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Försök med körfältsförändringstavla och olika vägmärken

av Birger Nygaard
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

REFERAT

38 personer i åldrarna 20-65 år har fått titta på dia-

bilder av vägmärken och olika utformningar av en före-

slagen ny körfältsförändringstavla som skall ersätta

delar av vägarbetsutmärkningen på 2-filig väg.

Intervjusvar rörande Väjningsplikt, innebörd och all-

män betydelse av vägmärken avslöjar typiskt långa tolk-

ningstider (genomsnittligt 5-20 sek) och stora osäker-

heter speciellt beträffande vägmärken rörande möte och

omkörning.

Dock får man vid utformningen av den nya körfältsför-

ändringstavlan, där vägarbetet (hindret) anges symbo-

liskt med kvadratiska svarta rutor, och körriktningar-

na med svarta pilar parvis korta/långa, korrekta upp-

fattningar av tavlans betydelse OCh Väjningsförhållan-

det hos 97% av försökspersonerna.
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Tests with a sign indicating lane change manoeuvre
and different road signs

by Birger Nygaard
National Swedish Road and Traffic Research Institut

8-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

38 persons between 20 and 65 years of age have studied

colour slides of road signs and different designs of

a suggested new sign indicating lane change manoeuvres.

This sign will replace parts of the road work marking

on a two-lane road.

Interview answers concerning duty to give way, impli-

cation and general signification of road signs show

long interpreting times (on an average 5-20 seconds)

and great uncertainties especially as regards road

signs concerning Opposing traffic and overtaking.

However, by the design of the new sign indicating lane

change manoeuvre where the road work (the obstacle) is

indicated symbolically by quadratic, black Squares,

and the driving directions by black arrows in pairs

short/long, 97% of the test subjects show correct

understanding of the meaning of the sign and the make

way instructions.
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Försök med körfältsförändringstavla och olika vägmärken

av Birger Nygaard
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Undersökningen av 38 vuxna trafikanters uppfattning och

tolkning av existerande trafiktavlor cxül olika utform-

ningsförslag till en ny körfältsförändringstavla vid

Vägarbete på 2-fältig väg har avslöjat en rad karakte-

ristiska förhållanden. Typiskt nog är svarstiderna på

enstaka frågor'cml tavlornas betydelse och innebörd

föhållandevis långa; I genomsnitt från 4-20 sekunder.

Även om presentationen av tavlorna har skett utanför

normala trafiksammanhnm;,tyder dessa förarbetnings-

tider på, att trafikanternas reaktioner i aktuella

trafiksituationer snarare har baserats på direkt bedöm-

ning av situationen än på tavlornas innehåll och anvis-

ningar. Det finns helt enkelt inte tid till så långa

förarbetningstider.

De särskilt långa svarstiderna för enstaka tavlor

jämfört med många felsvar tyder ytterligare på stor

osäkerhet om tavlornas faktiska betydelse och innebörd.

De undersökta mötestavlorna (fråga l.c,d,g) utgör t ex

en grupp tavlor som trafikanterna är mycket osäkra på

den rätta betydelsen av och som de behöver lång tid

för att tolka.

Ytterligare Visar den undersökning som gjorts av några

existerande tavlor någon osäkerhet med hänsyn till,

vem tavlan gäller och generellt mycket varierande upp-

fattning om omkörningsreglerna.

En närmare undersökning av dessa mycket sällan under-

sökta förhållanden om trafikanternas uppfattning av

existerande tavlor har inte kunnat utarbetas till detta

meddelande.
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Att val och sammansättning av symboler har stor bety-

delse för den omedelbara uppfattningen av tavlornas

betydelse kan också ses på reaktionerna på de utform-

nigar som föreslagits för de nya körfältsförändrings-

tavlorna vid vägarbet på 2-fältig väg.

Det är karakteristiskt att några av symbolkonstellatio-

nerna kan förstås så entydigt att bara 1 avjde 38 för-

sökstrafikanterna missförstår företrädesförhållandena

(eller fråganl), och att benägenheten att stanna vid

ett eventuellt möte är motsvarande hög.

Att storleksrelationerna mellan symbolerna för körrikt-

ningarna och hindret har stor betydelse, är knappast

så Överraskande sett med psykologens ögon.

Kombination av olika information i en och samma tavla

om både förekomst av hinder, avsmalningar av körbanan,

förekomst av mötande trafik och introduktion av ett

företrädesförhållande, kan med dessa resultat som

bakgrund tyckas möjlig, när hindret finns i körrikt-

ningen och de optimala symbolkombinationerna används.

Tavlorna tycks också passatill information om samma

förhållande för de mötande, även om försökspersonernas

omedelbara reaktioner här är mindre entydiga.

Den existerande juridiska regel om att lämna företräde

när hindret finns i egen körriktning tycks vara djupt

rotad hos försökspersonerna. Även om de knappast

reflekterar över hur motpartens information är utformad,

ser man i fråga 7 en svag tendens till att föreställa

sig motpartens tavlor med samma pilrelationer, som i

egen tavla. De obearbetade resultaten skall emellertid

tas med förbehåll, då samtliga försökSpersoner har haft

vissa svårigheter med uppgiften och använt mycket tid

för att besvara den. Svaren kan därför också vara
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uttryck för en tendens till, i valsituationen, att

välja de tavlor, som enligt försökspersonens uppfatt-

ning liknar varandra mest.

Sammanfattningsvis kan sägas att undersökningen visar

att körfältsförändringstavlorna kan ge trafikanterna

information om både förekomsten av hinder, placeringen

av detta hinder, eventuell förekomst av mötande trafik

och behov att lämna företräde vid möte. Kvadratiska

symboler för hindret och parvis korta/långa pilar,

eventuellt supplerad med tvärbalk i riktningen med

väjningsplikt, uppfattas snabbast och mest entydigt.

Undersökningen visar emellertid också att valet av

symboler på både existerande och nya tavlor har avgör-

ande betydelse för den omedelbara uppfattningen.
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Tests with a sign indicating lane change manoeuvre
and different road signs

by Birger Nygaard
National Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The study of the understanding and the interpretationcxf

existing traffic signs of 38 grown-up road users and .

various design suggestions concerning a new sign indi-

cating lane change manoeuvre at a road work on a 2-lane'

road has shown many characteristic conditions. Typical

enough, the times for answering separate questions

about the meaning of the signs are pr0portionately

long, on an average from 3 to 20 seconds.

Even though the presentation of the signs has taken

place outside normal traffic situations,_these times

for information processing and decision indicate that

the reactions of the road users in the actual traffic

situations,.if anything, have been based on a direct

judgement of the situation more than on the contents

and the instructions of the signs.

There is simply no time for such long delays for pro-

cessing.

The extremely long answering times for separate signs

compared with many wrong replies show, furthermore, a

great uncertainty about the real meaning of the signs.

The studied signs for Opposing traffic (question 1.c,

d, g) make a group of signs with a meaning, very un-

certain for the road users.

Furthermore, the study made on some existing signs

shows some uncertainty as regards, whom the sign
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is valid for and generally indicated varying under-

standing of the overtaking rules.

A closer study of these very seldom tested conditions

about the understanding of the road users as regards

the existing signs hasn't been worked out for this

report.

The choice and combination of symbols are of great

importance for the immediate understanding of the

meaning of the signs which the reactions show on the

contents suggested for the new signs indicating lane

change manoeuvre at the road work on a two-lane road.

It is characteristic that some of the symbol constella-

tions can be understood in such a way that only one

of the 38 test drivers misunderstand the conditions

to give way (or the question!) and that the tendency

to stop by an eventual meeting is correspondingly high.

That the relations of size between the symbols for the

driving directions and the obstacle are of great im-

portance is hardly surprising from the psychologist's

point of view.

A combination of different information in one and the

same sign concerning the presence of obstacles, narrow-

ings of the roadway, presence of oncoming traffic and

introduction of a condition of giving way can be

possible with these results as a background when the

obstacle is in the driving direction and the Optimal

symbol combinations are used.

The signs also seem tozñitthe information of the same

condition for the oncoming drivers, even if the

immediate reactions from the test subjects in that

case are less clear-cut.
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The existing juridical rule of giving way when the

obstacle is in the driver's own lane seems to be

deeply rooted in the test subjects. Even if they hardly

think of the contents of the information of the oppo-

site party the question No. 7 shows a weak tendency of

thinking of the other party's signs with the same

arrow relations as on the driver's own sign. The un-

treated results must, however, be regarded cautiously

as all test subjects have had certain difficulties

with the task and have used much time to answer it.

The answers may therefore express a tendency to select

the signs - in the choice situation - which, according

to the understanding of the test subjects, are most

similar.

As a conclusion the study shows that the signs indi-

cating lane change manoeuvre can give information to

the drivers about the presence of an obstacle, the

placing of this obstacle, possible presence of meeting

traffic and need to give way to opposing traffic.

Quadratic symbols for the obstacle and short/long

arrows in pairs, eventually supplied with a cross bar

in the direction with duty to give way,are most rapidly

and most clear-cut understood.

However, the study also shows that the choice of sym-

bols on both existing and new signs is of great im-

portance for the immediate understanding.
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FÖRSÖK MED TSV KÖRFÄLTSFÖRÄNDRINGSTAVLA OCH OLIKA
VÄGMÄRKEN

Inledning

 

Reparationer och arbete på vägen innebär normalt

reduktioner av körfälten, och kan på så sätt vara

orsak till konflikter och olyckor när fordon skall

passera arbetsstället.

Utmärkningsanvisningarna innehåller då också en

rad anvisningar och föreskrifter om, hur trafikanten

skall informeras om körfältsförändringen och Vägarbetet,

bl a i form av tavlor.

Tavlorna har flera funktioner. De kan t ex informera

om

- förekomst av Vägarbete

- avstånd till arbetsstället

- påbjuden passagehastighet

- placering på vägbanan vid passagen

- väjningsplikt i förhållande till mötande

- förekomst av ljussignal

- omkörningsförbud

" mm

Att informera om så många och olika förhållanden på

en kort sträcka är problematiskt. Dels finns en begräns-

ning i vad trafikanten kan hinna uppfatta, och dels

kommer en rad av tavelanvisningarna att verka över-

flödiga i den konkreta situationen. Vidare visar

praxis att en fullständig och korrekt utmärkning

inte alltid låter sig genomföras - eller blir genom-

förd.

Det kan med andra ord antagas att bara olika delar av

informationen uppfattas av trafikanterna och inverkar

på deras körsätt.
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Iakttagelser på vägarbetsplatser kan då också bekräfta

att beteendet hos de passerande trafikanterna ofta är

mycket olikartat och utan överensstämmelse med anvis-

ningarna.

I samband med revidering av föreskrifterna för utmärk-

ning av Vägarbete har en arbetsgrupp under TSV före-

slagit en förenklig av utmärkningen. Detta har bla skett

i form av en rur körfältsförändringstavla, som i samband

med de övriga utmärkningarna på arbetsplatsen skall ge

trafikanten tillräcklig information om både förekomsten

av vägarbetet, dess placering och betydelse för vidare

körning, inklusive de juridiska aspekterna.

Arbetsgruppen har framlagt flera olika förslag till

utformning av denna nya tavla, och i januari 1981 har

VTI i en liten undersökning presenterat de olika utform-

ningarna för ett 40-tal trafikanter för att konstatera

vilka utformningar som gav denbästa effekten.

I detta meddelande redovisas resultaten från försöket.

Maria Olausson har genomfört intervjuerna och Hans-

Erik Pettersson har bistått vid försöksuppläggningen.

TSV's körfältsförändringstavla

 

I figur la och lb visas ett par av de utformningsalter-

nativ, som har använts i undersökningen.

  

.-

     

 

 

figur la figur lb
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Tavlan har utförts med svarta symboler på orange bak-

grund och skall placeras före ankomst till Vägarbete

på en 2-fältig väg.

En kort analys av utformningen, som är ny och inte

tidigare har använts i den svenska trafiken, kan ge

ett intryck av, hur trafikanterna kan förväntas upp-

fatta innehållet och vilken information de sannolikt

kommer att dra ut.

FORM: Den fyrkantiga/rektangulära utformningen

används normalt på upplysningstavlor, och

 

innehåller därför inte direkt information

om varning, påbud eller förbud.

FÄRG: Den orange färgen används i samband med

tillfällig vägvisning och kommer givetvis

att kunna förbindas med Vägarbete.

SYMBOLER: Bil används ofta för att ange körriktningar

på alla kategorier av tavlor. Vid mötes-

situationer används alltid samma pillängd

och väjningspliktsanvisningar uttrycks med

olika färg på de två pilarna.

Hinder markeras ofta med piktogram, men bara

vid ett enstaka tillfälle (l.4.24.l) finns

en utformning som i figur lb, och då i röd

färg. Symbolen för hinder i figur la känns

inte igen från existerande tavlor.

Den föreslagna utformningen av tavlorna kommer således

inte, sedd i relation till existerande tavlor, att ge

direkt information om

- förekomst av Vägarbete

- juridisk betydelse

- väjningsplikt

- placering vid passage och möte
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Å andra sidan kommer tavlornas utformning och symbol-

innehåll att kunna leda till en omedelbar uppfattning

om förhållandet rörande

- kommande körfältsinskränkning

- körriktning

- förekomst av mötande trafik

- möjlighet till passage eller ej

- väjningspliktsförhållande vid möte.

Undersökning av uppfattning av tavlor

 

Vid körfältsinskränkningar på en 2-fältig väg är det

av avgörande betydelse att trafikanten då han skall

ändra körriktning, får tidig och entydig information

om detta. Dessutom skall han informeras om möjligheten

att genomföra en passage vid möte eller ej, och

slutligen skall det tillförsäkras att mötande trafikan-

ter inbördes upplyses om väjningspliktsförhållandena,

så missförstånd och därav beroende konflikter undanröjs.

Kravet på utmärkning är därför att den inte kan ge

anledning till felaktiga uppfattningar av dessa för-

hållanden hos passerande trafikanter i bägge riktningar.

Att företa en experimentell undersökning av, vilken

information trafikantens reaktioner vid passage av ett

Vägarbete rent faktiskt är föranlett av, är en omfatt-

ande och mycket tidskrävande process, och kan enligt

sakens natur bäst utföras i en konkret vägarbetssitua-

tion i fält.

Dels är trafikantens reaktion inte bara resultatet av

hans uppfattning av tavlan. Den konkreta trafiksitua-

tionen, vägarbetets fysiska utformning, beteendet hos

andra trafikanter etc ingår i hans uppfattning och

reaktioner. Dels kommer den yttre situationen sällan

att vara densamma, när trafikanter då och då passerar

ett Vägarbete.
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Emellertid kommer körfältsförändringstavlorna ofta

att placeras på ett sådant avstånd från vägarbetet,

att detta och eventuella mötande trafikanter inte kan

ses. Detta förhållande kan förenkla undersöknings-

metodiken på många punkter.

Trafikanternas uppfattning av tavlorna kommer här

bara i begränsad omfattning att påverkas av den omgiv-

ande situationen, och deras omedelbara förväntning om

 

vad som skall ske längre fram på vägen samt den manöver

och reaktion de inställer sig på, kan därför förhåll-

 

andevis enkelt konstateras.

Samtidigt reduceras betydelsen av om undersökningen

företas i aktuella trafikomgivningar eller i labora-

toriet.

Det är trafikantens förväntning om, vad tavlan infor-

merar om, som i hög grad bestämmer hans senare reaktion

vid själva vägarbetet, om hans handlingsberedskap är

korrekt avpassad till situation eller ej. Denna slags

'förväntning kan systematiskt undersökas i andra omgiv-

ningar än de som gäller trafikenutan någon större

förlust av trovärdighet och allmän generaliserings-

möjlighet.

Att VTIs undersökning uteslutande har utförts i

laboratoriet har tidsmässiga och ekonomiska orsaker.

Möjligheten att skaffa sig en snabb förhandskännedom

om hur en grupp av trafikanter kommer att uppfatta de

nya tavlorna, har varit av stor betydelse för arbets-

gruppen. En eventuell kontroll av de uppnådda resul-

taten vid ett fältförsök bör emellertid inte utelämnas,

om möjlighet finns. Laboratoriet möjliggör trots allt

inte presentation av tavlor och annan information på

samma sätt som i fält. Dessutom innebär laboratorie-

situationen inte böter eller olycksrisk!
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De nya körfältstavlorna innehåller som tidigare nämnts

symboler och färger, som känns igen från de existerande

tavlorna. Det kan därför förväntas att trafikanternas

uppfattning av de olika tavlornas utformning kommer

att påverkas av deras tolkning av dessa gängse tavlor.

Associationer till väjningspliksregler, förekomst i

specifika trafiksammanhang, överträdelsekonsekvenser

etc kommer givetvis att ha avgörande betydelse för

uppfattningen av de nya tavlorna. Undersökningen

har därför omfattat en mindre kartläggning av denna

bakgrundskännedom hos försökspersonerna.

VTI's försök

 

Laboratorieundersökningen har bestått i en Visning

av dia-bilder av såväl existerande som olika utform-

ningar av den nya körfältsförändringstavlan på

2-fältig väg för 38 personer i körkortsåldern.

Urvalet av tavlor och den ordningsföljd de presenterades

i, har tillsammans med de frågor som ställts haft som

syfte att belysa försökspersonernas omedelbara uppfatt-

ning av tavlornas betydelse och kännedom om deras sanno-

lika reaktion på tavlornas anvisningar.

Innan själva visningen av den enstaka tavlan har

försöksledaren ställt frågan och trafikantens svar

samt svarstid har noterats.

I bilaga 1 visas de tavlor som använts med upplysning

om presentationsordningen och i bilaga 2 Visas de

motsvarande frågorna och svarskategorierna. (Kategori-

seringen har gjorts av försöksledaren med försöks-

personens svar som bakgrund.) I bilagan kan man dessutom

se vilka bakgrundsdata som insamlats för försökspersonen

i fråga.
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Försöksuppställning

Figur 2 visar själva försöksuppställningen.

I
filmduk

/

/

/
l

*7

/n ' ' timer
försoks- \' /
person .

\\__,/ \\\_,//

försöksledare assistent

I
I
i
I
I

   

 

    

Försökspersonen placeras på ett avstånd av 4-5 m

från filmduken, där ett färgfotografi av tavlan (på

vit bakgrund) projiceras av dia-projektorn. Tavlornas

storlek (projicerat) ar' ca 75::75 cm.

Innan och mellan varje presentation av en tavla har

skärmen varit svart. Omedelbart efter det att frågan

ställt har försöksledaren med hjälp av frammatnings-

knappen visat bilden av tavlan och samtidigt startat

tidräknaren. Så snart försökspersonen har besvarat

frågan (som förutsätter granskning av bilden) har

försöksledaren avlägsnat bilden genom att åter trycka

på frammatningsknappen och stoppat tidräknaren. Försöks-

assistenten har därefter noterat svarstyp och svarstid.

Försökspersonen har inte känt till tidmätningen eller

ifyllandet av svarsformuläret.

Prioriteringsuppgifterna i fråga 7 har genomförts med

hjälp av färgplanscher av tavlorna som placerats på

bordet framför försökspersonen. Tavlorna har på dessa
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planscher varit av storleksordningen ca 122<12 cm.

Svarstiden, som alltid har varit längre än 1 minut,

har inte registrerats vid dessa uppgifter.

Resultat

Allt som allt 38 personer i åldern 20-60 år har med-

verkat i undersökningen, 14 kvinnor och 24 män.

Som framgår av de tabeller som följer, representerar

försökspersonerna ett brett urval av vuxna trafikanter

både vad angår körrutin och använt transportmedel etc.

I undersökningen har kännedomen om tavlorna och upp-

fattningen om deras betydelse testats i två faser 1'

(jämför bilaga 2).

Frågorna l-4 har speciellt koncentrerat sig till

kännedomen om och attityderna till några existerande

tavlor angående begränsningar av körbanans storlek,

placeringsanvisningar och övrig informationom kör-

riktning, mötessituationer och liknande.

I frågorna 5-7 har uppfattningen om företrädesregler

undersökts vid förevisning av olika utformningar av

de nya körfältsförändringstavlorna vid Z-fältig väg.

Varje fråga har upprepats ett antal gånger för olika

taveltyper och utformningar. Varje intervju har allt

som allt omfattat 41 frågor och varat i genomsnitt

mellan en kvart och en halvtimme (jämför bilaga 1).

Vid frågorna l- 6 har man mätt svarstiderna.

Frågorna 8- 13 har tjänat som insamling av bakgrunds-

upplysningar om försökspersonen.
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Det totala datamaterialet består således av

- 41 frågor om tavlor x 38 personer 1558 upplysningar

- 38 tidsmätningar x 38 personer = 1444 upplysningar

- 6 personupplysn. x 38 personer = 288 upplysningar

totalt = 3238 upplysningar

Bortfallet av svarsdata har varit mycket litet. Det

utgör totalt 12 upplysningar, därav 8 tidsmätningar,

eller totalt 0.4% av det insamlade materialet.

Ett så omfattande datamaterial kan analyseras på många

sätt och bl a kan användandet av korstabeller ge värde-

full information om svarsmönster hos grupper av enstaka

personer beroende på ålder, körrutin cxül liknande

eller svarstyp i andra frågor. Till detta meddelande har

bara ett fåtal sådana korstabeller kunnat utföras och de

efterföljande analyserna begränsar sig till att ge en

förhandsinformation om hur försökspanelen har varit

sammansatt och hur frågorna har besvarats.

Tabell 1 innehåller en översikt över insamlade per-

sondata. Beräkningar av procentuella fördelningar

och medelvärden har medtagits i denna tabell.

Man ser att männen i genomsnitt är lite äldre än

kvinnorna och att de kvinnliga försökspersonerna

har något högre utbildning. Männen kör flest mil

per år och använder i högre grad än kvinnorna

egen bil som transportmedel.
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Tabell 1. Personupplysningar

Åldersgrupp (Fxg9) antal % i antal M % i antal K %

 

   

  

1. under 20 år 0 - - - - -

2. 20 - 29 ll 28.9 u 16.6 7 50.0

3. 50 - 39 14 36.8 8 33.3 6 42.9

U. NO --49 8 21.1 8 53.3 * - -

5. 50 - 59 3 7-9 2 8.3 1 7.1

6. över 60 2 5.5 2 8.3 - -

totalt 58 100.0 3.2 214 100.0 3.6 - 114 100.0

Utbildning (Fr.8) antal 7: i: antal M 72 52 antal K %

l. Folk-/grundskola 5 13.2 5 20u8 - -

2. Real-/flickskola 1 2.6 1 4.2 - -

3. Gymnasieskola 1 år 0 - - - - -

u. do. 2 år 5 13.2 3 12.5 2 14.3
5. do. 3 år 12 31.6 6 25.0 6 42.9

6. Högskola/univer. 'lä 36.8 8 35.3 6 42.9

7. annan utbildning 1 2.6 l U.2 - -

tOtalt 58 100.0 4.7 21 100.0 4.3 14 100.0

Körkort (Fr ll) antal % ;z antal M % i antal K %

1. under 5 år 3 7.9 1 4.2 2 14.3

2. 5-9 6 15.8 1 4.2 5 35.7

3. 10 - 19 15 39-5 9 57-5 6 2.9

U. 20 - 29 13 34.2 12 50.0 1 7.1

5. över 30 1 2.6 1 4.2 - -

'totaljz 38 100.0 15.9 24 100.0 19.6 lU 100.0
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Tabell 1. Personupplysningar (forts.)

 

   

 

 

Årligamil (Fr..12) antal 7; 52 antal M % SE antal K 7; x

1. under 500 10 26.3 3 8 57.1
2. 500 - 999 4 10.5 .2 3 21.4

3. 1000 - 1999 13 3 »2 10 1-7 3 21-

M. 2000 - 2999 9 23-7 9 37-5 ' '

5. över 3000 2 5.3 2 8.3 - -

'totaliz 38 100.0 1266 24 100 0 1716 14 100 0 495

Transportm:.CFr.13) antal % i antal M % i antal K % i

1. Egen bil 24 63.2 lä 75.0 6 42.9
2. Buss 10 26.3 16.7 6 42.9
5. Cykel 4 10.5 2 8.3 2 14.2'

'totaliz 38 100.0 - 24 100.0 - 14 100 0 -

Den allmänna kännedomen om urvalet av existerande

tavlor framgår av tabell,2.
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Kännedom om existerande tavlor.

korrekt

antal %

8 21.1

35 92.1

5 13.2
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2 5.3
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böter
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26 68.4

16 42.1
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8 21.1
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Svaren på fråga 1 visar tydligt att den allmänna

kännedomen om gängse tavlor lämnar något övrigt

att önska. I synnerhet upplysningstavlan om företräde

(fråga l.g.) och förbudstavlan om begränsad fordons-

bredd (fråga l.h.) har man dålig kännedom om.

Svaren har naturligtvis påverkats av att tavlorna

inte presenteras i naturliga trafikomgivningar, men

de genomsnittliga svarstiderna på 4w-16 sekunder tyder

på att det hos försökspersonerna råder stor osäkerhet

om innebörden av de enskilda tavlorna.

I fråga 2 frågar man efter trafikantens omedelbara

föreställning om, vad påföljden av överträdelsen

av tavlornas anvisningar kan ha för konsekvenser.

Svaren delar sig typiskt/mellan böter, olycka eller

ingen påföljd. Karakteristisk är den olika uppfatt-

ningen av de 2 upplysningstavlorna i frågorna 2.a. och

2.d. Den långa svarstiden i fråga 2.a. skylls sanno-

likt på frågans karaktär. På det hela taget har första

frågan i serien alltid längre svarstid än de övriga.

Försökspersonernas uppfattning av vilken trafikant-

grupp tavlorna berör,undersöks i fråga 3.

Att 26% av försökspersonerna menar att förbudstavlan

för omkörning bara gäller bilister, kan hänga samman

med att man använder bilar som symboler på tavlan

(fråga 3.a.).

Fråga 4 rör omkörningsproblem. 71% menar att omkörning

är förbjuden vid den nya körfältsförändringstavlan på

2-fältig väg och antyder därmed vilken juridisk status

den direkt tilldelas.

Frågorna 5- 7 rör uteslutande de nya tavlorna, och i

tabell 3a Visas de genomsnittliga svarsfördelningarna

på direkta frågor.
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'Tabell 3a. Uppfattning av körfältsförändringstavlor.
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I fråga 5 undersöks försökspersonernas uppfattning av

företrädesreglerna i relation till olika utformningar

av tavlan. I de 10 tavlor, som ingår i fråga 5, har

man företagit systematiska ändringar av tavlornas

symboler (jämför bilaga 1).

a. Pilarna är lika långa eller kortast i körriktningen.

b. Den korta pilen i körriktningen har försetts med

en tvärbalk.

c. Hindret har placerats på höger eller vänster sida.

d. Hindret är kvadratiskt eller trekantigt.

Av tidsmässiga orsaker är inte alla tänkbara kombina-

tioner.medtagna i försöket.

Svaren visar tydligt,

,./

att kombinationerna av dessa

grundläggande symboler på tavlorna har stor betydelse

för försökspersonernas uppfattning av företrädesför-

hållandet:

ad a.

ad b.

ad c.

ad d.

Högst säkerhet

skall väja)

Korta pilar i körriktningen motsvarar stigande

säkerhet om företrädesförhållandet.

Tvärbalk på kort pil i körriktningen motsvarar

stigande säkerhet om företrädesförhållandet.

Hinder i körriktningen motsvarar stigande säker-

het om företrädesförhållandet.

Kvadratiskt hinder motsvarar stigande säkerhet

om företrädesförhållandet.

(97.4%) om företrädesförhållandet (jag

och de kortaste svarstiderna uppnås, när

hindret är kvadratiskt och placerat i körriktningen

och när pilen i körriktningen är kort, med eller utan

tvärbalk.
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När hindret har placerats motsatt körriktningen uppnås

likaledes den största säkerheten (71.1%) om företrädes-

förhållandet (motparten skall väja) med kort pil och

kvadratiskt hinder. Pillängden och hinderutformningen

är dock av mindre avgörande betydelse i denna situation.

I fråga 6 undersöks försökspersonernas benägenhet att

stanna vid möte. Samma tavlor som i fråga 5 används

och presentationsordningen är densamma (jämför bilaga 1).

Svarsfördelningen är i stort sett identisk i fråga

5 och 6, dock med en mer uttalad säkerhet vid möte med

hindret i motsatt rikning (fråga 6.e,h,i,j). De kortare

svarstiderna i fråga 6 beror på frågans karaktär och

nära sammanhang med den föregående frågan.

Trafikanternas förväntning omhur en eventuell motpart

kommer att uppföra sig i en mötessituation är av

avgörande betydelSe. I synnerhet när man förväntar sig

att motparten skall och kommer att väja.

I fråga 7 har försökspersonerna förevisats en av tavel-

utformningarna och har haft till uppgift att välja ut

vilken av två alternativa tavlor som motparten kommer

att se.
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Tabell 3b. Uppfattning av motpartens körfältsföränd-
ringstavla

 

- Tabell 3b. Uppfattning av motpartens körfältsföränd-
ringstavla

bild 9 bild 10 vet ej
Fråga 7 antal x antal x antal z ;c-tid (sek.)

a. ' 16 u2.1 21 ' 55.3 1 2.6 över 59.99

bild 7 bild 8 vet ej
Fraga 7 antal z antal 2 antal 2 ä-tid (sek. )

b. 19 50.0 17 üü.7 2 5.3 över 59.99

bild 4 bild 5 vet ej
Fråga 7 antal ;2 antal x antal 1 i-tid (sek.)

_/ c. 15 39.5 23 60.5 0 - över 59.99

Svarstiderna har för varje försöksperson varat i över

1 minut vid dessa frågor och därmed visat att trafi-

kanter knappast överväger sådana förhållanden när de

i en konkret trafiksituation möter tavlor med den här

typen av information. Svaren tyder snarare på att man

förväntar sig en viss likhet av symboler på två tavlor

som hör samman, direkt gränsande till symmetri.

En närmare analys av försökspersonernas svar i några

andra frågor kan givetvis förbättra grunden till

valet av tavlor som hör samman.
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. Bi1aga 1
Bilaga 1 Sid 1

Lista över visade tavlor i fråga 1-6.

Fråga 1. Betydelse

® A

l.g ,H l.h @

F
J ä- n 1D
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Fråga 2. Påföljd
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Fråga 3- Inriktning

Fråga 4. Omkörning

4,3 .JÅfi U.b

Fråga 5 och 6. Företräde och beteende
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Biiaga 1
Bilaga 1 sid 2

Lista över visade tavlor i fråga 7.

Fråga 7.a

Fråga 7.b

5 E 8;

   

Om 57_ då
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Bilaga 2 Bilaga 2
sid 1

Frågeformulär till TSV-projekt om en ny vägtrafikskylt.

21 januari 1981. Birger Nygaard

 

Vi ska nu visa dig några vägtrafikskyltar och be dig svara

på de frågor vi ställer när du är klar.

1. Vad betyder den här skylten? Vad för slags information

9§§_êe92 ............................................ _-

.l ... korrekt svar tid ...,...

.2 ... delvis korrekt svar ...,...

.3 ... felaktigt svar ...,...

.4 ... vet inte ...,...

2. Vilken blir påföljden om du inte följer den här skyltens

åäYlêEÅQSE ___________________________ --................_-

.l ... böter . tid ...,...

.2 ... indraget körkort .. ...,...

;3 ... annan åtgärd t ...,...

.4 ... olycka ...,...

.5 ... inget ' ...,...

.6 ... vet inte ...,...

.7 ... annat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .,

3. Eêä_Y§§_Sêålêä_êêê_äêä_§EYlEêê?

.l ... alla tid ...,...

.2 ... mötande i ...,...

.3 ... medtrafikanter . . . . . . .. ...,...

.4 ... vet inte ...,...

.S 2.:. cyklister ,

.6 ... bilister ...,...
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4. EåEJBêQ_ä§å§_913-22§-§§9-E§E-§EXÄE§Q? 2221333 2

.l ... ja tid ...,...

.2 ... ja, om det finns plats ...,...

.3 ... ja, om det inte finns mötande trafik ...,...

.4 ... nej ...,...

.5 ... vet inte ...,...

.6 ... annat . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . .......... ...,...

5. Vilken företrädesregel tror du gäller vid den här

skyläsaz________________________________-

.l ... jag lämnar företräde

.2 ... mötande lämnar företräde

.3 ... ingen företrädesskyldighet gäller

.4 ... vet inte

6. Skulle du stanna Om du fickmöte vid den här

§52l§§22-_-__\_______________-..........---_9

.l ... ja

.2 ... nej

.3 ;.. ja, om . . . . . . . . . . . ..

.4 ... vet inte

7. Föreställ dig att du kommer till den här skylten.

Vilken av dessa 2 tavlor som vi Visar dig, tror du gäller

för den mötênê§_å_éê§_EêE_§lEEêEÅQEêQE ..... --........... --

Den angivna siffran noteras

.O ... vet inte
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8- Y;läe§_9§e2l§eá§9-äe§-é22

.l folkskola/grundskola

.2 ... realskola/flickskola

gymnasieskola l ar

.H gymnasieskola 2 ar

.5 gymnasieskola 3 ar

.6 högskola/universitet

.7 annan utbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

9- 325-9êwüêliêä_§9?

.l ... under 20

.2 ... 20 - 29

.3 ... 30 - 39

.4 ... 40 - 49

.5 ... 50 - 59

.6 ... Över 60

10. Käg?-

.l ... man

.2 ... kvinna

ll. §2§-§ê99§-ê5-§§5-§2-Eeää_äê§äezz?'

.l ange antal

12- Qageäää_bgä_aåeaê_mil_äês_é9_ee§_år?

.l ange antal
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Bikaa 2
sid

13. Yiläêê-59§@§§åäê§å?§§@§§êl-ê§!§§§§§-§E-§29-@§§E_ê2?

.l ... egen bil

.2 ... bil

.3 ... buss

.4 ... cykel

.5 ... moped/motorcykel

.6 ... annat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Tack för hjälpen . . . . . . . . . . .11
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