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Problemanalys rörande informationsöverföring i trafik

av Hans-Erik Pettersson

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Trafikanten kontrollerar i stor utsträckning skeendet

i trafikant-fordon-trafikmiljö-systemet. Med utgångs-

punkt från detta hävdas att säkerheten i trafiksyste-

met till stor del bestäms av i vad mån trafikanten

får all den information han behöver för att kunna agera

på ett sådant sätt att han kan undvika att råka ut för

olyckor. I Meddelandet ges en begreppslig referensram

för beskrivning av den informationsprocess som trafi-

kanten svarar för. I denna modell ligger tyngdpunkten

framför allt på centrala funktioner så som inverkan av

trafikantens motiv, erfarenhet och förväntningar.
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II

A problem analysis concerning the transfer of informa-

tion in traffic

by Hans-Erik Pettersson

National Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The road user controls to a large extent the road

user-vehicle-traffic-environment system. Therefore

the system safety mainly depends on whether the road

user receives all the information he needs to be able

to behave in such a way that he can avoid accidents.

In the paper a frame of references is given for the

description of the road-user's information acquisition

and processing. The model emphasises the importance of

central functions like the effect of the road user's

motivation, experiences and expectations.
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INFORMATIONSÖVERFÖRING I TRAFIK

INLEDNING

Inledningsvis skall informationsbegreppet som det

användes i denna rapport systematiseras och avgränsas

samt rapportens disposition redovisas.

Under normala betingelser utsätts människan via sinnes-

organen för ett enormt överflöd av information från om-

givningen. Vi har ingen möjlighet att registrera och

bearbeta all denna information utan måste gallra i

flödet. Vårt handlande baseras således alltid på ett

mer eller mindre bra urval av information. Detta gäller

givetvis också informationsinhämtning i trafiken.

Första delen av rapporten behandlar bilföraren som

informationsprocessor.

Det urval av energiflödet som människan utnyttjar och

baserar sitt handlande på är inte slumpmässigt. En i

sammanhanget praktisk definition på information i

trafiken är

"Information är det som avlägsnar eller reducerar

trafikanters osäkerhet".

Som en konsekvens av detta blir den centrala frågan:

Vilken information behöver trafikanten för att hans

handlingsosäkerhet skall reduceras? Denna problematik

behandlas i det andra avsnittet.

I det tredje avsnittet diskuteras faktorer som påverkar

förarens möjligheter att inhämta relevant information.
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Man kan där skilja på sensoriska begränsningar, tolk-

ningsbegränsningar, effekter av tidigare erfar-enhe--°

ter och interindividuell variation.

I det fjärde avsnittet behandlas frågan om hur informa-

tionen skall presenteras och hur olika presentationsc

principer ger olika effekter. Två typer av information

kan urskiljas ochkarakteriseras som direkt och indirekt

information. Den första ger möjlighet att direkt vidtaga

åtgärd, den andra ger möjlighet till beredskap för ev

nödvändig åtgärd. Härunder diskuteras även effekter av

bristande tillförlitlighet med speciell anknytning till

föränderliga signaler.

BILFÖRAREN SOM INFORMATIONSPROCESSOR

Det verkar rimligt att anta att de tre viktigaste kra-

ven vilka så väl den enskilde bilisten som väghållaren

önskar att trafiksystemet skall uppfylla är att det

skall möjliggöra snabba, säkra och billiga tranSporter.

Förarens uppgift i förare-fordon-trafikmiljösystemet

kan sägas vara att inhämta information från trafikmiljön

och med utgångspunkt från denna information fatta beslut

om vilka åtgärder som måste vidtagas för att hans resa

skall kunna fullföljas i enlighet med de ovan angivna

målen.

Trafikmiljön varierar i en mängd olika avseenden - varav

de flesta är irrelevanta för föraren i hans roll som

trafikant -. Föraren får information om denna variation

via sina sinnen, framför allt torde det vara fråga om

syn- Och i någon mån hörselintryck. Denna funktion be-

nämnes i figur 1 "receptorprocesser".
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Figur 1. Schematisk framställning av den informations-
process föraren svarar för i vägtrafiksystemet.

Det är emellertid viktigt att komma ihåg att människan

inte passivt registrerar intryck från omvärlden ungefär

som en kamera utan att det är fråga om en aktivt styrd

process, som innebär att av det överflöd av information,

som miljön erbjuder, så väljer hon ut den information,

som hon anser sig ha behov av. Hur denna urvalsprocess

går till ur fysiologisk synpunkt vet man i dag mycket

lite om, men det finns undersökningar som tyder på att

den åtminstone delvis sker redan på receptornivå, dvs

i ögats näthinna eller i örats snäcka (se Hernândes-

Peön, Scherrer och Jouvent i Evans och Robertson 1966).

Ur funktionell synpunkt kan vi nöja oss med att konsta-

tera att informationsinhämtandet styrs av vår uppmärk-

samhet och att denna vår uppmärksamhet kan variera såväl

vad beträffar inriktning som styrka. En förare som kör

på en måttligt trafikerad motorväg kan förväntas ha en

förhållandevis låg uppmärksamhetsnivå och uppmärksamheten

inriktad huvudsakligen på information som är relevant

för att han skall kunna hålla fordonet inom körfältet.

En förare som kör i en tät innerstadstrafik däremot
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kan antas ha en väsentligt högre uppmärksamhetsnivå och

en uppmärksamhetsinriktning som framför allt avser att

skaffa information om medtrafikanterna och i vad.mån de

kan tänkas utgöra hinder för hans körning.

Uppmärksamheten styrs dels av vår tidigareerfarenhet,

genom vilken vi lärt oss var den relevanta informationen

står att finna och vilken uppmärksamhetsnivå olika situa-

tioner kräver och dels av vår motivation, dvs av de mål

vi har för vårt beteende, som bestämmer vilken typ av

information vi skall söka efter.

Den information föraren får från trafikmiljön måste

vidare tolkas så att han får en bild av trafiksituatio-

nen, som kan ligga till grund för hans handlande. Denna

process har i figur 1 betecknats "perceptuell struktu-

rering". Den bild föraren bygger upp av trafiksituationen

antas vara beroende, förutom av den information han di-

rekt inhämtar från trafikmiljön, även av de förväntningar

han pçga sin tidigare erfarenhet har på hur trafikmiljön

skall se ut och fungera, dvs av tidigare inhämtad infor-

mation.

Med utgångspunkt från den bild av trafiksituationen, som

den perceptuella struktureringen resulterar i fattar

föraren slutligen beslut om vilka åtgärder han skall

vidtaga. Förarens beslut styrs förutom av den informa-

tion han får från trafikmiljön av hans motivation, dvs

av hans upplevelse av i vad mån de olika handlings-

alternativen som informationen erbjuder kan bidraga

till uppfyllelse av de krav han ställer på transporten.

Bilförare kan antas ha en hel uppsättning av olika mål,

som de önskar förverkliga i sin roll som trafikanter.

Det verkar dock rimligt att betrakta några mål sommer

övergripande än de övriga. Ett primärt mål måste vara

att förflytta sig från en plats till en annan. Vidare
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kan vi anta att förarna ställer vissa krav på hur denna

förflyttning skall ske.

1. Resan får inte ta längre tid än nödvändigt i anspråk.

Låt oss kalla detta motiv för framkomlighetsmotivet.

2. Resan skall ske utan att man tar skada till liv och

hälsa. Låt oss kalla detta motiv för säkerhetsmotivet.

Förarens dilemma som beslutsfattare är att han dels kan

tvingas välja mellan flera framkomlighetsalternativ

dels tvingas väga framkomlighetsmotivet och säkerhets-

motivet mot varandra eftersom dessa ofta står i motsats-

förhållande.

Det kan finnas skäl att skilja mellan två typer av

beslut. För det första beslut som bygger på fullständig

information, dvs de fall då föraren med säkerhet Vet vil-

ka utfall olika handlingsalternativ får. Vid denna typ

av beslut eller val föreligger knappast någon konflikt

mellan förarens olika motiv, han kan alltid välja det

alternativ som ger den kortaste restiden. Förarens vägval

med hänsyn till alternativa mål.kan sägas vara beslut av

denna typ. En förare som väljer väg i ett vägskäl med

vägvisarskyltar kan som regel känna sig helt säker på

att han kommer till de platser, som vägvisningen angav

för den väg han valde och att han inte kommer till någon

av de platser som angavs för de övriga vägarna.

Den andra typen av beslut är det som föraren alltså

tvingas fatta trots att han inte har fullständig informa-

tion. Det kan enligt ovan t ex innebära att han ej är

säker på Vilken av flera vägar han skall välja för att

nå ett visst mål. Osäkerheten kan bestå i frågor be-

träffande väglag, trafikbetingelser, parkeringsmöjlig-

heter etc. Det kan också innebära en konflikt mellan

förarens framkomlighetsmotiv och hans säkerhetsmotiv.

MEDDELANDE 2 8 9



Dessa beslut brukar benämnas riskfyllda beslut, eftersom

de alltid innebär en risk för att föraren väljer ett

handlingsalternativ, som Sämre tillfredsställer hans

motiv än ett annat, beroende på den bristfälliga informa-

tionen. Denna typ av beslut kan antas vara vanliga i

trafik beroende på förarens begränsade kapacitet att

inhämta och bearbeta information, men även beroende på

att trafikmiljön inte tillhandahåller den nödvändiga

informationen, eller presenterar den på fel sätt.

Felaktigt val av vägvalsalternativ orsakar kanske inte

direkt olyckor men ger upphov till köer och tidsför-

dröjning och dåligt kapacitetsutnyttjande av vägnätet.

Därmed torde det också via irritation och förlängd

exponeringstid medverka till höjd olycksfrekvens. Dess-

utom har studier visat att tveksamheten i vägvalspunk-

terna ofta utlöser plötsliga manövrer vilka i sig ut-

gör en potentiell risk.

Omkörningssituationen är ett exempel på en situation där

föraren ofta tvingas fatta riskfyllda beslut. För att

utan risk för misslyckande kunna fatta beslut om att köra

om ett fordon eller att avstå från omkörningen måste

föraren skaffa sig fullständig information om sådana

variabler som hastighet på eget, omkört och eventuellt

mötande fordon, längden på den tillgängliga fristräckan,

hur lång tid omkörningen kommer att ta i anspråk osv.

Det har visat sig att förare har mycket dålig förmåga

att skaffa sig den nödvändiga informationen (se t ex

Björkman 1963, Crawford 1963, Farber and Silver 1967 och

Rumar och Berggrund 1973). Detta innebär att föraren, hur

han än beslutar, riskerar att fatta ett felaktigt beslut

dvs ett beslut, som leder till ett annat utfall än han

väntat sig. Antingen kan han avstå från omkörningen i

vilket fall han riskerar att missa ett omkörningstill-

fälle eller också kan han företa omkörningen i vilket

fall han riskerar att råka ut för en olycka.
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En strävan vid utformningen av trafikmiljön bör vara att

minimera det antal riskfyllda beslut som föraren tvingas

fatta,.Detta kan ske antingen genom att man eliminerar

behovet av den information som föraren ej klarar av att

inhämta t ex genom att man bygger nya vägar, breddar

vägar, inför planskilda korsningar, stigningsfält och

mittrefug som skiljer mötande trafik etc eller genom att

man förbättrar förarnas möjlighet att inhämta den nöd-

vändiga informationen genom att införa olika typer av

informationssystem.

VILKEN INFORMATION-BEHÖVER FÖRAREN?

Låt oss först fundera över hur förarens bild av trafik-

miljön bör se ut föratt den skall vara användbar för de

uppgifter föraren har att fullfölja, dvs hur ser resul-

tatet ut av den process som i figur 1 betecknas percep-

tuell strukturering. Vi kan visserligen aldrig direkt

studera dennaprocess eller den bild den resulterar i,

men vi kan genom att analysera de krav, som ställs på

förarens beteende, fastställa vissa egenskaper som denna

bild bör ha för att han skall kunna klara dessa krav.

Fördelen med att söka beskriva hur förarens upplevelser

av trafikmiljön ser ut eller kanske snarare bör se ut är

att det kan ge oss hypoteser om vilken information föra-

ren måste ha för att kunna konstruera denna bild av

miljön.

En viktig egenskap som vi med säkerhet kan säga att

förarens bild av trafikmiljön måste ha är att den skall

kunna ge föraren en uppfattning om inte endast hur

trafikmiljön ser ut för tillfället utan även hur den

kommer att gestalta sig under den närmaste tidsperioden.

Pçga att informationsinhämtning och informationsbear-

betning tar tid i anSpråk liksom det tar tid att genom-

föra olika fordonsmanövrer är det nödvändigt att föra-

ren har en sådan uppfattning av den trafiksituation han

VTI MEDDELANDE 289



befinner sig i att han kan förprogrammera sitt beteende

för en viss tidSperiod (se Cumming 1964).

Gibson och Crooks (1939) har konstruerat en modell över

förarens perceptuella strukturering som uppfyller kravet

på att föraren skall ha en sådan information att han

har möjlighet att förprogrammera sitt beteende över ett

kortare tidsintervall - för fordonsmanövrering. Man

tänker sig att föraren organiserar den information han

'får i termer av ett "fält för fri körning". Detta fält

beskriver i ett givet ögonblick inte det körfält som

för tillfället är fritt från hinder utan det körfält

som enligt förarens uppfattning kommer att vara fritt

från hinder då han passerar det. "Fältet för fri körning"

har en Spatial utbredning men är inte fixerat i den fy-

siska miljön utan har föraren eller fordonet som fast

referenspunkt.

Vidare tänker man sig att föraren har en uppfattning om

vad man kallar "minimum stopping zone". StOppzonen be-

står av det område inom vilket föraren ej anser att han

kan stanna sitt fordon.

I termer av denna modell för den perceptuella organisa-

tionen kan förarens uppgift beskrivas som att han skall

styra sitt fordon så att det ligger mitt i "fältet för

fri körning" ochhan skall reglera hastigheten så att

"stoppzonen" alltid är mindre än fältet för fri körning.

Figur 2 återger en trafiksituation där en av bilisternas

"fält för fri körning" liksom hans "stOppzon" är inri-

tade.

Kvoten mellan "fältet för fri körning" och "stOppzonen"

kan betraktas som ett uttryck för den risk föraran tar.

Ju större denna kvot är ju större kan förarens säker-

hetsmariginaler sägas vara.
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Figur 2. Exempel på hur "fältet för fri körning" och
"stOppzonen" kan se ut för en förare i en
trafiksituation. Figuren är hämtad från Gibson
ooh Crooks (1938) A theoretical field analysis
of automobil driving.

Förarens uppgift kan med utgångSpunkt från denna modell

och från antagandet att föraren söker åstadkomma en så

säker och snabb transport som möjligt sägas vara att in-

hämta information från trafikmiljön om hur storthans

"fält för fri körning" och hans "stOppzon" maximalt är

och att anpassa hastighet och fordonsmanövrer så att

"stOppzonen" alltid är mindre än "fältet för fri körning".

Förutsägelser av den typ, som krävs ikh: att föraren

skall få en realistisk uppfattning om vilken utsträck-

ning hans "fält för fri körning" och hans "stOppzon"

har i varje givet ögonblick, kräver även i mycket enkla

trafiksituationer kunskaper om en mycket stor mängd

egenskaper hos såväl föraren själv och hans fordon som

hos den trafikmiljö i vilken han färdas, liksom om hur

dessa egenskaper varierar och hur de är relaterade till

varandra. Den största delen av denna kunskapsmängd är

emellertid inte unik för just den situation föraren

befinner sig i, varför han kunnat inhämta den tidigare.

Det är denna kunskapsmängd, som utgör förarens tidigare

erfarenhet och som kan antas spela en stor roll för hur

han upplever trafikmiljön (se fig 1). De egenskaper i
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trafiksituationen han behöver ha information om är givet-

vis endast de egenskaper om vilka han hyser en osäkerhet.

På i princip samma sätt som föraren i denna manövrerings-

situation skaffar sig en uppfattning om relationen mellan

hur situationen kommer att utvecklas ochsina egna manöv-

reringsalternativ torde man kunna antaga att han går till

väga då det gäller att välja väg när alternativa möjlig-

heter föreligger. Han väger sina och bilens egenskaper

mot vägens längd, kvalitet, trafikregleringar, för-

väntat väglag och trafikintensitet. Många av dessa variab-

ler har han möjlighet att bedöma om inte annat så utifrån

erfarenhet. Men om någon händelse inträffat - t ex att

'det skett en olycka, att ett Vägarbete inletts, att en

parkeringsplats fyllts - så har föraren inte ens teore-

tiskt möjlighet att utnyttja detta vid sitt besluts-

fattande om man inte tillför denna speciella information

på något sätt. Man kan säga att medan information om sta-

tionära förhållanden och regler fortfarande icke kan anses

tillfredsställande löst så känner man dock några olika

metoder för att reducera osäkerheten i dessa avseenden

(t ex konventionella vägmärken). Men information om

(händelser kräver nya metoder och ny teknik.

Man kan med utgångspunkt från det ovan sagda säga att

informationsöverföring är det samma som reduktion av

osäkerhet och att den mängd information som överföres

genom ett givet meddelande är lika med den osäkerhets-

reduktion det åstadkommer hos mottagaren. Exempelvis

för en förare, som kör på en isig vinterväg ger en var-

ningsskylt, som varnar för halka, ingen information,

han visste redantidigare att vägen var hal. För en föra-

re, som färdas på en torr väg med i övrigt goda frik-

tionsförhållanden ger samma skylt däremot en väsentligt

information, som gör detmöjligt för honom att bättre

bedöma hur hans "stOppzon" kommer att förändras.
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En trafiksignal ger förare mer information än en skylt

som anger att han har skyldighet att lämna korsande tra-

fik företräde. I det förra fallet 'reduceras hans osäker-

het om huruvida han måste stanna framme vid korsningen

eller ej i det närmaste fullständigt - visar signalen

grön/gul signalbild måste han inhämta ytterligare infor-

mation för att veta hur han skall bete sig. I det senare

fallet däremot måste han alltid inhämta ytterligare infor-

mation innan hans osäkerhet är fullständigt reducerad.

Med utgångspunkt från resonemanget ovan kan man alltså

säga att föraren behöver den information, som reducerar

hans osäkerhet om hur han skall kunna förverkliga sina

krav på en snabb och säker transport. En viktig förut-

sättning för att informationen verkligen skall kunna

fylla denna uppgift är att den gör det möjligt för föraren

att förutsäga hur trafiksituationen kommer att utveckla

sig över en viss tidsperiod.

över hur lång tidsperiod förarens förutsägelse av trafik-

_situationens utveckling minst måste sträcka sig bestäms

i manöversituationen av den "stOppzon" han har till sitt

förfogande. "Stoppzonens" utsträckning bestäms i sin tur

dels av yttre förhållanden som vägens friktionsegenska-

per, lutning och linjeföring men dels också av föraren

själv genom hans val av hastighet. Detta innebär att föra-

ren i stor utsträckning själv kan reglera sitt behov av

information. Är föraren osäker om hur trafiksituationen

kommer att utvecklas kan han minska sin hastighet och

därmed sin "stOppzon" för att kompensera för sin osäker-

het.

Detta kan också uttryckas så att ur trafiksäkerhetssyn-

punkt är inte det väsentliga att förarens osäkerhet

om trafiksituationen reduceras så mycket som möjligt

utan att han har en realistisk uppfattning om hur stor

hans osäkerhet är.
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Ex. Ur trafiksäkerhetssynpunkt kan vertikalkurvor på en

lång raksträcka innebära en olycksrisk pçga att förarna

kan förledas att tro att de har.bättre sikt än vad de i

själva verket har. För att åstadkomma en förbättrad fram-

komlighet i denna situation är det givetvis nödvändigt

att plana ut vägen eller att ge den en helt ny dragning.

För att åstadkomma en bättre säkerhet däremot är det i

princip tillräckligt att upplysa förarna om hur brist-

fällig hans information är t ex genom att införa omkör-

ningsförbud.

Ovanstående resonemang bygger dock på antagandet att

de säkerhetsmarginaler, :ann trafikanterna kräver Vid

sina bedömningar är oberoende av vilken framkomlighet

de erbjudes. Det kan emellertid finnas anledning att

misstänka att om trafikanternas framkomlighet begränsas

i alltför hög grad så söker de kompensera för detta genom

att minska sina säkerhetsmarginaler.

Den närmast till hands liggande lösningen på detta prob-

lem skulle vara att man ger vägarna en sådan standard

att de erbjuder en framkomlighet som står i överens-

stämmelsexmaiförarens krav. AV ekonomiska skäl är detta

givetvis orealistiskt. Vad man däremot borde kunna göra

är att underlätta för trafikanterna att bättre utnyttja

den framkomlighet som vägen erbjuder. Detta kan bäst

åskådliggöras genom ett exempel. Låt oss säga att en

förare under en förhållandevis lång tid legat bakom en

långtradare och väntat på ett omkörningstillfälle. Ju

längre tid han legat där desto ivrigare kan vi anta att

han är att verkligen få genomföra omkörningen, så att

han så småningom blir beredd att acceptera allt mindre

siktsträckor som tillräckliga för att genomföra omkör-

ningen. Man kan tänka sig att föraren resonerar ungefär

på följande sätt: "Nu har jag legat bakom det här fordo-

net så länge och hittills har det inte funnits någon

siktsträcka, som varit så lång som denna. Den är visser-

ligen i kortaste laget men det kommer troligen inte några
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längre siktsträckor längre fram. Om jag verkligen skall

Åkomma förbi det här fordonet är det därför bäst att jag

tar chansen nu". Den intressanta frågan är: Skulle föra-

ren ha Väntat med sin omkörning om han fått information

om att det fanns en tillräckligt lång siktsträcka eller

ett stigningsfält eller ha avstått om en mycket lång och

långsam kö fanns ett par kilometer längre fram.

Om det skulle Visa sig att förarnas omkörningsbenägen-

het påverkas av vilken kunskap de har om den sikt,

linjeföring, trafik och trafikhinder som vägen kommer

att erbjuda dem över en viss vägsträcka i färdriktningen,

så skulle det innebära att vägens säkerhetsstandard

skulle kunna höjas enbart genom att upplysa förarna om,

hur långt de har till nästa vägavsnitt, som ur väg-

geometrisk synpunkt kan erbjuda en acceptabel omkörnings-

situation. Det skulle dessutom kunna innebära att ny-

konstruktioner av stigningsfält och uträtning och bredd-

ning av kortare vägavsnitt skulle kunna ge större bidrag,

än som nu är fallet, till såväl faktisk som upplevd

säkerhet.

På samma sätt skulle information om trafikhinder, köer,

vägarbeten, broöppningar, blixthalka och liknande mer

eller mindre akuta händelser i trafikmiljön bidraga

såväl till ett Optimalt utnyttjande av befintligt Väg-

nät som till ökad säkerhet.

Sammanfattande synpunkter

 

1. att trafikanten behöver information, som reducerar

hans osäkerhet om hur han skall tillfredsställa de krav

han ställer på en snabb och säker transport.

2. att den information föraren får måste göra det möjligt

för honom att förutsäga hur trafiksituationen kommer att

utveckla sig över ett längre eller kortare tidsintervall

beroende på egenskaper hos väg, trafik och trafikregle-

ring.
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3. att om en förares osäkerhet om hur en given trafik-

miljö är beskaffad minskar så ökar som regel direkt hans

frakamlighet medan säkerheten troligen påverkas indi-

rekt.

4. att det ur trafiksäkerhetssynpunkt är viktigare

att ge förarna sådan information att de inte underskattar

sin osäkerhet om trafikmiljöns beskaffenhet än att

minska deras osäkerhet om trafikmiljön i sig.

Redan här bör påpekas att punkten 4 inte får förleda

informatören att varna för händelser som icke säkert

inträffar. Effekten av ropet "vargen kommer" är blott

alltför välkänd. Denna problematik behandlas nedan.

VILKEN KAPACITET HAR FÖRAREN ATT SKAFFA SIG DEN NÖD-

-VÄNDIGA INFORMATIONEN?

Som framgår av figur 1 så utnyttjar föraren då han skaf-

far sig en bild av trafikmiljön dels den information han

får från trafikmiljön via sina sinnen och dels de för-

väntningar, som hans tidigare erfarenhet skapar.

Förarens kapacitet att inhämta och bearbeta information

Vår förmåga att inhämta information från vår omvärld har

utvecklats för en helt annan situation än den tekniskt

ofta mycket avancerade miljö vi står inför i dag. Detta

gör att vår perceptuella förmåga har vissa begränsningar

relativt de krav, som den tekniska miljön ställer. När

det gäller biltrafik så kan det uttryckas så, att vi

har en perceptuell utrustning, som svarar mot de krav

som ställs då man i dagsljus färdas fram i promenadtakt

eller på sin höjd springer, men som vi tvingas använda

oss av i en situation där vi färdas med hastigheter som

är mångdubbelt större ochunder dåliga ljusförhållanden.

Trafikmiljön har endast i ringa grad, ur informations-

processynpunkt, anpassats till dessa höga hastigheter.
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Bilförarens största begränsning vad gäller hans förmåga

att inhämta och bearbeta information relativt de krav

trafikmiljön ställer är därför den tid informations-

processen tar i anspråk (se t ex Cumming 1964).

Sensoriêäâ_äss§ä§§2229ê5

Människan mottar information genom att hennes sinnen

registrerar förändringar i den stimulering hon utsätts

för från den omgivande miljön. För att en stimulering

över huvud taget skall registreras krävs att den har

en viss ndnimistyrkau .Man brukar tala om den absoluta

tröskeln för en viss typ av stimulering. För att en

förändring i stimuleringsstyrka skall kunna registreras

krävs att förändringen är av en viss minimistorlek.

Man brukar tala om differanströskeln för en viss typ

av stimulering.

Den senare typen av trösklar torde vara den, som i bil-

förarsituationen är den som är av störst intresse, efter-

som vi som bilister alltid har att registrera stimulus-

-signaler mot en bakgrund av brusstimulering - möjligen

med undantag för speciella situationer i mörker eller

dimma. Sensoriska trösklar för olika typer av visuell

stimulering från trafikmiljön brukar framför allt be-

skrivas i termer av upptäcktsavstånd, dvs det längsta

avstånd på vilket en trafikant kan Upptäcka en given

stimulus. Detta kan anses vara ett funktionellt sätt

att beskriva förarnas sensoriska kapacitet, eftersom

det inte är tillräckligt att bilföraren kan registrera

den nödvändiga informationen utan att han dessutom måste

kunna göra det i så god tid att han kan förprogrammera

sitt beteende över ett visst tidsintervall.

I figur 3 ges ett exempel på sensoriska trösklar av

denna typ hämtat från en undersökning av upptäcktsav-

ståndet för olika typer av fotgängarreflexer (Berggrund-

& Rumar 1975).
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anordning - i

. Figur 3. Reflexanordningars synbarhet i förhållande
till deras reflexförmåga och storlek

-Av figur 3 framgår t ex att en reflex, som har reflex-

förmågan 6 (mod/cm2)/lux (motsvarar reflexförmågan för van-

liga vägmärken) och en reflekterande yta om 20 om2 är

möjlig att upptäcka på ca 120 m avstånd medan en reflex

med samma reflexförmåga men som har en reflekterande yta

som är fyra gånger så stor, är möjlig att upptäcka på

ca 150 m avstånd. Parentetiskt kan nämnas att en fot-

gängare i mörka kläder utan reflexer är möjlig att upp-

täcka på ett avstånd om ca 30 m vid mörkerkörning.

En absolut tröskel eller en differenströskel kan sägas

specificera de betingelser under vilka en given stimulus-

signal ur fysiologisk synpunkt är möjlig att registrera

för människan. I exemplet ovan anges tröskeln för en

stimulussignal från en fotgängarreflex i termer av

reflexens reflexförmåga, den reflekterande ytans storlek

och det avstånd på vilket reflexen är möjlig att upp-

täcka. Till detta bör läggas att det reflekterande ljuset

var Vitt ljus från bilstrålkastare, att eXperimentet
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genomfördes i mörker och att den tid försökspersonerna

hade på sig att upptäcka reflexen inte begränsades av

försöksledaren. Det är alltså inte tillräckligt att be-

skriva den sensoriska tröskeln för en viSs typ av stimu-

lussignal enbart i termer av den fysikaliska styrkan

på signalen. Generellt kan sägas att alla faktorer, som

kan antas påverka styrkan av den stimulering som når

receptororganet från stimulussignalen och differensen

eller kontrasten mellan denna stimulering och den stimu-

lering som når receptororganet från stimulussignalens

omgivning, måste Specificeras för att man skall få en

korrekt bild av under vilka omständigheter stimulus-

signalen är möjlig att registrera.

En förutsättning för att en sensorisk tröskel, beksriven

i termer av de betingelser under vilka en given stimulus-

signal är möjlig att upptäcka, skall ge en generellt

giltig bild av människans förmåga att registrera denna

signal är givetvis att denna förmåga inte varierar i allt

för hög grad. Normalt varierar den sensoriska kapaciteten

i mycket liten utsträckning mellan individer. Synskärpe-

defekter är visserligen mycket vanliga men dessa kan som

regel avhjälpas med korrektionslinser. Vidare kan nämnas_

att ca 8% av den manliga befolkningen uppvisar någon typ

av färgseendedefekt huvudsakligen s k röd/grön-färgblind-

het.

Även om variationen mellan individer vad avser sensorisk

kapacitet är liten så har vi att räkna med en väsentlig

inomindivid variation beroende på olika typer av fenomen.

Viktigast är kanske den nedan berörda uppmärksamhets-

inriktningen men även rent sensoriska fenomen såsom

adaption torde bidraga.'Ur funktionell synpunkt kan

den sensoriska adaptionen sägas innebära att människan

kan anpassa sin sensoriska referensram till de krav mil-

jön ställer, ungefär på samma sätt som man på vissa mät-

instrument kan välja olika skalor beroende på inom vilket
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mätområde man önskar mäta. Så kan vi t ex vid mörkerkör-

ning urskilja stimulussignaler som endast uppvisar bråk-

delar av de intensiteter som krävs för att de skall vara

upptäckbara i dagsljus. Den variation i sensorisk kapaci-

tet, som beror på adaption kan alltså i stort ses som en

tillgång, som innebär att vår sensoriska utrustning anpas»

sas till de krav som miljön ställer.

Adaptionen är emellertid en tidskrävande process, vilket

skapar problem då stora förändringar i stimuleringsnivå

inträffar på kort tid, vilket ofta förekommer vid bil-

körning.

Hastiga förändringar av de krav somställs på förarens

kapacitet att inhämta och bearbeta information är ett

generellt problem vid bilkörning som vi kommer att åter-

komma till nedan.

Ett annat problem med den sensoriska adaptionen är att V

den medför att vi kan ha svårigheter att registrera fort-

farighetstillstånd. Ju längre tid en förare håller en

konstant hastighet desto mer adapteras han till den sti-

muluskonfiguration som svarar för hastighetsupplevelsen,

vilket innebär att hans direkta upplevelse av hastigheten

försvagas. Detta avslöjas i den stund då föraren tvingas

att ändra sin hastighet, i det att han ofta missbedömer

de bromssträckor som krävs eller att han upplever en gi-

ven hastighetsreduktion som väsentligt större och en

hastighetsökning som väsentligt mindre än vad denfaktiskt

är.

Att en stimulussignal är upptäckbar ur fysiologisk syn-

punkt för en bilförare innebär emellertid inte att han

med säkerhet faktiskt upptäcker den. Ex,1xaupptäckts-

avstånd som presenteras i figur 3 gäller för förare, som

har blicken riktad mot den punkt i miljön där reflexen
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finns och som har en mycket stark förväntan på att

det faktiskt finns en reflex att upptäcka. Det avstånd

på vilket reflexen upptäckes.bör rimligen vara väsent-

ligt kortare för den bilist, som färdas i normal lands-

vägstrafik dels därför att han inte kontinuerligt kan ha

uppmärksamheten inriktad mot vägkanten eftersom han även

har andra trafikanter än fotgängare att ta hänsyn till

och dels därför att sannolikheten för och därmed hans

förväntan på att det skall uppträda en fotgängare på

vägrenen i ett givet ögonblick torde vara mycket liten.

Huruvida en stimulussignal upptäckes eller ej är alltså

beroende av förutom stimulussignalens upptäckbarhet ur

fysiologisk synpunkt även av förarens uppmärksamhets-

inriktning och uppmärksamhetsnivå. Som framgår av figur

1 styrs förarens uppmärksamhet av hans motivation och

av hans tidigare erfarenhet. Erfarenhetens betydelse för

uppmärksamhetsnivån och uppmärksamhetsinriktningen berörs

nedan i kapitlet "Erfarenhetens betydelse för den bild

av trafikmiljön bilföraren skaffar sig". Att motivationen

dvs de mål föraren har för sitt beteende spelar en roll

för hans uppmärksamhet torde vara uppenbart. Om man kom-

mer till en tätort där man önskar stanna en stund har

man uppmärksamheten inriktad på att i första handhitta

en parkeringsplats och inte på att finna genomfartsleden

genom samhället, - vilket i och för sig kan skapa problem

när man.senare skall fortsätta resan.

Men uppmärksamheten kan även påverkas av själva stimulus-

signalen. En förutsättning för att stimulussignalen över

huvud taget skall uppmärksammas är givetvis att den har

en sådan intensitet och uppvisar en sådan kontrast mot

bakgrundsstimuleringen att den ligger över den sensoriska

tröskeln. Om man ökar intensiteten på stimulussignalen

och därmed kontrasten mot den omgivande stimuleringen så

ökar stimulussignalens uppmärksamhetsvärde dvs chansen
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för att den verkligen skall upptäckas.IhL!Uppmärksamhets-

värdet för en polisman klädd i fältgrå overall torde vara

betydligt lägre än för en polisman som är klädd i poli-

sens Vita regnkappa även om stimuleringen i båda fallen

ligger långt över den sensoriska tröskeln.

En stimulussignals uppmärksamhetsvärde är även beroende

av det sätt på vilket den presenteras. Som nämnts ovan

är människans perceptuellautrustning speciellt inrik-

tad på att registrera förändringar i miljön. Detta med-

för att en stimulussignal som ger en diskontinuerlig sti-

mulering ofta har ett högre uppmärksamhetsvärde än den

som ger en kontinuerlig stimulering. Så har t ex en

fritt hängande reflex som ger en blinkande signal ett

högre uppmärksamhetsvärde än en fast reflex som ger en

kontinuerlig signal.

I trafiken torde det ofta inträffa att flera signaler

konkurrerar om uppmärksamheten. Man måste som informa-

tör därför vara klar på att om man maximerar signal-

värdet för en viss information kan man råka ut för att

man fokuserar uppmärksamheten åt ett håll och därmed

försämrar sannolikheten för att en annan information

skall nå föraren.

Begränsningar i förarens kapacitet att tolka den senso-

riska informationen

Den sensoriska stimuleringen ger upphov till enkla upp-

levelser av typ ljushet, färg, tonhöjd osv. För att

dessa upplevelser skall bli meningsfulla måste de kombi-

neras med varandra och ställas i relation till människans

tidigare erfarenhet. Karaktäristiskt för människans tolk-

ning av den sensoriska informationen är alltså att den

är beroende av i Vilken situation den sensoriska informa-

tionen ges. Ex.1n1vit husvägg upplevs som lika vit vare
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sig vi betraktar den i månsken eller i solljus trots

att den mängd ljus som reflekterar från väggen i det

förra fallet endast är enbråkdel av det ljus som reflek-

teras i det senare fallet. Man har lyckats visa att

detta beror på att vår ljushetsupplevelse inte i första

hand är beroende av den absoluta mängden ljus som reflek-

teras utan av kvoterna mellan de ljusmängder som olika

ytor i omgivningen reflekterar. Detta fenomen kallas

ljushetskonstans. En sådan strävan efter konstans i vår

upplevelse av omvärlden är karaktäristisk för perceptions-

processen. Dvs vi strävar efter att tolka förändringar

i den sensoriska stimuleringen från olika stimulusobjekt

i termer av attdet är den situation i Vilken vi regi-

strerar vår omgivning som förändras och inte stimulsob-

jekten själva. Exgcm1vi ser en bil och upplever att

projektionen på näthinnan av bilen ökar i storlek så

tolkar vi inte detta så att vi ser en bil som växer utan

så att avståndet mellan oss och bilen minskar. Olika ty-

per av konstansfenomen kan antas spela en avgörande roll

för vår förmåga att bedöma mer komplexa variabler som

avstånd, hastighet och tid. Detta innebär att i de

fall stimuleringen från den omgivande miljön begränsas

som t ex i mörkertrafik så riskerar man inte endast att

väsentlig information går förlorad utan även att den in-

formation man faktiskt får misstolkas. Exglüiförare som

kör i mörker och får se ett par bakljus framför sig kan

göra allvarliga missbedömningar av avståndet till det

framförvarande fordonet beroende på om hans antagande

om vilket avstånd det är mellan bakljusen på fordonet

är korrekt eller ej. Under dagsljusförhållanden har det

emellertid visat sig att bilförare som regel har en god

förmåga att bedöma avstånd i trafiken medan de däremot

visar sig ha svårigheter vid bedömningar av medtrafikan-

ternas hastigheter (se tex Jones och Heimstra 1964 och

Norling 1963).
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Som tidigare nämnts måste den information föraren in-

hämtar resultera i någon typ av förutsägelse av hur

trafiksituationen kommer att utvecklas. Hanmåste alltså

utnyttja den information han får för att bedöma hur

hans medtrafikanter kommer att bete sig och på Vilket

sätt olika åtgärder som han själv kan vidtaga kan tänkas

komma att påverka trafiksituationen. Dessa förutsägelser

är troligen till stora delar beroende av förarens tidiga-

re erfarenhet och hans kunskaper. Så kan han på goda grun-

der förutsäga att ett mötande fordon kommer att hålla

sig på vägens vänstra sida, att han ej kommer i konflikt

med korsande trafik om han passerar en signalreglerad

korsning mot grön signalbild osv. Men i vissa fall är

föraren inte hjälpt av sin tidigare erfarenhet utan

hänvisad att göra sina bedömningar direkt med utgångs-

punkt från den information han kan hämta från den kon-

kreta trafiksituationen. Det finns anledning att miss-

tänka att förare har svårigheter att klara av dessa

typer av bedömningar. Ex,2[ett experiment (Björkman 1963)

uppmanades förare att bedöma var de skulle möta ett

mötande fordon. Det visade sig att förarna oberoende av

hastighetsskillnaden mellan det egna och det mötande

fordonet bedömde att möteSpunkten låg ungefär i mitt-

punkten mellan de båda fordonenvid bedömningsögon-

blicket. Norling (1963) har kunnat Visa att detta be-

dömningsfel inte kan förklaras med utgångpunkt från

missbedömningar av de inblandade fordonens hastigheter

utan att förarna tydligen inte klarar av att kombinera

den tillgängliga informationen på ett korrekt sätt.

Med de höga hastigheter som förekommer i trafiken och

med tanke på den tid det tar att genomföra olika manöv-

rer är den tid det tar för föraren att inhämta och

bearbeta information en kritisk faktor. Undersökningar

har visat att människan tycks fungera som ett enkana-

ligt informationssystem (se Sanders 1966), dvs den
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information som krävs för ett givet beslut måste först

färdigbehandlas innan man kan börja behandla informa-

tion för ett nytt beslut.

Flera studier har visat att bilförare har begränsad

kapacitet att inhämta information från flera samtidigt

presenterade skyltar. Grovt sett kan man säga att två

skyltar presenterade samtidigt utgör gränsen för vad

man kan räkna med att majoriteten förare klarar.

Detta faktum understryker det ovan berörda förhållandet

att om man tillför nya märken i en viss situation måste

man ha klart för sig att sannolikheten för att en annan

information skall försvinna ökas. Vidare har man visat

att ju mer information, som krävs för ett beslut desto

längre tid tar informationsprocessen i anspråk (se

Hick 1952). - Mängden information som krävs för ett

beslut kan något förenklat uttryckas i termer av mängden

möjliga handlingsalternativ innan man fått informationen.

Ju mer osäker föraren är om något förhållande desto mer

information krävs för att han skall få full kunskap om

de verkliga förhållandena. Ex: För att från en Vägvisar-

tavla få reda på vilken väg man skall välja krävs mer

information ju fler vägalternativ som finns upptagna

på tavlan.-

De krav som ställs på den hastighet varmed föraren mås-

te inhämta ooh bearbeta information bestämmes av:

1. Den mängd beslut föraren måste fatta över en viss

vägsträcka.

2. Den mängd information som måste inhämtas för varje

enskilt beslut.

3. Informationens fördelning över vägsträckan.

4. Den hastighet föraren håller.
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Det är givet att ju snabbare en förare kör över en väg-

sträcka, som kräver att en given informationsmängd in-

hämtas,-desto mer information måste inhämtas per tidsen-

het. Detta gör också att föraren i stor utsträckning själv

kan reglera de krav, som ställs på den hastighet varmed

informationen måste inhämtas. Ur säkerhetssynpunkt kan

det därför sägas vara betydelselöst om en väg är mycket

informationskrävande eller ej så länge föraren klarar

av att anpassa sin hastighet och sin uppmärksamhet till

de rådande kraven. En livlig innerstadsgata som kräver

att förarna inhämtar och bearbetar mycket stora mängder

information har inte med nödvändighet en. lägre säker-

hetsstandard än en förhållandevis informationsfattig

landsväg. Ur framkomlighetssynpunkt däremot är det givet-

vis en fördel ju lägre krav på informationsprocessen som

ställs.

Den begränsade hastighet varmed en förare kan inhämta

och bearbeta information medför däremot en risk för olyc-

kor så snart han inte förmår att anpassa sin hastighet

till de krav som vägen ställer. Detta innebär att vi kan

vänta oss att finna den största olycksbelastningen på de

vägar, som har ojämnt fördelade krav på informations-

processen. Dvs om en förare anpassar sin hastighet och

sin uppmärksamhetsnivå till en väg, som ställer förhål-

landevis låga krav på informationSprocessen och han

plötsligt kör in i en mycket informationskrävande situa-

ett Vägarbete,

ett komplicerat-vägkors, trafikolycka, fordonskö e dyl -

är risken uppenbar att han inte hinner skaffa sig all

den information han behöver förrän det är för sent.

Generellt gäller att informationskravens storlek i sig

inte behöver påverka säkerheten, medan de möjligheter

förarna har att anpassa sig till rådande förhållanden

kan antas vara av största betydelse ur säkerhetssynpunkt.
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Faktorer som kan tänkas underlätta denna anpassning är

en jämn vägstandard och successiva övergångar mellan väg-

avsnitt.med olika standard.-När det förekommer t0ppar i

informationsbelastningen längs Vägen är det Viktigt att

sikten är så god eller att förvarning ges i så god tid

att föraren får tillräCkligt med tid på sigatt inhämta

och bearbeta informationen.

Erfarenhetens betydelse för hur föraren tolkar informav

tionen

Förarens tidigare erfarenhet av trafikkan antas ge ho-

nom en mer eller mindre specifik förväntan på hur trafik-

miljön ser ut och fungerar och även på var i trafikmiljön

den viktiga informationen är att hämta. Att förarnas sätt

att söka information verkligen påverkas av förarerfaren-

heter har bl a påvisats av Mourant och Rockwell (1972).

I denna undersökning registrerade man ögonrörelser under

körning på erfarna och oerfarna förare. Man fann en

skillnad mellan de båda förarkategorierna på så sätt att

de oerfarna förarna hade blicken fästad på körbanan be-

tydligt närmare det egna fordonet än vad de erfarna fö-

rarna hade. En möjlig förklaring till denna skillnad

är att den erfarne föraren skapat sig en så realistisk

förväntan på hur trafikmiljön fungerar att de klarar av

att förutsäga utvecklingen av trafiksituationen och att

förprogrammera sitt beteende över en längre tidsperiod

än vad de oerfarna förarna klarar av.

Skilladen mellan oerfarna och erfarna förare är i och

för sig inte av intresse i detta sammanhang. Av intresse

är däremot att förarna kan antas anpassa såväl sitt sätt

att inhämta information som sitt beteende som trafikanter

till de förväntningar de har på hur trafikmiljön funge-

rar.
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Man kan beskriva effekten av förarens erfarenheter på

så sätt att han med utgångSpunkt från sin erfarenhet

skapar en uppsättning hypoteser om trafikmiljön. Hype»

teser, som ständigt verifieras som t ex att det ej kommer

mötande trafik på höger körbana att man ej stöter på

fotgängare och cyklister på motorvägen, att inga hinder

dyker upp i en signalreglerad korsning om man passerar

på grönt ljus osv betraktas troligen så småningom som

fakta och föraren besvärar sig inte längre med att in-

hämta den information som krävs för att pröva dessa hypo-

teser. Den vane föraren får genom att han skaffat sig en

realistisk uppfattning om hur stora delar av trafikmiljön

ser ut och fungerar mer tid över för att skaffa den in-

formation som krävs för att pröva de osäkra hypoteserna.

En orsak till att unga förare är mer olycksdrabbade än

äldre förare torde vara att de yngre förarna pç;a sin

bristande erfarenhet inte hinner inhämta men framför

allt inte hinner bearbeta den nödvändiga informationen.

Man kan därför säga att vi bör utforma vår trafikmiljö

på ett så enhetligt sätt som möjligt eftersom detta inne-

bär en avlastning av den informationsprocess som föraren

svarar för.

Det finns emellertid även en risk med att man har starkt

etablerade förväntningar på hur trafikmiljön ser ut. Om

en trafiksituation nämligen inte stämmer överens med

förarens förväntan så ökar naturligtvis risken för att

han skall missa viktig information varigenom en olycka

kan inträffa. Detta innebär att det är viktigt att iden-

tifiera förväntningar förarna har och se till att trafik-

miljön verkligen står i överensstämmelse med dessa för-

väntningar (se Donald, Woods och Asce 1971). Ett exempel

på en trafiksituation, som förekommer i dag och som de

flesta förare troligen inte väntar sig att finna är upp-

farter och avfarter från vänster på vägar meden mitt-

remsa som skiljer körfälten för mötande trafik. Situatio-

nen är ovanlig, men desto mindre torde förarnas förväntan

vara på, att de riskerar att hamna på en avfart eller
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att de kan bli hindrade av långsam trafik, som kör ut i

deras körfält från vänster, då de kör på det vänstra kör-

fältet på en väg med mittremsa mellan körfälten för tra-

fik i olika riktningar.

Den typ av förväntan vi hittills talat om är en förvän-

tan som skapas genom förarutbildningen och en lång förar-

erfarenhet. Men vi har även att räkna med en annan typ

av förväntan. Tidigare har nämnts att föraren måste tol-

ka den information han får från trafikmiljön i termer

av hur trafiksituationen kommer att utvecklas. Dvs han

måste göra förutsägelser av vad som kommer att inträffa

under den närmaste tidsperioden. Man kan också uttrycka

det så att den direkta information han får från trafik-

miljön inte är intressant i och för sig utan det är de

förväntningar den väcker om hur trafiksituationen kommer

att utveckla sig som är av intresse.

Det är rimligt att anta att dendirekta.trafikinformationen

ej endast användes av föraren för att förutsäga vad som

kommer att inträffa inom det vägavsnitt över vilket han

har full sikt, utan att han även använder den direkta

informationen för att förutsäga hur vägen ser ut bortom

det sikthinder som begränsar synfält. Ex.lüh:man på en

bred rak väg med god beläggning och breda vägrenar har

man troligen en förväntan på att vägen ser i stort sett

likadan ut bortom sikthindret. Förväntan på att vägen

bortom sikthindret skall vara blockerad av en olycka

eller vara smal obelagd och mycket kurvig torde under

alla omständigheter vara mycket liten. Den förväntan man

har på hur trafikmiljön gestaltar sig bortom sikthindret

kan antas påverka såväl den hastighet man väljer som

den uppmärksamhet man ägnar trafiken. Detta gör att man

vid utformningen av trafikmiljön även måste ta hänsyn

till hur en trafiksituation skapar en förväntan på nästa

trafiksituation, så att det finns ett funktionellt sam-

band, som står i överensstämmelse med hur trafikanterna

kan antas förvänta sig att trafiken fungerar.
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Givetvis kan man inte undvika att trafikmiljön ofta för-

ändras på ett sätt som ej står i överensstämmelse med

förarens förväntningar. Det blir emellertid då speciellt

viktigt att man på något sätt ger förarna en möjlighet

att successivt anpassa sig till de oväntade förhållandena

och akuta händelser - att man genom lämplig information

reducerar den osäkerhet vars existens föraren ofta

inte ens är medveten om.

Vilka förare klarar av att inhämta och bearbeta den

nödvändiga informationen?

När vi skall förbättra vårt trafiksystem genom att an-

passa det till människans kapacitet att inhämta och

bearbeta information är det rimligt att fråga sig om

man inte även måste ställa vissa krav på människan. Dvs

är det rimligt att tänka sig att vi kan få ett trafik-

system, som är så utformat att samtliga trafikanter

kommer att klara av det eller skall vi ha en lägre am-

bitionsnivâ och i stället skydda den grupp av trafikan-

ter, som har den lägsta kapaciteten att klara av trafiken

genom att hindra dem från att köra bil.

Två frågor är väsentliga i detta sammanhang:

a) Skiljer sig människor åt vad avser deras kapacitet

att klara av de krav som ställs på dem i detta samman-

hang?

b) Om det finns en grupp som har markant lägre kapacitet

än andra individer, har vi då någon möjlighet att iso-

lera denna grupp så att de kan hindras från att köra bil?

Vi har redan tidigare påpekat att variationen i senso-

risk kapacitet mellan människor är mycket liten. Sam-

tidigt är det självklart att det finns människor med

grava sensoriska handikapp, vilka ej kan avhjälpas, och
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dessa kan givetvis ej utgöra någon norm för hur trafik-

systemet skall utformas. Detta gäller t ex blinda männis-

kor.

Nu vet vi från olycksstatistiken att det endast är en

mycket liten andel av bilisterna som råkar ut för olyc-

kor. Det ligger då nära till hands att anta att dessa

bilister, även om de inte är olika andra förare vad

avser sensorisk kapacitet, så har de en lägre kapaci-

tet som bilförare ur andra synpunkter, dvs vad gäller

att bearbeta informationen och att manövrera sitt fordon.

Det har genomförts många undersökningar för att söka

påvisa att det verkligen finns en sådan lågkapacitets-

grupp, dvs en grupp av "olycksfåglar". Det har visat

sig att det finns en liten andel av de förare som råkar

ut för olyckor som drabbas av fler olyckor än man skulle

vänta sig om olyckorna fördelade sig rent slumpmässigt

över förarpopulationen. Man har vidare sökt efter karak-

täristiska egenskaper för denna särskilt olycksdrabbade

grupp!

från de övriga förarna. Resultatet från denna forskning

som skulle kunna användas för att skilja ut dem

har varit nedslående. Den enda mer typiska egenskapen

för den särskilt olycksdrabbade gruppen är att den ut-

görs av yngre förare. Det visar sig vidare att merparten

av den högre olycksbelastningen yngre förare har kan för-

klaras av att de har mindre erfarenhet än övriga förare.

Att förare har olika mängd erfarenhet från bilkörning

är givetvis något vi får lov attacceptera i varje form

av trafiksystem. Genom korrelationsstudier kan man även

påvisa samband mellan olycksbenägenhet och en del andra

personbeskrivande variabler än ålder och förarerfarenhet,

men dessa samband är så svaga att de ej är användbara

för att sålla bort de mindre lämpliga förarna.

Om de förare som råkar ut för olyckor inte skiljer

sig från andra förare, vilken är då förklaringen till
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att just de drabbats av olyckor? Den rimligaste förkla-

ringen tycks vara att även om variationen mellan förare

i kapacitet att klara av de krav trafiken ställer är

liten så kan kapaciteten för en och samma förare varie-

ra högst avsevärt. Det kan bero på sådana faktorer som

trötthet, alkohol (även lagliga mängder är prestations-

nedsättande), medicin, tillfälliga distraktioner av

olika slag osv.

Med denna utgångspunkt kan man anta att många olyckor

inträffar pçga att tillfälliga kapacitetssvackor hos

föraren, som beror på ennormal variation i kapacitet,

råkar inträffa samtidigt som trafikanten råkar hamna i

en särskilt kapacitetskrävande situation. Detta inne-

bär att trafikmiljön och informationssystemen i trafi-

ken inte kan anpassas till någon trafikantkategori, som

uppfyller vissa minimikrav vad avser kapacitet att klara

av de krav som ställs. De måste i stället anpassas till

de tillfälliga kapacitetssvackor alla normala förare kan'

antas vara drabbade av.

Sammanfattande synpunkter

 

1. För att människan över huvud taget skall kunna upp-

täcka en stimulussignal krävs att denna har en viss mi-

nimistyrka, den s k absoluta tröskeln.

2. För att människor skall kunna urskilja en stimulus-

signal mot en brusbakgrund krävs en viss minimiskillnad

i stimulusintensitet mellan signal och bakgrund, den 8 k

differenströskeln.

3. Den sensoriska tröskeln mätt i termer av stimulus-

signalens intensitet och kontrast mot bakgrunden varie-

rar beroende på alla faktorer i situationen som påverkar

intensiteten i den stimulering som når receptororganet.
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4. Människans sensoriska utrustning är inriktad på att

registrera förändringar i miljön varför problem kan upp-

stå då hon behöver registrera fortfariga tillstånd. Det

allvarligaste problemet härvidlag i samband med bil-

körning är s k "fartblindhet".

5. För att en stimulussignal skall upptäckas måste den

förutom att vara sensoriskt registrerbar även uppmärksam-

mas. Huruvida signalen uppmärksammas beror dels på föra-

rens motivation, uppmärksamhetsnivâ och uppmärksamhets-

inriktning men även på signalens utformning och på de

signaler den konkurrerar om uppmärksamheten med.

6. Människans tolkning av en stimulussignal är beroende

av den omgivning i vilken den presenteras. En begräns-

ning av informationen från den omgivande miljön som t ex

vid mörkerkörning kan leda till allvarliga feltolkningar.

7. Föraren måste för att kunna framföra sitt fordon

snabbt och säkert kunna göra förutsägelser av hur trafik-

situationen kommer att utvecklas. Precisionen i de pre-

diktiva bedömningar förarna gör tycks emellertid vara låg.

8. Ju mer information föraren behöver för att fatta ett

beslut desto längre tid tar informationsprocessen 1 an-

språk.

9. Människor kan inte bearbeta information för flera be-

slut parallellt, vilket gör att ju fler beslut, som

skall fattas, desto längre tid tar informationsprocessen

i anspråk.

10. Den tid föraren har på sig att fatta ett beslut är

beroende av sådana faktorer som den hastighet han håller,

den mängd information varje beslut kräver, den mängd

beslut som måste fattas över en given vägsträcka och

informationens fördelning längs Vägen.
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11. Förarna kan antas etablera förväntningar på hur tra-

fikmiljön ser ut och fungerar med utgångSpunkt från sin

tidigare erfarenhet. Det är därför Väsentligt att konste_

ruera trafikmiljön så att den i möjligaste mån överens-

stämmer med förarnas erfarenhet.

12. Den trafiksituation trafikanten befinner sig i kan

antas skapa förväntningar på hur trafiksituationen längre

fram kommer att se ut. Det är därför viktigt att i god

tid ge bilisterna information om oväntade förändringar

i trafikmiljön.

HUR SKALL INFORMATIONEN TILL BILFÖRARE VARA UTFORMAD

FÖR ATTDE SKALL HA EN MÖJLIGHET ATT BYGGA UPP EN

MENINGSFYLLD BILD AV TRAFIKMILJÖN

Informationen måste vara relaterad till de mål trafikan-

terna har för sitt beteende

Vi har ovan beskrivit informationsöverföring som reduk-

tion av förarnas osäkerhet om hur de skall bete sig för

att uppnå de mål de har för sitt beteende. Det är därför

en förutsättning för att trafikanterna verkligen skall

ta hänsyn till den information, väghållaren söker förmedla

till dem, att de verkligen upplever att informationen

reducerar deras osäkerhet om hur de skall förverkliga

sina mål. Om man t ex ger bilister information om vilken

hastighet de bör hålla, i form av en rekommenderad hastig-

het, för att kunna passera en serie samordnade signaler

utan att behöva stanna, så är en förutsättning för att

trafikanterna verkligen skall ta hänsyn till informa-

tionen, för det första att de förstår vad den rekommen-

derade hastigheten innebär och för detandra att de anser

det stå i överensstämmelse med deras mål att hålla den

rekommenderade hastigheten för att undvika att behöva

stanna vid någon signal. Många seriekOpplade signaler
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är t ex utformade så att om man kör tillräckligt fort

hinner man igenom på föregående fas.

Direkt och indirekt målinriktad information

En bilförare ser varningsmärket "barn". Detta väcker en

mer eller mindre stark förväntan på att han skall få se

barn på eller vid vägen och att han eventuellt måste vid-

taga åtgärder för att undvika att köra på något av dem.

Något senare passerar han en skola, och barn strömmar ut

från skolgården och korsar körbanan.

Föraren får här information på två sätt dels genom var-

ningsmärket och dels genom att han får se barnen passera

gatan.

Låt oss göra det rimliga antagandet, att föraren är

starkt motiverad att undvika att köra på något barn.

Åsynen av barnen, som korsar gatan, ger honom då en

mycket viktig information och även om han aldrig tidigare

sett barn korsa en gata så kommer han troligen att stanna

sitt fordon. Han behöver inte lära sig vilket beslut han

skall fatta i denna situation. - Däremot måste han lära

sig hur han skall verkställa detta beslut.-

Åsynen av varningsskylten däremot ger icke föraren någon

information om han icke lärt sig vad denbetyder.

Dessa två typer av information skiljer sig ur ännu en

väsentlig synpunkt. När föraren ser barnen korsa vägen,

så kan han vidtaga åtgärder, som direkt leder till mål-

uppfyllelse, dvs han kan stanna sitt fordon. När han ser

varningsmärket däremot, kan han endast vidtaga åtgärder,

som indirekt leder till måluppfyllelse, nämligen åtgär-

der, som gör honom beredd att stanna, om något barn

skulle Visa sig på vägen. Han kan t ex höja sin uppmärk-

samhet och sakta farten.
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I inlärningspsykologiska sammanhang brukar dessa två

typer av information betecknas som obetingade respektive

betingade stimuli. Med obetingade stimuli avses stimuli

som utan inlärning, dvs obetingat, leder till beteenden

som tillfredsställer individens behov eller motivation.

Med betingade stimuli avses stimuli, som genom inlärning

gör att individen Uppvisar beteenden, som innebär en

förberedelse för den obetingade stimuleringen. Termerna

obetingade resPektive betingade stimuli brukar främst

användas, då det är fråga om enkla stimulus-reSponspar

där ett givet stimuli utan att individen är medveten om

det resulterar i en given re3pons. I informationsöverfö-

ringen i förare-fordon-trafikmiljösystemet är vi dock

mer intresserade av hur föraren tolkar den stimulering

som når honom. Därför kommer här termerna "direkt" res-

pektive "indirekt målrelaterad information" att användas

i stället för termerna obetingade respektive betingade

stimuli.

Direkt målrelaterad trafikinformation är sådan informa-

tion som tillåter föraren att direkt vidtaga åtgärder

för att förverkliga sina mål dvs"att förflytta sig snabbt

till resans mål% att undvika "att kollidera med hinder",

"att ej begå någon trafikförseelse" osv. Exempel på di-

rekt trafikinformation är position, hastighet och rörelse-

riktning och dessa variablers förändring hos olika tra-

fikanter, hinder, signaler, Vägvisare, förbudsmärken osv.

Indirekt målrelaterad trafikinformation är sådan informa-

tion, som hos trafikanten väcker förväntan på direkt in-

formation och som gör det möjligt för honom att vidtaga

åtgärder, som förbereder honom för den direkta informa-

tionen.

Ex en förare kommer fram till en korsning där han har

skyldighet att lämna den korsande trafiken företräde.

Han ser ett fordon på den korsande Vägen. För att veta om
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han kan passera korsningen eller ej behöver han informa-

tion om vilken hastighet detta fordon håller. Fordonets

,hastighet är alltså direkt målrelaterad information i

detta fall. Låt oss säga att föraren inte kan bedöma

hastigheten men att han kan se vilken typ av fordon det

är. Han passerar om det är en traktor men väntar om det

är en sportbil. Genom inlärning har han en förväntan om

skillnad i hastighet beroende på fordonstyp. Fordonsty-

pen är alltså en indirekt målrelaterad information i

detta fall. Våra varningsmärken utgör andra exempel på

indirekt målrelaterad information.

Förbudsmärken och påbudsmärken liksom de vanliga röd-gul-

gröna signalerna kan sägas förmedla information som är

direkt relaterad till målet att undvika "att begå några

trafikförseelser". Men de kan även betraktas som in-

formation, som är indirekt relaterad till målet "att und-

vika hinder". Det är t ex rimligt att anta, att stOpp-

märket icke endast åtlydes därför, att det är ett trafik-

brott att inte göra det utan även därför, att det väcker

en förväntan om att det kan förekomma korsande trafik,

som icke kommer att lämna företräde.

Tillförlitlighet och betydelsefullhet - två aspekter

på den indirekt målrelaterade informationens värde för

trafikanten

Den indirekta målrelaterade informationen väcker förvänt-

ningar på direkt målrelaterad information. Eller annor-

lunda uttryckt den indirekta informationen användes av

trafikanten för att göra förutsägelser om den direkta

informationen.

Information, som användes för att göra förutsägelser,

möjliggör mer eller mindre tillförlitliga förutsägelser.
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Ex det varningsmärke som varnar för "vilda djur" har an-

tagligen en mycket dålig tillförlitlighet. En förutsä-

gelse att man kommer att möta en älg" har troligen en

endast obetydlig större chans att vara korrekt, om den

görs i anslutning till ett varningsmärke för vilda djur,

än om den görs i anslutning till ett skogsområde vilket

som helst. Ett förvarningsmärke för hastighetsbegräns-

ning å andra sidan har en mycket hög tillförlitlighet,

då det nästan alltid, då detta märke förekommer, tillåter

föraren att göra en korrekt förutsägelse, att det kommer

en hastighetsbegränsning.

Om en förutsägelse är korrekt så kan den vidare vara av

större eller mindre betydelse för individens möjligheter

att realisera sina mål. Ex varningsmärket "vägkorsning"

kan sägas ge mer betydelsefull information än varnings-

märket för "korsning där förare av fordon på korsande

väg har skyldighet att lämna företräde". I det förra

fallet gäller högerregeln och trafikanten måste vara upp-

märksam på trafiken från höger för att undvika kollision.

I.det senare fallet behöver föraren inte alls ta hänsyn

till informationen.

Den indirekta informationens tillförlitlighet och betyw

delsefullhet bestämmer i vilken utsträckning trafikanten

tar hänsyn till informationen. Det verkar rimligt att

informationens tillförlitlighet och grad av betydelse-

fullhet i viss mån kan kompensera varandra, på så sätt

att en låg tillförlitlighet kan kompenseras av en hög '

grad av betydelsefullhet och tvärtom.
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Tillförlitligheten hos den indirekt målrelaterade in-

formationen är beroende av sambandet med den direkt mål-

relaterade informationen

För att det skall vara meningsfullt att tala om informa-

tion måste det finnas något om vars tillstånd man är osä-

äker. Dvs detmmåste finnas en variation, en variabel, som

kan anta två eller flera värden. Att få information är

alltså att få reda på vilket värde variabeln har vid ett

visst tillfälle. För att förenkla den följande framställ-

ningen kommer de variabler, som är bärare av trafikin-

formation att betraktas som variabler, som endast kan

anta två värden s k dikotoma variabler. Man kan säga,

att en sådan variabel kan anta värdena "signal" respektive

"ej signal". Sådana dikotoma variabler är t ex "förekomst

av hinder - ej förekomst av hinder" och "förekomst av

varningsmärke - ej förekomst av varningsmärke". Utifrån

kunskapen om värdet i en indirekt variabel gör trafikan-

ten en förutsägelse av vilket värde den direkt målrela-

terade variabeln har. För att en sådan förutsägelse skall

vara möjlig för föraren, måste sannolikheten för signal

i den direkta variabeln vara högre om signal givits i den

indirekta variabeln, jämfört med om ingen signal givits.

Det finns skäl att skilja mellan två typer av variabler,

som är bärare av indirekt målrelaterad information, be-

roende på arten av de samband de uppvisar med variabler,

som är bärare av den direkt målrelaterade informationen.

Den ena typen av indirekt målrelaterad information bygger

på samband, som förekommer naturligt i trafikmiljön. Det

ovan givna exemplet (se sid 33) där förare antogs kunna

utnyttja fordonstyp för att kunna förutsäga, vilken has-

tighet ett mötande fordon har, hör till denna kategori.

Ett annat exempel är sambandet mellan händelsen "en buss

som stannar vid en hållplats" och händelsen "fotgängare

som passerar gatan". Åsynen av den stannande bussen kan
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antas väcka en förväntan hos passerande bilförare, att

fotgängare kommer att passera gatan.

Den andra typen av indirekt information bygger på samband

mellan av väghållaren utplacerade symboler och de variab-

ler, som är bärare av den direkt målrelaterade informan

tionen. Exempel: Vägmarkeringar, signaler, vägmärken

o dyl. Sambandet mellan denna symboliska information och

den direkt målrelaterade informationen är helt beroende

av, hur väghållaren placerat ut dessa symboler.

De naturligt förekommande sambanden mellan indirekt och

direkt målrelaterade variabler lär sig trafikanten som

regel att utnyttja, genom den praktiska erfarenheten han

får av trafikmiljön. Sambandet mellan den symboliska in-

formationen och den direkt målrelaterade informationen

kan trafikanten även lära sig genom rent teoretiska stu-

dier.

Framställningen kommer i fortsättningen i första hand

att behandla indirekt målrelaterad symbolisk information.

Man kan tala om tre olika typer av samband mellan den-

direkt och indirekt målrelaterade informationen.

a. Det objektiva sambandet, dvs det samband som faktiskt

föreligger i trafikmiljön.

b. Det samband som väghållaren önskar åstadkomma.

c. Det subjektiva sambandet, dvs det samband, som trafi-

kanten faktiskt upplever. I detta fall kan det även

vara skäl att skilja på förarens medvetna och verbali-

serbara upplevelser och upplevelsen så som den av-

speglas i hans sätt att utnyttja informationen i sitt

trafikbeteende.

Dessa samband är naturligtvis icke oberoende av varandra.

Tvärtom bör de ofta vara ett eftersträvansvärt mål för

väghållaren, att de tre typerna av samband är identiska.
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Faktorer som kan tänkas_påverka sambandet mellan variab-

ler som är bärare av indirekt respektive direkt målrela-

terad information,

a. Kombinationen av två dikotoma variabler (signal -

ej signal) kan resultera i fyra olika händelser, som

framgår av tabell 1.

Direkt målrelaterad

 

 

variabel

Signal ej signal

Indirekt målrelaterad signal I II

variabel ej signal III IV

 

Tabell 1. Kombinationen av en indirekt och en direkt
målrelaterad variabel, då båda variablerna är
dikotoma ger upphov till följande händelse:
I signal i båda variablerna en s k "hit",
II signal i den indirekta men ej i den direkta
variabeln s k "false alarme", III signal i den
direkta men ej i den indirekta variabeln s k

"miss" IV ingen signal i någondera av variab-
lerna dvs korrekt frånvaro av signal i den in-
direkta variabeln.

 

Frekvensen av händelser markerade med I och IV i rela-

tion till händelser markerade II och III bestämmer det

objektiva sambandet och bestämmer därmed troligen även

i stor utsträckning det av trafikanten upplevda samban-

det.

Ur väghållarens synpunktbör det vara önskvärt att sam-

bandet är så stort som möjligt, dvs att alla händelser

är av typen I och IV. Detta är dock som regel ej möjligt

då väghållaren endast helt kan kontrollera den indirekt

målrelaterade variabeln. Ex Varningsmärket för farlig

kurva skulle.iidealfalletstå före kurvor i vilka ris-

ken för vältning eller avkörning är mycket stor och

endast vid sådana kurvor. Nu vet vi att en kurva innebär
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olika stor risk för vältning eller avkörning beroende på

sådana faktorer som fordonstyp, förare, hastighet, med-

trafikanter, väglag osv. Detta innebär att märket kommer

att stå före en del kurvor, som av vissa trafikanter icke

alls upplevs som farliga och icke heller är det, dvs

händelse II i tabell l är antagligen ofta förekommande.

Likaså innebär det att det med nödvändighet måste före-

komma kurvor utan varningsmärken, som för vissa bilister

i vissa situationer är farliga, dvs även händelse III kan

antas vara relativt ofta förekommande.

Det kan tyckas att av två onda ting så är händelse II att

föredra framför händelse III. Dvs man skulle sätta var-

ningsmärke framför varje kurva och på så sätt åstadkomma

att det alltid förekom varningsmärke då det förekom en

farlig kurva. Detta skulle innebära att alla händelser

av typ III förvandlas till typ I händelser. Men även att

en troligen ännu större del av typ IV händelser skulle

förvandlas till typ II händelser. Detta medför, att det

objektiva och därmed troligen även det subjektiva sam-

bandet mellan den indirekt och direkt målrelaterade varia-

beln skulle minska radikalt. Som nämnts ovan (se sid 34),

kan en låg tillförlitlighet hos en indirekt information

antagligen kompenseras av en hög validitet, dvs av att

den är mycket viktig för trafikanten. Detta innebär, att

som har låg tillförlitlighet

(typ III händelser) minime-

(typ II

händelser) kraftigt ökats, måste vara mycket betydelse-

fullt, för att trafikanterna skall ta hänsyn till informa-

den indirekta information,

därför att antalet

rats på bekostnad av att antalet "false alarme"

"missar"

tionen. Ex. Förekomst av varningsmärket "järnvägskorsning

utan bommar eller grindar" har samband med den direkt

målrelaterade variabeln "förekomst av - ej förekomst av

tåg på körbanan". Tillförlitligheten av denna information

kan dock sägas vara låg. Visserligen förekommer inga

"missar" (typ III händelser), dvs att tåg finns på kör-

banan trots att inget varningsmärke funnits. Men däre-

mot är "false alarme" (typ II händelser) mycket vanliga,

MEDDELANDE 289



41

dvs att varningsmärket funnits trots att inget tåg synts

till. Konsekvenserna av att inte ha tagit hänsyn till

informationen i det fall ett tåg verkligen passerar kan

emellertid antas vara så svåra, att föraren trots den

dåliga tillförlitligheten tar hänsyn till märket. Tåget

har ingen möjlighet att väja, varför det helt beror på

förarens informationsbearbetning, om en kollision skall

kunna undvikas.

b. Tiden från det att den indirekt målinriktade informa-

tionen ges till dess att den direkta informationen ges

påverkar sambandet mellan de två typerna av informations-

bärande variabler. Vad avser det objektiva sambandet är

det endast beroende av variationen av detta tidsintervall.

Dvs ju mindre denna variation är desto större är samban-

det. Det skulle vara märkligt att tala om ett samband, om

t ex tiden från det man upptäckt ett varningsmärke för

farlig kurva, till dess att man ser kurvan, ibland är nå-

gon sekund och ibland flera minuter.

När det gäller det subjektiva sambandet så påverkas detta

troligen även av intervallets längd. Detta kan antas bero

på att människan har en begränsad minneskapacitet. Ju

fler händelser som inträffar mellan de händelser som sva-

rar den den indirekt respektive direkt målrelaterade in-

formationen, ju mindre möjlighet kan människan antas ha

att uppfatta sambandet.

c. Sambandet mellan de indirekt och direkt målrelaterade

variablerna kan även antas variera, beroende på med hur

många direkt målrelaterade variabler en viss indirekt

målrelaterad variabel uppvisar samband. Ex. Varningsmär-

ket "avsmalnande Väg från höger" har samband endast med

en direkt målrelaterad variabel. Varningsmärket "Vägar-

bete" däremot kan antas ha samband med en rad direkta

variabler som "förekomst - ej förekomst av Vägarbete

och vägarbetsfordon", "avsmalnande väg", "asfaltbelägg-

ning - ej asfaltbeläggning" osv.
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Ju fler variabler som den indirekta variabeln uppvisar

samband med, desto svagare måste rimligen sambandet med

var ooh en av variablerna vara. Man skulle alltså kunna

säga att ju större precisionen är, vad avser dentyp av

händelser, som kan förutsägas utifrån en indirekt varia-

bel desto större är informationens tillförlitlighet.

Hur det objektiva sambandet påverkas av denna precision

är knappast av intresse. Detta är helt och hållet beroen-

de av hur snävt vi definierar den variabel som är bärare

av den direkt målrelaterade informationen. Ex. Om den

direkt målrelaterade informationen som varningsmärket

"Vägarbete" har samband med definieras som ovan är sam-

bandet lågt. Om det däremot definieras som "förekomst -

ej förekomst av Vägarbete" är sambandet högt.

Vilket samband väghållaren önskar åstadkomma i relation

till vilket samband trafikanten upplever är däremot en

fråga av största intresse i detta sammanhang. Det verkar

rimligt att anta att ju fler situationer väghållaren öns-

kar att en viss typ av indirekt information skall täcka

ju sämre blir överensstämmelsen mellan det av väghålla-

ren önskade och det av trafikanten upplevda sambandet.

Detta rör alltså frågan i vad mån väghållare och trafi-

kant är överens om vilket informationsinnehåll den indi-

rekt målinriktade informationen har.

Det starkaste sambandet och därmed den största tillför-

litligheten torde man få om den indirekta informationen

inte endast ger information om vilket värde den direkta

informationen kan väntas uppvisa. Ex Förbudsmärket för-

' bjuden vänstersväng kan stå före ett antal olika typer av

korsningar, det kan därför sägas ha ett lägre samband

med den direkta informationen än de påbudsmärken som i

stället direkt anger vilka manövrer som är tillåtna i

korsningen.
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.Sammanfattande SYnPunkter

'1. En förutsättning för att en förare skall inhämta och

utnyttja information är att denna underlättar hans möjlig-

het att förverkliga sina mål.

2. Föraren kan utnyttja dels information som direkt talar

om för honom vilka åtgärder han måste vidtaga - direkt

målrelaterad information - och dels information som han

genom inlärning lärt sig att förknippa med den direkta

informationen - indirekt målrelaterad information -.

3. Den indirekt målrelaterade informationen kan variera

vad avser såväl tillförlitlighet som betydelsefullhet.

De två egenskaperna kan troligen kompensera varandra på

så sätt att föraren även tar hänsyn till otillförlitlig

information om den har stor betydelse för honom och

vise versa.

4. Den indirekt målrelaterade informationens tillförlit-

lighet är beroende av hur föraren upplever sambandet

mellan den och den direkta informationen.

5. Styrkan i det av föraren upplevda sambandet mellan

den direkta och indirekta informationen beror på sådana

faktorer som:

a) andelen "hits" relativt andelen "missar" och "falska

alarm" (se tabell 1).

b) Tidsintervallets längd och variationen i tidsinter-

vallets längd mellan det att den indirekta och den direk-

ta informationen presenteras.

c) Precisionen i den indirekta informationen. Dvs hur

många olika variabler som är bärare av direkt målrela-

terad information med vilka den variabel, som är bärare

av den indirekt målrelaterade informationen, uppvisar

samband.
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^SLUTSATSER

Som framgår av den modell över trafikanter5 informa-

tionsbehandling i trafik, som presenterats, är denna

informationsprocess av central betydelse för det bete-

ende trafikanterna kommer att uppvisa och därmed för

trafiksäkerheten.

Av stor betydelse för informationsbehandlingen är bl a

följande faktorer om vilka vi behöver skaffa oss ökad

kunskap:

1. De motiv som styr trafikanternas beteende.

- Vilka anspråk på framkomlighet har man i olika

typer av trafiksituationer?

- Hur uppfattar trafikanten sin möjlighet att upp-

fylla säkerhetsmotivet?

- Hur handskas trafikanten med risker?

- Är det möjligt att påverka de motiv som styr

trafikantbeteendet?

2. Den kunskap trafikanten har om trafikregler, infor-

mationssystem, medtrafikanters beteende, fordons-

dynamiska egenskaper och trafikmiljöns utformning."

- Hur ser trafikantens uppfattning av vägtrafikens

funktionella egenskaper ut vid olika mängd av

erfarenhet av trafik, t ex innan han tagit kör-

kort, omedelbart efter det han tagit körkort,

10 år efter det han tagit körkort?

- Vilka möjligheter har vi att med pedagogiska

metoder öka validiteten i trafikanternas uppfatt-

ning om vägtrafikens funktionella egenskaper?

- Vilka möjligheter har Vi att genom förändringar av

trafikmiljön påverka vägtrafikens funktionella
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egenskaper på ett sådant sätt att vi fåren bättre

överensstämmelse mellan trafikantens förväntningar

Och de faktiska förhållandena?

- Vilken uppfattninghar trafikanterna om validite-

ten hos sina förväntningar på hur olika trafik-

situationer kommer att utvecklas?

3. De funktionella egenskaper som vägtrafiksystemet

faktiskt har.

- Hur samspelar trafikanterna med varandra och

den fysiska miljön i olika konkreta trafiksitua-

tioner, exempelvis vid passage av rondell, över-

gångsställe, korsningar med olika typer av före-

trädesregler, väjningsförlopp vid påfarter osv?

- Vilka cues tillhandahåller trafikmiljön som kan

göra det möjligt för trafikanterna att göra rea-

listiska förutsägelser av hur olika trafikekva-

tioner kommer att utveckla sig?

- Vilka cues tillhandahåller vägmiljön som gör det

möjligt för trafikanten att bedöma vilken infor-

mation han faktiskt har tillgång till och vilken

han saknar?

Det kommer att ta lång tid att fylla de kunskapsluckor

vi har rörande trafikanters informationsbearbetning.

Vissa luckor kanske överhuvudtaget ej går att fylla.

Lika fullt vill jag hävda att vi bör börja att ana-

lysera och förändra vår trafikmiljö med utgångspunkt

från de egenskaper hos den informationsprocess trafi-

kanterna svarar för. I de fall vi saknar tillförlitlig

kunskap är det troligen bättre att vi försöker lita

till rimlighetsöverväganden än att vi låtsas som om

problem t ex rörande trafikanters förväntningar inte

existerade.
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Man kan i bästa fall, med en sådan metod, åstadkomma

att man i det trafiktekniska arbetet kan utgå från hur

trafikanter faktiskt beter sig eller kommer att bete

sig istället för från hur de borde bete sig enligt

gällande trafiklagstiftning.
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