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Program för studier av effekter av utbildning i

körning på halt underlag

av Hans Laurell

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Rapporten ger exempel på undersökningar som visar att

det finns ett behov av träning i att upptäcka och han-

tera kritiska situationer.

Träning i körning på halt underlag förekommer på många

håll i världen utan att man på ett systematiskt sätt

har utvärderat något av utbildningsprogrammen.

Många gånger förefaller dessa program att i sin utform-

ning mer ha dikterats av praktiska/ekonomiska hänsyn

än av pedagogiska.

Den generella problematiken gäller om man med träning

kan hjälpa förare att i tid känna igen situationer som

kan komma att bli kritiska, för att därigenom kunna

undvika dem. Problemet avser också om man kan träna

förare att, när man väl hamnat i en kritisk: situation,

kunna vidta en optimal manöver.

Hela förare - fordon - miljö-systemet berörs av olika

typer av problem i denna träningsverksamhet. I rapporten

ges endast exempel på frågeställningar som avser fordon

och miljö medan koncentrationen ligger på de problem

som är knutna till föraren och inlärningssituationen.

Beträffande förarvariablerna finns resultat som antyder

att köns-, ålders- och vaneskillnader kan påverka mot-

tagligheten för träningen och behovet av den. Man bör

således söka svaret på vilka karakteristika hos förar-

na som har betydelse när det gäller utbildningens ut-

formning.
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II

Det finns undersökningsresultat som antyder att proble-

men kring förarnas varierande förutsättningar bör ges

en ökad uppmärksamhet. Detta är speciellt Viktigt

eftersom utbildningen för närvarande är kort. För att

utbildarna skall kunna anpassa utbildningen kan det

komma att krävas tillgång till diagnosinstrument.

Träningen kommer för närvarande en stor del av de nyut-

bildade förarna till del men man har svårt att i fort-

bildningssyfte nå dem som kanske bäst behöver träningen.

Det är därför viktigt att man söker kartlägga vilka

som kommer till utbildningen och vilka motiv dessa har

för sitt deltagande respektive vilka motiv de har som

inte kommer.

Träningen är starkt koncentrerad till B-körkortskompe-

tensen men det är rimligt att anta att även andra kate-

gorier av förare kan ha ett behov av träning.

Beträffande innehållet i utbildningen är det tänkbart

att moment som belyser fordonets ändrade egenskaper

med olika last även borde ingå.

Framför allt är det Viktigt att man söker göra klart

-för sig Vilka moment som är de viktigaste att få med

i utbildningen.

Man saknar ännu viktig kunskap beträffande när utbild-

ningen bör sättas in och om hur stor mängd träning som

är erforderlig.

När, och i vilken omfattning de olika momenten behöver

repeteras är likaså outrett.

De nuvarande träningsprogrammen har ofrånkomligen bris-

ter vad gäller realismen i övningarna. Dock vet man

föga vilken betydelse dessa brister kan ha för över-

föringen till verklig trafik.

Rapporten diskuterar också några tänkbara negativa

effekter av träningen.
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III

De olika frågeställningar som är angelägna att söka

utreda visar sig vara inbördes relaterade på ett sätt

som gör det svårt att linjera upp ett specificerat

forskningsprogram. Rapporten redovisar därför endast

en tänkt inledning på ett sådant program, där den

första och viktigaste uppgiften bör vara att undersöka

om man kan påvisa positiva träningsresultat.
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Program for evaluation studies of training of car

driving on low friction pavement

by Hans Laurell

National Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

Results from various studies indicate that there is a

need for some kind of training with the aim of enhanc-

ing the detection of potentially critical situations

in traffic and making the correct decision in the

situation and performing the suitable maneuver.

Training in driving on low friction road surfaces is

given in many places although no systematic evalua-

tions have been carried out.

The training programs seem to have been designed out

of basic practical/economical requirements rather than

from an educational standpoint.

The general issue concerns the possibilities of teach-

ing drivers how to recognize situations which might

become critical and thus to give the drivers a chance

to avoid such a course of events. The issue also con-

cerns whether it is possible to train drivers to carry

out the optimal maneuver.

The whole system of the DRIVER - the VEHICLE - the

ENVIRONMENT is affected by various types of problems

in the training activities. The report gives only a

few examples of problems related to the vehicle and

the environment but concentrates on the problems

which are related to the driver and the basis for

effective learning.

As for driver related variables, there are results

implicating that factors such as sex, age and experi-

ence might affect the susceptibility of such training

and also the need for it. Thus, it is important to

try to find out more in detail which Characteristics

of the drivers do affect the training results and how.

____ --..---_ ----.- ^_'



There are also results indicating that problems con-

cerned with background skills must be given special

attention. This is of special importance since most

training programs are of rather short duration. This

also means that the educators might need some kind of

aids to make a correct diagnosis as to the individual

requirements.

At present this kind of training reaches most of the

driver's licence applicants but it is hard to reach

those among the licenced drivers who might need this

training. It is therefore important to find out the

Characteristics of those who take the training, their

motivation to do so and maybe most important of all

to find out the reasons for not coming.

To-day the training is directed towards drivers with

a B-licence. It can be assumed however, that other

categories of drivers might need the training as well.

Regarding the content of the training programs it is

important to find out what kind of situations that

should be included.

There is still a lack of essential knowledge as to

when, in a driver career, this kind of training should

be applied and also as to the amount of training

needed. This also goes for the problem of repetition.

Inevitably, the various programs lack in realism. To

what degrees realism is necessary for effective

learning and generalization to everyday traffic, is

little known.

The report also gives a brief discussion about possible

negative effects of the training.
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The various problems - all of them important - are

interconnected in such a way that it is very hard to

outline a Specific research program. Therefore, the

report only suggests a possible initial stage of such

a program. The first and foremost task thus must be

to try to establish any positive effects of the train-

ing.
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BAKGRUND

Formaliserad träning i kritiska situationer - halkträ-

ning m m erbjuds allt fler körkortsaspiranter och förare

som redan innehar olika typer av körkortsbehörighet.

För närvarande finns endast antydningar såväl om effek-

tivitet som om bristande effektivitet i undervisningen.

En teoretisk problemanalys har presenterats (Laurell,

Spolander 1975) i vilken just kunskapsbristerna poäng-

teras.

Den föreliggande rapporten avser en redovisning av hur

långt man idag kan komma med framtagning av ett lång-

siktigt program för studier av effekter av utbildning

i halkkörning. Underlag för detta arbete utgör bl a

dels den studie som tidigare genomförts vid VTI (Lau-

rell, Spolander 1975) dels den metodutveckling som

inom detta område pågått vid VTI. I gemensamma dis-

kussioner har också företrädare för de olika trafik-

övningsplatserna bidragit med synpunkter och problem-

ställningar, baserade på den omfattande erfarenhet som

redan vunnits vid flera av banorna.

Syftet med det program som detta projekt avses utmynna

i skulle bl a vara att dels strukturera problematiken

på detta speciella område, dels söka konkretisera hur

dessa problem skall angripas i ett så långt det är möj-

ligt preciserat långsiktigt forskningsprogram.

Försäkringsbranschens Trafiksäkerhetskommitté har ini-

tierat projektet, som finansierats av Försäkrings-

branschens Serviceaktiebolag.
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INLEDNING

De flesta trafikolyckor skylls på "den mänskliga fak-

torn". I princip finns tre möjliga vägar att minska

antalet.olyckor, som är att hänföra till denna olycks-

orsak:

a. gallring bland förarna t ex genom att införa en

hårdare prövning

b. träning av förarna att klara kraven

c. sänkning av trafikens krav på föraren genom föränd-

ringar i trafikmiljön, inbegripet fordonet.

Alternativ a är oacceptabelt. Det finns snarast en strä-

van åt motsatt håll, dvs att se till att så många som

möjligt kan få köra bil. Genom åtgärden b söker man

höja prestationsförmågan hos förarpopulationen så att

de stora krav, som trafikuppträdandet ställer, kan

uppfyllas. Träning i kritiska situationer är ett led

i denna riktning.

Låsningsfria bromsar utgör ett exempel på c. Därmed

producerar man också behovet av träning i kritiska situa-

tioner - i varje fall beträffande Vissa moment. Risken

att göra en felaktig handling genom samtidig bromsning

och styrning kan sålunda elimineras.

Föraren gör annars ofta fel manöver utan att vara med-

veten om detta. I andra situationer gör han rätt men

gör det kanske för sent. En lösning kan då vara att

öva upp skickligheten att klara kritiska situationer.

Situationen blir nämligen kritisk bl a genom att föra-

ren inte har någon vana vid situationen - vare sig att

upptäcka och känna igen den som potentiellt kritisk

eller att handla i situationen eller ens någon kunskap

om vilken åtgärd som är lämpligast. Bromsning utgör

här exempel på en normal åtgärd som i vissa kritiska

situationer kan vara olämplig.
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Vaneaspekten är mycket viktig - om föraren får möta en

situation flera gånger och därigenom får träning, redu-

ceras graden av kritiskhet mer och mer.

I trafiken ges få möjligheter till träning av kritiska

situationer, varför speciell träning måste arrangeras.

Särskilt angeläget hardet ansetts vara att skapa möj-

ligheter till träning i körning på halt underlag, efter-

som detta är ett generellt problem, som återkommer varje

år och eftersom ovanan vid förhållandena varje år, med

visshet,ger upphov till ett mycket stort antal kritiska

situationer och olyckor.

Träningsprogram, omfattande såväl halkkörning som andra

svåra trafiksituationer, har förekommit under lång tid

på olika håll i världen. Dessa prOgram har i stor ut-

sträckning varit utformade efter intuition och efter

vad som med enkla medel har varit praktiskt genomförbart.

Mycket få ansträngningar har gjorts för att utvärdera

effektiviteten i de skilda träningsprogrammen.

Det måste anses vara ytterst otillfredsställande att

problematiken kring träningen inte strukturerats och

behandlats redan innan en utbyggnad av verksamheten

kommit till stånd och att man inte undersökt hur effek-

tiva eller ineffektiva olika former av träning är innan

såväl samhälle som enskilda bilförare åsamkats ekono-

miska utlägg. Det är således hög tid att ett sådant

arbete kommer till stånd och TRK har därför åt VTI upp-

dragit att utarbeta ett program för studier av effek-

terna av utbildning i kritiska trafiksituationer. Ar-

betet bygger till väsentliga delar på den problemin-

ventering, som på uppdrag av TSV, gjorts vid VTI

(Laurell, Spolander 1975).
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SYFTE

Eftersom träning är kostsam såväl för den enskilde fö-

raren som för samhället är det viktigt att träningen får

effektivast möjliga utformning och att den genomförs

så att eventuella negativa effekter minimeras.

Det föreliggande programarbetet syftar till att skapa

en gripbar struktur på den mångsidiga problematiken

inom området och till att konkretisera hur dessa pro-

blem skall angripas i ett långsiktigt forskningsprogram.

Som framgår nedan föreligger problem såväl på fordons-

som på miljö- och förarsidan. Programarbetet är dock

inriktat på de problem som berör föraren.

GENERELL PROBLEMATIK

Ien amerikansk undersökning fann man att, av 500 kost-

samma olyckor, ca 25% var "sladdolyckor", (Pulling,1977).

Andra forskare har gjort bedömningen att 5-10% av alla

olyckor realistiskt kan undvikas genom träningsprogram

(Pain, 1977). En amerikansk olycksanalys, (Drahos and

Treat, 1975) kan också sägas illustrera behovet av trä-

ning i kritiska situationer. Man visade i denna analys

att en olycka "med säkerhet" eller "troligen" hade kun-

nat undvikas av ca 30% av förarna i konfliktsituationer

om de förare, som hade tid därtill, hade vidtagit en

optimal undanmanöver. Beräkningarna ger vid handen att

ca 47% av trafikolyckorna som var av typen "konflikt-

situation", "troligen" hade kunnat undvikas om alla

förare hade genomfört den manöver som passat bäst för

den aktuella situationen.

Undersökningen visade också att nästan 38% av de

olycksdrabbade förarna i konfliktsituationer och i

vilka de skulle haft tid att vidta en undanmanöver ändå

styr rakt fram och panikbromsar.
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Man menar också att om det verkligen är så att en stor

del av de olyckor där 2 eller flera fordon varit in-

blandade skulle kunnat undvikas genom att förarna valt

den Optimala undanmanövern så är det i högsta grad önsk-

värt att man söker utveckla och utvärdera träningsprogram

med syfte att göra det möjligt för förarna att välja

och genomföra sådana manövrer.

Att "välja" manöver innefattar naturligtvis här hela

förloppet från det att föraren upptäckt en hotande

situation till dess att han bestämt sig för en viss åt-

gärd. Detta gör också att träningsprogrammen ytterst

bör omfatta så många aspekter som möjligt av det system

som utgörs av FÖRAREN, FORDONET och MILJÖN.

Att söka återskapa alla aspekter av detta system vore

naturligtvis önskvärt men är ogenomförbart eftersom

detta bl a skulle innebära körning i verklig trafik.

Det föreligger alltså stora problem dels när det gäl-

ler att välja ut deaspekter som är nödvändiga för att

skapa den eftersträvade realismen, dels när det gäller

att omsätta dessa aspekter i verkligheten.

I grunden berör den generella-problematiken således

frågan om man med träning kan hjälpa föraren att, först

och främst, i tid identifiera situationer som kan bli

kritiska, för att därmed kunna undvika dem, respektive

att, när man väl hamnat i en kritisk situation, kunna

vidta en optimal undanmanöver.

SPECIELL PROBLEMATIK

Speciella problem föreligger såväl när det gäller fö-

raren, som fordonet och miljön.
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Fordon

Fordonet utgör i träningssammanhang ett problem så till

Vida att man ännu inte funnit någon idealisk övnings-

bil. Det är också osäkert vilken typ av utrustning ett

sådant fordon skall ha. Skall det vara automatväxlat?

Bak- eller framhjulsdrivet? Vilken säkerhetsutrustning

är nödvändig? osv.

Det är exempelvis inte självklart att en elev kan över-

föra de färdigheter som förvärvats i ett bakhjulsdrivet

fordon till liknande trafiksituationer i en framhjuls-

driven bil eller vice versa.

De speciella manövrer, som ingår i träningsprogrammen

plus da:faktum att de flesta av eleverna är oerfarna

förare, ställer särskilt stora krav på säkerhetsanord-

ningar på fordonet.

Ett problem avser också frågan om fordonen skall vara

utrustade med exempelvis möjligheter att skapa bort-

fall av servofunktioner på broms- och/eller styrfunk-

tionerna.

I detta sammanhang kan också nämnas problematiken kring

användandet av speciella fordon över huvud taget.

Specialutrustade övningsfordon skall ställas mot de

fördelar som användandet av privatbilar kan ge.

Miljö

Exempel på problem beträffande den yttre miljön är

framför allt svårigheterna att skapa en beläggning som

på ett realistiskt sätt efterliknar olika typer av

halka i verklig trafikmiljö. De olika typer av halk-

underlag som för närvarande används har, var och en

stora brister. Vissa beläggningstyper ger en sänkning
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av friktionen som är alltför hastighetsberoende, andra

ger orealistiskt låg friktion och/eller nedsmutnings-

problem osv.

Det gäller också att skapa en körmiljö som uppfyller

rimliga säkerhetskrav. Detta måste ske så att man

minimerar konsekvenserna av eventuella felhandlingar

hos eleverna och av tänkbara felfunktioner hos fordo-

nen, genom exempelvis "mjukgöring" av övningsplatserna.

För närvarande sker träningen i allmänhet på våthala

banor medan trafiksäkerhetsproblemen framför allt upp-

står vid snö- eller ishalka. Den yttersta konsekvensen

av detta skulle kunna vara att man lär ut åtgärder

som ej är tillämpbara i de situationer för vilka de

är ämnade. En annan konsekvens skulle kunna vara att

man riskerar att dra felaktiga slutsatser beträffande

elevernas möjligheter att tillgodogöra sig träningen.

Snö- eller ishalka med konstant låg friktion innebär

helt andra förutsättningar än våthalkan med relativt

hög friktion upp till viss hastighet, då friktionen

mycket snabbt avtar.

Vad som här redovisats beträffande_problem inom om-

rådena fordon och miljö utgör ingalunda någon full-

ständig analys utan endast några få exempel på pro-

blem som kräver en lösning, men som inte ryms i detta

forskningsprogram. Vi avser nämligen att i detta koncen-

trera oss på att söka belysa de problem som berör föra-

ren.

Föraren

Av tradition brukar förarens uppgifter under körningen

indelas i:

a. vägledning

b. kontroll
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I vägledningsfunktionen ingår att föraren skall upp-

täcka de situationer som kan tänkas utvecklas till

att bli kritiska; att känna igen dessa situationer som

potentiellt kritiska och att förutse vad som kommer

att ske under de närmaste ögonblicken.

Om föraren klarar dessa uppgifter på ett adekvat sätt

innebär det att han i bästa fall kan hindra att situa-

tionen utvecklas till att bli kritisk eller att han

ger sig själv meratid för kontrollfunktionen.

I kontrollfunktionen ingår att fatta beslut om vilken

åtgärd som skall vidtas och att genomföra den på ett

adekvat sätt. Endast denna sista aspekt är i dag före-

mål för systematisk träning. Om eleven sålunda inte får

lära sig att urskilja vilka situationer som kan utveck-

las till att bli kritiska så ges han eller hon inte

heller några förbättrade chanser att undvika att det

går så långt att situationen blir kritisk. Det är vis-

serligen rationellt att träna upp förmågan att hantera

fordonet, eftersom det, även trots aldrig så effektiv

träning i att upptäcka de potentiellt farliga situatio-

nerna, torde vara omöjligt att med eget förutseende

garantera att man inte kan försättas i en kritisk situa-

tion. Dock bör man ju eftersträva att de lurande faror-

na upptäcks så tidigt att kritiska situationer aldrig

behöver uppstå.

Det finns studier som antyder att differentiella fak-

torer kan spela en viss roll när det gäller förmågan

att klara Vägledning och kontroll (Barrett, 1973). Man

har bl a funnit att kvinnor, unga förare och gamla

förare visar ett större beroende av det omgivande vi-

suella fältet när det gäller att ur exempelvis en kom-

plicerad trafiksituation, dra fram den information

som är av betydelse för den egna säkerheten. Enligt

denna undersökning skulle dessa grupper sålunda vara

i särskilt stort behov av träning inom detta område.
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En tysk undersökning (Rella, 1976) påvisar också köns-

och åldersskillnader när det gäller att lära sig att

förutsäga vilka situationer eller element i dessa som

kan utveckla sig till att bli kritiska. Man fann att

träningsprogrammet hade den största effekten på 17-

21-åringar; starkare effekt på manliga än på kvinnliga

elever. Ur denna undersökning är dock svårt att utläsa

om skillnaderna eventuellt skulle kunna vara att hän-

föra till att de äldre, och speciellt de äldre kvinnor-

na redan från början såg faror i fler situationer än

övriga kategorier.

En grupp av förare som man intuitivt tycker borde ha

förmågan att undvika olyckor är tränade racerförare.

En amerikansk undersökning av hur racerförares olycks-

och förseelsestatistik ser ut, i jämförelse med andra

förares, antyder att de förra inte är bättre i fråga om

olyckor och förseelser. Rapporten upplyser dock inte om

huruvida man tagit hänsyn till eventuella skillnader i

trafikarbete mellan racerförarna och övriga. Författar-

na av rapporten varnar dock för övertro på att träning

i kritiska situationer skulle kunna leda till några av-

görande trafiksäkerhetsvinster (Williams and O'Neill,

1974).

Uppenbart är dock att det är viktigt att undersöka

vilka träningsinsatser som är nödvändiga och effekti-

vast för olika grupper av förare.

Problematiken kring föraren kan emellertid struktureras

så att den på ett bättre sätt anknyter till frågeställ-

ningarna som berör träning i kritiska situationer. De

rubriker som då blir aktuella är följande:

Målgrupp

Utbildning

Uppföljning
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MÄLGRUPP

Exempel på frågeställningar som berör målgruppsproble-

matiken är: Vilka karakteristika hos körkortsaspiran-

ter respektive körkortsinnehavare har betydelse när

det gäller utbildningens utformning?

För närvarande sker ingen differentiering av utbild-

ningen annat än att de som inte anmälts via trafikskola

i allmänhet får en något längre teoretisk genomgång

innan de får sätta sig bakom ratten i övningsfordonen.

Alla elever får sedan samma mängd och utformning på

träningen oavsett kön, ålder eller körerfarenhet.

Som tidigare nämnts finns undersökningsresultat som

tyder på att problemen kring elevernas varierande för-

utsättningar bör ges en ökad uppmärksamhet.

Frågan är dock intimt förknippad med valet av ambitions-

nivå för utbildningen. Om ambitionsnivån anger att alla

elever efter utbildningen skall ha ett visst mått av

kunskap och färdigheter - ett Visst'minimum-á är en gene-

rell utbildningsmodell inte så väl lämpad som en mo-

dell i vilken mer hänsyn tas till individuella behov

och förutsättningar. Detta är särskilt angeläget mot

bakgrund av att det beteende som skall läras in många

gånger strider mot vad som uppfattas som naturligt

t eX att vara tvungen att släppa bromsen där den ine

vanda reaktionen är.att bromsa.

Den nuvarande utbildningen är de facto mycket kort

- någon enstaka timme - Vilket understryker behovet

av attman undersöker hur mycket utbildning som behövs

för olika kategorier av förare, i relation till den

ambitionsnivå som valts.
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En konsekvens av en generell utbildningsmodell och en

hög ambitionsnivåIünimöjligen annars bli att några få

klarar de artificiella situationerna så väl att de kan

invaggas i en falsk säkerhetskänsla och övertro på den

egna förmågan. Detta skulle kunna leda till att den

extra säkerhet, som utbildningen är ämnad att ge

kanske uteblir eller till och med blir negativ, om

föraren i fortsättningen minskarsäkerhetsmarginalerna.

Denna potentiellt negativa effekt bör självklart göras

till föremål för undersökning.

För att det skall vara möjligt att tillämpa en mer

individuellt präglad utbildning, styrd av individuella

behov och förutsättningar, krävs att utbildarna får

tillgång till praktiskt användbara diagnosmetoder. De

måste till sin hjälp få instrument med vars hjälp de

kan avgöra hur mycket och vilken utbildning som krävs

i olika individuella fall.

Att få alla eller nästan alla elever att behärska

fordonet i kritiska situationer är förvisso en orea-

listisk målsättning. Man bör dock söka förvissa sig om

var gränserna går för vad som är realistiskt och vilka

krav dessa målsättningar kommer att ställa på utbild-

ningen.

Målsättningarna måste också bli avhängiga sådana faktorer

som körkortsbehörighet, grundutbildning eller fortbild-

ning, yrkesförare eller ej, specialfordon osv. För när-

varande förefaller målsättningarna vara tämligen ospe-

cificerade.

Rekryteringsproblem

 

Träning i kritiska situationer kan för närvarande ske

dels som ett led i den grundläggande körkortsutbild-

ningen, dels i form av fortbildning. I körkortsutbild-
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ningen ingår sådan träning som ett obligatoriskt in-

slag där möjligheter till praktisk träning finns. Kör-

kortsaspiranten kan sålunda endast undvika träningen

genom att genomgå körkortsprov på en förrättningsort

där obligatoriet inte existerar. Antalet sådana fall

är svårt att beräkna men torde ändå vara litet. Möj-

ligen kan sådana avgöranden spela en viss roll i valet

mellan två förrättningsorter på ungefärligen samma av-

stånd från den egna hemorten.

Av väsentligt större betydelse är rekryteringsproble-

matiken när det gäller den helt frivilliga fortbild-

ningen. Om träningen verkligen kan förbättra förarnas

förmåga att klara kritiska situationer är det ju

ytterst angeläget att så många som möjligt också bi-

bringas denna färdighet. Man tycker sig emellertid ha

kunnat spåra en tendens till att man "frälser de redan

frälsta". Uppenbarligen utgörs det frivilliga elevmate-

rialet i icke oväsentlig omfattning av förare som åter-

kommer år efter år. Ansträngningar görs att nå nya

grupper av förare, men man är osäker på hur man på

effektivaste sätt skall få dessa grupper till träningen.

För att skapa ett bättre kunskapsunderlag torde det

vara viktigt att man kartlägger vilka som faktiskt

kommer till vidareutbildningen och vilka föregivna

respektive faktiska motiv dessa har för sitt delta-

gande. En sådan kartläggning bör också omfatta i vil-

ken mån utbildningen faktiskt påverkas av dessa aspek-

ter.

Eftersom kunskapen är mycket begränsad vad gäller så-

väl elevmaterial som bevekelsegrunderna för deltagandet,

kan man förmoda att de existerande utbildningsprogram-

men i mycket liten omfattning har styrts av sådana

överväganden.
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Av kanske ännu större vikt vore att utröna vilka motiv

som ligger bakom att man avstår från träningen. Utan

denna kunskap torde det framgent vara svårt att nå dem

som kanske bäst behöver träningen.

För närvarande är, av naturliga skäl, verksamheten

starkt koncentrerad till B-körkortskompetensen. Det är

viktigt att problemen för även andra förarkategorier

belyses. Sålunda förekommer knappast någon halkkör-

ningsutbildning för förare av tvåhjuliga fordon, i

mycket ringa omfattning för tunga fordon och inte alls

för fordonskombinationer.

UTBILDNING

Innehåll

Så gott som all utbildning i kritiska situationer är

inriktat på träning i praktisk hantering av fordonet

i svårhanterliga situationer. Detta är i och för sig

mycket viktigt men hjälper inte förarna att undvika

att hamna i dessa svårhanterliga situationer. Därmed

inte sagt att man genom effektiv träning på att avsöka,

upptäcka och identifiera potentiella faror och på att

kunna förutsäga det närmaste händelseförloppet och fat-

ta ett beslut med hänsyn därtill, skulle kunna helt

undvika att hamna i svårhanterliga situationer.

Lika viktigt som att lära sig hantera fordonet på halt

underlag är kanske att få lära sig bedöma olika typer

av underlag och vad de innebär i fråga om förutsätt-

ningarna för inbromsning och kurvtagning m m.

I det sammanhanget bör också däckens betydelse betonas.

Erfarenheter från de olika trafikövningsplatserna visar

på den mycket stora betydelse valet av däck och däckens

förslitningsgrad har för broms- och styrförmåga under
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olika betingelser. Moment som belyser detta borde even-

tuellt ingå i ett träningsprogram. Detsamma gäller också

för betydelsen av hur tungt lastat fordonet är.

Det är sålunda mycket viktigt att man söker klargöra

Vilka moment som kan och bör ingå i utbildningen.

Valet av moment som skall ingå har uppenbarligen hit-

tills i stor utsträckning fått bestämmas av vad man

funnit vara praktiskt genomförbart med de resurser

som stått till förfogande. Sunt förnuft har naturligt-

vis också talat för att vissa moment inkluderats.

I USA har undersökningar, som tidigare nämnts, gjorts

för att kartlägga de konfliktsituationer, i vilka fö-

rarna haft tid till undanmanöver, men där sådan ändå

inte företagits (Drahos and Treat, 1975).

Ur 257 olyckor som ursprungligen klassificerats som

konfliktsituationer, kunde man urskilja 17 övergripande

olyckssituationer, som sedan kunde brytasned i 40

typer av konfliktsituationer.

Någon liknande inventering har veterligen inte företa-

gits i Sverige. Möjligen kan man genom det haveriunder-

sökningsarbete som påbörjats så småningom få vissa led-

trådar. De amerikanska resultaten är knappast möjliga

att direkt översätta till svenska förhållanden, varför

det är angeläget att få fram ett motsvarande kunskaps-

underlag.

Inlärning 

Den mängd träning förarna får i den nuvarande utbild-

ningen motsvarar ca 4 timmar totalt, varav ca 45-60

min som förare. Denna:mängd torde till stor del Vara

betingad av praktiska/ekonomiska hänsynstaganden. Den

VTI MEDDELANDE 2 5 6



15

korta utbildningstiden bakom ratten upptas till ytter-

mera Visso i varierande grad av köande. Denna väntan

kan i och för sig användas till nyttiga diskussioner

med passagerarna om vilka fel man gjort och hur dessa

skall kunna rättas till. Dock innebär uppdelningen

av den totala körtiden på flera förare och köandet att

den aktiva körtiden för varje elev inte ger utrymme för

mer än ett fåtal körningar i varje delmoment. Det är

därigenom osäkert om bestående förändringar av körbe-

teendet kan påräknas eller ens påvisbara positiva effek-

ter av mera kortvarig natur. Även om det vore möjligt

att påvisa direkta positiva effekter är det därmed inte

givet att dessa effekter blir bestående över längre tid.

I en tysk undersökning anger man att först efter 10

timmars träning i säkerkörning finner man väsentliga

förbättringar, varför man rekommenderar en övningstid

om 10-20 tim (Henkel, 1977).

Som tidigare nämnts ger normal bilkörning mycket små

möjligheter till träning i kritiska situationer, var-

för den, för all inlärning så viktiga, repetitionen

uteblir. Om träningen från början varit kort och ofull-

ständig kan detta i kombination med frånvaron av repe-

tition göra att eventuella momentana effekter snabbt

släcks ut.

Tidigare antyddes att träningens effektivitet skulle

kunna vara beroende av faktorer som kön, ålder och kör-

vana. I en amerikansk undersökning (Bathurst, 1978)

har man också funnit stöd för detta. Män medkörvana

körde, efter träning, på färre hinder och valde i

större utsträckning rätt manöver. Kvinnor och yngre

män tillgodogjorde sig inte träningen på samma effek-

tiva sätt.
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Dessa resultat skulle kunna tolkas så att man skulle

nå bättre träningsresultat om träningen förlades till

en tidpunkt då föraren redan skaffat sig en viss körvana.

Å andra sidan kan resultaten i den amerikanska undersök-

ningen förklaras av att den korta träningen kan ha av-

slutats redan i början på inlärningskurvan. En längre

träningsperiod skulle i så fall kunna utjämna skillna-

derna mellan grupperna.

Resultaten från olika undersökningar visar att man sak*

nar viktig och grundläggande kunskap såväl beträffande

när utbildningen skall sättas in som dess varaktighet

och olika förarfaktorers betydelse.

I Sverige är det obligatoriskt att genomgå träning på

trafikövningsplats innan förarprovet äger rum. I Norge

skall motsvarande träning ske inom viss tid efter det

att man genomgått förarprov.

Det är tänkbart att många elever, under grundutbild-

ningsskedet, fortfarande har stora problem när det

gäller hantering av fordonet i normala trafiksituatio-

ner, t ex växlingsmanövrer. Sådana synpunkter har också

framförts av utbildarna. Problem av den arten torde för-

svåra inlärningen av ytterligare moment, som dessutom,

i vissa fall, avviker från naturliga reaktioner och från

vad man tidigare lärt sig. De eventuella kunskaper man

då kan tillägna sig har små utsikter att bibehållas, om

inlärning av normal hantering av fordonet fortfarande

pågår.

Å andra sidan finns det också skäl som skulle tala för

att träning i kritiska situationer skulle förläggas

så tidigt som över huvud taget är möjligt - inte en-

bart därför att man ju kan drabbas av kritiska situa-

tioner även tidigti bilförarkarriären, utan det kan
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finnas skäl att så tidigt som möjligt inpränta beteen-

den som annars kan bli svåra att lära in genom att de

måste ersätta beteenden som redan hunnit "fastna i

ryggraden".

Som tidigare antytts kan vissa situationer kräva manöv-

rer som förefaller "onaturliga", som t ex att släppa

bromsen för att möjliggöra styrning.

För att det skall vara möjligt att, på ett effektivt

-sätt, lära in ett "onaturligt" beteende kanske det är

nödvändigt att sådan träning sätts in på ett så tidigt

stadium att ett felaktigt handlingsmönster ännu inte

hunnit etableras.

Från inlärningsteoretisk synpunkt finns det skäl som

talar såväl för som emot att träningen sker på ett så

tidigt stadium som möjligt i utbildningen. Samma sak

gäller också för att förlägga träningen till en tidpunkt

då hanterandet av fordonet fått rutinkaraktär. Ett en-

tydigt ställningstagande för endera av dessa båda model-

ler är sålunda omöjligt förrän denna specifika inlär-

ningssituation närmare undersökts.

Glömska

Beträffande möjligheterna att bibehålla de kunskaper

man tillägnar sig under träningen har tidigare nämnts

att normal körning ger få tillfällen till repetition.

Därigenom blir risken för att dessa kunskaper och

färdigheter skall falla i glömska, stor.

Den del av träningen, som är specifikt inriktad på

halt underlag, skulle sålunda möjligen effektiviseras

genom att förläggas så nära i tiden till de verkliga

körbetingelser där halt väglag förekommer, som möjligt.
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Träningen skulle alltså ske på senhösten, för att så

litet som möjligt av träningen skulle hinna glömmas

inför vinterns halka och för att repetition i normal

trafik skall komma i nära anslutning till utbildningen.

Överföring till verklig trafik

 

Med nödvändighet blir träningssituationerna artifici-

ella till sin natur. Körhastigheterna är ofta orea-

listiskt låga; den halka, man kan skapa, skiljer sig i

vissa avseenden från vad man möter i verkligheten; de

signaler som skall utlösa de olika förarreaktionerna

liknar inte vad man möter i trafiken osv.

De som har ansvaret för de olika träningsprogrammen

är mycket medvetna om att man arbetar under förhållan-

den som är långt ifrån optimala. Man efterlyser sålunda

en beläggning som ger en god bild av vinterförhållan-

den och som inte är hastighetsberoende i samma utsträck-

ning som nuvarande beläggningar. Likaså önskar man sig

mer av realism i de bromsnings- och väjningssituatio-

ner som ingår i de olika träningsprogrammen.

Man vet dock ännu inte vilken betydelse dessa "brister"

i de nuvarande programmen har för inlärning, glömska

och överföring till verklig trafik. Det kanske även

med dessa bristfälliga resurser är möjligt att uppnå

effekter som är av betydelse för säkerheten i trafiken.

Det är naturligtvis också möjligt att dessa effekter

kan förstärkas genom smärre förändringar som underlät-

tar överförandet och tillämpningen av kunskaperna i

verklig trafik.
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Svårigheter att överföra kunskaper från träningen till

verkliga trafiksituationer föreligger eventuellt också

när det gäller själva fordonet. Det är sålunda mycket

vanligt att eleverna får träningsköra med ett fordon som

i olika avseenden skiljer sig från det fordon de senare

kommer att framföra.

Ett framhjulsdrivet fordon kräver i vissa situationer

andra åtgärder av föraren än ett bakhjulsdrivet. Det

skulle alltså kunna vara så att den kunskap eleven

tillägnar sig är specifik för det fordon han eller hon

körde vid träningstillfället.

Olika typer av fordon beter sig också olika vid exempel-

vis bortfall av en bromskrets eller vid ett servobort-

fall - moment som för närvarande inte är föremål för

vare sig demonstration eller träning.

EVENTUELLA NEGATIVA EFFEKTER

I den tidigare refererade VTI-rapporten (Laurell, Spo-

lander 1975) diskuteras eventuella negativa effekter

som resultat av träningen. Tre typer av effekter anges

som tänkbara:

I. ökat risktagande genom övertro på egen förmåga

II. Osäkerhet om korrekt handlande genom att man er-

sätter gamla, innötta beteenden med nya ofullstän-

digt inlärda.

III. Om träningen är alltför specifik kanske det inlärda

beteendet inte passar att tillämpa i verklig trafik

i situationer som i något avseende skiljer sig

från övningen. Exempel: framhjuls- respektive bak-

hjulsdrift.
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För närvarande kan man alltså endast spekulera huruvida

nuvarande träning kange upphov till negativa effekter.

Det är synnerligen angeläget att man i ett utvärderings-

program söker förvissa sig om huruvida sådana effekter

påverkar träningsresultaten.

UPPFÖLJNING

Beträffande uppföljningen av träningen, så har i viss

mån problemställningar, som skulle kunna hänföras till

detta område, redan berörts i det föregående. Sålunda

innefattas frågorna om vilka effekter - positiva såväl

som negativa - utbildningen kan tänkas ge och hur länge

resultaten kan bli bestående.

De indikationer man i dag har på den svenska träningens

effektivitet hänför sig endast till de specialprogram

som utformats för Vissa företag med stor fordonspark

och med yrkesförare. Den uppföljning som förekommit i

dessa fall har varit av tämligen osystematisk art och

ger inte möjlighet till några säkra slutsatser. Det är

därför angeläget att ansträngningar görs för attmer

systematiska utvärderingar skall kunna åstadkommas.

Om de positiva indikationernaVisar sig hålla för en

närmare granskning, bör detta kunna ha en motiverande

effekt på de potentiella avnämarna av denna speciella*

utbildning.

Som ett led i uppföljningsarbetet bör man också under-

söka om det finns sätt på vilka man skulle kunna under-

lätta - efter genomgången träning - tillämpningen och

bevarandet av kunskaperna i den verkliga trafiken.
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FoU-INRIKTNING - PRIORITERING

En amerikansk undersökning anger som ett möjligt och

uppnåeligt mål för träningen, en reduktion av alla

olyckor med ca 10% (Pain, 1977). Dessa siffror baseras

huvudsakligen på teoretiska beräkningar eftersom trä-

ning i kritiska situationer inte varit föremål för

systematisk utvärdering.

För speciella kategorier av förare, som exempelvis

polismän, finns emellertid smärre undersökningar gjorda

(Smithson, l97l; Directorate of Aerospace Safety 1971),

vilka visar positiva resultat.

Det undersökningsmaterial, som i dag föreligger ger

endast underlag för en viss mycket allmänt hållen opti-

mism beträffande möjligheterna att uppnå positiva re-

sultat med träning i kritiska situationer.

Faktorer som är av avgörande betydelse för tränings-

resultatet, som innehåll, längd, placering i tid osv,

har inte undersökts på ett systematiskt sätt.

FoU-PROGRAM

Av vad som presenterats i det föregående framgår att

allrgisktuppbyggd forskningsplan borde inledas med de

problem som berör vägledningen, eftersom man därigenom

'skulle kunna skapa bättre möjligheter för föraren att

undvika kritiska situationer.

Eftersom träning av kontrollfunktionen redan förekommer

- tcam som obligatoriskt inslag i körkortsutbildningen

- sedan lång tid, medan träning av vägledningsfunktio-

nen inte alls praktiseras, är det naturligt att den

förstnämnda ändå först blir föremål för forsknings-
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och utvecklingsarbete. Ytterligare skäl för detta ut-

görs av det faktum att utvidgning av verksamheten till

nya orter planeras. För att undvika att felsatsningar

görs i form av banor som senare visar sig vara olämp-

ligt utformade bör man således även studera sådana

faktorer som kan påverka de krav som måste ställas på

utrymmen, säkerhetsanordningar, underlag m m. I figur

1 presenteras en tänkt inledning av FoU-programmet.

Den första och viktigaste uppgiften bör vara att under-

söka om man kan påvisa positiva träningsresultat. Be-

tydelsen av träningsmängd och -fördelning i tid, för

om man skall lyckas uppnå positiva effekter och att

få dessa att bli varaktiga, bör utgöra nästa steg i

FoU-programmet.

Som tidigare nämnts är träningstiden för närvarande

betingad av ekonomisk/praktiska begränsningar. Det

gäller alltså att utröna vilka resultat man kan uppnå

med den nuvarande träningen och vilka ytterligare

vinster som skulle gå att göra med rimliga insatser.

Skulle det visa sig att dessa insatser blir för stora

är det möjligt att man måste överväga en förändrad

ambitionsnivå för träningsprogrammen. Det kanske åt-

minstone i ett inledande utbildningsskede blir nöd-

vändigt att begränsa programmet till att då endast ut-

göra en demonstration, inte ett försök att lära ut

teknik att bemästra svåra situationer.

Den högre ambitionsnivån skulle eventuellt kunna till-

lämpas i ett senare skede, när förarna skaffat sig

någon körerfarenhet. Detta förutsätter naturligtvis

att man också kan göra en bedömning av körerfarenhe-

tens betydelse för träningsresultaten.
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att man också kan göra en bedömning av körerfarenhetens

betydelse för träningsresultaten.

Den nu berörda problematiken illustrerar i någon mån

svårigheterna att göra realistiska prioriteringar och

val av frågeställningar. Utfallet i de grundläggande

undersökningarna kommer att vara avgörande för vilka

problem som skall undersökas och i vilken ordning detta

fortsättningsvis skall ske.

De problem, som hittills angivits som högt priorite-

rade, har berört träningens effektivitet. Om möjlighet

ges att redan på ett tidigt stadium göra en så omfat-

tande undersökning, bör man, samtidigt (med påvisandet

av positiva effekter), också undersöka betydelsen av

sådana faktorer som ålder, kön, körvana.

Om detta ej kan genomföras, kan i stället de differen-

tiella faktorerna studeras i samband med inledningen av

nästa fas, som omfattar varaktigheten i de eventuella

positiva effekterna av träningen. Varaktigheten är, å

sin sida, naturligen relaterad till träningsmängden,

vilket åter illustrerar hur sammanflätade de olika

frågeställningarna är. Detta gör också att ett långsik-

tigt forskningsprogram egentligen endast kan peka ut de

områden som är intressanta och som rimligen måste under-

sökas. Den närmare preciseringen av frågeställningarna

och den inbördes prioriteringen kommer ändå slutligen

att vara avhängig utfallet av närmast föregående under-

sökningar.

Detta hindrar dock inte att man också kan låta andra

frågeställningar ingå i planerna, utan att närmare pre-

cisera när och varde skall undersökas i relation till

övriga problem.
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Sådana viktiga frågeställningar är exempelvis:

- ger olika halkbeläggningar olika förutsättningar för

inlärning och generalisering till verkliga trafik-

förhållanden?

- är vissa fordon lämpligare än andra för denna typ av

träning?

- är det nödvändigt att öka realismen i övningarna för

att förbättra möjligheterna till generalisering?

- kräver fortbildningsträningen en annan uppläggning

av programmet än den grundläggande träningen för kör-

kortsaspiranter?

- hur når man dem som bäst behöver träningen?

- vilka egenskaper karaktäriserar dessa förare?

- vid vilken tidpunkt i en bilförarkarriär är det effek-

tivast att sätta in träningen?

- kan man tillgodogöra sig vissa moment med teoretisk

träning?

- hur bör fördelningen mellan teori och praktik vara?

- vilka kriterier skall användas på ett godkänt respek-

tive underkänt träningsresultat?

- kan man lära förare att bedöma olika typer av under-

lag i friktionshänseende?

DISKUSSION

I dag bedrivs träningsverksamheten dels vid permanenta

trafikövningsplatser, dels i form av s k säkerkörnings-

kurser runt om i landet.
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Verksamheten är förenad med kostnader såväl för samhäl-

let som för den enskilde, varför det måste anses vara

otillfredsställande att man inte vet omdessa kostnader

är motiverade från säkerhetssynpunkt. Eftersom man inte

heller vet vilka faktorer som påverkar utbildningsre-

sultaten och hur denna påverkan sker kan alltså utform-

ningen av såväl utbildningens innehåll som dess genom-

förande och bananläggningarna, få en felaktig inrikt-

ning, som resulterar i suboptimeringar.

Det är ju inte osannolikt att man skulle kunna finna

att små förändringar av utbildningen skulle kunna få

påtagliga effekter på utbildningsresultaten.

Man kan inte heller utesluta att vissa moment skulle

kunna ha vissa negativa effekter för säkerheten.

Avsikten med detta programarbete har varit att så långt

som möjligt peka ut de kunskapsluckor, som i dag finns,

och att söka göra en prioritering mellan olika fråge-

ställningar. Därigenom skulle ett någorlunda detaljerat

forskningsprogram kunna utarbetas.

Som framgått ovan, ärde olika frågeställningarna in-

timt förknippade med varandra. En konsekvens av detta

är att prioriteringen blir avhängig utfallet i närmast

föregående undersökning, vilket har exemplifierats i

figur 1. Forskningsprogrammet har sålunda inte heller

kunnat specificeras utförligare än vad figuren anger.
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