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Träning i bromsning på halt underlag

av
Hans Laurell
Jan Törnros
Statens Väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Träning i bromsning på halt underlag utgör ett grund-

läggande moment i den halkkörningsträning som ingår i

körkortsutbildningen; Hittills har endast antydningar

rörande träningens effektivitet funnits. Den förelig-

gande studien omfattar tre delstudier av inlärnings-

effekter av träning i bromsning på halt underlag.

I den första delstudien undersöktes bromssträckorna

omedelbart före och efter den ordinarie utbildningen

(3-4 övningsbromsningar). Den andra delstudien omfat-

-tar resultaten av en radikalt ökad träningsmängd. Den

tredje delen innehåller en redovisning av statistik

från en trafikövningsplats, över ett mera omfattande

elevmaterial.

I de två första delundersökningarna användes en VW

Golf) utrustad med femte hjul och mikrodator för

beräkning av sträckor och responstider. Som försöks-

personer användes körkortsaspiranter som i normal

ordning anmält sig till halkbaneträningen.

Resultaten av den nuvarande träningen visar inte på

någon signifikant förändring av bromssträckorna efter

det ringa antal övningar som ingår i utbildningen.

En ökning av träningsmängden från ca 4 till 25 övningar

gav en signifikant förbättring av bromssträckorna. En

analys av inlärningskurvan visade att största delen

av bromssträckereduktionen uppnåtts efter ca 15 öv-

ningar, varefter föga reduktion skedde. I den första

inbromsningen låste ca 85% av förarna hjulen - efter
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10 - 15 övningar endast 20 e 25%. Därefter förändrades

den relativa hjullåsningsfrekvensen obetydligt.

Det statistiska materialet från en av trafikövnings-

platserna kunde inte ge något svar på huruvida eleverna

tillägnat sig ökade kunskaper i att bromsa på halt

underlag. Däremot antyder resultaten att en majoritet

av förarna lär sig att göra effektivare bromsningar

när Vägen inte uppvisar samma friktion över hela sin

bredd och de kan utnyttja vägpartier med högre frik-

tion.

De slutsatser som kan dras av resultaten är sålunda

att den nuvarande träningenär otillräcklig när det

gäller att skapa bättre bromsförmåga hos eleverna och

att det krävs åtminstone 10 - 15 övningar för att

kunna påvisa förbättrade prestationer. Hur länge denna

prestationsförbättring kan bestå återstår att under-

söka.

Det faktum att halkbanebeläggningen ger upphov till

vattenplaning diskuteras som en tänkbar bidragande

' orsak till inlärningssvårigheterna.
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The effectiveness of driver training in braking on
low friction road surface

by
Hans Laurell
Jan Törnros
National Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 08 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

Braking on low friction road surface is a basic sub-

task in the existing driver education. Little is known

about the effectiveness of training programs comprising

such braking tasks. The reported study, aiming at an

evaluation of training in braking on low friction

road surface, consists of three parts.

The first part deals with measurements of braking

distances immediately prior to and after the regular

training course (3 - 4 trials).

In the second part, the effects of a radical increase

of the number of trials are studied.

The third part contains statistics from the regular

training course, provided at one of the training

facilities. The figures cover the training results

of almost 900 drivers.

In the first two, experimental parts, a VW Rabbit

was used as experimental vehicle, equipped with a

fifth wheel and a microcomputer for the registration

of response times and distances.

License applicants who had already registeredfor the

training course, which is compulsory, served as

subjects.

No significant change in braking distances could be

found as an effect of the small number of trials in
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the existing training program.

An increase from 4 to 25 trials caused a significant

reduction of braking distances. An analysis of the

learning curve revealed that almost all of the reduc-

tion had been achieved after approximately 15 trials.

The following trials gave little reduction.

In the first trial, approximately 85% of the drivers

braked with locked wheels. After 10 - 15 trials, only

20 - 25% of the drivers did so. Further practice

only led to minor changes.

The statistical evidence from one of the facilities

could not provide an answer as to whether the students

had actually aquired any skills in braking during the

training. The material, however, suggeststhat a

majority of the drivers had learned how to brake more

effectively, given the Opportunity to steer the

vehicle to better friction.

The conclusions from these results thus are that the

existing training program is insufficient as far as

training the drivers to better braking ability is

concerned, and that it takes some 10 - 15 repetitions

to establish tangible improvements. Further investiga-

tions are needed to study the permanence of any

improvements.

The Characteristics of the low friction road surface,

causing aqua planing, are discussed as possible

contributing factors to the training problems.
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1 INLEDNING

Praktisk träning i körning på halt underlag ingår som

ett obligatoriskt inslag i körkortsutbildningen inom

områden med tillgång till godkänd trafikövningsplats.

För närvarande finns endast antydningar beträffande

träningens effektivitet. Man har bl ari Göteborg via

statistik från försäkringsbolag kunnat notera sänkta

skadekostnader och kortare stillestånd för fordon

från företag med stora distributionsflottor, där

förarna fått genomgå träning i körning på halt under-

lag. Här är dock att märka att det är frågan om spe-

ciellt utformad utbildning för en yrkesförargrupp.

När det gäller den grupp av förare, för vilka träning

i körning på halt underlag utgör ett obligatoriskt

inslag i körkortsutbildningen, vet manmycket litet om

träningens effektivitet. En teoretisk problemanalys

av komplexet träning i kritiska situationer, i vilket

halkkörningsträning ingår, presenterad av Laurell Och

Spolander (1975) har tidigare poängterat kunskaps-

bristerna inom området. Vidare har förutsättningarna

för ett forskningsprogram för studier av effekter av

utbildning i körning på halt underlag belysts (Laurell

1981). I dessa båda rapporter framhålls behovet av

att en lång rad problem som är förknippade med verk-

samheten, ges en allsidig belysning - problem som

berör såväl föraren som fordonet och miljön. De

teoretiska analyserna antyder också att det inte kan

tas för givet att utbildningen i dess nuvarande om-

fattning och utformning lyckas ge eleverna bättre

förutsättningar att klara svåra körförhållanden. Som

ett första led i en sådan belysning framhålls att

det är lämpligt att undersöka huruvida nuvarande ut-

bildningsformer ger de eftersträvade positiva effek-

terna. Utbildningsformerna är inte detaljreglerade i
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några förordningar, varför de kan variera något mel-

lan de olika trafikövningsplatserna.

Bromsning på halt underlag utgör den grundläggande

manövern i utbildningen, varför detta moment också

har blivit det första som gjorts till föremål för

studium.

Nedan presenteras resultaten från tre delstudier av

träning i bromsning på halt underlag, som den bedrivs

vid en trafikövningsplats.

Den första delstudien (2) omfattar mätningar av broms-

förmågan omedelbart före och omedelbart efter genom-

gång av den ordinarie utbildningen vid en bana.

I den andra delstudien (3) studerades vilka presta-

tionsförändringar som kunde uppnås genom en radikal

ökning av antalet inbromsningsövningar.

Den tredje delen (4) innehåller en redovisning av

statistik från en trafikövningsplats över bromssträckor

för ett mera omfattande elevmaterial, insamlat i den

ordinarie verksamheten.
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BROMSFÖRMÅGAN PÅ HALT UNDERLAG SOM FUNKTION AV TRÄNING

PÅ TRAFIKÖVNINGSPLATS

Metodik

Försökspersoner: 42 körkortsaspiranter ur den ordi-

narie elevskaran vid en trafikövningsplats. Lika många

män som kvinnor. Åldrar 18 - 30, i medeltal drygt

19 år, alla anmälda via trafikskola.

Fordon: VW Golf utrustad med normala stålradial sommar-

däck.

Mäfgäsäêzaisa

Bromssträcka och bromsreaktionstider mättes via en

datorenhet, som medelst ett femte, frirullande hjul,

registrerade sträcka och hastighet.

Datorn var programmerad att avge en ljudsignal så

fort fordonet uppnått 50 km/h. Tid registrerades från

denna punkt tills a)

b) påbörjat inbromsning c)

föraren lyft foten från gaspedalen

uppnått 10 kp bromstryck

d) uppnått max bromstryck. Vidare registrerades max

bromstryck, reaktionssträcka, bromssträcka och stopp-

sträcka. Se bilaga 1.

EEQSêQEE

Försökspersonerna fick, såväl omedelbart före som

omedelbart efter den ordinarie halkkörningskursen

(se sid 9) delta i testkörningarna. Eftersom många av

förarna inte hade kört VW Golv tidigare fick var och

en göra en kortare provtur för att lära känna fordonet

i någon mån.

Fordonet skulle från engiven startposition accele-

reras till 50 km/h. Försöksledaren, som medföljde i
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rTI

bilen, hjälpte till genom att tala om när det var

dags för uppväxling. När hastigheten uppnåtts, star-

tades en ljudsignal, sem föraren hade att reagera på

med att stanna bilen så snabbt som möjligt. Två sådana

mätningar genomfördes omedelbart före kursen och två

efter det att utbildningen på trafikövningsplatsen

klarats av i sin helhet.

Resultat

 

Av tabell 1 framgår att medelvärdet för bromssträckan

var något högre efter utbildningen än före densamma,

medan medelvärdet för stoppsträckan visar en mycket

liten förändring i motsatt riktning. Ingen av erhållna

differenser var dock signifikant.

23 av de 42 försökspersonerna hade längre bromssträcka

efter än före utbildningen. Motsvarande siffra för

stoppsträckan var 19 av 42.

  

Tabell 1

Före Efter Differens
Before After Difference

Bromssträcka 57,59 59,52 -1,93 Ej sign.
Braking distance n.s.

Stoppsträcka 67,80 67,59 0,21 Ej sign.
Stopping distance n.s.
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EFFEKTER AV ÖKAD TRÄNINGSMÄNGD

Mot bakgrund av resultaten i den första delundersök-

ningen var det av intresse att undersöka huruvida ökad

träningsmängd skulle kunna förbättra resultaten. Nor-

malt får en elev vid trafikövningsplatserna träna

momentet bromsning på halt underlag endast vid några

få inbromsningar. I denna försöksomgång registrerades

bromssträckorna vid ett större antal inbromsningar.

Metodik

Försökspersoner: 26 körkortsaspiranter som ännu ej

genomgått halkbaneutbildningen men som var anmälda

till sådan utbildning.

Fordon: samma som ovan.

Mêfsäägêsgias

Samma som ovan. Särskilda observationer gjordes be-

träffande hjullåsning. Detta registrerades av försöks-

ledaren via speglar, monterade så att framhjulen

kunde observeras.

EEQSêQBE

Varje försöksperson fick genomföra 25 inbromsningar,

vilket sammanlagt tog drygt 1 timme. Efter 10 - 15

försök gjordes paus. Försöksledaren åkte hela tiden

med i bilen och gav föraren information om resultaten

och kontinuerlig instruktion för att förbättra presta-

tionerna. Speciell tonvikt lades därvid på om föraren

bromsat till låsning eller ej och i vilket skede av

inbromsningen detta inträffat. I övrigt var proceduren

identisk med A.
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Resultat

 

Figur 1 visar utvecklingen av medelvärdena av samtliga

försökspersoners bromssträckor. Den räta linje som

anpassats till dessa data i enlighet med minsta

kvadratmetoden, visar att bromssträckorna förkortas

med antal inbromsningstillfällen. Utgångsvärdet blir

med denna beräkningsmetod 70.17 m, vilket efter 25

inbromsningar förkortats till 65.05 m. Bromssträckorna

förkortas sålunda med5.05 m. Denna förbättring är

statistiskt signifikant (F = 13.13; p < .01; trend-

analys).

De 10 kortaste bromssträckorna var i medeltal 40 m

och de längsta 106 m.

Som synes av figuren är variationen mellan inbroms-

ningstillfällena stor. För att tydligare åskådliggöra

utseendet av inlärningskurvan har cha i figur 2 plot-

tade: värdena. slagits samman fem och fem. Medelvärde-

na för de sålunda erhållna fem perioderna redovisas i

figur 2.

Av figuren framgåratt förbättringen från period 1

till period 3 är 3.8 m. Därefter uppnås endast en

obetydlig ytterligare förkortning av bromssträckorna.

Samma tendens framträder då man utför successiva

minsta kvadratanpassningar (se tabell 2).

Av tabellen framgår att den största lutningskoefficien-

ten (d V 5 den effektivaste träningen, mätt i minskad

bromssträcka per inbromsningsförsök) erhölls efter

12 inbromsningar. Den näst största erhölls efter 16

inbromsningar.
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Observationerna av i vilken omfattning hjullåsning

förekommit redovisas i tabell 3 och i figur 3. Par-

tiell hjullåsning registrerades då föraren bromsat

till hjullåsning under en mindre del av bromssträckan.

  

 

  

 

 

  

Tabell 2

övning nr Inter Lutningskoefficient Skattad bromssträcka ç . _ ç " I

Trial No. Cept (b) nç _ ) Slsta forsta
(a) Regression coefficient ' Slsta . . ç _ Q

(b) Predicted braking distance last first

(çlast)

1 66,7 0,00 66,7 0

2 66,7 0,00 66,7 -

3 61,5 3,90 73,2 -

4 65,0 1,83 72,3 -

5 65,7 1,47 67,8 -

6 67,6 0,63 71,4 -

7 67,6 0,65 72,1 -

8 69,0 0,17 70,4 -

9 69,3 0,08 70,0 -
10 69,9 -0,09 69,1 0,7

11 70,7 -0,27 67,7 2,7

12 71,0 -0,36 66,8 3,8

13 70,4 -0,21 67,6 2,6

-14 70,5 -0,24 67,1 3,2

15 70,8 -0,30 66,3 4,2

16 70,9 -0,32 65,8, 4,8

17 70,7 -0,28 66,0 4,4

18 70,4 -0,24 66,2 4,0

19 70,6 -0,26 65,6 4,7

20 70,4 -0,24 65,7 4,5

21 70,3 -0,23 65,6 4,5

22 70,0 -0,18 66,0 3,8

23 70,2 -0,20 65,5 4,5

24 70,3 -0,22 65,0 5,1

25 70,2 -0,20 65,0 5,0
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Tabell 3 Antal förare som bromsat till hjullâsning,
' " ' partiell hjullåsning, ej låsning.

'No of drivers braking with looked Wheels,
partial wheel lack-up, no lock-up.

  

Övning nr Lästa hjul Partiell hjullåsning Ingen hjullåsning

Trial No. Locked Wheels Partial wheel lock-up No wheel lock-up

1 22 3 1

2 20 5 1

3 17 7 2

4 13 7 6

5 10 9 7
5 8 9_ 9

7 1 1 5 1 O

8 7 12 7

9 5 10 11

10 5 10 11

11 8 12 6

12 6 13 7

13 8 9 9

14 7 10 9

15 5 13 8

16 6 12 8

17 6 13 7

18 5 13 8

19 7 14 5

20 4 14 8

21 6 13 7

22 8 12 6

23 7 14 5

24 3 15 8

25 5 1 1 1 0
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4 VISSA RESULTAT FRÅN DET ORDINARIE UTBILDNINGSPROGRAM-

MET VID EN TRAFIKÖVNINGSPLATS

Vissa bearbetningar har i detta avsnitt gjorts av det

siffermaterial som insamlats i den ordinarie verksam-

heten vid en trafikövningsplats.

Materialet innehåller st0ppsträckorna för totalt 819

körkortsaspiranter. Det ordinarie träningsprogrammet

för bromsning omfattar följande punkter:

a) bromsning rakt fram med låsta hjul

b) bromsning med styrning till underlag med högre

friktion

c) dito

d) dito för ett mindre antal förare

e) bromsning rakt fram

Sträckangivelserna utgör skattningar gjorda av utbild-

ningsledaren.

4.1 gämförelse mellan a och e

Här är att observera att detta inte kan utgöra ett

mått på träningens effektivitet eftersom förutsätt-

ningarna för de två inbromsningarna varit helt olika.

I fallet a) var förarna instruerade att bromsa med

låsta hjul, vilket resulterade i en medelstoppsträcka

om 66 m,j.e)kürnrstoppsträckan i medeltal 55.

  

Förbättrats Oförändrat Försämrats Totalt

Improved No change Impaired Total

651 33 135 819

79.5% 4.0% 16.5% 100%
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10

Jämförelse mellan b och 0

Denna jämförelse skulle kunna sägas utgöra ett mått på

effekten av träning i att minimera stoppsträckan i de

fall man kan uppsöka underlag med högre friktion

under bromsförloppet.

  

Förbättrats Oförändrat Försämrats Totalt

Improved No change Impaired Total

432 ' 55 276 763
56.6% 7.2% 36.2% 100%

 

Jämförelse mellan b och d

Ett något mindre antal förare har fått ytterligare en

övning. I övrigt samma som ovan.

   

Förbättrats Oförändrat Försämrats Totalt

Improved No change Impaired Total

99 14 61 174

56.9% 8.1% 35.0% 100%

Tabell 6

Stoppsträckor - medelvärden

StOpping distances - means

 

43.7 40.8 40.0 
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5 DISKUSSION

Resultaten ger vid handen a) att ingen förändring av

bromssträckorna kunnat påvisas i bromsning rakt fram

på halt underlag efter utbildningen i den omfattning

utbildningen för närvarande bedrivs; b) att ett ökat

antal praktiska bromsförsök ger eleverna Viss förbätt-

rad förmåga att bromsa fordonet på halt underlag;

c) att elevernas förmåga att med ett litet antal öv-

ningstillfällen åstadkomma effektivare inbromsningar

möjligen ökar i de fall man har möjlighet att styra

fordonet mot högra vägkanten och där finna underlag

som ger bättre friktion.

Beträffande resultaten från mätningarna omedelbart

före och efter ordinarie utbildning kan den uteblivna

träningseffekten möjligen delvis bero på att många

av eleverna inte tidigare kört biltypen. Vidare genom-

fördes träningsprogrammet i sin helhet i annat fordon.

Å andra sidan måste bilen betraktas som lättkörd och

samtliga elever fick om än i begränsad omfattning till-

fälle att som förare bekanta sig med fordonet före

mätningarna. En eventuell tilltagande förtrogenhet

med fordonet borde dessutom lett till förbättrade

bromssträckor.

De förare som deltog i försöken fick ju dessutom till-

fälle till fler bromsövningar än vad man normalt får

genom mätkörningarna vid trafikövningsplatsen. Det

förefaller sålunda som om antalet övningar inte skulle

vara tillräckligt för att skapa ett effektivare broms-

beteende på halt underlag. Detta resultat kan inte

sägas vara förvånande med tanke på det ringa antalet

bromsövningar i en uppgift som är svår. Bromsning

rakt fram där detär halt tränas till yttermera visso

knappast alls i och med att tonvikten lagts vid broms-

ning med styrning till högre friktion.
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Den utökade träningen med kontinuerlig instruktion

resulterade i en signfikant förkortning av bromssträc-

korna. Resultaten visar också att man i stort sett

uppnått hela bromssträckereduktionen efter 12-15 in-

bromsningar, varefter föga förbättring sker.

Av registreringarna av hjullåsning framgår likaså

att frekvensen avtar med antalet övningar och att,

i den mån hjullåsning förekommer, låsningstiden avtar.

Precis som beträffande bromssträckorna visar inlär-

ningskurvan en påtaglig förbättring under de 10 - 15

första körningarna, varefter föga förbättring sker.

Denna mycket markerade inlärning - vid första broms-

tillfället låste ca 85% av förarna hjulen och efter

10 försök endast ca 20% - utgör ett mycket viktigt

resultat eftersom det ju är väsentligt att bibehålla

möjligheten att styra sig ur en kritisk situation.

Utifrån dessa data förefaller det alltså som om man

med detta elevmaterial skulle behöva utöka antalet

inbromsningar i den ordinarie utbildningen vid tra-

fikövningsplatsen för att kunna påvisa förbättrade

prestationer. De föreliggande resultaten antyder att

det krävs 10 - 15 övningar i stället för nuvarande

3 --5. Det är mycket intressant att kunna notera att

dessa resultat mycket väl stämmer överens med de

erfarenheter som vunnits på de många trafikövnings-

platser som etablerats i Norge. Efter hand har det

nämligen visat sig nödvändigt att låta eleverna få

15 repetitioner av varje moment - något som också

skrivits in i den norska läroplanen avseende körkorts-

utbildningen (NAF, 1982). Tyska erfarenheter antyder

att Väsentliga förbättringar i förarprestationerna

infinner sig först efter 10 timmars träning, varför

man rekommenderar 10 - 20 timmars övning (Henkel, 1977).

Huruvida det ökade antalet sedan är tillräckligt för

att kunna skapa bestående effekter har inte undersökts.
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I undersökningen var förhållandena idealiska så till-

vida att det inte fanns utrymme för glömskeeffekter.

Bromssträckorna varierade naturligen från person till

person. Den längsta sträckan i studien var 116 m och

den kortaste 34 m. Detta kan jämföras med stoppsträc-

korna i övningsplatsstatistiken som varierade från

90-30 m. De bästa resultaten antyder sålunda att

det finns utrymme för ytterligare förbättringar efter-

som man efter 25 övningar presterade i medeltal ca

65 m. Vad som ska anses vara en rimlig förbättring

kan diskuteras. I en nödsituation kan naturligtvis

varje vunnen centimeter vara av avgörande betydelse.

Under 25 övningar lyckades försökspersonerna här redu-

cera sina bromssträckor med 5 meter eller ca 7% av

initialbromssträckorna.

Beträffande reliabiliteten i bromssträckemätningarna

nödgas vi acceptera det faktum att friktionen vari-

erar något såväl i längsled som i tvärled. Eftersom

inbromsningarna inte alltid initierades på exakt

samma ställe på banan - variationer i accelerations-

förlOppet kunde göra att initieringen kunde förskjutas

några meter plus, minus - kan detta ha inverkat på

resultaten men troligen i mycket begränsad omfattning

och på ett osystematiskt sätt.

Det statistiska materialet från en trafikövningsplats

har medtagits i redovisningen för att ge en illustra-

tion av ett större elevmaterial. Tyvärr kan siffrorna

inte ge annat än vissa antydningar eftersom mätmeto-

diken har så många felkällor. Sålunda har stoppsträc-

korna endast syftats från etttrafikledartorn mot

avståndsskyltar med 5 meters mellanrum, av utbildnings-

ledaren. Denne har också haft svårt att kunna avgöra

i vilken mån eleverna hållit anbefalld hastighet och

om bromsningen påbörjats exakt vid rätt tidpunkt på

banan. Vidare kan man ej utesluta att omedveten bias

TI MEDDELANDE 293
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till förmån för "goda" resultat förekommit.

Jämförelsen mellan första och sista stoppsträckan

som visade en förkortning om 11 m i medeltal är,

som tidigare påpekats, tämligen fåfänglig eftersom

eleverna i dessa båda körningar haft helt olika in-

struktion. Det enda anmärkningsvärda skulle möjligen

vara att, trots detta, 16,5% av eleverna bedöms ha

en längre stoppsträcka vid den sista inbromsningen.

Att en så förhållandevis stor andel av eleverna som

35% bedömts ha längre stOppsträckor efter träning,

när manövern omfattat styrning till underlag med

bättre friktion, ter sig mindre förvånande mot bak-

grund av deresultat som framkommit under A och B,

=dvs det krävs mer övning, än vad som nu förekommer

i ordinarie övningsprogram.

Friktionsförhållandena torde för övrigt utgöra ett

av de största problemen för skapandet av en pedago-

giskt riktig halksituation. Det släta underlaget i

förening med riklig vattenbegjutning ger upphov till

vattenplaning, vilket i sin tur gör situationen svår-

bemästrad för eleverna. Föraren får föga återkopp-

ling från de åtgärder han/hon vidtagit. Det är mycket

svårt att märka om man låst hjulen eller om man bromsar

alldeles för svagt. Det är bl a av detta skäl mycket

förståeligt att övningarna inriktas på styrning till

underlag med högre friktion. Denna typ av halka torde

dessutom knappast vara representativ utan utgöreüj:

mindre vanligt specialfall. Friktionen är nämligen

klart hastighetsberoende. Detta innebär också att

resultaten kanske inte kan generaliseras till alla

verksamma banor eftersom lågfriktionsunderlaget vari-

erar något. I huvudsak är dock banorna likartade när

det gäller friktionen. Utbildningsmetodiken varierar

också något mellan banorna. Vissa av banorna har

JTI MEDDELANDE 293
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exempelvis egna lärare.medan andra utnyttjar.elevens

trafiklärare. I vissa fall använder eleverna fordon

tillhöriga trafikövningsplatsen och i andra trafik-

skolefordon eller egna fordon. Ansträngningar har

dock gjorts att söka göra utbildningen så likformig

som möjligt beträffande omfattning och innehåll, var-

för resultaten som pekar mot att det krävs fler öv-

ningar kan förmodas vara allmängiltiga. Försöksperso-

nerna utgjorde i åldershänseende en tämligen homogen

grupp. Det finns anledning att anta att äldre elever

kanske skulle kräva ännu mera övning.

Sammanfattningsvis skulle resultaten innebära att,

om man vill behålla ambitionen att bibringa eleverna

större färdigheter i att bromsa på halt underlag,

det är nödvändigt att ge eleverna mer övningstid.

Hur mycket övning som åtgår för att skapa bestående

beteendeeffekter återstår att ta reda på.

Den nuvarande utbildningen syftar till att bibringa

eleverna vissa färdigheter. Om nu inte utbildningen

klarar att ge dessa färdigheter kan den ändå förleda

många att tro att de efter träningen har vissa kunj

skaper och därmed riskerar man att de också förlorar

respekten för svårigheterna med halkan.

Om det är omöjligt att lära eleverna bromsa effektivt

på halt väglag bör kanske ambitionsnivån förändras

därhän att man uttalat endast demonstrerar och låter

förarna prova på hur besvärligt och farligt det kan

vara med körning på halt underlag.
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