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Körriktningsvisare på moped - en undersökning

av Carl-Adolf Öström
Statens väg- Och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Detta meddelande redogör för en studie av körriktnings-

visare för moped, gjord vid statens väg- och trafik-

institut (VTI) på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket

(TSV).

Syftet var att ta fram underlag för beslut om even-

tuell modifiering av körriktningsvisare på moped samt

underlag för arbete med ECB-reglemente.

Den första fasen omfattade en problemanalys som gav"

underlag för beslut om vilka frågor som närmare skulle

studeras i fas II.

I fas II studerades följande frågor:

1. Ger mopedister över huvud taget signal vid kurs-

ändring?

2. Avstâr mopedister från att ge signal för att de

inte vågar släppa styret?

3. Avstår mopedister från att ge signal p 9 a bristande

_ kunskap?

4. Är blinkljussignalens upptäckbarhet i dagsljus

bättre än handsignalens?

5. Kan handsignalens upptäckbarhet under mörker

göras likvärdig med blinksignalens?
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Fråga 1 studerades genom observationer av TSVs obser-

vatörer i olika delar av landet. Dessa observationer

tyder på att andelen mopedister som ger signal är

dubbelt så stor bland mopedister med körriktningsvisare

som andelen som ger signal då mopeden inte har kör- .
,... am -

riktningsvisare.

Fråga 2 och 3 besvarades genom en enkätstudie. Enkäten

besvarades av 43 mopedförare vid Zederslundsskolan i

Motala.

Eleverna uppgav, i överensstämmelse med observations-

studien, att de sällan gav signalvid sväng. Anled-

ningen till detta var dock inte entydig. Hälften av

dem som svarat på frågan uppgav dock att de inte ville

släppa styret av olika anledningar, t ex för att inte

balansen skulle försämras. Anledningen till varför

man inte ger signal tycks dock inte vara okunnighet.

De allra flesta visste att man skulle göra så.

Frågorna 4 och 5 studerades i två försöksserier, under

dagsljus och mörker. Vid dessa försök undersöktes

reaktionstiderna för signaler givna i det perifera

seendet.

Dagsljusförsöket visade att reaktionstiden för hand-

signalen i genomsnitt var kortare och att variationen

i reaktionstid var större för blinksignalen.

Under mörkerförsöket, där observatörernas fordon hade _

halvljuset påslaget och mopedisterna utrustades med

handskreflexer, kunde ingen signifikant skillnad mel-

'lan hand- och blinksignal noteras. Det tycks dock vara

så att risken för feltolkningar av båda signaltyperna

ökar under dessa förhållanden. Man har svårare för

att skilja mellan höger- och vänstersignal.
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Rapporten avslutas med bedömning av några frågor.

Dessa innefattar bl a om signal ges tidigare med kör-

riktningsvisare och dessutom några säkerhetsmässiga

och ergonomiska aspekter på handsignal.

Sammanvägt pekar resultat och bedömningar på att kör-

riktningsvisare på moped verksamt bidrar till att Öka

trafiksäkerheten, varför utrustningskravet bör kvarstå.
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Direction indicators on mopeds - A survey

by Carl-Adolf Öström
National Swedish Road and Traffic Research Institute

581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

This report describes a study of direction indicators

for mopeds made at the National Swedish Road and

Traffic Research Institute (VTI) by order of the

Swedish Road Safety Office (TSV).

The purpose of the study was to give a basis for a

decision on a possible change of the Swedish law

regarding direction indicators and also a basis for

the work on BCE regulations. A study in two phases

was carried out.

The first phase included a problem analysis concer-

ning which questions that were to be studied in phase

II.

In phase II the following questions were studied:

l. Do moped drivers give a signal when changing

course?

2. Do moped drivers neglect to give a signal because

they do not dare to let the handle bar go?

3. Do moped drivers neglect to give a signal because

of lacking knowledge?

4. Is the conspicuity of the flashing light signal

better than that of the hand signal in daylight?

5. Can the conspicuity of the hand signal in darkness
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be made equivalent to that of the flashing signal?

Question l was studied through observations in different

parts of the country. These observations indicate that

the number of moped drivers giving a signal is twice

_as large among drivers on mopeds with direction

indicators as the number giving signal when the moped

is not equipped with direction indicators.

Question 2 and 3 were studied by means of a questionnaire

given to 43 moped drivers, age 15 - 16 years.

The drivers stated, in accordance with the observation

study that they rarely gave a signal when turning.

The reason for this seems, however, ambiguous. Half

of those who answered the question stated that they,

by different causes, did not want to let the handle

bar go, e.g. in order not to jeopardize the balance.

The reason for not signalling seems, however, not to

be lack of knowledge. Most of the drivers knew that

one has to give a signal before turning.

The questions 4 and 5 were studied in tWo test series,

in daylight and darkness. By these tests the reaction

time for signals given in the peripheral visual field

were examined.

The daylight test showed that the reaction time for

the hand signalcnlthe average was shorter and that

the variation in reaction time for the flashing light

signal was larger.

In the darkness test, where the dipped headlights of

the observer vehicle was on and the moped drivers were

equipped withglove reflexes, no significant differences

between the signal types were noted. However, the risk

for misinterpretation seems to be increased for both

VTI MEDDELANDE 2 3 l



VI

signals under darkness. It is harder to separate bet-

ween right and left signal.

The report is finished by an evaluation of some

questions. These questions include among other things

if a signal is given earlier with direction indicators

and furthermore some safety and ergonomical aspects

on the hand signal.

The conclusion is that direction indicators on mopeds

contributes to increased road safety and therefore

there is no reason to cancel the Swedish law on

direction indicators on moPeds.
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INLEDNING

Fordonskungörelsens l7§ föreskriver körriktningsvisare

på moped. Trots detta är de flesta i dag förekommande

mopeder inte standardutrustade med körriktningsvisare.

Vid en marknadsgenomgång finner man att endast de

japanska fabrikaten är utrustade med sådan. Anledningen

till detta är att TSV, då "särskild anledning" funnits,

givit dispens från detta krav.

För att ge underlag för beslut beträffande eventuellt

fortsatt krav på körriktningsvisare på moped har VTI,

på uppdrag av TSV, gjort en problemanalys och en expe-

rimentell- och enkät/observationsstudie. Arbetet skulle

dessutom ge underlag för vidare arbete på ECB-reglemente

i denna fråga.

2 BAKGRUND

Av trafiksäkerhetsutredningens betänkande "Säkrare

mopedtrafik" (1979) framgår att den vanligaste polis-

rapporterade olyckstypen för mopedister är korsnings-

olyckor, dvs olyckor där körriktningsvisare skulle

kunna ha haft en förebyggande effekt.

Av de i tätort skadade mopedisterna under perioden

1972 - 1974 skadades 74% i samband med konflikter med

andra fordon i korsningar medan motsvarande siffra

för ej tätort var 54%.

Detaljstuderar man data som finns tillgängliga, t ex

från 1972 (Alexandersson m fl 1976) så finner man

följande.
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Korsvägsolyckor, dvs olyckor där de inblandade fordonen

färdades på skilda vägar, var vanligaste olyckstypen.

Cirka 90% av korsvägsolyckorna i detta material inträf-

fade inom tättbebyggt område. Korsvägsolyckor med av-

sväng var något fler än dem utan avsväng (51,5%). Av

korsvägsolyckorna var den typ där kollision inträffat

.mellan väsntersvängande moped och motorfordon från

vänster i riktning rakt fram vanligast 22,9% av samtliga

korsvägsolyckor. De flesta korsvägsolyckorna inträffade

i fyrvägskorsningar (61,9%) och i de fall speciella

företrädesregler rimligen gällt hade mopedisterna of-

tare än motorfordonsförarna brutit mot reglerna. Näst

korsvägsolyckorna (56,6%) var avsvängsolyckorna, där

fordonen färdades på samma väg, den vanligaste olycks-

typen (22,8%). Vid flertalet av dessa hade mopedisten

haft för avsikt att fortsätta rakt fram medan den

mötande motorfordonsföraren ämnat svänga vänster. Denna

olyckstyp stod för 28,8%, följd av olyckor där fordo-

nen haft samma kurs och mopeden ämnat svänga vänster

och motorfordonet fortsätta rakt fram (26,5%).

Av detta framgår att det är en hel del av olyckorna

där en bristfällig signalering från mopedisten i sam-

band med kursförändring kan ha spelat någon roll för

olyckans uppkomst. Det verkar också rimligt, att med

utgångspunkt från det presenterade olycksmaterialet

dra slutsatsen att mopedisten har en dålig upptäckbar-

het och kanske bristfällig utbildning.

I enlighet med det som ovan sagts är det inte orimligt

att anta att införandet av körriktningsvisare på mopeder

skulle kunna ha en positiv effekt. En Viss del av

olyckorna inträffar otvivelaktigt i samband med att

mopedisten ändrar körriktning och åtminstone under

mörkertrafik är det rimligt att anta att en körrikt-

ningsvisare skulle ha kunnat göra att olyckan hade

förebyggts.
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Kostnaden för mopedolyckor är så hög - eftersom skade-

följden vid denna typ av olyckor är allvarlig - att

även om förhållandevis få olyckor undviks genom att kör-

riktningssignalen förbättras så torde det vara lönsamt.

3 PROBLEMANALYS

Som inledning till detta projekt utförde VTI en problem-

analys (Pettersson 1979). Denna gjordes dels för att

strukturera problematiken, dels för att ge underlag för

beslut om vilka frågor som närmare skulle studeras.

Analysen finns framställd i form av ett flödesschema

i figur 1.

I figuren görs en analys av vilka frågor som måste

besvaras för att man skall kunna fatta beslut om vilken

rekommendation som skall ges till regeringen. I analy-

sen förutsattes att blinksignalen aldrig är sämre än

handsignalen och att det skall vara ekonomiskt försvar-

bart att förse mopeden med körriktningsvisare för att

kravet skall kvarstå. De frågor som formulerades kan

'antingen besvaras empiriskt eller genom en rimlighets-

bedömning;

VTI bedömde i detta sammanhang det som rimligt att

genomföra en förstudie av frågorna på nivåerna II - V

och VII. Denna skulle ge underlag för svar på, eller

vidare studier av, dessa frågor. Förstudien redovisas

nedan.

Studien avgränsades i enlighet med följande bedömningar:

1. För svar på frågan om mopedisterna ger signal vid

kursförändringar skulle en observationsstudie genom-

föras. Det ansågs dock inte rimligt att genomföra
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Frågor rörande funktio- Frågor rörande förväntad säker- Beslut
nella egenskaper hos hetseffekt
signalerna

 

Förekommer det så många olyckor
i samband med mopedisters kurs-
byte att det är ekonomiskt rim-
ligt med körriktningsvisare om
en väsentlig del av dessa kunde
elimineras?

Rekommendera att

Gel' mopedisten Signal ° kravet avskaffas
vid kursförändring?

Avstår mopedisten från
att ge signal därför

att han ej vågar släp-
pa styret? .

s,lgekommendera att

° ja akkravet kvarstår

Avstår mopedisten från
att ge signal pga
bristande kunskap?

  

 

  

     

  

 

 

   

  

  

Någon åtgärd borde
vidtagas menövergång
från hand- till blink-
signal ej effektiv

| I I Förbättra mopedis-
ternas utbildning

  

    

  

     

 

 

 

Är blinksiqnalens 4:]
ha upptäckbarhet i dags-

ljus bättre än hand-

.äamämü

Ger olycksstatistiken stöd
o för att körriktningsvisare

är ekonomiskt rimligt?

Kan handsignalens upp-
täckbarhet göras li
värdig med blinkSig-
nalens upptäckbarhet
i mörker?

 

  

 

 

 

 

  

Skulle antalet mörkerolyc-
.a kor reduceras så mycket
3 * att körriktningsvisare är

ekonomiskt rimlig?

Rekommendera att

0 kravet kvarstår

Är antalet singelolyckor i
samband med kursbyte så
stort att körriktningsvi-
sare är ekonomiskt rimlig
för att förbättra mope-
disternas balans?

'a
Q e 3 [Någon åtgärd bor;

vidtágas men övergan
från hand- till blink
signal ej effektiv

   

 

    

 

   

    

 

  

  

Figur 1 Flödesschema Över de frågor som bör besvaras

i samband med beslut om kravet om körriktnings-

visare på moped skall kvarstå eller ej



denna studie på ett representativt urval trafik-

miljöer. Ett urval typmiljöer torde dock ge värde-

full information.

2. Det torde vara svårt att få ett entydigt svar på

frågan om varför inte mopedister ger signal vid

kursförändringar. En enkel enkät med frågor av

flervalstyp borde dock, på ett billigt och enkelt

sätt, kunna ge ett underlag för vidare bedömningar

av dessa frågor.

3. För att kunna genomföra en fullt kontrollerad stu-

die av de båda signaltypernas upptäckbarhet fordras

en förstudie. Eventuellt kan dock data från denna

förstudie ge tillräckligt underlag för beslut.

4 OBSERVATIONSSTUDIE

I samband med att man räknade hjälmanvändare bland mope-

dister genomförde TSVs observatörer observationer av

signaleringsfrekvensen för dessa mopedister. Observatio-

nerna, som genomfördes på 18 platser över hela landet,

gjordes mellan 28 och 31 augusti 1980.

Observatörerna instruerades att, förutsatt att mopedis-

terna svängde i den korsning som observerades, notera:

1. Om mopedisten gav signal eller ej.

2. Om mopeden var utrustad med körriktningsvisare

eller ej.

3. Om mopedisten tillhörde gruppen yngre elleräldre

mopedister. (Observatörerna uppskattade om mopedis-

ten var tonåring eller ej).

4. Om mopedisten gjorde höger- eller vänstersväng.
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Utifrån observationerna kan man konstatera följande:

1. En mopedist av fyra (88 av 362) ger signal om mope-

den inte har körriktningsvisare medan varannan

mopedist ger signal om mopeden har körriktnings-

visare.

2. Skiljer man på höger- och vänstersväng ger en

mopedist av fem (35 av 158) signal vid högersväng,

förutsatt att körriktningsvisare inte finns, medan

motsvarande mopedist vid vänstersväng ger signal i

ett fall av fyra (53 av 204). Har mopeden körrikt-

ningsvisare ger varannan mopedist (32 av 62 respek-

tive 16 av 31) signal både vid vänster- och höger-

sväng.

3. När det gäller skillnaden mellan yngre och äldre

mopedister är det endast möjligt att dra slut-

satser för de mopedister som kör mOped utan kör-

riktningsvisare. De äldre tycks oftare ge signal

både vid höger- och vänstersväng (19 av 50 respek-

tive 23 av 73) medan de yngre speciellt vid höger-

sväng slarvar med signa1eringen, 16 av 108 gav

signal.

Sammanfattningsvis kan sägas att observationerna tyder

på att mopedisterna oftare ger signal vid sväng om

deras moped är utrustad med körriktningsvisare.

5 ENKÄTSTUDIE

Frågeformuläret distribuerades till alla elever i tre

niondeklasser vid Zederslundsskolan i Motala.

Formuläret besvarades av 73 personer. Av dessa uppgav

30 st att de aldrig brukar köra moped. Dessa 30 besvarade
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inga fler frågor och nedan behandlas alltså endast

svar från 43 personer.

Av de personer som svarade på frågan om när de använde

mopeden svarade 14 st att de använde mopeden för

transport till/från skolan medan 20 uppgav-att de an-

vände- mopeden endast under fritiden.

För att få viss bakgrund till bedömning av elevernas

kunskaper ställdes frågan om de genomgått någon form

av mopedkurs. Alla de 41 personer som svarade på frågan

svarade nej.

Aldrig, svarade nästan hälften (20 st) av de tillfrå-

gade när de skulle redogöra för hur ofta de visade

tecken när de skulle svänga. Av de resterande 22 sva-

rade 21 att de endast gav tecken när andra trafikanter

fanns i närheten. Endast en svarande uppgav att hon

alltid gav tecken.

Frekvensen mopeder med körriktningsvisare var låg i

detta material. Endast två av de svarande uppgav att

de brukade köra moped som var försedd med körriktnings-

visare.

Anledningen till att man inte ger signal vid sväng

tycks inte vara okunnighet. Detta kontrollerades genom

två olika frågor. På frågan om hur viktigt man tyckte

det var att ge signal när man svängde fördelade sig

svaren på följande sätt.

Mycket viktigt 9 st

Ganska viktigt 26 st

Ganska oviktigt 2 st

Mycket oviktigt 5 st

Dessutom var det endast en person som på annan fråga,
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varför man inte gav tecken, svarade att man-inte behö-

ver ge tecken.

Den verkliga anledningen till att man inte ger tecken

går inte att fastställa. Tretton personer svarade att

huvudanledningen var att man inte ville släppa styret

av olika orsaker. Sju stycken upplevde att man fick

sämre balans, en tyckte beredskapen blev sämre och fem

stycken tyckte att händerna måste vara på styret för

att sköta koppling och gas. Tjugotre personer kunde

inte ge något entydigt svar på frågan men det förtjä-

nar nämnas att två personer hade gjort det personliga

tillägget "orkar inte". Signaleringsfrekvensen för-

delar sig dessutom som man kan Vänta sig något olika

på höger- respektive vänstersväng. 17 personer uppgav

att man aldrig brukar ge signal vid vänstersväng medan

21 personer gav samma svar för högersväng.

Det är dock troligt att dessa enkätsvar inte är repre-

sentativa för alla mopedister, framför allt inte de

äldre.

Erfarenhet och iakttagelser (t ex observationsstudien)

tyder på att äldre mopedister ger signal i högre ut-

sträckning än de yngre. Det är också troligt att de

äldre mopedisterna föredrar att ha händerna kvar på

styret under hela svängningsförloppet, detta p g a att

äldre människor ofta är mer angelägna om att behålla

betryggande balans.

SYNFÄLTET

Om den som läser dessa rader gör ett litet experiment

med sig själv är det lätt att klargöra skillnaden mellan

centralt och perifert seende.
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'Fäst blicken mitt på ett ord någonstans i mitten av denna

rad och håll blicken fast på denna punkt. Notera samti-

digt hur mycket av raden som syns skarpt respektive

suddigt. Pröva!

Resultatet bör ha blivit att någon eller några bokstäver

vid den punkt där blicken fästes syntes skarpt medan res-

ten syntes suddigt.

Det var i det centrala seendet som bokstäverna syntes

skarpt och det suddiga området motsvarar det perifera

seendet. Detta är direkt kopplat till ögats anatomi.

   

    
  

  

   

Visuella Optiska
axeln axeln

Retina Fovea

5 Blinda
å fläcken

i Syn- 3
nerven 2

Figur 2 Principskiss över (högra) ögats anatomi

Fovea, centralgropen, är en fördjupning i retina, nät-

hinnan. Det är synreceptorerna i fovea som tar emot de

synintryck som svarar mot det centrala seendet, som ut-

gör ca 2 grader av synfältet. I övriga delar av retina,

utom naturligtvis blinda fläcken, finns synreceptorerna

för det perifera seendet.
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Receptorerna utgörs av tappar och stavar. Förutom att

det finns långt fler tappar än stavar är den största

principiella olikheten att stavarna stimuleras av alla

sorters ljus medan tapparna endast stimuleras av ljus

av en färg, blått, rött eller grönt.

Det finns en märklig olikhetmellan receptorerna i

fovea och i övriga näthinnan. Varje receptor i fovea,

där finns för övrigt bara tappar, har sin egen "pri-

vata" nervledning till hjärnan. Receptorerna i övriga

näthinnan, både tappar och stavar, är sammankopplade

i grupper till varje nervledning till hjärnan. Detta

innebär att ca 70% av nervledningarna till hjärnans

syncentra kommer från fovea. Ett sätt att uttrycka

följderna av denna organisation finns i Dember (1966):

Retina är konstruerad så att en del, fovea, är specia-

liserad för hög upplösning medan resten är speciali-

serad för upptäckt.

Denna näthinnas uppbyggnad är i trafiksammanhang även

intressant på ett annat sätt. I det centrala seendet

kan vi upptäcka mycket låga kontraster men denna för-

måga minskar betydligt när vi använder det perifera

seendet.

Detta förklarar det sätt på vilket vi använder synen.

Händer det något perifert i synfältet kan vi inte av-

göra vad, hjärnan konstaterar bara att något hänt. Vi

vrider då omedvetet blicken, så att bilden faller på

fovea, för att vi skall kunna avgöra vad som hänt.

Detta innebär också att det tar längre tid att konsta-

tera vad som hänt när händelsen inträffar perifert i

synfältet.
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7 EXPERIMENTELL STUDIE

Denna del skulle ge underlag för svar på, eller vidare

studier av, frågorna:

1. Är blinksignalens upptäckbarhet under dagsljus

bättre än handsignalens?

2. Kan handsignalens upptäckbarhet under mörker göras

likvärdig med blinksignalens?

Den beräkning som ligger till grund för nedanstående

experimentella design är att studien skall genomföras

under de förhållanden som kan väntas ge största skill-

naden mellan de båda signaltyperna.

Av skäl som framgår av avsnittet om synfältet valdes

att studera reaktionstiderna för hand- och blinksignal

i det perifera seendet.

FörsökSpersonen var placerad på förarplatsen i en bil

(VW). De båda mopederna placerades 10 m framför bilen.

För att alla signaler skulle ges i det perifera seendet

placerades mopederna 150 från försökspersonens blick-

riktning som hölls rakt fram med en fixeringsuppgift.

Se figur 5. Denna försöksuppställning kan ses som en

simulerad trafiksituation där en bilförare håller på

att köra om mopedisterna men måste hålla sin blick

riktad rakt fram genom att trafiksituationen är kompli-

cerad. Under mörkerförsöket hade fordonet halvljus för

att endast litet ljus skulle falla på mopedisterna.

Vidare minskades avståndet till fixeringsuppgiften till

hälften och mopedisterna försågs med handskar med reflex.

För närmare uppgifter om fixerings- och upptäcktsupp-

giften hänvisas till respektive avsnitt.
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Mopeder

De mopeder som användes vid försöket var två Suzuki,

nya, av 1979 respektive 1980 års modell, identiska i4

alla för försöket Väsentliga detaljer och standard-

utrustade med körriktningsvisare. Placeringen framgår

av figur 3 nedan.

L. 210

F I | 70

600

WWMARKPLAN

 

 

Figur 3 Körriktningsvisarnas placering (för de i för-
söket använda mopederna (alla mått i mm)

Det bör i sammanhanget noteras att geometrin på dessa

mopeder inte på alla punkter uppfyller de krav som

anges i förslag till BCE-reglemente.

I detta förslag har man bl a föreskrivit ett avstånd

1 sida mellan körriktningsvisarnas innerkanter på

minst 240 mm, att jämföras med de använda mopedernas

210 mm.

Beträffande blinksekvensen hänvisas till figur 4

nedan. Två saker bör dock noteras. Dels startar inte

blinksekvensen omedelbart efter tillslag. Sekvensen

inleds med en svartperiod av varierande längd.

Vid mätning i laboratorium konstaterades att medel-

värdet av längden för denna svartperiod var 0,38 5
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med en standardavvikelse på 0,08.

Dels kan det konstateras att nedanstående blinksekvens

ger en frekvens av 1,6 blink/s.

    

TILLSLAG A I \

INL. SVARTPERIOD LJUS , SVART ;
_. I

VAR. LÄNGD x = 0.38 s LÄNGD 0.36 s_ LÄNGD 0.28 3

Figur 4 Blinksekvens för de i försöket använda

mopederna

7.2 Hand- och blinksignal

 

Att handsignalen tar upp en större del av synfältet

är självklart.

För att få en idé om hur mycket större handsignalen

är gjordes några Övningar i elementär geometri.

Om vi antar att normalsvensken har, med armarna ut-

sträckta, en spännvidd mellan händerna på ca 170 cm

(Möbelinstitutet, 1974), och har en skulderbredd på

ca 35 om så utgör armen man signalerar med en sema-

forarm med effektiva längden 67,5 cm.

För försöksuppställningen i denna rapport upptar då

handsignalen en synvinkel av 3,50 för den hand som är

längst ifrån försökspersonen medan den hand som är

närmast upptar en synvinkel av 3ff3.M0tsvarande för

blinksignalen är 0,40, ungefär lika stor för bägge

körriktningsvisarna.
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.3 Qpptäcktsuppgift

Försökets huvudsyfte var att registrera upptäcktstiderna

för hand- resp blinksignal i det perifera seendet. Genom

signal från datorn fick "mOpedföraren", via en lamptablå

som var fäst på styret, order att ge hand- eller blink-

signal åt höger eller vänster.

Försökspersonen (Fp) hade två mindre lådor, en i Varje

hand, på vilka en fjädrande vippströmbrytare var fäst.

Denna kunde med tummen skjutas antingen åt höger eller

åt vänster.

Fp rapporterade med hjälp av dessa strömbrytare när hö-

ger eller vänster moped gav signal för höger eller väns-

tersväng. Om vänster moped gav signal för högersväng

skulle försökspersonen alltså trycka vippströmbrytaren

på lådan i vänster hand åt höger.

Datorn kontrollerar om rätt strömbrytare trycks åt rätt

håll. Om så är fallet registreras tiden som gått från

det att lampan på "mopedförarens" styre till dess för-

sökspersonen reagerade genom att trycka på strömbryta-

ren.

Varje signal gavs till dess försökspersonen svarade med

tryckning, dock längst under 5 sekunder. Om inte för-

sökspersonen svarat under denna tid registrerades en miss,

dvs försökspersonen hade inte upptäckt signalen eller

inte hunnit reagera.

Under förförsöket gavs l Signal av varje typ, vänster

eller höger "mopedförare" gav signal, antingen med hand-

eller blinksignal, för höger- eller vänstersväng. Under

förförsöket gavs alltså totalt 8 signaler. Under huvud-

försöket gavs 10 signaler av var tYP. totalt 80 st.
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Ordningen liksom tidsmellanrummen mellan signalerna

slumpades av datorn, dock med begränsningarna att 10

signaler av var typ skulle ges (under förförsöket 1 st)

samt att tiden mellan signalerna var minst 10 sekunder,

max 15 sekunder. Dettaainnebär att huvudförsöket tog

mellan 20 och 25 minuter att genomföra.

Fixeringsuppgift

 

För att så långt som möjligt hålla försökspersonens

blick rakt fram användes en fixeringsuppgift.

Denna bestod av att rapportera (muntligen) läget hos

öppningen på enLandoltring vars position växlade med

slumpmässiga mellanrum till något (slumpmässigt) av

4 lägen.

\ a

Figur 6 Landoltring

Avbrottets längd, a i figuren, är valt så att detta

ligger mycket nära gränsen för vad ögat kan uppfatta.

Upptäcktströskeln under dagsljus ligger vid 1 bågminut

(1/60 grad) varför a vid betraktelseavståndet 50 m valts

till 14,5nmn I övrigt är ringens bredd lika med avbrot-

tets längd och dess radie är 5 a. Ringen är gjord av

reflexmaterial.

Ringen roterades med hjälp av en stegmotor till något

av de 4 lägen som svarar mot väderstrecken nord, syd,

väst och öst. Stegmotorn styrdes direkt från datorn som
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även Slumpade förändringarna i läge. Dessa skedde

som tidigare nämnts med olika tidsmellanrum, dock med

begränsningen att varje läge hölls min 4 s och max

7 5.

För att göra uppgiften något svårare och mindre mono-

ton placerades en lampa (varsellykta) ovanför ringen.

När denna var tänd skulle försökspersonen inte rappor-

tera ringens faktiska läge, utan det rakt motsatta.

Rapporteringen skedde muntligen till försöksledaren

som satt i bilens baksäte och via en knappsats, en

knapp för varje läge, rapporterade försökspersonens

svar till datorn. För att undvika feltryckningar tit-

tade försöksledaren under huvudförsöket inte på

Landoltringen.

I datorn jämfördes de inknappade svaren mot ringens

faktiska läge varefter svaret klassades i någon av 3

grupper:

1 Rätt svar

2 Fel svar

3 Miss (inget svar)

Vid mörkerförsöket minskades avståndet från försöks-

personen till Landoltringen till hälften, 25 m och

"mopedisterna" utrustades med reflexförsedda handskar.

7.5 Försöksförlopp

 

l. Instruktion

 

Försökspersonen instruerades hur fixerings- och upp-

täcktsuppgiften skulle rapporteras. Därvid betonade
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försöksledaren att prestationen för fixeringsupp-

giften skulle registreras. Detta för att försöks-

personen inte skulle välja strategin att koncentrera

sig på upptäcktsuppgiften. Vidare informerades

försökspersonen om att han/hon under förförsöket

skulle träna respektive uppgift samt att det efter

detta skulle bli en kort genomgång då hans/hennes

prestation skulle kommenteras.

2. Förförsök

 

Under förförsöket som tog ungefär tre minuter gavs

en signal av var typ, totalt 8 st.

Försöksledaren följde hela tiden försökspersonens

agerande. Vid felaktigheter korrigerade försöks-

ledaren och lämnade vid behov ytterligare instruk-

tioner. Under detta försök kontrollerades dessutom

försökspersonens syn genom att försöksledaren kon-

trollerade att de båda uppgifterna sköttes på ett

tillfredsställande sätt. En försöksperson fick av-

bryta försöket p g a synfel som var otillräckligt

korrigerat. Under denna fas kontrollerade dess-

utom försöksledaren att bilens rutor var rena och

imfria.

3. Huvudförsök

 

Under denna del av försöket, som tog mellan 20

och 25 minuter, gavs lO signaler av varje typ,

totalt 80 st. För att undvika felregistreringar

för fixeringsuppgiften tittade inte försöksledaren

på Landoltringen under huvudförsöket. Inga kommen-

tarer till försökspersonens agerande gavs.
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7.6 Resultat dagsljusförsök

 

Tabell 2 Sammanställning av reaktionstider under
dagsljusförsöket

 

HAND ' BL INK
F - - .
p x 5 x 3 miss

 

1 1.73 0.51 2.90 0.77 3

 

2 2.03 0.57 3.28 0.77 15

 

3 2.36 0.67 3.22 0.73 7

 

4 2.07 0.46 '3.69 1.11 23

 

 

6 2.26 0.50 3.64 0.86 5

   

ALLA 2.10 0.54 3.28 0.79 9.8

 

 

  

 

Utan inl. svartperiod 2.90

 

Först en varning. Sista kolumnen (miss) får inte tolkas

saxnattnmn ute i trafiken skulle missa ungefär var 4:e

blinksignal. Försöket är upplagt enbart för attkunna

mäta reaktionstiderna i det perifera seendet; Man kan

alltså endast dra slutsatsen att reaktionstiden för

blinksignal är längre än för handsignal och att försöks-

personerna ej lyckats reagera inom 5 sekunder på var 4:e

blinksignal. Genast uppstår då frågan: beror detta på

att det är svårare att diskriminera mellan blinksigna-

lerna för att dessa sitter tätt ihop, dvs tar det längre

tid att konstatera om mopedisten ger signal för höger-

eller vänstersväng när man väl har upptäckt att de över

huvud taget ger signal?

För att ge svar på denna fråga upprepades det tidigare

försöket med en modifikation.

Försökspersonerna utrustades med en strömbrytare (tidigare

2 st) som kunde tryckas antingen åt höger eller Vänster
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och instruerades att trycka på denna så fort de upp-

täckte attnågon av mopederna gav signal. De behövde

alltså inte skilja på om mopedisterna gav signal för

'höger- eller vänstersväng. I övrigt genomfördes för-

söket som tidigare. Tre personer deltog. Dock fick

försöket avbrytas för en person på grund av externa

störningar.

Tabell 3 Sammanställning av reaktionstider för det
modifierade försöket

 

HAND BLINK

FP g missN
I

(0s miss

 

1 2.022 0.292 0 3.274 0.792 0

 

2 1.975 0.361 0 2.678 0.545 1

 

Båda 1.999 0.33 0 2.980 0.677 0.5

Utan inl. svartperiod 2.60

   

    

 

 

Skillnaden i reaktionstid kvarstår. Dettatyder på att

skillnaden i stort sett enbart beror på skillnad i upp-

täcktstid i det perifera seendet.

Sammanfattningsvis kan sägas att under dagsljus tar det

längre tid att upptäcka blinksignal än handsignal. Detta

kan tolkas så att handsignalen under dagsljusförhållanden

har en större stimulusstyrka.
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Mörkerförsök

 

Vid mörkerförsöket minskades avståndet för fixerings-

uppgiften till 25 meter och "mopedisterna" försågs

med handskar med reflexband runt kragen.

Resultat mörkerförsök

 

Tabell 4 Sammanställning av reaktionstider för mör-
kerförsöket

HAND BLINK

Fp *ä 5 fel § 5 fel

  

 

 

 

 

6 1.96 0.28 0 2.45 0.29 0

 

ALLA 2.01 0.38 - 2.46 0.39 -

    

   

 

Utan inl. svartperiod 2.08

 

Den största förändringen jämfört med dagsljusförsöket

är att alla signaler upptäcktes inom 5 sekunder. Vidare

är skillnaden i upptäcktstid mellan hand- och blink-

signal inte signifikant, t-test ger t = 0.83, vilket

inte ger signifikans på någon nivå. Dock förekommer

under mörker feltolkningar av signalerna, något som

inte förekom under dagsljus. Handsignal feltolkades 4

gånger av en försöksperson, något som kan bero på att

han/hon försökt trycka så tidigt som möjligt, men

detta är svårtolkat. Tre försökspersoner har feltolkat

blinksignalen. Två förklaringar kan ges. Antingen har
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dessa försökspersoner valt strategin att trycka så tidigt

som möjligt i alla lägen. Detta verkar dock osannolikt

mot bakgrund av att två av dessa inte har några fel-

tolkningar för handsignal, eller också är detta en

effekt av att körriktningsvisarna sitter mer tätt ihop.

Mot den senare hypotesen talar dock att inga feltolk-

ningar förekom under dagsljus, men detta kan även vara

en effekt av den klarare bakgrunden under dagsljus,

varför man endast kan konstatera att någon säker tolk-

ning av dessa felreaktioner inte kan göras.

Sammanfattningsvis visar mörkerförsöket att hand-

signalen kan göras lika synbar som blinksignalen men

att risken för feltolkningar höger/vänster tycks öka

under mörker.

7.9 Belysningsförhållanden under mörkerförsöket

För att ge viss bakgrund till de belysningsförhållan-

den som rådde under mörkerförsöket'genomfördes luminans-

mätningar under samma förhållanden. För dessa lumi-

nanser beräknades därefter följande ungefärliga

kontrastförhållanden:

Körriktningsvisare/bakgrund ca 10 000

Handskreflex/bakgrund ca 10 - lOO
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8 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Denna studie var inriktad på fem frågor:

1. Ger mopedister Över huvud taget signal vid kurs-

ändring?

2. Avstår mopedister från att ge signal för att de

inte vågar släppa styret?

3. Avstår mopedister från att ge signal p g a bristande

kunskap?

4. Är blinksignalens upptäckbarhet i dagsljus bättre

än handsignalens?

5. Kan handsignalens upptäckbarhet under mörker göras

likvärdig med blinksignalens?

Frågorna l, 2 och 3 har besvarats genom en observa-

tionsstudie och en enkät. Observationsstudien ger vid

handen att mopedister sällan ger signal vid sväng.

Dock tycks mopedister vars moped har körriktningsvisare

oftare ge signal än andra.

Den låga signalfrekvensen tycks inte bero på bristande

kunskap. De allra flesta av de skolelever som svarat

på enkäten visste att man skulle ge signal vid sväng.

Endast en person avstod från att ge signal p g a att

han trodde att detta inte var nödvändigt. En tredje-

del av de mopedister som besvarade enkäten uppgav att

de avstod från att ge signal för att de inte ville

släppa styret.

Frågorna 4 och 5 har studerats genom två försöksserier,

dag och natt.
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Dagsljusförsöket tyder på att handsignalens upptäck-

barhet är bättre än blinksignalens under dagsljus.

Man får dock ha i minnet att blinksekvensen inleds med

en svartperiod varför den absoluta reaktionstiden för

blinksignal som uppmätts i dessa försök måste minskas

med 0,4 5. Spridningen i tiden för reaktion på blink-

signal är dock större. För nästan var fjärdeblink-

signal lyckades försökspersonerna inte reagera inom

fem sekunder.

Mörkerförsöket kan ses som en simulerad upphinnande-

situation där ljus från den upphinnande bilen i viss

utsträckning faller på mopedisten. Detta ljus får ses

som en del av förklaringen till varför handsignalen klarat

sig väl under detta försök. Hur väl handsignalen syns

på längre avstånd torde bl a vara avhängigt av reflexens

och/eller vägbelysningens kvalitet.

Ett annat problem tycks uppstå under mörker. Det tycks

bli svårare attskilja på höger- ochvänstersignal. Fel-

tolkningar förekom under mörker men ej under dagsljus.

Detta problem borde vara oavhängigt av signaltyp och

minskar troligtvis med "större" signal.

Ingen signifikant skillnad kunde som tidigare nämnts

konstateras mellan hand- och blinksignal under mörker-

försöket. Återigen får dock blinksignalens inledande

sVartperiod tas med i beräkningen varför den absoluta

reaktionstiden för blinksignalen i denna situation torde

vara något kortare än för handsignal.

Låt oss återigen titta på flödesschemat i figur 1. Om

vi börjar uppifrån så är den första frågan redan besva-

rad med ja. Den andra frågan, om mopedisten ger signal

vid sväng, anser vi i och med observationsstudien vara

besvarad med nej. Tredje frågan, om mopedisten avstår

från att ge signal för att han/hon inte vågar släppa
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styret, har vi inte besvarat i denna studie. Men om vi

formulerar om frågan, byter ut ordet vågar mot ordet vill,

anser vi att enkätsvaren visar att frågan skall besvaras

med ett ja. Baserat enbart på detta underlag skulle

rekommendationen då vara att låta kravet kvarstå.

Vår uppfattning är emellertid att några frågor till

måste bedömas innan ett beslut kan fattas.

a. Kompenseras den längre reaktionstiden för blink-

signal under dagsljus genom att denna ges i ett

tidigare skede av svängningsförloppet?

Denna fråga är svår att besvara experimentellt (och

därför kostsam). Det verkar dock troligt att så

skulle kunna vara fallet. Både enkätstudien och sub-

jektiva erfarenheter visar att man vill släppa sty-

ret så sent som möjligt, varför tendensen att ge

signal tidigt borde vara större då m0peden är ut-

rustad med körriktningsvisare.

b. Är det ergonomiskt riktigt att släppa styret för

att ge signal?

Denna fråga kan studeras med försök. Enkätstudien

och erfarenhet från andra tvåhjuliga fordon tyder

dock på att frågan bör besvaras med nej.

c. Är det säkerhetsmässigt motiverat att släppa styret

för att ge signal?

Denna fråga är mycket svår att besvara vetenskapligt.

Däremot tyder både enkätsvaren och observationerna

på att mopedisterna inte upplever det så. Bakom

denna tolkning ligger då antagandet att mopedisten

tenderar att köra så att han upplever att han är

säker.
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Sammanfattningsvis kan sägas att denna studie, trots

sin karaktär av förstudie, torde kunna ge tillräckligt

underlag för en rekommendation i sakfrågan.

9 REKOMMENDATION

Resultaten pekar enligt vår uppfattning på att kravet

på körriktningsvisare bör kvarstå. Detta är grundat i

första hand på resultaten från observationsstudien kom-

binerat med bedömningarna av frågorna b och c ovan, i

andra hand på övriga resultat och slutsatser som redo-

visas i rapporteringen ovan.

Körriktningsvisarna bör dock, för att undvika feltolk-

ningar framför allt undemümörkery'utformas så att signal-

lyktorna befinner sig på största möjliga avstånd från

varandra, t ex genom att de preliminära BCE-bestämmel-

serna tillämpas.

Konstruktionen bör även vara sådan att den inledande

mörkerperioden i blinksekvensen minimeras eller ännu

hellre elimineras, dvs att i samma ögonblick som till-

slag sker tänds körriktningsvisaren.
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