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Människa
förarmiljo

- trafiksäkerhet
av Kåre Fiumar

Foto av en modell av den bilsimu/ator som är under
byggnad med stöd av medel från STU. Synfältet
(135°) ges av tre videoprojektorer (färg). Tre typer
av rörelse planeras: sidolutning (för att simulera kur-
vor), fram- och bakåtlutning (för att simulera accele-
ration och bromsning) och sidoförflyttning (för att
simulera manövrer av typ filbyte).

Trafiken manyniska/maskinsstem 
ling påverkar systemet och förändrar vår informationTrafiken är ett människa/maskinsystem (se figur ).
i nästa moment osv. Så länge kedjan av informatioVare sig vi är cyklister, mopedister, motorcyklister,

privatbils eller yrkesförare är vår uppgift att inhämta
information från vägmiliön, andra trafikanter och eget
fordon och att på basis av denna information besluta
hur vi skall handla - dvs styra, bromsa, gasa, växla,
titta till vänster, titta i backspegeln etc. Denna hand-

ner åtgärder - nya informationer fungerar smidigt
och utan störningar är allt väl. Men när så inte sker,
får vi nedsatt effektivitet, svåra arbetsförhällanden,
tillbud och olyckor.



För att få systemet att fungera så bra som möjligt
gäller det dels att se till att människans prestationer
är tillräckligt goda. Dels gäller det även att konstru-
era och bygga teknik som fungerar utan anmärkning.
Med teknik avses här inte bara fordon utan även
vägmiliön i en bredare bemärkelse (omgivning,
geometri, linjeföring, yta, markeringar, informations
system, signaler etc). Men det gäller också » och det

Arbetsbetingelser

   
   

glöms ofta bort - att se till att samspelet mellan å ena
sidan människan/trafikanten och det tekniska sys-
temat/fordon och väg-miljö går så smidigt som möj-
ligt. Även samspelet mellan fordon och. väg är natur-
ligtvis viktigt. Trafikproblemen består inte enbart av
en serie komponentproblem. Systemproblemen är
sannolikt viktigare och åtminstone är de hittills rela-
tivt försummade.

Regelsystem

 

 

 

 

Människa

Förare

Vägmiljö Fordon

Mind

Vädenek

Schematisk figur visande samspelet mellan männi-
ska och mil/6 i trafiken såsom ett kretslopp av infor-
mation bes/ut åtgärder ny information . . .

pe

 

l trafikens barndom var de primära problemen av
teknisk karaktär. Det gällde att få fordonen att gå
någorlunda tillförlitligt, det gällde att få vägar byggda
genom obanad: terräng och det gällde att få dem att
hålla.. Det var därför naturligt att såväl. administrativa
myndigheter som forskning byggdes upp kring de
nämnda problemen. | Sverige kan detta exempli
fieras med statens vägverk respektive statens väg-
institut - båda helt inriktade på väg-problem: väg -
byggnad, vägunderhåll respektive väglorskning.
Fordonsutvecklingen sköttes vad gäller tekniska
konstruktion-slösningar och driftproblem av bilfabri

kerna. Kraven. på en dräglig arbetsmiljö och humana
arbetstider var ännu i sin linda.

Allt-ettersom tekniken, då det gäller vägar och fordon,
utvecklades och förbättrades blev det allt klarare att
den svaga länken i systemet inte längre var tekniken
utan människan. Dessutom hade den tekniska Aut-
vecklingen medfört att människan etta tick arbeta
under svåra miliöbetingelser, tex buller, gaser,
stress, skittesarbete. Betingeiser som hon ofta inte
klarade.



Ganska naturligt började man då sökandet efter me
toder att förbättra människans prestationer. Det en
klaste sättet är att gallra bort dem som inte klarar
arbetsmiljö och prestationskrav. Så kan man göra
om man har gott om folk och inte bryr sig om utslag
ning. Den principen tillämpas sällan i trafiken.

Utbildningen intensifierades och dess innehåll blev
föremål för diskussioner och analyser. Examinatio
nen blev hårdare och mer standardiserad. Dessa
åtgärder har på senare tid givits speciell vikt för
yrkesförare.

Andra sätt att söka förbättra människans prestatio-
ner är väl utvecklade regelsystem och ett omfattande
vägmärkes- och signalsystem. Längs dessa linjer
har utvecklingen drivits lån-gt även på ett internatio
nellt plan. Mån-ga hävdar att man gått för långt, att
reglerna är för krångliga och för detaljerad e samt att

 

 

 

 

Bilder före och efter kollision mot
underkörningsskydd i 50 km/h med
frambyggt fordon. Frambyggda fordon
utgör speciel/a problem när det gäller
att vid fronta/kollisiöner skydda föraren.

 
En dålig anpassning mellan människa och miljö kan
dels leda till bristande arbetsmiljö dels till nedsatt
trafiksäkerhet. Ofta är det helt klart att båda effekter
na uppstår. Om t ex en förare har skymde siktförhål
landen från sin normala plats, måste han ständigt
röra sig och vrida på sig för att kompensera dessa
brister. Det leder helt klart till; olämpliga arbetsförhål

vågmärkena och skyltarna är för många. Människan
har svårt att plocka in och utnyttja all denna informa
tion.

Slutligen finns möjligheten att via propaganda söka
påverka människors attityder och handlande i trafi-
ken. Avsikten är givetvis att därigenom söka förbätt-
ra deras beteende i trafiken. Frågan är väl om inte
myndigheterna på senare tid visat en övertro på att
generellt tillämpa denna metod. Kampanjerna kostar
i Sverige ca 15 20 miljoner kronor om året och kon.-
kreta bevis på deras positiva effekt är sparsamma.

När så insatser på dessa traiiksystemets komponen-
ter inte längre visar sig ha avsedd effekt, vänder man
sig mot samspelsproblemen. Det är där vi står i dag
och vår uppgift är såldedes att söka förbättra sam
spelet mellan dels människa och tekniskt system
(fordon och väg) dels mellan fordon och väg.

landen. Samtidigt ökar givetvis risken att han skall
missa någon viktig informationsbit i trafiken, vilket då
höjer sannolikheten för en olycka.. I andra fall är
sambandet mellan de två effekterna ej lika klart. Om
man tex konstaterar en hög infraijudsnivå i en viss
typ av fordon så är man ganska överens om att detta
år att. betrakta som en dålig arbetsmiljö. lnfraljudet



leder enligt många uppgifter till fysiologiska föränd
ringar av tex blodtryck. Men vissa tecken tyder
också på att infraljud över viss nivå kan leda till klart
sänkt vakenhetsgrad dvs trötthet, och då är det
naturligtvis intressant ur säkerhetssynpunkt. Även
den omvända diskussionen kan föras. Vissa förhål-
landen kan klart konstateras vara olämpliga ur så

Förbättrat sams

kerhetssynvinkel. Så tex är förare av vissa fram-
byggda fordon mycket illa skyddade i. händelse av
frontalkollision. Men frågan är om inte vetskapen om
detta leder till en ångest och en stress som i sig
innebär dålig arbetsmiljö. Det är svårt att som ibland
sker särskilja de två begreppen förarmiljö och trafik
säkerhet. De är intimt förknippade med varandra.

människa miljö

 

I princip finns det två möjligheter att förbättra sam
spelet mellan människa och miljö. Det ena är att
anpassa människan till miljön. Det andra är att en-
passa miljön till människan. En analys av feifunktio
nen i systemet borde kunna ange var och hur insat
sen skall göras.

 

  

      
 

 

systemet har således successivt krympte medan
människans felfunktion, beroende på allt mer korn-
plicerade uppgifter, snarast ökat. Människan har inte
blivit sämre, snarare tvärtom, men uppgifterna har
blivit svårare.

  
 

      
Exempel på datorberäknad fordonsröre/se (lastbil
med släp) vid omkörning av parkerat fordon på tvåfl-
lig väg i 70 km/h. Bildserien skall läsas från vänster
till höger och fordonet rör sig uppåt i bilden.

Det visar sig då att i moderna människa/maskinsys-
tem» - och därvid utgör trafiken inget undantag - är
människans felhandlingar dominerande medan det
tekniska systemets fe lfunktion är relativt liten. Det är
rimligt att tänka sig att de båda ielfunktionema är
relativt oberoende av varandra risken att föraren
skall göra ett misstag är oberoende av risken att
bilen skall få ett fel. Felfunktionen för det tekniska

 
Det kunde nu ligga nära till hands att dra den förhas
tade slutsatsen att eftersom de stora felen ligger hos
människan, så är det människan vi måste söka ånd
ra på för att få bättre systemfunktion. Mer om det
nedan.

Den snabba tekniska utvecklingen har avlastat män
niskan många fysiska belastningar av typ muskelar



   

bete men den har även lett till en hel det miljöolägen
heter. Förare utsätts ofta för balter, vibrationer, ga
ser, kyla, värme, olämpliga arbetsstäilnigar etc, och
lyckas man eiiminera dessa fysiska miljöproblem
kvarstår ändå andra såsom obekväma arbets-, mat-
och sovtider, stressande ackordssystem, pressande
uppmärksamhetsproblem etc. Dessa miljöproblem
är i sin enklaste form betydelselösa. l något starkare
doser kan de leda till subjektiva komfortbesvär. Ökar

man cio-sen ytterligare kan man få prestationsned
sättning. Och exponeras man över lång tid eller får
extremt höga doser leder de till ohälsa, sjukdom och
skada.

För att ge förare drägliga arbetsförhålland en måste
vi såväl minimera risken för felhandling som ge dem
bästa möjliga arbetsförhållanden (fysiskt och psy
kiskt).

 

Det trafiksystem som schematiskt illustreras i figur
kan som vi vet fungera bättre eller sämre. Om vi
utgår från att vi har anledning förbättra systemfunk-
tionen - säväl vad gäller arbetsbetingelser som tra-
fiksäkerhet - har vi i princip tre möjligheter.

I gallra trafikanter

I påverka trafikanter genom utbildning

I förändra miljö

Strängt taget finns det även en fjärde möjiighet (gall
ra miljö) men den är knappast tiliämpbar på trafiksi
tuationen. I det rniiitära där man har många olika
uppgifter och alla individer skall placeras kan. man
tala om en gallring av miljö - rätt man på rätt plats. I
trafiken där uppgifterna är rätt så likartade är detta
synsätt icke rimligt.

 

Den första metoden att förbättra systemfunktionen
gallring betyder alltså att vi, så gott vi kan, skall
eliminera de trafikanter, som ej klarar de uppgifter
trafiken ställer på dem. Vi skall precisera hur presta
tionema skall mätas och. var gallringsgränsen skatl
ligga. Metoden har använts länge och successivt
förfinats. Gallringen av piloter är tex mycket hård
och baserad. på en mängd successiva och parallelia
prov vitka endast en minoritet klarar. Gallringen av
fotgängare är å andra sidan rei-ativt liten. Men även
om det är få som inte klarar att gå i trafiken är detta
alivarligt nog. Det vore egentiigen ett rimligt krav att
alla som kan gå även skulle kunna färdas i trafiken .

Men vi vet att dagens trafikmiljö är sådan att såväl en
stor grupp äldre och handikappade människor som
en stor grupp minderåriga barn inte ger sig ut i trafi
ken eller inte borde färdas i trafiken. Skälen är som
regel dålig säkerhet men även direkta mitjöbetinget-
Ser (t ex blytöroreningar i luften)» kan förekomma. Här
är samhällets uppgift att försöka eliminera dessa
gallringsgränser.

Körkort bygger ju på gallring och frågan här är om vi
gatfrar rätt. Dagens körkortskrav gäller kunskap om
trafiken och trafikregler, viss färdighet att föra fordo-
net samt vissa medicinska minimikrav (t ex beträf-
fande syn). De fåtal försök som utförts pekar på en
hel del brister i gailringen. Det har länge varit så att

man prövat färdigheter som tätt gått att mäta och
kontrollera i stället för att söka pröva färdigheter som
år betydelsefulla för tex säkerheten. Det har varit
naturligt ty dessa grundläggande färdigheter .är
mycket svåra att mäta vilket medför stora mätfel och
orättvisor. Men frågan är om det är riktigt att offra
betydelse för att vinna precision. Utvecktingen idag
går åt rätt håll - betydelsen av färdighet i komplice-
rade situationer såsom halka och omkörning ökas.
Forskningens uppgift är här att söka klara ut vad som
krävs för att säkert kunna föra ett fordon i trafiken.

En annan fråga gäller själva provets utformning. l
den vanliga skolan påverkas avgångsbetyget i ex
amen av vad eleven presterat under läsåret. l kör-
korts examen däremOt göras en kort oberoende
prövning av examinator. En sådan prövning måste
med nödvändighet bii mycket känslig för slumppå
verkan. Här är väl frågan om man inte i framtiden,. i
samband med större krav på trafiklärarna, även bör
låta dessa medverka vid bedömning av eleven.

Urval skulle ju. även kunna ske på senare stadier än
vid själva körkortsprovet. Om man nu inte klarar att
plocka bort olämptiga förare i förväg så bord-e man
åtminstone kunna plocka bort dem när de väl de
monstrerat sin olämplighet genom t ex inblandning i
olyckor. Tanken före faller riktig men de studier som
hittills gjorts är icke uppmuntrande. | USA genomför-



des en analys om vad som skulle hände under en
3-årsperiod om man efter en föregående *B årsperiod
plockade bort alla förare som varit inblandade i mer
än en olycka. Resultatet blev att 96% (!) av alla
olyckor ändå skulle vara kvar. Olyckor är tydligen ett
alltför sl'urnpberoende mått för att kunna användde
som, ensamt urvalsinstrument.

Flera :ufvrvalsfunktioner existerar utan att vi reflekterar
speciellt över dem. Det är t ex troligt att vi. inte finner
en normal andel mycket små och- mycket stora indi-

vide-r bland yrkesförama. Yrkesfordonen år så utfor
made att arbetssituationen för dessa personer blir
alltför besvärlig. Denna typ av galt-ring är naturligtvis
inte önskvärd.

Det är ingen tvekan om. att våra urvalsprov i trafiken
skulle kunna förbättras. Det gäller de medicinska, de
kunskapsmässiga och färdighetsproven. Eventuellt
kan de även kompletteras med andra typer av prov
för att ge ett riktigare. och» rättvisare urval av trafi
kanter.

 

Den andra metoden att förbättra system-funktionen - -
trafikantpåverkan innebar att vi med olika medel
skall försöka förbättra trafikanternas prestationer och
"beteenden... .! figurens term-er betyder detta att vi skall
försöka flytta upp fördelningen. Därigenom förbättras
prestationerna generellt och det blir ett mindre antal
som hamnar under gallringsgrånsen. fl samband
med diskussion av gallring nåfmndes piloter. Denna
yrkesgrupp år ett nog så bra exempel pa hur man
genom systematisk träning kan få människor att kl 3--
ra även mycket komplicerade uppgifter. En annan.,
speciellt i trafiksammanhang, vida använd metod ar
kampanjer av olika slag. Den metodens effektivitet är
emellertid mer omtvistad.

På samma sätt som man kan och vill flytta upp
fördelningen kan förd-elniagen på ett icke önskvärt
sått förskjutas nedåt - prestationerna försämras. En
känd orsak till en sådan försämring år alkohol. Andra.
kemiska orsaker år droger och vissa "mediciner (spe-
oiellt tillsammans med alkohol) och vissa gaser och
'luftföroreningar. Men, även fysiska betingelser så".-
som vibrationer, butler, infraliud, höga och låga tern -
peraturer, dålig a.;rbetsstållning, illa utformade in
strument och reglage etc kan givetvis negativt på
verka förares prestationer. Man måste ständigt hålla
ett öga på denna typ av negativ påverkan då den
annars helt eller delvis kan neutralisera andra positi
va ågårder.

De tidigare framförda synpunkterna på hur kompe
tensprov skall utformas har relevans även för utbilda
ningen. Det ligger nämligen alltid nära till hands att

anpassa utbildningen till provet. Följden blir att de
Situationer som ej förekommer i provet tränas för litet
eller inte alls. Som exempel på provsituationer som
är svåra att "få in i ett engångsprov kan nämnas
mörkertrafik, vintertrafik, storstadistrafik, n'övgtartstra-
fik på. landsvägar etc. Men om "ze-xa-m-ensbetyget
utformas på basis av såväl ett slutprov som på vad»
som hänt under utbildningen kan dessa aspekter
beaktas.

De kritiska situationer som varje förare med stor
sannolikhet förr eller senare hamnar i förekommer i
hög grad just i de nämnda sitoationertna. ! dagens
läge utsätts förare för de flesta av dessa situationer
(t ex sladd, möte under omkörning uppdykande av
älg, etc) för första gången i verklig trafik bland andra
trafikanter. Här kan återigen dras en parallell med
piloter. Dessa får som ett led- i sin utbildning träna har
de skall kiara kritiska situationer. Något liknande
borde kunna införas även för bilförare. Problemet är
emellertid. svårare i vägtrafik än i flygtrafik. eftersom
de senare med fördel kan utnyttja simolatoref. Piloter
flyger i; hög; utsträckning på basis av instrument, vilka
är relativt lätta att simulera, medan bilförare kör på
basis av trafikmiiiön, vilken är mycket svår att på ett
realistiskt sått eftetlikna.

De studier som gjorts med utbildnings simulatorer för
bilförare ar relativt nedslående. Utbildning i verklig
trafik eller på provytor är oftast effektivare. Men det
år majhgt att med den vidareutveckling av köret-mala
tore; _som pågår, bl a vid VTI, så kommer man i
'framtrden att kunna träna vissa kritiska trafiksituatio
nerl simulator,.



Bild från model/prov med halvfy/Id tank. Tan/(bilens
stabilitet uppvisar speciel/a problem som ingående
studerats vid VTI.

En närliggande fråga som ei är besvarad gäller
huruvida den engångsutbildning vi nu har verkligen
är andamålsenlig och» effektiv. Trafikens utformning
ändras nåmiigen relativt snabbt och det kan ifråga-
sättas om träning i en kritisk situation har någon
=-effe-kt sen-are. "Borde vi ha någon form av regelbun
den fortbildning av bilförare? Trafiklärarna och yrkes
förarna är inne på detta spår.

Hittills har utbildning behandlats som om det gäller
förartränig. Men frågan är givetvis djupare än så.
Förarträning behövs som slutpunkt i en utbildning.

Men den bör för att vara effektiv baseras på. en mer
gru ndiåggande trafikupptostran som rimligtvis bör
ges av den vanliga skolan. Trafikens piiats i skolarbe
tet är idag mycket svag och borde kraftigt förstärkas...
Detta kan ske, utan att det behöver drabba andra
ämnen, genom. att trafikfrågorna integreras i respek-
tive ämnen (samhällskunskap, biologi, fysik, kemi,
matematik, psykologi, ergonomi etc).. Detta kunde
to m vara tili fördel för dessa ämnen då de därige-
nom skulle kunna ges en aktualitet och konkret bety-
delse som av eleverna skutt-e upplevas som stimule
rande.

Ett nyckelbegrepp i utbildning är återkoppling (feed
back). Om man ei får någon feed "back på vad man

 
gör, om man ei. får veta om man gör rätt eller fel, om
man ej belönas efter bestraffas utan bara kör vidare
sker ingen successiv förbättring av prestationerna.

Många uppgifter i trafiken ger återkoppling tex
huvuduppgiften styrning. Styr man rätt märker man
detta (belönas) styrman fel märker man det (bestraf
fas). Sådana situationer är" självinlä'rande när man
väl lärt sig grunderna. Men trafiken innehåller också
många situationer vilka ej ger feed back - t ex kö
kömingNåstan alla av oss kör för nära framförvaran
de bil i bilköer. Omdet av någon anledning piö tsligt
blir ett stopp så inträffar seriekrookar vilka i hög fart
(tex på motorvägar) får ödesdigra följder. Men vi
bestraffas ej: förrän det år för sant. Det art 0 m. så att
när vi tar ut ett tillräokiigt avstånd: bestraffas vi genom
att någon annan kommer och lägger sig i luckan.

Denna typ av situationer är ej siäivinlårande och
måste därför i högre grad än nu sker in i utbildning -
en. Andra exempel på sådana. situationer är mörker
körning och omkörning.

Man har länge trott att man genom informations-
kampanjer skall kunna ändra trafikanters attityder
och värderingar och därigenom indirekt kunna tör
båttra deras beteende. Detta torde tyvärr vara en



lalsk förhoppning om man inte stöttar kampanjen

med konkreta åtgärder vad gäller regler, övervak

ning, trafikmiljö, fordon. Som ett par exempel kan

nämnas bilbälten ooh totgängarretlexer. Betydande

sum-mor har satsats på kampanjer för att få trafikan-

terna att utnyttja dessa säkerhetsattribut. Och man

har mycket riktigt lyckats ändra attityderna så som

Äwkxwwmxmmxsmaww

de speglas vid t ex utfrågning. Folk är mycket positi

va men deras beteende ändras bara marginellt.

Kampanjer måste troligen för att vara effektiva ut-

formas med mycket konkreta (gärna lokala) budskap

som är kopplade till andra åtgärder. Kan man dess-

utom åstadkomma någon form av återkoppling är

chansen till positiv effekt ännu större.

Prov på vältstabi/iteten hos en lastad lastbil. Ut-

ifrån detta statiska prov kan den dynamiska stabi-

liteten (i tex kurvor) beräknas. 
an avmiljön

 

Den tredje metoden att förbättra systemfunktionen --

miljötörändring - innebär att vi på olika sätt skall

söka anpassa miljön till människans egenskaper,

krav och karakteristik.

Miljö och omgivning används här i en bred betydel-

se. Naturligtvis innefattas därvid själva vägmilj ön och

fordonsmiljön men även mer abstrakta miljöer så

som regler och förordningar.

Vägmiljön innehåller i sig en mängd aspekter - vä-

gens linjetöring, vägars och gators geometri, ytb-e-

läggning och markeringar, omedelbar omgivning,

vägmärken, trafiksignaler och inte minst andra trafi

kanter tör att nu bara nämna några av de mera

väsentliga. Det är i hög grad på basis av den infor-

mation vi som förare piockar in från vägmiljön som vi

försöker förutse vad som skall hända i nästa moment

och som påverkar våra beslut om hur vi skall bete

oss - vårt handlande i trafiken. Den tillgängliga in

tormationsmängden är normalt enorm. Vi väljer där-

för automatiskt ut en mindre del som underlag. för

våra beslut.. Man kan i princip skilja på två typer av

information - naturlig och konstlad. Den naturliga är

den som rör själva vägen och andra tratikanters rö-

relser. Den typen av information utnyttjar vi ofta

omedvetet och utan egentlig bearbetning - t ex en

kurva. Den konstlade informationen (t ex varnings-



märke för kurva) har vi infört därför att vi inte tyckt
den naturliga räckt till. Eller kanske snarare därför att
vi inte förmått bygga vägar som på ett naturligt sätt
ger förare den information de behöver. Ofta är de
artificiella signalsystemen tyvärr utvecklade med ett i
huvudsak juridiskt syfte. Samhället vill i händelse av
olycka kunna säga till föraren: Vi varnade Dig det
är Ditt fel! Av vad som sagts torde klart framgå att vi
bör sträva efter naturlig information i vägmiljön - om
tex kurvradier, svackor, korsande vägar, företräden,
stopplikt, hastigheter, genomfarter etc. Mycket litet
är gjort på detta område men behovet är enormt. Ett
av de får exempel på försök med sådan naturlig
information är de gupp som här och där införts i
tätorter (t ex vid skolor) för att få ned fordonshastig
heterna.

Själva vägbanan påverkar inte säkerheten bara ge-
nom t ex sin friktion utan också genom hur lätt detär
att se vilken friktion den har i olika väglag. Men
vägbanan har betydelse också för mer arbetsmiljö -
mässiga betingelser. Dess utformning är ofta direkt
avgörande för vibrationer, buller, stänk, bländande
speglingar etc.

Fordonsmiljön är till skillnad från vägmiljön mer av-
gränsad. Det är här frågan om vilka arbetsbetingel-
ser och vilken information, vilka köregenskaper och
vilket skydd som fordonet kan erbjuda. Medan kör
och skyddsegenskaper studerats under relativt lång
tid så är bilen som arbetsplats ett nästan helt jungfru-
ligt område trots att bara i Sverige så många som
200 000 personer har bilen som huvudsaklig arbets-
miljö.Vilka krav bör man rimligtvis kunna ställa på
arbetsställningar,vibrationer, buller, belysning, klimat,
frihet från luftföroreningar, drag, infraljud, reglage,
instrument etc för att föraren skall ha ett drägligt
arbetsförhållande? En del av de problem som vägut
formningen ger upphov till kan kompenseras genom
lämplig fordonsutformning. Fordonets förmåga att ge
information om vad som händer eller skall hända har

nästan eliminerats. Sålunda har man t ex ljudisolerat
och dämpat fordonet så att förare ofta inte har klart
för sig hur fort de körfltrtederna däck håller väggrep
pet bättre men de säger inte ifrån (tjuter inte) på
samma sätt som de gamla att de håller på att tappa
greppet. l tunga fordonskombinationer märker för
aren ofta inte vilka sidokrafter som släp-et utsätts för i
kurvor etc. Fordon informerar inte om vilken friktion
däcken har gentemot vägbanan. Nu är avsikten na-
turligtvis inte att riva bort alla de dämpningar som
införts på moderna fordon. Men föraren måste få
någon typ av återkoppling på sitt handlande. De
måste få veta vad som sker. Och kan man inte
åstadkomma det på den direkta vägen måste man
ersätta de naturliga signalerna med konstlade. Men
då måste man hålla i minnet att dessa skall ges en
sådan utformning att de uppfattas och tolkas på ett
naturligt sätt. På samma sätt är det inte tillräckligt att
en bil har god väghållning. Föraren måste kunna
känna hur bilen beter sig. Det flera gånger nämnda
nyckelbegreppet feed back måste även finnas med
när det gäller fordons, fordonssystems och fordons-
komponenters utformning.

Fordonets anpassning till förarens behov, egenska-
per och karakteristik ärinte lika omfattande och pro
blematisk som vägmiljöns. Men den är inte mindre
viktig eftersom den på ett så omedeibart sätt berör
föraren. Ett fel på fordonets arbetsmiljö kan han svär -
ligen undgå och hamnar han i en kritisk situation är
det samspelet med fordonet han måste förlita sig på.

Samspelet mellan förare, fordon och vägmiljö måste
flyta smidigt för att arbetsförhållandena skall bli dräg-
liga och säkerheten acceptabel. Ofta är det enklare
och effektivare att nå detta genom att ändra de tek
niska lösningarna än genom att söka ändra männi
skorna.

 

Vissa allmänna utvecklingstendenser, vilka kommer
att påverka transportkaraktären, transportbehoven,
trafiksäkerhet och förarmiljö förtjänar att påpekas.

Den samhällsstruktur vi idag har, med långa avstånd
mellan hem och mål såsom arbete, service, rekrea
tion etc medför stora person- och godstransportbe
hov. Dessa behov accentueras av alltmer spridda
arbetstider och alltfler yrkesverksamma. Andelen
rörliga" pensionärer kommer att öka kraftigt. Till-
sammans urholkar dessa förhållanden kollektivtrafi-
kens möjligheter till konkurrens med individuella

transporter. Det påverkar såväl kraven på fordonens
utformning som möjligheterna att anpassa trafikmil
jön. Transporter kommer att utföras av andra typer
av trafikanter troligen i andra typer av fordon.

De indirekta effekterna av trafik och trafikleder har på
sistone uppmärksammats alltmer. Hur förbättras el
ler försämras (tex barriäreffekt) olika trafikantgrup-
pers möjligheter att uppfylla sina specifika transport-
behov genom olika dragningar av trafikleder? Hur
upp-lever boende olika vägdragningar?



Kraven på kostnads- och energihushållning har un
der senare år skärpts avsevärt och kan förväntas
öka ytterligare. Detta är en begränsande faktor för
motorfordonstransporterna som kan tolkas på flera
sätt. Kraven på vägarna i form av lågt rullmotstånd
och däckslitage, få inbromsningar och accelerationer
etc torde öka. Även kraven då det gäller fordonen
torde komma att successivt ändras. Andelen små,
lätta, energisnåla fordon kan förväntas öka.

i det allmänna medvetandet har kraven på säkerhet i
tillvaron successivt ökat. Även trafiksäkerheten torde
i framtiden tillmätas större vikt. Skyddssystemen
kommer att vidareutvecklas såväl personliga som
fordonsburna och i vägmiljön placerade. Men givet-
vis bör tyngdpunkten läggas på arbetet med den
preventiva säkerheten.

Allmänhetens och de politiska partiernas medveten-
het om miljövärden och miljöförstörelse har under
senare år ökat kraftigt. Samhället kan i framtiden
komma att ställa höga krav i detta avseende. Detta
torde innebära hårda restriktioner då det gäller drag
ning av nya vägar samt vad gäller de störningar av
typ buller, luftföroreningar, stänk etc som trafiken på
vägarna orsakar. Men även hårdare krav på den
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arbetsmiljö trafiken i sig utgör för yrkesförare, vä-
garbetare, poliser etc.

l motorfordonstrafikens barndom var det främst tek
niska problem som sysselsatte forskare och utveck-
lingsfolk. Hur skulle man tekniskt dra vägen genom
naturen? Hur skulle man bygga upp den för att få
tillräcklig bärighet? Hur skulle ytlagret utformas för
att ge tiilräcklig slitstyrka och friktion? Hur skulle
fordonen byggas för att hålla för påfrestningarna?
Hur skulle bromsarna konstrueras för att ge tillräcklig
och pålitlig effekt etc?

Liksom man insett i andra människa-maskin systern
än vägtrafiken tex industri, försvar, flyg - måste
man för att få god systemfunktion bygga tekniken
med utgångspunkt från människan och hennes be-
gränsningar. l trafiksammanhang betyder detta att
människans sätt att se, höra, känna, tänka, fatta
beslut, reagera, röra sig etc bör utgöra utgångspunkt
vid konstruktion av tex väggeometri, vägyta, väg-
markeringar, skyltsystem, signalsystem, regelsys-
tem, fordonssystem och fordonskomponenter. Det är
upplevelsen av fordonet, vägsystemet och andra tra-
fikanter som bestämmer människans reaktioner inte
systemets fysiska egenskaper även om det rimligt-
vis finns starkare eller svagare samband dem emel
lan. Preciseringen av hur fordon, väg och trafiksyste
met bör byggas (rekommendationer eller normer)
måste ju ges i fysiska termer. Men människan måste
vara systemets dimensionerande faktor.










