweite" um-
schrl'eben. Vor der zahlenmâBigen Fassung derartiger
neuer Denkmodelle ist es allerdings notwendig, die bisher
definierten weiter zu benutzen, sie allerdings durch sinn-
voll gewâhlte EingangsgröBen so weit wie möglich an die
menschliche Konstitution anzupassen. Neben diesen -geo-
metrischen Modellen gibt es anders Vorstellungen, die
aus dem ophtalmologischen und dem psydiologischen Be-
reich kommen: Die geometrisch vorhandene Sichtweite
ist nicht identisch mit der aufgrund des Auflösungsver-
mögens des Auges wahrnehmungsphysiologism erfaBba-

.ren und -diese wiederum nicht gleichzusetzen mit der lahr-
_gpsychologisch oder ergonometrisch ausnutzbaren Sicht-
"iiveite.

Die Einbeziehung der Forderung nach ausreichenden
Sichtverhältnissen in die Entwurlsbearbeitung geschieht
auf der Grundlage der zuvor definierten Modelle in Form
einer Sichtweitenanalyse: Die von der StraBe
gebotenen Sichtweiten (vorl'landene) werden den von
ihr zu fordernden Sichtweiten (erforderliohe) gegenüber-
gestellt- und anschlieBend durch Entwurlsverbesserungen
in einem iterativen Arbeitsvorgang auieinander abge-
stimmt. Dabei ist folgenden Anforderungen zu entsprechen:

1. Ausreichend groBe'Sichtweiten,
2. Genügend groBer Anteil von Stredten mit ausreichen-

den Uberholsichtweiten,

3. Ausgewogenheit der Verteilung der Uberhol- und'der
Haltesichtweiten.

Die _erste Forderung ergibt sich aus dem starken Ein-
fluB der Sichtweiten auf das Fahrverhalten und daraus.
daB unzureichende Sichtverhältnisse schon im Bereich
geringer und mittlerer Verkehrsbelastungen AnlaB zur
Kolonnenbildung sein können und sich durch dasdadurch
gesteig'erte Uberholbedürfnis negativ auf Sicherhei't und
Verkehrsqualität auswirken müssen. Die zweite Forde-

rung erhebt sich aus Gründen der Verkehrsqualitåt. Die
dritte Forderung ist das Ergebnis neuerer Untersuchun-

gen Die Analyse der Sichtweiten vorhandenerStraBen
hat ergeben, daB sich die von der StraBe gebotenen
Sichtverhältnisse bisweilen schlagartig åndern können.
Starke Si-chtweitenabnahmen sind im Gegensatz zu Sicht-
weitenzunahmen kritisch. Aus einer Streckenuntersuchung

sind die Sichtweitendillerenzen zwischen zwei aufeinander-

folgenden Profilen über-der jeweils grÖBeren Sichtweite

aufgetragen (Abb. 3). lm Bereich der kleinen Sichtweiten

um 200 m sind in diesem Fall Sichtweitenabnahmen von

Profil zu Profil bis zu 50 °/o aufgetreten, die damii die
Oualitát der StraBe plötzlich in eine völlig andere Enl-

wurisklasse sinken tassen. Die Geiährliöhkeit dieser Tat-

sache resultiert aus iahrpsychologischen Gesetzen: Beim
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Abb. 2: Modell der Uberho/sichtweiie.

om Ende "

Durchlahren eines längeren StraBenzuges mil gleichblei-
bender Streckenoharakteristik stellt sich eine gleiChförmige
Fahrgeschwindigkeit ei'n, die dann vom' Verkehrsteilneh-
mer nicht mehr absolut, sondern nur noch relativ 'emp-

funden werden kann. weil sie eine Art Nullhorizont für
das Geschwindigkeitsempfinden bildet. Aui eine schlag-
artige Abnahme der Sichtweite kann der Verkehrsteil-

nehmer nichtvrechtzeitig duroh eine Verminderung der
Geschwindigkeit reagieren. weil dazu eine bestimmte Adap-
tionszeitnotwendigyist. Daher _fährt er mit einer für diese
Strecke zu hohen und damit verkehrsgefåhrdenden Ge-
schwindigkeit in den Abschnitt mit kleineren Sichtweiten
ein. Hinweise. aus denen der Entwurfsbearbeiter erse-
hen kann, welche Sichtweitenabnahmen als zulässig anzu-

sehen sind, befinden sich zur Zeit in Bearbeitung. Den

ersten Versuch einer solchen 'Festlegung zeigt Abb. 3
(gestrichelte Linie). '

Auf Grund der besprochenen Untersuchungen stehen fol-
gende Fragen an,'die Mithilfe aus dem fahrpsychologi-

schen und dem wahrnehmungsphysiolog'rschen Bereich
wünschenswert erscheinen lassen:

1. Angaben über Zunahme der Risikobereitsol'lait beim
Uberholvorgang mit wachsender Fahrzeit in der Ko-
lonne;

   

2-. Angaben über die Reaktionszeiten,

3. Angaben über die Tiefe des erfaBbaren Fahr- und
Verkehrsraumes.

60 4

50

' \1.0 l
l \

30 l \
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Abb. 3.' Sichtweilendiflerenzen 8 in Abhängigkeil der Sicht-

weilen (Abnahme).
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{ Messungenivon überholvorgängen
.zur Bestimmung der erforderlichen überhoisichtweite

oping. MQ Sto iz, NeuB

Die Durchiührung v'on ,Uberhoiungen auf zweispurigen
LandstraBen steiit für die Fahrer eine starke psychische
Beiastung dar, da einmal die Entscheidung über die 'Durch-
iührbarkeit eines übemoivorganges i. allg. zum Zeitpunkt
der ungünstigsten Oberschaubarkeit der Situation getroffen
werden muB und zum anderen die einmal getroiiene
Entscheidung i. aug. nicht mehr rückgängig gemacht wer-
den kann, wobei hinzukommt, daB sich die Fahrer über
die Uniaiischwere im Falle einer Fehientscheidung im
kiaren sind. '

Der StraBenbauer ist deshaib verpiiichtet. Bedingungen zu
schafien, die nicht nur die Uniaiigeiahr beseitigen, sondern
auch die psydiisdien Beiastungen der Fahrer auf das
erreichbare MindestmaB reduzieren können. Da .dabei
die eriorderiiche Dberhoisichtweite eine ganz besondere
'Rolle spieit. sind Kenntnisse über' den Abian von Ober-
hoivorgângen und Kenntnisse über das Verhaiten der
Fahrer vor und wâhrend der Uberhoivorgänge notwen-
dig. Diese können in Anbetracht des stark differenzierten
Fahrverhaitens der Fahrzeugiahrer nur durch Messungen
im. Verkehrsgeschehen seibst gewonnen werden.

Von einem MeBiahrzeug (Pkw) aus, in dem Entfernungs-
und ZeitrneBgeråte unauffåiiig instaiiiert waren, und das
als häufig überhoites Fahrzeug am Verkehrsgeschehen
teilnahm, wurden insgesamt etwa 1400 Uberhoivorgänge
erfaBt. Ermitteit wurden unter anderem

- die Sicherheitsabstände zwischen dem überhoienden
und überhoiten Fahrzeug zum Zeitpunkt der Einiei-
tung und zum Zeitpunkt der Beendigung des Uber-
hoivorganges.

die GröBe der im Gegenverkehrsstrom auftretenden,
für eine erwünschte Uberholung genutzten und nicht
genutzten Zwischenrâume' (angenommene und abge-

!ehnte Wegiücken),

die Sicherheitsabstânde zwischen dem überholenden
Fahrzeug und dem nächsten gegnerischen Fahrzeug
zum Zeitpunkt der Beendigung des überhoivorganges

(Wegvorteii bei positiver Entscheidung).

Unter Verwendung der MeBwerte wurde unter anderem

rechnerisch ermitteit der Sicherheitsabstand, der

schen dem überhoiwiiligen Fahrzeug und dem jeweiligen
gegnerischen Fahrzeug auigetreten wäre. wenn die im
Gegenverkehrsstrom auftretende Weglücke nicht abge-

iehnt, sondern angenommen worden wáre (Wegvorteil bei

negativer Entscheidung).
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Abb. 4: Hâufigkeitsverieilungen der Sicherheiisabstände
Sa [m] (Zeitpunkt der Been'digung des überho/vorgangs)
innerhalb der verschiedenen Geschwindigkeitsbereiche.
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Abb. 5: Ermimung der Grenzweglücke und Abhängigkeit
der Grenzweglücke van der Gesdiwindigkeit.

Die Sicherheitsabstånde zwisd'ien überholendem und über- '
hoitem Fahrzeug zum Zeitpunkt der Einleitung und Be-
endigung des Ubemolvorganges betragen bei' starker

Streuung der Einzeiwene im Mittei etwa 8 Meter und
sind nicht gesdwwindigkeitsabhängig (Abb. 4). Foiglich wird
die Fahrzeugpaarung "überhoiendes und überholtes
Fahrzeug als abgesduossenes System betrachtet und
nicht in eine Beziehung zur Geschwindigkeit gebracht.

Die beim Oberhoivorgang aktivierten Uberholbeschleu-
nigungen sind nicht von der_ GröBe det Weglücke im Ge-
genverkehrsstrom abhångig; es wird im ailgemeinen mit

dem tahrdynamisd'i maximal aktivierbaren Beschieuni-
gungsvermögen überholt.

Aufgrund der gemessenen Reaktionszeiten ist zu schlie-
Ben, daB die Entsdreidung über die Durchiührbarkeit

einer beabsid'itigten überhoiung geiällt wird. bevor das
gegnerische Fahrzeug. nach dem der- Uberh'oivorgang



'eingeieitet werden kann, das überhoiwimge Fahrzeug pas-
siert hat.

Durch den Vergieich der angenorrmenen und abgeiehn-
ten Wegiücken läBt sich die erfoaderiid'ie 0berhoisicht-
weite für die verschiedenen Gesdeindigkeitsbereiche er-
mittein. Der Schnittpunkt der Kurve für' die prozentuaien
Summenhäu'figkeiten der angenommenen Wegiücken mit
der entsprechenden Kurve für die abgeiehnten Wegiücken
führt zur sogenannten Grenzwegiücke (Abb. 5). Diese gibt
an, wie groB die Wegiücke im Gegenverkehrsstrom sein
muB. damit sie den Fahrzeugfahrem im. Mittel für eine
sichere Durchtührung einer Oberhinng ausreichend er-
scheint. Sie fixiert damit zugieich die GröBe der erfor-
deriichen Uberhoisichtweite. Soliten nämiich'die überhok
mögiichkeiten nicht durch die Sidrtweiten eingeschránkt
werden, so müssen die vorhandenen Sichtweiten mindes

stens der Grenzwegiücke entspreohen.

, Die auf diese .Weise dureh Beobachtungen zahireimer
verschiedener Fahrzeugfahrer im Verkehrsgeschehen er-
mittelten erforderiichen Oberhoisiditweiten für den Uber-
hoifail ,.Pkw überhoit Pkw" liegen über .den Werten der
deutschen Richtlinien (Abb. 5).
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Aus den MeBdaten über die Wegvorteiie bei positiver
und negativer Entscheidung ergibt sid'i, das die Fahrer
einen Uberholvorgang dann als sicner durchführbar er-
achten. wenn gewährieistet ist, daB zum Zeitpunkt der Be-
endigung des Uberhoivorganges noch ein 'Abstand von
160 Metern zum gegnerischen Fahrzeug auftritt. Dabei
IieB sich durch die Messungen nicht nachweisen. daB mit
Iängerem Warten auf eine günstige Oberholmögiichkeit
Adie Risikobereitschaft zunimmt.

Einmal eingeleitete Uberholvorgânge werden dann. wenn
sich das überholende Fahrzeug bereits auf Höhe des
überhoiten Fah'rzeuges befindet, seibst in kritischen Fäl-
Ien nicht mehr ab'gebrochen, sondern unter Behinderung
des überhoiten und gegnerischen Fahrzeugeszu Ende
geführt. Daraus wäre zu schlieBen. daB sich die Fahrzeug-
fahrer-nach der Einieitung des Uberhoivorganges weit-
gehend auf dessen Durchführung konzentrieren und nicht
in der Lage sind, die sich mit dem annähernden Fahrzeug
ständig verândernde Verkehrssituation zu verarbeiten. Mög-

_licherweise iiegt darin die Deutung für Uberhoiunfäiie. die
selbst bei relativ spätem Abbruch des Dberholmanövers
vermeidbar gewesen wären.

Zusammenhånge zwischen Sichtweiten und Uberholvorgängen
bei Lkw-Oberhoiungen

Dr.-ing. M. R u n k e i . Hamburg

Unter Lkw-Obemoiungen sind im folgenden soiche Uber-
hoiungen -zu versiehen, bei denen ein Pkw einen Lkw
bzw. Lastzug (Lz) überhoiL -

Bei soichen Uberhoiungen sind die Anforderungen en den
Pkw-Fahrer besonders hoch, weii

1. die vorh and enen Sichtweiten des Pkw-Fahrers

durch den Lkw bzw. Lastzug stark eingeschrânkt wer-
den,

2. die für einen Oberholvorgsng e rio r d e r I i c h e n
Sichtweiten wegen der iangen reiativen Oberhoiwege
in der Regel sehr groB sind.

Es sind deshaib sowohl die vorhandenen ais aucn die
erforderiichen Sichtweiten zu ermittein, um festiegen zu
können, unter weichen Voraussetzungen sicnere

hoiungen von Lastkraftwa'gen durchgeiührt werden kön-

nen. Dabei sind die Positionen des Pkw und des Lkw
bzw. Lz am' Beginn des überhoivorgangs von entschei-
dender Bedeutung (Abb. 6).

In Abb. 7 und 8 sind die Sichtfeider eines Pkw-Fahrers
in Abhângigkeit von der Position des Pkw (A1, D7) und
des Lkw (D4) in einer Kurve mit dem Radius Ro = 1000m
für die Fahrzeuglängen L; : 9.0 m und Li = 18,0 m auf-
getragen. Dabei' ist vorausgesetzt, daB die Sicht des Pkw-

Fahrers durch seitliche Hindemisse oder die StraBe seibst
(Kuppe) nicht stärker behindert wird ais durch den vor.

ausfahfenden Lkw bzw. Lz. Es zeigt sich, daB die Sicht-
weite bei Annäherung des Pkw en den Lkw bzw. Lz sehr

stark zunimmt, wenn der Pkw gieichzeitig beginnt, aut

die linke Fahrbahnseite überzuwechsein. Soiche SiChtteider

können für jeden Radius und iede Lkw- bzw. Lastzug-

iänge ermitteit werden. Dabei ergibt sich bei VergröBe-

rung der Länge des Lkw bzw. Lz von 9,0 auf 18,0 m

eine Verminderung der Sichtweite bis zu 30 °/u.

Die für einen Dberhoivorgang erforderiiche Sicmweite

nimmt bei Annäherung des Pkw en den Lkw bzw. Lz stetig

VTI MEDDELANDE 5 O

Uber?

ab. ln Abb. 9 ist die erforderiiche Sichtweite in Abhängig-
keit vom Abstand A1 für Lkw- und Lz-Dberhoiungen-
aufgetragen. Annahmen: Geschwindigkeiten des Lkw
80 km/h. des Lz 60 km/h, des entgegenkommenden Fahr-
zeugs 120 km/h. Der Pkw hat die gleiche Geschwindig-
keit wie der Lkw bzw. Lzund beginnt im Abstand A1 =
18 m mit D = 0,4 m/sec3 zu besdiieunigen. '

Durch Gegenübersteilung der erforderiichen und vor-
handenen Sichtweiten ergebe'n sich in Abhängigkeit vom
Abstand des Pkw zum Lkw bzw. Lz die Radien, bei denen
Uberholvorgänge auch in RechtSkurven mögiich sind.
Abb. 10 zeigt, bei welchen Radien unter Annahme bestimm-

ter Abstände A., D4 und D7 Lkw- und Lastzug-Uberho-
iungen durchgeführt werden können.

Ergebnisse der Untersuchung:

1. Die für Lkw-bzw. Lz-Uberholungen erforderiichen Sicht-
weiten schwanken zwischen 900 und 550 m. Sie hän-
gen in erster Linie von dem Verhalten des Pkw-Fahrers

beim Beginn des Uberhoivorgangs ab. Je náher sich
der PkwoFahrer vor der Entscheidung, den Uberhoi-
vorgang durchzuführen, an den Lkw bzw. Lz ,,heran-

wagt , desto geringer ist die erforderi'iche Oberhoi.

sichtweite.
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Abb. 7: Sichtweite w, des Pkw hinter einem Lkw (L, _=
9,0 m; B0 2 1000 m).
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Abb. 9: Erforderliche Sich'tweiten.

2. Versucht ein PkwoFahrer durch geringe Abstände zum

Lkw bzw. 'Lz entsprechend kleine Sichtweiten (500-
600 m) für einen Uberholvorgang zu nutzen, so ist
wegen der erhöhten Geiahr des Auffahrens auf den
Lkw und des mögiichen Zwangs, einen Uberhoivor-

gang wieder abbrechen zu müssen, ein sehr hohes
MaB an Aufmerksamkeit und fahrerischem Können er-

forderiich. Vieie Fahrer überfordern sich durch eine

soiche Fahrweise und gefährden dadurch sich und an-

dere.

Beginnt der Pkw-Fahrer dagegen den Uberhoivorgang

aus einem sicheren Absiand zum Lkw bzw. Lz, so ist

die erforderiiche Sichtweite so groB (800-900 m),

daB bei Berücksichtigung der beschränkten Fähigkeit
des Menschen, soiche groBen Entfernungen richtig
abschâtzen zu können, Fehieinschätzungen die Regel,

sein werden. Auch in diesem Fall ist der Pkw-Fahrer
überiordert.

Wegen der groBen Schwankungsbreiie der erfor-
deriichen Sichtweite ist die Angabe eines Grenz-

radius, bei dem Lkw-Uberhoiungen noch durchge-
führt werden können, nicht mögiich. Die Grenz-

radien schwanken zwischen Ro = 600m bei Lkw-Uber-
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Abb. 8: Sichtweite W] des Pkw hinter einem Lastzug (Li =
18,0 m; Ro = 1000 m).

hoiungen (A1 = 0-2 m) und Ro = 2000m bei 'Lz-Uber-
hoiungen (A1 = 6-10 m).

5. Eine Verminderung der Fahrspurbreite um 0,5 m von
3.75 m auf 3,25 rn hat bei gieichbieibendem Radius
eine Verringerung der Sichtweite des Pkw-Fahrers bis
zu 30 °/o zur Foige. Um auch bei der geringeren Spur-
breitedie gieiche Sichtweite zu gewährleisten wie bei
der breiten Spur, müssen die Radien um 20°/o bis
30 °/o vergröeert werden.

Aus diesen Zusammenhängen ergeben sich für die Zu-
sammenarbeii zwischen Psychologen, Physiologen und In-
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Abb. 10: Mindestr'adien.



genieuren bei künftigen Untersudaungen verschiedene

Ansatzpunkte. in5besondere müBte gemeinsam untersucht _

werden, in weioher Weise dem Pkw-Fahrer'am Beginn
des Oberhoivorganges Entscheidungshiifen ge-v
boten werden können. Dazu drei_ Anregungen, deren
ZweckmäBigkeit durch Beobachtungen auf entsprechenden
StraBenabschnitten überprüft werden muB;

1. Um dem PkwoFahrer die Entscheidung zu erieichtern.

ob in bestimmten StraBenabsdmitten Uberhoiungen
mögiich sind oder nicht,'soiiten neue StraBen so tras-
siert werden. daB sich eine idare Giiederung in Abo

schnitte 0 h n e Uberhoimögiidikeiten und soiche mit
Uberhoimögiichkeiten ergibt. Radien. die iedigiich
soiche Sichtweiten ermögiichen. die nur* von geübten
Fahrem zu Uberhoiungen gamtzt werden könne-n,
weniger geübte Fahrer dagegen zu .gewagten und
somit' gefåhriichen Oberhoiungen verieiten. soiiten'ver-'
mieden werden.
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2. Lange Geraden soiiten bei Neutrassierungen nicht

verwendet werden, weil das Abschâtzen der Entfer-
' nung zum.entgegenkommenden Fahrzeug bei soichen

SiraBenabsd'mitten für den Pkw-Fahrer
schwerer ist als bei ieicht gekrümmten Trassenführun-
gen.

3. Zweispurige StraBen. deren Beiestung einen hohen
Lkw-Anteii aufwei_st und auf denen mit hâufigen Lkw-
bzw. Lz-Uberhoiungen zu rechnen ist. soliten nurimit

3,75 m breiten Fahrspuren ausgebaut werden.Da-

durch würden insbesondere vor dem bzw, beim

Uberwechsein des Pkw auf die Iinke Fanrspur die
Sichtweiten entscheidend verbesserL

inwieweit diese Anregungen im Widerspruch zu anderen
Forderungen, insbesondere der nach einer ausgewoge-
nen Streckenoharakteristik, stenen. ist an Hand konkre-
ter Trassierungsbeispieie zu klären.

Die optischen informationen als Kriterien für die Gestaltung der überholstrecke

BauDir. W.- D u rt h , Frankfurt

.Die gegenseitigen Einwirkungen von StraBe, Fahrer und
Fahrzeug können als Regeikreis angesehen Werden
(Abb. 11), in' dem ein ständiger informationsfiuB dem
Fahrer als Regier ermögiicht, über sein motorisches
System sein Fahrzeug sicher zu bewegen mit Hiiie der
informationen, die er über seine Sinne von derFührungs-
grÖBe StraBe, den StörgröBen Wittean und Verkehr
und den Reaktionen des Fanrzeuges erhâit. Wâhrend die
Informationen über Tastsinn, Gehör und Gieichgewichts-
organe im Augenbiick des Beiahrens eines StraBenquer-
schnittes auftreten und daher für die Regeiung der
Fahrt in diesem Querschnitt zu spât kommen, haben ih-
nen gegenüber die optischen informationen einen zeito
Iichen Vorsprung und bestimmen das Fahrverhaiten. Er-
stere dienen dagegen der Kontroiie des gewâhiten Fahr-
verhaitens. I

Die Aufnahmefâhigkeit des Menschen für angebotene
Informationen ie Zejteinheit ist'in diesem System nicht
unbegrenzt. Die ZufiuBkapazitât im Schnitt a) der Abb. 11
beträgt 100 Miiiiarden bit/sek. Diese Anzahl wird also von
den Sinnesorganen aufgenommen. im Schnitt b) werden
noch 1 Miilionen bit/sek von den Sinnesorganen weiterge-

geben und im Schnitt c) fiieBen nur 16 bit in das BewuBt»

sein ein. Die Reserve für die StraBengestaitung ist also
beim UnterbewuBtsein zu suchen.

in Abb. 12 ist nach B ring iotti in einer' vereintachten

Kette mit zwei Giie'dern die Ubertragung der informa-
tion von der StraBe und dem umgebenden Verkehr zum
Fahrer dargestelit. Die dünn umrandete Kreisfiåche be-
zeiohnet den informationsgehait. der von der StraBe und

dem umgebenden Verkehr ausgeht, die dick umrandete
Kreisfiäche den informationsgehait, den der Fahrer auf..

nimrnt. übertragen und somit für das Fahren nutzbar wird
nur die Uberdeokungsiiäche der beiden Kreise. Aiso nur
ein Teil'der angebotenen informationen wird vom Fahrer
aufgenommen. Zusätziich nimmt er anderes auf, was nicht

unbedingt etwas mit dem Fahrvorgang zu fun haben muB.

In einiachen Fahrsituationen ist das ohne Sicherheitsmin-

derung mögiich.

Fordert die Situation dagegen eine gröBere Auimerksam-

keit wie beim Uberhoivorgang, dann muB die dünn umran-

dete Kreisfiäche von der dick umrandeten überdeckt
werden (Abb. 13). Das heiBt, der Fahrer nimmt aiie ange-
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Abb. 11: Regelkreis.

  

Strone Fahrer

      

Abb. 12.' Der Fahrer nimm: nur einen Teil der angeborenen
Information auf.

  
Abb. 13: Der Fahrer nimmt

bei' ungeteilter Aufmerk-

samkeit alle angebotenen

Informationen aut.

Abb. 14: Komplizierung der

Situation. Der angebotene
Informationsgehalt u'ber-

stelg!

mögen.
das Aufnahmever- 4
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/ / noivorgang zwingend kornptiziert und ein Ausgieich über
/ / "' die Geschwindigkeit nicht mögiicn ist, muB die Straeen-

t t+_t, t+t,+t2
Abb. 15: Komplizierung der Situation bei eintöniger StraBe.

botenen informationen aut. Aber nicht nur die Exzentri-
zität der _beiden Kreise spieit eine Roiie, sondern auch
ihre GrÖBe. die' dieGröBe des ausgesandten bzw. auf-
genommenen Iniormationsgehaites darsteiit. Die Kompli-

zierung der Verkehrs- oder StraBensituation bringt bei
gieichbieibender Ges'd'iwindigkeit eine VergröBerung des
angebotenen intormationsgehaltes. die über die Aufnahme-
kapazität des Fahrers hinausgehen kann (Abb. 14). Einer

soichen Kapazitätsüberiastung geht der Fahrer gewöhniich

durch eine Geschwindigkeitsminderung aus dem Wege.
d. h. er drosseit den IniormationszufiuB von der StraBe.
Dieses Regulativdes Iangsamer Fahrens steht ihm aber
in Uberhoistrecken nicht zur Veriügung. weii' hier im Ge-
genteil die Geschwindigkeit erhöht werden muB.

Dieser Umstand ist entscheidend für die Gestaitung der
Uberhoistrecke. Da s'ich die Verkehrssituation beim Uber-
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Abb. 16.' Quantiieiive Erfassung der StraBengesia/t.
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situation so vereintaci'it werden, daB eine überschreitung
der Aufnahmekapazität vermieden wird. Jedoch sind in-
iormationsarme StraBen als eintönige Strecken für das
Einzeitahrzeug gefähriich. Der ZuiiuB a'n neuen informatio-
nen ist so gering, daB der Fahrer ihn mit stark vermin-
derter Autnahmekapazität und geteiiter Autmerksamkett
bewäitigen kann. Dieses psychoiogisch *sehr Ökonomisdie
Verhaiten ist dem Menschen audi ganz nat'üriich. Es würde
einer kraftzehrenden Wiiiensanspannung bedürten, 'die
informationsautnahme künstiich gröBer zu hatten. um rar
gefähriiche Situationen eine Sicherheitsreserve zu haben.
Dieser Zusammenhang ist in Abb. 15 eriäutert. Während
zur Zeit eine sichere_ Obertragung des geringen Infoma-
tionsgehaites gewährieistet ist, tritt bei t +t1 eine piötzliche
Kompiizierung ein, die der Fahrer nicht mehr über-
sohaut, wenn 2.8. der Fahrer von einem Uberhoier ge-
schnitten wird und ausweichen muB. Der Regeikreis
braucht nun eine gewisse Einschwingzeit t2, bis der dick
ausgezogene Kreis des auigenommenen Iniormationsge-
haites den kurztristig gewachsenen dünnen Kreis des
abgegebenen intormationsgenattes wieder eriaBt. Diese
'Einschwingzeit kann iånger sein ais 'an Zeit zur Bewåiti-
gung der Situation zur Verfügung steht. Das Regeisystem
kann dann zusammenbrechen und ein Untall die Foige

sein. .

Für die Praxis können drei_ Foigerungen gezogen werden:

1. Das Fahrbahnband der Uberhoistrecke ist stetig und
übersichtiich zu iühren. Das ergibt sich bei Einhai-
tung der Oberholsichtweite mit 1.20 m Hindernishöhe
nicht immer von seibst.

2. Der Fahrraum der Oberhoistrecke ist durch Bepfian-
zung und optische Leiteinrichtungen so einfach wie
möglich. aber nicht eintönig zu gestaiten. Er soil das
BewuBtsein nicht beiasten, aber unierbewuBt die Auf-
merksamheit erhaiten. '*

Die Oberhoistrecke ist von Knotenpunkten und Be-

schiiderungen freizuhalten, damit sich der Fahrer aut
den Uberhotvorgang konzentrieren kann und sein Be-
wuBtsein nicht zusâtziich beiastet wird. Sind Verkehrs-
zeichen unumgänglidi, so sind soiche mit Beschriftung
zu vermeiden, weii Farben und Symboie aliein den in-
iormationsfiuB weniger beiasten.

.U

Ein Ansatz zur quantitativen Behandiung des Problems tin-
det sich' bei Atneave, der versucht, die informations-
theorie und die Gestaitspsychoiogie zu verbinden. Das
dem Fahrer erscheinende Perspektivbiid der StraBe müBte
in seiner ,.Körnung" so vergröBert werden. daB die
StraBengestait, aui wenige Auswahipunkte reduziert, gerade
noch erkennbar ist (Abb. 16). Ein Teil der Strukturen'
der Gestalt ist dem Fahrer nach Durchfahren der vor-
hergehenden Querschnitte nicht neu. so daB für ihn die

Gestalt der StraBe auf weniger Auswahlpunkte reduziert
werden kann ais für einen Unbetangenen. Die Anzahl

der von Ouerschnitt zu Ouersdmitt yeränderten oder zu-
sätziichen Punkte der StraBengestalt sind ein MaB iür die
information als Korrektion einer Erwartung.

Ein auttauchendes StraBenschiid, das geiesen werden muB:
brauchte 2.8. zur Darsteiiung seiner Gestait zusätziich
eine Vielzahi kleiner Punkte. So könnte über die Kilome-
trierung von Querschniti zu Querschnitt die veränderte
Punktzahi ermitteit und als intormationsband aufgetragen
werden. Die Festiegung einer u'nteren und oberen Grenze

des von der StraBe abgegebenen iniormationsgehaltes
könnte eine in der Linienführung- einwandfreie StraBe
erzieien halten. , ,.-



Bilaga C
vsid 8 (11)

Der EinfiuB der Sichiwene auf die Verkehrssicherheit
Dim-ing. Dr. teorin. H. Knefiacher. Wien

Bei der Pianung von Verkehrsaniagen gem der Bautech-
niker von Modeiivorsieilungen aus mit Annahmen dar-
über, wie die StraBe spâier benutzt ,werden soil. Es feh-

i len in vieien Dingen Kenntnisse darüber, womit und in
weicher Art man den Verkehrsablauf und damit z. 8..
die Gesdwwindigkeitswahi steuern kan. lm wesentiicnen
wird der Fahrzeugienker -sein Fahrverhalten nach dem

'. StraBenraum, den Fahreigensdiaften seines Fahrzeuges,
der Verkehrsbeiastung und schiiealich der' Ortskennt-
nis und der Erfahrung einricnten. Der Bautechniker kann
über die'Gestaitung des Siraeenraumes EiniiuB auf das
Verkehrsgeschehen _nehmen. Wird die StraBe allerdings
anders benutzt, .als es den Annahmen im Modell entspricm
'oder wird durch Idie Ausgesiaitung des Straeenraumes
der Fahrzeugienker zu einem anderen Fahrverhaiten
engeregt. kann es zu einer Venninderung der Verkehrs
sicherneit und damit zu Unfälien kommen. -

Um' die Verkehrssicherheit zu bewenen, bedient man SiCh
neute nach ailgemein der reiativen Unfaiiziffer als MaB-
ML' Damnter ist die Anzahl der Verkehrsunfälie, bezo-
gen auf einer bestimmte Verkehrsieismng zu verstehen.-

Aus Unfanuntersudwngen auf Neubaustrecken von zwei-
spurigen' Bundesstraeen geht nerver, daB die mit- einer
Eniwurfsgeschwindigkeii von 60 km/h und 100 km/h tras-
sierlen StraBen verkehrssicherer sind ais solche von
80 km/h (Abb. 17). Au: Gesdnvindigkeitsniessungen
auf diesen StraBen geht hervor, daB sie vieifach wesent-
lich schnelier. befehren werden, und zwar hauptsächlich
bei trockenem Wetter. Der Kraftfahrer erhöht hier seine
Gesd'iwindigkeit auf Kosten der Reserven bezügiich der
Griffigkeitsverhäitnisse, wâhrend die Reserven hin-
sichtlich der Sichtweiten nicht mehr vorhanden sind. Die
Fraga, die sich dem Bautechniker dabei steiit, ist die,
0b man durch die Bereitsteiiung genügend groBer Ober-
holsiditweiten auch tatsâchiich den Obemoibedarf befrie-
digen "kann, ohne die Verkehrssicherheit zu beeinträdi-
tigen.

Nach der 10 Jahre alten Arbeii von Meyer, die durch
neuere Untersuchungen im wesentiid'ien beståtigt werden
konnie, sind etwa 30% eller Uberhoiunfåiie auf unzu-
iåssiges Oberhoien zurückzufü'hren (Obemolen trotz Ge-
genverkehr 15 °/o, je 5 °/o an unüberaidmichen Kuppen: un-
übersid'iiiidwen Krümmungen und Kreuzungen). 60% ailer'
Uberholunfälie iassen sich aiso auf Fehier beim Ober-
hoien selbst zurückführen (zu geringer Seitenabstand und
Schneiden), wobei die Kraftfahrer' offensichtiich die Ver-
kehrssituation beim Uberhoien seibst faisch einschätzen.

Wenn'man nun auBer, wie meist übiicn, bautechnischen
auch verkehrstechnische MaBnahmen träfe, wäre es denk-

bar, den Verkehr nahezu völlig zu beherrschen. In diesem

Fall könnte man Stenen vorsehen, an_ weichen das Uber-
hoien zugeiassen wird und Stellan, an weichen es ver-
boten werden müBte. Tatsächlich ist aber die Streubreite
der mögiichen überholkombinationen so groG. daB es nicht
zweckmäBig erscheint. generell Oberhoiverbotsstrecken.
abgeieitet aus verkehrstechnischen Modenvorsteliungen.

als solche zu kennzeichnen. Man denke nur 2.8. an die

zahlreichen Uberhoimöglichkeiten, die sich auf Land-
straBen durch das Vorhandensein iandwirtschaftiicher

Fahrzeuge ergeben.

GroBe Sichiweiten auf unseren Verkehrswegen ermögii-
Chen aber, wie Untersuchungen von Biizi_ gezeigi haben,

nicht nur ein ieichteres überholen. sendern verieiten ieider
auch ailgemein zum Anheben der Fahrgeschwindigkeit.
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Die Foige davon ist aber, daB die Oberhoiwege gerade
an übersichtiichen StraBensteilen besonders veriängert
werden, da auch die sonstn langsamen Fahrer auf diesen

Stred<enab3chnitten schneiier fahren. Man bemerkt die-
sen Effekt besonders dann, wenn nicht onekundige Fah-

rer mit stärkeren Kraftfahrzeugen ortskundige Fahrer
an unübers-ichtiichen StraBenst'eiien behindem und dann
'an StraBensteiien mit guter'Sichtweite besdiieunigen.
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Abb. 17: Helative Unfallzahl (U,) und relativer Getahren-
grad (6,) bei verschiedenen Entwurrsgesd'iwindigkeiten

au! zweispurigen Neubaustrecken.

 

Die Ergebnisse einer Untersuchung auf einer zweispuri-
gen StraBe mit zum' Teii eingesdwrånkten Sichtweiten zeigt
Abb. 18. Hier wurde der Anteilider Strecken mit über
600 m Sichtweite bestimmt und auf die Gesamtstrecken-
länge mit der Unfaiihäufigkeit verschiedeqer Unfailtypen
in Beziehung gesetzt. Man sieht daraus, daB der Anteii
der Uberholunfälle mit Verbesserung der Uberholsicht-
weiten stetig abnimmt und bei etwa 50°/o der Strecken

'lo der Gescmiunidlle
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Abb.18: Zusammenhang zwischen Simlbeschränkungen
und UnIaI/häufigkeii.
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mit überÃGOOm Sichtweite unbedeutend wird. Der Anteii
der Untäiie durch überhöhte Geschwind'igkeit nimmt bis
zu einem'Wert k = 0.25 ab. also nur Vi dieser Strecken
weist überhoisichtweiten mit mehr ais 600 rn auf, doch
ist bei Verbesserung' der Sichtverháitnisse wieder ein
Ansteigen dieses Uniaiityps festzusteiien. Wiii man daher
durch Verbesserung der Sichtweiten auch die Verkehrs-
sicherheit erhöhen. wird jeweiis zu .prüfen sein, weiche

Uniaiitypen man hier in Betracht ziehen müBte und weiche
Unialitypen man vermeiden kann.

Auch Untersuchungen in Amerika zeigen (Abb. 19), daB.
iange ireie Sichtteider die Dberhoizeit vergröBern, un'-
abhängig davon, wie groB die Geschwindigkeit des Vor-
austahrenden ist. Es kann daraus geschlossen werden.

das lange überhoisid'itfeider zu einem nachiässigeren _Ubep
hoien verieiten. Hinzu kommt, daB die Freihaitung der

Sichtweite bei Dunkeiheit dadurch in Frage gesteiit wird,
daB bei einer erforderiid'ien Sichtweite - die GröBenord-
nungen iiegen ja bei 600 oder 700 m und sogar dar-
über - es sehr *schwierig ist, die Geschwindigkeit des ent:
gegenkommenden Fahrzeuges und seine Entternung ab-
zuschätzen. AuBerdem ist es mitunter, besonders bei
unserem dichten StraBennetz auch schwierig, das Fahr- -
zeug tatsächiich als Gegenverkehr zu erkennen.

Psychologische Aspekte der Sichtweite

Proi. Dr. Graf C. H 0 y 0 s , Regensburg

Ais gemeinsame Basis mit den vorhergehenden Refera-
ten wird das von Du rth eingeiührte kybernetische Mo-
deii herangezogen (Abb. 20). Aus dem Gesamtinforma-
tionsfiuB wird der Aspekt der Sichtweite herausgegriñen,
die zunâchst ais eine geometrische Sid'iiweite a-ufgeiaBt
worden ist. Nach H i e rsc h e muB man davon ausgehen.
daB der Fahrer vor sich eine Fiäche sieht, aut. der er
sich bewegt und auf der sich mögiicherweise auch' Ob-
jekte befinden, mit denen er sich auseinandersetzen muB.

Daraus ergibt sich für ihn der Eindruck von Tieie und
Distanz. Das ist die hier relevante psychoiogische GröBe,.
die man ais psychoiogisohe 'Sichtweite bezeichnen kann.

Ein Tieteneindruck im Fahrraum wird durch eine ganze
Reihe von externen Parametern (2. B. Linienperspektive

der Fahrbahn, Texturperspektive det Fahrbahnoberfiäci'ie,

Randbepfianzung, Steigungen) überhaupt erst konstituiert
und dimensioniert. Zur Steuerung seines Fahrzeuges muB

der Fahrer diesen Tiefeneindruck zu einer Distanzschât-

lamm in FW'MA
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Abb. 20: Blockdiagramm eines _ Fahrer-Fahrzeug-Straâen-
Systems (nach G. E. Briggs: Driving as 'a ski/led perfor-

mance", IIHS (Ed), Driver behavior - cause and effect.
Washington, 0.6., 1988).
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Abb. 19: Mimers Oberholzeit in Abhängigkeit von der frefeh
Uberholsidntweite.

zung (Oberhoiweg, Anhalteweg) verarbeiten, die er seinen
Entscheidungen zugrunde iegt

Der Mensch tendiert oitenbar dazu, die Menge seines
visueiien input konstant zu halten. Dies erreicht er durch
ein entsprechendes .sampling . d.h. der visueiie Input
hängt von seinern eigenenWerhaiten ab und nicht nur von
der Umgebung. Dieses sampiing kann man durch die Re-
gistrierung der Biickbewegungen des Fahrers sehr schön
beobachten. Wie Untersuchungen in' den USA und von
Diiiing (Theme i) gezeigt haben. iiegen die Fixierun-
gen nermai'erweise ziemiich weit voraus und 1. T. in de;
Peripherie. Bei Dberhoivorgängen wird die sampling-Ted'i-
nik geândert; der Fahrer geht dazu'über, informationen
mehr aus dem Nahraum zu nehmen, oftenbar um seinen
input konstant zu haiten. Dies wâre nicht der Faii, wenn

ér bei_der gesteigerten Geschwindigkeit, die er für das
überhoien benötigt. weiter in die Ferne fixieren würd'e.
im Hinbiidr auf die variabie intormationsauinahme rela-
tiviert sich die Bedeutung der Streokenbeschattenheit.
D u rt h ist aut ;eden Fall zuzustimmen, wenn er u. a. for-
dert. Uberhoistredten von Beschiiderung trei zu halten.

Die groBe Variabiiitåt des überhoiverhaitens ist durch ex-
terne GröBen nicht annähernd zu erkiären. Dies verweist
auf weitere inteme GröBen (vgi. Abb. 20). wie Haitungen,

Motivation. Ertahrungen und andere Aspekte der Persön-
iidikeit und regi Hypothesen über i'hre Funktion an. Zu-
nächst besteht oftenbar die Absicht zu überhoien. ihre
Reaiisierung basiert auf einer Entscheidung. die nur ganz
seiten zurückgenomrnen wird. Sie scheint eine gewisse
Endgüitigkeit zu haben, auch unter der Möglichkeit. daB es
zur Behinderung des überhoiten Fahrzeuges kommt. Der
Ubergang des sempiing vom Fernraum in den Nahraum beim
Oberhoivorgang scheint daraut hinzuweisen. daB nach der
Entscheidung die informationsautnahme aus dem Fernraum

abgeschiossen ist. Wenn nun die informationsautnahme

beim Uberhoien nicht mehr den Fernraum einschiieBt, kann
auch keine Beziehung zwischen Zeit- bzw. Weglücke. und
Dberhoidauer bestehen. Diese Erwartung hat sich in den
Untersuchungen von Stoiz bestätigt, d. h.- nachdem die



O

Entscheidung -gefailen ist, muB die Aktien möglichst rasen
abgeschloâsen we'rden.

Diese Entsdieidung kann man risikOpsydtoiogisch
lnterpretieren. Sie ist oiienbar ein' KompromiB aus der
Mange der lnlormationsaufnahme und der Sicherheit. die
man zum Obemolen benötigt. Wenn piötZlich- ein' Uberhol-
stück ins _.Biickield tritt. muB der überhulwiilige F'ahrer rasch
zu einer Entscheidung kommen. Mimmi ert zu wenig lnlor-
matidnen auf, hat er mer noch den maximaien Uberhol-
weg zur »Verfügung, iedoch kann es aufgrund mangelnder
lnformiertheit zu Fehlem kommen. Orientieri er sich ge-
nauer durch iängeres Hinschauen. eo nimrnt sein Oberhol-
weg u. U; reach ab. er muB vom Uberholen absehen
und erieidet so einen Zeitverlust. Beide Aspekte -- Zeit- '
gewinn und Sicherheit -- muB der Fahrer in eine vernünf-
tige Beziehung hängen.- d. h. er muB im Entscheidungspro-

'zeB einen Kompromie zinisd'len der'
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i . en informa-
-tionsmenge und der gewünsd'lten Sicherheit bilden. in den
verschiedenen_ Reteraien wird darauf hingewiesen. daB die
zu -beurteiiende Umgebunggerade beim Dberhoien redun-
dant _sein müsse. d. h., daB nicht unnötige informationen in
der Uberhoistrecke auftreten, die den VerarbeitungsprozeB
zusätzlich belasten. Der Fahrer mus. um zu einer raschen
und sicheren Entscheidung zu kommen, zuveriåssige Erwar-
tungen bezüglich des StraBenverlaufes bilden können. nicht
nur für den Streckenabschnitt im Sichtbereich, sondern
"auch für die folgenden Abschnitte.

Der gesamte Entscheidungsprozeñ bildat ein komplexes
GeSohehen, in den mehrere GröBen eingehen. Damit ent-
steht ein Zeitbedarf, den man Reaktionszeit nennen könnte.
Ohne Versuchsreihen wird 'eine Quantiñzierung' dieses Zeit-
badaris nicht möglich sein. '

Wahmehmungsphysiologische Grenzen der Sichtweite

Frau Professor Dr. E; A u i h 0 r n , 'Tübingen

Der Begriff .S'idttvveite' wird in den verschiedenen Fach-
- disziplinen sehr unterschiediich -interpretiert Die Trennung
der geometrischen Sichtweite von dem wahrnehmungsphy-
sioiogischen Begriff der Sichtweite erscheint iogisch und
eindeutig. Aber auch die geometrisdie Sichtweite, die für
StraBenbauer und Verkel'trsplaner eine besonders groBe
Raila spielt, ist nicht frei von wahmehmungsphysiologi-
sonen Einfiüssen und die Trennung- der Begrifie .wird wie-
der verschwommen. Denn auch in Fåilen, in denen nach
den geometrischen Daten eine sehr groBe Sichtweite be-
steht, wird die tatsåchiiche Sichtweite nur seh'r gering sein.
wenn Dunkelheit besteht und keine StraBenbeieuchtung
voriiegt. Die wahmehmungsphyeioiogische Sichtweite hängt
von drei Gruppen von Faktoren ab: I

1. von den Eigensd'iaften des mensdiiichen Auges,
2. von den optischen Daten der Obiekte. die gesehen wer-

den müssen (GröBe - Leudwtdichteunterschied zur
Umgebung). '

3. von den Beleud'itungsbedingungen, in _die auch die
Witterung mit eingeht.

Danach würde die Definition der' wahmehmungsphysiologi-
schen Siditweite lauten: ,Sichtweite ist der Abstand. aus
dem ein Objekt mit gegebener Optisd'ier Charakteristik --
also gegebenem Kontrast, gegebener Form und GröBe -
bei gegebenen Witterungs- und Beleuchtungsbedingungen
vom Auge mit einer gegebenen Sehschärfe wahrgenom-
men oder erkannt werden kann." Wahmenmen und Er-
kennen müssen in diesem Fall getrennt werden. Wahrneh-
men heiBt, der Betrachter muB wahmehmen, ob überhaupt

ein Objekt da ist oder nicht. Erkennen heiBt. er muB dieses
.Objekt von anderen Obiekten unterscheiden können. So
ist die wahrnehmungsphysiologisd'ie Sichtweite für ein
Objekt, daB unvermutet auf der StraBe liegt. sehr viel grö-
Ber, wenn der Betrachter die Autgabe hat festzustellen,
ob das Objekt da ist oder nicht, während die Sichtweite
kleiner wird, wenn der Betrachter die Aufgabe hat iestzu-

stellen, ob es sich 2. B. um einen Stein oder um einen_Kar-

ton handelt.

Die Sichtweite eines kranken Auges mit herabgesetzter'
Sehschärfe ist proportional zum AusmaB der Sehschärle-
herabsetzung geringer; halbe Sehschärie == halbe Sicht-
weite. Die Sichtweite alter Menschen-mit gesunden Augen

ist ebenfalls geringer als die Sichtweite junger Menschen
mit gesunden Augen.

Eine entscheidende Rolle für die Sichtweite spielen die
optischen Daten des Obiektes. Be'i gleicher GröBe von

-' verschiedenen Objekten und gleichen Beleuchtungsbedin-
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gungen ist die Sichweite für dasjenige Objekt am gröBten,
das den gröBten Kontrast zu seiner Umgebung zeigt. Bei
der Kontrastwahrnehmung spielt eine Besonderheit des
menschlicnen Auges eine entscheidende Rolle: Die Kon-
trastempfindlichkeit ist bei hallen Umleldleudttdichten am
höchsten und sinkt mit abnehmender Umfeldieuchtdichte
schnell ab. Das bedeutet. daB in der Dämmerung oder im
Dunkel im Lichte des eigenen Scheinweriers die Kontraste
zwischen Objekt und Umgebung sehr viel gröeer sein müB-
ten als am Tage, wenn für diese Obiekte gleiohe Siohtweite
bestehen sollte wie bei Tageslicht. Da die Kontraste (d. h.
die r e l a t i v e n Leuchtdichteuntersd'iiede) unter ellen Be-
leucl'ltungsbedingungen gleich bleiben, wird die Sichtweite
für gleiche Objekte in' der Dâmmerung und im Dunkeln
stats geringer sein als im Heilen.

Die Sichtweite gesunder Augen für gieiche_ Sehobiekte ver-
ringert sich beim Wechsel vom helien Tage'slicht zur nächt-
lichen Beleuchtung der StraBe durch den eigenen Schein-
werierkegel mindestens auf die Hama, in sehr vielen Fäl-
len aber aul ein Viertel bis ein Zehntei der Tagessiditweite.

- Die wahrnehmungsphysiologische Sichtweite bei normalem
Tageslicht ist auBerordentlich gut, denn der Mensch ist ein
nTag-Tier", mit allen Charakteristika'eines guten ,.Tag-
Auges . So kann man voraussetzen, daB.bei hellem Tages-
licht die geometrische Sidttweite wahmehmungsphysiolo-
gisch stets voli ausgenutzt werden kann. Die starke Ab-
nahme der Sichtweite in der Dämmerung und .im Dunkeln

im Lichte des eigenen Scheinwerfers bewirkt dagegen, daB
die geometrische Sichtweite dann nur noch zu einem
Brucnteil ausgenutzt wird.

Die wahrnehmungsphysiologisd'ie Sichtweite stellt den be-
grenzenden Faktor für die lnformationsaufnahme dar.

Aus diesem Grund solite bei allen Oberiegungen über die
Siohtweite der wahrnehmungsphysiologische Begrifi Be-
'achtung finden. i

Die wahmehmungsphysiologisd'ie Sichtweite wird um so
besser, je höher die Kontraste zwischen den für die Infor-
mation notwendigen Sehobiekten und der Umgebung sund
und je heller die Beleuchtung ist. Wenn die Beieuchtung so
günstig ist, daB die Kontrastempfindlichkeit des Auges
nahezu gleich der beim Tagessehen ist, so wird auch bei

Nacht die geometrische Sichtweite volt ausgenutzt werden
können. Je günstiger die Straüenbeleuciitung, um so mehr
nähern sich die Begrifie der wahmehmungsphysiologischen
Sichtweite und der geometrischen Sichtweite. Aber auch
eine Erhöhung der Kontraste. die 2.8. der Kurvenrand-

marklerung dienen, verbessert schon die Sichtweite erneb-
lich. '
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Diskussion

Dr.-lng. K a'ys e r stellt heraus, das das gemeinsame Gespräch

zwisChen» den verschiedenen Fakultâten nur dann sinnvoll ist,
wenn sich -deraus Ergebnisse ableiten lassen. die in Form von
Richtlinien an die Praxis weitergegeben werden können.

Hierzu wird es nötig sein, 'die bestehenden Riditiinien nach den

gewonnenen Erkenntnissen zu überarbeiten. meint
T r a p p. Dabei muB berücksiditigt -werden, daB das Fahrverhal-

ten nicht einseitig von Einzeleinflüssen (Mensch. Fahrzeug. Um-

Welt, straBen- und verkehrsabhängige Einilüsse) abhängt, son-
dern von EinfluBkombinationen. Daher solite auch nicht die

' Trassierung nur auf» die Obernolsituation Pkw-Lkw durch Bau

von Radiengruppen onne und mit Lkw-Dberholmöglidikeit ab-
gestellt'werden, die Herr Runkel anregte.

- Dr.-lng. Runkel erklñrt dam. daB zweispurige LandstraBen
selbstverstándlidi-nidtt ausscnleiBlid'i im Hinblick auf ein

Merkmal traaeiert werden sollten. Trotzdem sei es erlorderlich,
darüber Klarheit zu minnen, bei welcnen Trassierungselemen-
ten Lkw-Uberhoiungen gerahrlos sind. Richtwerte sollten nur
unter Abwågung eller maBgeblichen Kriterien auigestelit wer-

den.

Dr.-lng. Trapp wiee weiter darauf hin. daB bei unbehinder-
tem Verkehrsabiaut dle stredtend'iarakteristisdien Einilüsse maB-
gebend sind. wanrend bei zunehmender Verkehrsdicnte die ver-
kehrsabhângiqen dominieren. So wåchst mit zu-nehmender Dichte

der Obernolbedarf, iedod'i nimmt gleichzeitig wegen des Ge-
genverkenrs und der Kolonnenbildung die Möglichkeit zum
Obemolen unabhåmgig von der Streckencharakteristik ab. Naoh
HAL-L 1963 ist dagegen_ an eine starke Verkehrsbelastung eine
none Entwurtsgescnwindigkeit und damit auch ein groBer Antell
erforderiioher übemolmöglionkeiten gekoppelt (HAL-L 63. Tab. 2
und 19). Die hierfür nötigen lnvestitionen können jedooh wegen
der Verkehrsdid'ite evtl. gar nicht ausgenutzt werden.

Auf den Hinwete von Herrn Trapp, daB neue Sichtweitenmodelle
(..Wahmehmungsphysioloqisdie Sichtweite") sich _iür die Ober-
nanme in die Praxis quantifizieren tassen müssen. berichtet Protl

V u k 0 v i ch ,
So nimmt das Auflösungsvermögen des Auges für Tietenunter-
sdiiede'nidit ltneer. sondern exponentiell mit der Entiernung ab
(z. 8. Teidmer, u. a American Journal of Psychology 68. 1955).
Untersuont werden sollten aber auch Erscheinungen der opti-

sonen Tåuediungen im dreidimensionalen Bereidi. Das talsche
Einscnåtzen des StraBenverlaufs, der ja eine râumliche Konfi-

guratlon ist. kann zu Fehthandlungen tühren.

Prot. L e u t 2 b a 0 h stellt test, daB offensichtliol'i Wahmeh-
mungsmöglichkeiten und daraus resultierendes Verhalten der
Verkehrsteilnehmer stark streuen. Deshalb liegt die Frage nahe,
ob der lngenieur seine Sid'ierheitsparamete'r (2. B. erforderliche
Sichtweite) statt nach testen Zahlen nach Wahrecheinlichkeiten
iestlegen könnte, nach denen zu erwarten ist, daB unter defi-
nierten Bedingungen das Kollektiv der Verkehrsteilnehmer be-

stimmte Werte erreicht, nicht erreicht oder überscnreitet.

Dazu erläutert Frau Prot. A u l h 0 r n , daB bei allen blologiscnen
Fragen die Antwort immer nur mit einer bestimmten Wahrschein-
Iichkeit ertolgen kann, weil nie alle Faktoren., die die Antwort
bestimmen, bekannt sind. Wenn aber von den StraBenbauern

oder Technikern vorgegeben wird. welches Objekt unter welcher
GröBe und von wei-Chem Kontrast unbedingt gesehen werden
soll. wie die Beieuchtung ist und vor allem, welohes die gering-
sten Sehschårfen sind, die bei den Kraftfahrern vorkommen dür-
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Dr.-lng. _

daB teilweise Gesetzmåeigkeiten bekannt sind. -

C
(11)'

len, so kann_ auch eine ganz exakta Zahlenangabe über- die
Sicntweite gemadit werden.

Sicmweiten lur unvermutet .auftaudiende Obiekte unbekannter
optischer Charakteristik kann der Physiologe natürlich .nicht an-

_ geben, weii die Angaben über das Sehobjekt. das unter ellen
Umstä'nden gesehen werden soil. ienlen. So ist die Siohtweite
2. B. ganz untersdiiedlid'i. 0b ein Radtahrer ohne" oder mit Räck-
licnt. erkannt werden soil. Am sd'iwierigsten gestaltet sich der

_Begriff der Sicntweite bei' der 'Diskussion mit Juristen, die ia
unter allen Umständen ein Fahren aut Sicht ver-langen. Dee
bedeutet, daB die Geschwindigkeit immer so gering sein muB.
daB der Anhalteweg nicht gröBer ist als die Sichtweite. Wenn
aber vertangt wird, daB vor jedem unvermutet auttauchenden
Objekt genatten werden kann. so gilt das natürlich auch für
Objekte, denen gegenüber nur eine geringe Siohtweite bestent.
Boi exakter Beredinung der daiür notwendigen Anhaltewege
kommen aut der nianlidien StraBe utopisoh geringe Gescnwin-

digkeiten heraua.

'ProtL Graf Hoyos ateist deraui hin, tdaB das Problem der
Wahrnehmungemogiidikeit nicht nur die Senschårte. sondern
genauso das intormationsverarbeitende System betrifft. Dieses. ist
auBerordentlich flexibel, Wie das Fahren bei nasser Fahrbahn in
der'Dunkelhelt zeigt, wo eine enorme Menge von irrelevanten
Signalen ausgeiiltert werden muB. Ergebnis einer sehr Iangen
Forschung ist, daB praktisera nie eine Korrelation zwiedien sol»
chen Eigensdiaften des" Senapparates und Unfällen geiunden
wurde. Es sd'ieint sich die Meinung duronzusetzen, daB die
Fåhigkelt zur Kompensation von Mångeln_verhältnismäBig groB '-
ist. Daher besteht eine paradoxe Situation: Man sagt. gewiese
sinnespnysiologlscne Vorauesetzungen müssen erfüiit sein, an-

dererseits sind aber Abweidiungen devon in einem weiten_MaBe
kompensierber. ,

Dipl.-Psych. Richter macht daraut aufmerksam, daB auch
für die Reaktionszeit nicht mit einem Normwert gereohnet wer-

den kann. Von versohieduien Autoren (Merkel .1885, Hick 1952
und Heymann 1963) sind Untersuchungen durchgetührt worden.
die zu dem Ergebnis gefünrt haben. daB die Reaktlonszelt
linear mit der subjektiv zu verarbeitenden Informationsmenge

ansteigt bzw., daB die Raaktionazeit linear mit dem Logarithmue
der Wahlalternativen WW. Einen teststehenden Normwert fiir

die Reaktionszeit kann man demzuioige nur dann annehmen.
-wenn die lntormationemenge konstant gehalten werden kann.
Das ist aber nur' im Laborversuon möglioh und entsprioht nid'it

der Praxis beim Krafttahran.

Dazu bemerkt Graf H oyoa, daB die Alternativen, von denen
die Reaktionszeit abhângig ist, sicn sohwer quantitizieren lassen.
Manohmal ist aber gar nicht bekannt. wieviel Alternativen tat-
säohlioh' zu bead'iten sind. Hinzu kommt das .,time sharing .

etwa zwischen dem input und dem Output. d. h. der Fahrer wen-
det sldi einmal dem inom zu. muB aber auch seinen Output
überprüien. Für die Vertagerung seiner Auimerksamkeit muB
ebentalls ein Zeitbetrag einkalkuliert werden.

Dem StraBenbauer stelli siat dernnach die Frage. für welche Be-
-dingungen er planen mun, taBt Dr.-lng. Kay s e r zusammen.
Sicherlich kannes seine StraBe nicht nur für ein Einzelmerkmal
wie die Sehiâhigkeit bei Nacht planen, aber seine StraBen müs-
sen bei Nacht betahrbar sein. Hierzu sollte die Diskussionsrunde

um den Lichttechniker emeitert werden. Es scheint auch. daB der

Krafttahrer mehr nach Recht als nach information iährt und 'aus
diesem unangepaBten Vernalten Verkehrsgeiahren erwachsen.

Hier ist der Verkehrspådagoge mit angesprochen.
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