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FÖRORD

I samband med Vägarbete av mer omfattande karaktär där omledning av

trafiken är nödvändig konstateras ofta felkörningar och i vissa fall

olyckstillbud.

Problemen har sannolikt sin bakgrund i bristfällig utformning och place-

ring av lokaliseringsmärken. Dels motsvarar de inte till fullo bilförarnas

förmåga att observera märkena och dels ger de inte tillräcklig informa-

tion om vägvisningen och underlag för rätt beslut om den fortsatta

körningen.

För att förbättra förståelsen av lokaliseringsmärkena har trafiksäker-

hetsverket önskat prova ett par olika utformningar avlokaliseringsmär-

ken i laboratorie- och fältförsök.

Under hösten 1984 genomfördes med användande av väg- och trafikinsti-

tutets nya fordonssimulator en rad prov med olika kombinationer och

utformningar av dessa lokaliseringsmärken. Vidare provades två olika

utformningar av skyltar på entrafikerad genomfartsled under en period.

Resultaten av dessa två försök redovisas och diskuteras i detta medde-

lande.

För projektets praktiska genomförande svarade i simulatorförsöket Inger

Forsberg och Mats Lidström, VTI. Vid fältförsökets genomförande med-

verkade från TSV Roland Lithander och från VTI Sven-Åke Lindén och

Håkan Jansson. Birger Nygaard, VTI, har lett projektet och utarbetat

detta meddelande.

Linköping våren 1985
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Förståelse av olika tillfälliga lokaliseringsmärken i samband med vägar-
bete (Umleitung)

av Birger Nygaard
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 Linköping

REFERAT

Utformningar av lokaliseringsmärke för omledning av trafik vid tillfälli-

ga avstängningar av vägar vid Vägarbete etc i blå/orangefärgade kombi-

nationer har jämförts med utformningar i helorange.

Simulatorprov i VTI's fordonssimulator visar hos 19 försöksbilister bra

upptäckt och uppfattning av båda typerna, bäst hos blå/orange skylt med

fler än två ortsnamn.

Däremot är lokaliseringsmärken av provadtyp under fältförhållande i

verklig trafik inte tillräckligt för att effektivt leda trafiken av omled-

ningsvägen. Mindre än 3% reagerar korrekt på lokaliseringsmärkesanvis-

ningar, även då viss ökad uppmärksamhet är observerbar.
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II

Comprehension of different temporary road markings by road works
(Umleitung)

by Birger Nygaard
Swedish Road and Traffic Research Institute
5-581 01, Linköping, Sweden

ABSTRACT

Designs of road markings for rerouting of traffic at temporary road

closings by road work etc. in blue/orange combinations have been

compared to designs in orange colour.

Simulator tests in the VTI vehicle simulator with 19 subjects show good

detection and comprehension of both types, best on blue/orange signs

with more than 2 place names.

However, road markings of the tested type under field conditions in real

traffic are not sufficient to effectively guide the traffic through the

rerouting. Less than 3% react correctly on road markings, yet a

certain increased attention is observable.
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Förståelse av olika tillfälliga lokaliseringsmärken i samband med vägar-
bete (Umleitung)

av Birger Nygaard
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 Linköping

SAMMANFATTNING

Vägarbeten är ofta så omfattande att avstängning av hela vägen och

därav följande omledning av trafiken är nödvändig.

För att undvika missuppfattningar eller olyckor i samband med omled-

ningen önskar TSV göra informationen så entydig och lättfattlig som

möjligt.

Man har därför önskat prova om olika utformningar av lokaliseringsmär-

ken med helorange eller kombinationer av blå och orange fält placerade

på vanlig plats för vägvisningsinformation vid korsningar i tillräcklig

grad tillgodoser detta behov.

Vid försök i fordonssimulator och vid mätningar i fält har VTI undersökt

effekten av två grundtyper av utformningar. I båda typerna är omled-

ningsbehovet angivet genom överkryssning av ortsnamn i avstängd kör-

riktning och ortsnamnet i stället inplacerat i omledningsriktningen. I ena

fallet är hela tavlan orangefärgad som är en internationell färg för

information om tillfälliga arbeten och förändringar.

I det andra fallet är enbart det omplacerade ortsnamnet placerat på

orangefärgad botten.

VTI's fordonssimulator möjliggör snabb provning av många olika utform-

ningar av de två grundtyperna och totalt 84 korsningspassager med och

utan omledning har provats för var och en av totalt 19 försöksbilister.

Tekniska svårigheter och generella begränsningar i simulatorns möjlighet

att åstadkomma realistiskt uppdykande skyltar i vägmiljön har begränsat

provernas komplexitetsgrad.
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IV

Det framgår emellertid klart av resultaten att försöksbilisterna inte har

några svårigheter att uppfatta och tolka skyltarna korrekt. Det syns en

tendens till kortare uppfattningstider för skyltar med sammansatta blå-

och orangefärgade ytor.

Vid de kontrollerande proverna på riksväg 164/166 i Älvsborgs län där en

omledningsslinga över Dalsed ingår i lokaliseringsmärkenas anvisningar

ses emellertid bara mindre reaktioner på skylten och endast marginella

2-3% av de passerande följer skyltens anvisningar och omledningsslingan.

Å ena sidan framgår det således av försöken att det från skylten, oavsett

val av utformning i helorange eller blå/orange går att uppfatta korrekt

information om avstängningen och behovet att ta omledningsvägen. Men

som det framgår vid fältproven följer mycket få i verklig trafik

anvisningen antingen därför att de inte ser den eller därför att de under

dessa omständigheter inte tillmäter den betydelse; alternativt på grund

av allmänt svagt erkännande av den orange färgens betydelse.

-" Vid proven i Ed har inget Vägarbete synts och ingen avspärring av körfält

förstärkt informationen om att ta sig vidare via omledningsslingan. Utan

sådan tilläggsutmärkning, med de ökade påkörningsrisker som de innebär,

är det enligt dessa resultat inte möjligt att uppnå en effektiv omledning

av trafiken vid Vägarbete.
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Comprehension of different temporary road markings by road works
(Umleitung)

by Birger Nygaard
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01, Linköping, Sweden

SUMMARY

The extent of many road works often leads to a temporary closing of a

section of the road and a rerouting of the traffic.

In order to avoid misunderstandings or accidents in connection with the

rerouting The Swedish Traffic Safety Office (TSV) wants to make the

information as clear-cut and easy as possible.

Therefore, it has been desirable to test if different designs of signs with

orange or combinations of blue and orange fields placed in a common

place for road guiding information at intersections sufficiently fulfil this

need.

By tests in a vehicle simulator and by field measurements VTI has

studied the effects of two types of designs. In both types the need for

rerouting is noted by crossing of place names in the forbidden driving

direction and the name of the location put in the rerouting direction. In

one case the whole sign is orange coloured which is an international

colour for information of occasional works and changes.

In the other case only the replaced place name is shown on an orange

coloured bottom.

The VTI vehicle simulator makes it possible to get a rapid test of many

different designs of the two basic types and has been used for the tests.

Totally 84 intersections with or without rerouting have been tested by 19

subjects.
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Technical difficulties and general limits of the simulator to realistically

turn up signs in the road environment have limited the degree of

complexity of the tests.

Still, the results clearly show that the subjects don't have any difficulties

to apprehend and interpret the signs correctly. A tendency of shorter

apprehension times is observed for signs with blue- and orangeCOloured

surfaces.

By the controlled tests on main road 164/644 in Älvsborg county where

rerouting over-Dalsed is an integrated part of the information concerning

local signs, however, only smaller reactions on the sign are observed and

only marginally 2-3% of the passing vehicles follow the sign instructions

and the rerouting road.

On one hand the tests thus clearly indicate that it is possible to

apprehend from the signs information of the road closure and the need of

rerouting.

On the other hand the field tests show that very few in real traffic

follow the instruction either because they don't see it or because they

don't attach great importance to it under these circumstances; alterna-

tively due to general law recognition of the importance of the orange

colour.

By the tests in Ed no road work has been directly visible and no lane

block has reinforced the instruction to continue via the rerouting road.

Without such supplementary markings, with the increased risks of

collision, it is impossible - according to the results - to achieve an

effective rerouting of the traffic at road works.
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l. BAKGRUND

Omfattande vägarbeten leder ofta till behov av tillfällig avstängning av

hela vägen på en sträcka.

I dessa fall får man tillgripa omledning av trafiken via andra leder medan

vägarbetet pågår.

Tillfarten till dessa omfartsvägar finns ofta på ett visst avstånd från

själva vägarbetsområdet och på så långt avstånd från detta att man från

omledningspunkten inte alltid direkt kan se arbetsplatsen. Se figur 1

nedan.

Vägarbete

omledningåpunki

 

Figur 1 Omledningspunktens placering i förhållande till vägarbetet

I andra fall finns en lokalort mellan vägarbetet och omledningspunkten

och i dessa fall är det bara fjärrgående trafik som behöver ta sig fram på

omledningsvägen. Se figur 2 nästa sida.
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>|< Vägarbete

O lokalart

  

>

omledningspunkt

Figur 2 Omledningspunkt vid lokalort före Vägarbete

Av en rad orsaker önskar man vid utmärkningen av vägvisningen och de

nödvändiga 'tillfälliga lokaliseringsmärkena placera dem i samband med

den vanliga vägvisningstavlan. Denna är uppställd några hundra meter

från den karsning somounder vägarbetet blir den omtalade omlednings-

punkten.

Dels kan man tänka sig ett högt upptäcktsvärde när den placeras

tillsammans med vägvisningen, dels kan den integreras med vägvisnings-

tavlan eller helt ersätta den.

I figur 3 visas önskad form för placering av lokaliseringsmärken.

Vägarbete

Vägvisare med enbart inbyggda vagnummer

 

omledningspünkt

integrerad v'cigvisningstavla
E och lokaliseringsinfarmation

/\

 

M Placering av VägViSning vid Vägarbete med "Umleitung"
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Enligt internationella konventioner används orange färg på avmärkning

vid tillfälliga förändringar av trafiken såsom Vägarbete och dylikt.

Vid de olika utformningar av lokaliseringsmärken som har provats har

orange färgsättning använts, antingen i form av helorange tavlor eller

med ortsnamn på orangefärgad botten integrerat i vanliga blå Vägvis-

ningsskyltar.

Enhetliga symboler för avstängd väg vid Vägarbete finns inte i de

internationella konventionerna.

Man har för projektets prov enats om att på skyltarna ange avstängd väg

genom avkryssning av sträckan eller ortsnamnet med röda streck.

   
  PIARYD

HANSRYD

 

Figur 4 Markering för avstängd väg på "Umleitungsskylt"
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2. FÖRSÖK OCH RESULTAT

Bland de stora fördelarna vid användning av VTI-simulatorn i samband

med undersökningar av ev skillnader i prestanda hos skylten är tillgången

till ett elektroniskt bildsystem där talrika variationer och utformningar

av skyltar snabbt kan åstadkommas.

Genom att i slumpmässig rangordning för försökspersoner visa serier av

skyltar med olika utformning och placering av symboler och text kan

man konstatera ev skillnader i effekt hos enskilda faktorer, dvs vilka

utformningar som uppfattas snabbast och med minst antal fel.

Vidare kan man på detta sätt prova prestanda hos skyltutformningar med

all lokaliseringsinformation på orangefärgad botten eller vid skyltut-

formningar med kombinationer av blå och orangefärgade ytor med

ortsnamn.

För att öka provens grad av realism har VTI-simulatorns möjlighet att

åstadkomma en köruppgift också utnyttjats.

Man har lagt upp en rad "körslingor" motsvarande drygt 20 min körtid,

där försöksbilisten i slumpmässig ordning kommer att passera vägkors-

ningar.

Vid ankomsten till korsningen har i bildfältet framför honom visats en

bild av en vägvisningstavla, antingen normal eller med information om

avstängning och omledningsväg.

Före starten har ett körmål uppgetts för försöksbilisten så att han vid

'simulatorkörningen genom läsning och tolkning av de presenteradeskyl-

tarna vid korsningarna skall besluta om han skall svänga eller fortsätta

rakt fram.

Av praktiska skäl har varje "körslinga" avgränsats till att omfatta totalt

42 korSningar med skyltpresentationer.
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I bilaga A visas dessa 7 olika grundutformningar av lokaliseringsmärken

som man enades om att använda vid försöken. Fejkade ortsnamn har

använts för att motverka inlärningseffekter.

Med 42 korsningar. och 7 grundskyltar har sålunda varje skylttyp kunnat

presenteras 6 ggr inom varje "körslinga".

Ett egentligt "Umleitungs"-förlopp har inte genomförts. Bilföraren har

sålunda inte av omledningssträckan genom separata omledningsskyltar

(pilar) letts tillbaka till den ursprungliga vägen utan fortsatt på en "ny"

vägsträcka, där- senare omlednings- eller fortsättningsproblem kom att

dyka upp i korsningar.

VTI-simulatorns bildpresentation av väg- och trafikmiljöer är fortfarande

mycket ofullständig varför man både vid presentationen och utvärdering-

en av försöksbilisternas uppfattning och tolkning av skyltarna har måst

tillgripa vissa förenklingar jämte den redan omtalade onormala presenta-

tionen av skyltarna som plötsligt visades i full storlek under en viss tid

vid ankomsten till en korsning. I simulatorn kan man ännu inte låta en

skylt i vägsidan dyka upp i horisonten och växa fram naturligt. Man

bidrar härvid till en kraftig uppmärksamhetsinriktning på själva skylten

och dess innehåll och uppnår orealistiska uppptäcktsfrekvenser.

För att enkelt kunna konstatera i vilken män och med vilken skillnad i

snabbhet bilisten har uppfattat skyltens innebörd har också andra förenk-

lingar måst tillgripas.

Man har genom särskilda instruktioner bett bilisten "kvittera" med

kraftig bromsning när han sett och uppfattat meddelandet om omledning.

Härvid kan också reaktioner och reaktionstider konstateras utom i de fall

då han har missat och fortsatt framåt.

Också detta beteende är onormalt och man får vid utvärderingen av

resultaten beakta att man främst från dessa simulatorförsök kan dra

slutsatser om skillnader i upptäckts- och tolkningstider hos de olika

utformningarna mer än absoluta upptäcktsfrekvenser och övrig inverkan

på körning under realistiska förhållanden i trafiken.
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Totalt 19 försöksbilister av båda köneni åldern 19-32 år provades vid

simulatorförsöket. Varje försöksbilist fick först lära sig att köra i

simulatorn och fick sedan köra två olika körslingor med en liten paus

emellan.

Vid den första körningen fick han själv välja körhastighet och instruera-

des att försöka reagera så normalt som möjligt. I den andra körOmgången

skulle han emellertid försöka reagera så snabbt som möjligt när skylten

synts.

Då antalet missade skyltar är litet och otillräckligt för vettig analys,

redovisas enbart fördelningarna av medelreaktionstiderna för de 7 olika

skyltutformningarna som visas i bilaga A.

I tabell 1 nedan visas för alla 19 försökspersonerna medelreaktionstider-

na i första och andra köromgången för de 7 skyltarna.

Tabell 1 Medelreaktionstider för alla försökspersoner och skyltar

SKYLT NR 1 2 3 4 5 6 7

medeltid 1:a 1.43 1.47 1.44 1.37 1.41 1.50 1.45

medeltid 2:a 1.21 1.26 1.32 1.24 1.27 1.30 1.23

Antal observa- 106 209 139 71 138 138 210

tioner totalt

Skillnaderna är mycket små. Snabbare reaktioner märktes vid andra

köromgången som en följd av instruktionen härom. Endast skillnaderna

mellan skylt 1 och 3 vid den andra körningen är statistiskt signifikanta.

Under proven avde 10 första försöksbilisterna har en rad bildstörningar

tillsammans med lite oregelmässiga körinstruktioner kunnat bidra till

dessa låga skillnader i resultat.
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I tabell 2 visas därför motsvarande resultat för de 9 sista försöksbilister-

na.

Tabell 2 Medelreaktionstid för 9 utvalda försökspersoner. Alla skyltar

SKYLT NR 1 2 3 4 5 6 7

medeltid 1:a 1.54 1.54 1.50 l.46 1.49 1.61 1.56

medeltid 2:a 1.21 1.29 1.33 1.26 1.27 1.34 1.24

antal observa- 51 97 66 34 ' 67 66 - 97

tioner totalt

Emellertid framkommer heller inte vid denna sortering signifikanta

skillnader mellan skyltarna sinsemellan.

Som en karakteristisk tendens är att skylt nr 6 har de högsta värdena

både i tabell 1 och 2. Denna skylt är helorange med tre ortsnamn, därav

ett överkryssat.

Vid jämförelse med skylt nr 5 som också innehåller 3 ortsnamn, därav ett

överkryssat men på blå tavla med tillsatt orange del tycks denna

uppfattas snabbare även jämfört med andra skyltar.

Liknande jämförelse av skylt nr 2 respskylt nr 7 uppvisar inte samma

tendens och det kan sammanfattningsvis konstateras att ev skillnader i

upptäckt och tolkning under simulatorförsökets villkor är svåra att

konstatera. Om skillnader finns kommer de sannolikt att uppstå i

samband med lokaliseringsmärken med många ortsnamn med bäst pres-

tanda hos blå/vit-orange tavelutformning.

I fält har man inte möjlighet att på samma sätt prova olika utformningar

mot varandra som i simulatorn utan man får under en period försöka

konstatera inverkan på körbeteendet av ett par varianter.
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I Älvsborgs län vid Ed lyckades man hitta en vägsträcka med bra

betingelser för att genomföra fältförsöket.

Som synes av figur. 5 nedan passerar 164L och 166 i riktning mot Norge i

en 3-vägskorsning vägen till Dals-Ed. Via denna tillfart är det möjligt att

göra en kort omledningsslinga osynlig från 164/166. Även befintlig

vägvisningstavla uppfyllde de önskade kraven på typ och placering före

korsningen.

NORGE

\é___\

f_i_ngerat \|vagarbefe " | omledningsslinga(skylt EJ uppsfülldl |
4

l
___! > DALSED

  

vögvisningstuvlc:
(se figur 6a)

161.
166

 

Figur 5 Skiss över försökssträcka och omledningsslinga

Man enades om att prova varianter av både helorange och blå/orange

typ.

Den ursprungliga vägvisningstavlan (I), det helorange lokaliseringsmärket

(II) och den blå/orange tavlan (III) visas i figur 6a, 6b och 6C på nästa

sida.
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164 STRÖMSTAD

166 HALDEN

DEU

 

  

Figur 6a Befintlig vägvisningstavla vid försökskorsning

  

    

ED
-- 164 STRÖMSTAD

166iHALDEN

 

 

Figur 6b Första provade "Umleitungsskylt"

   

i

ED -

164 STRÖMSTAD

166 HALDEN;

 

Figur 6C Andra provade "Umleitungsskylt"
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På sträckan färdas dagligen ett stort antal fordon på genomfart mot

Norge och andra fjärrmål så man på förhand rimligen kunde anta att rakt

fram körande fordon, representerande trafik som inte återvände över

dagen, kom att passera stället.

Om de därför uppfattade och reagerade rätt på de tillfälligt uppställda

lokaliseringsmärkena skulle de svänga till höger i 3-vägskorsningen och

ta sig vidare fram via omledningsslingan.

Skillnader i effekt skulle härefter direkt konstateras vid jämförelse av

reaktionerna mellan de två utformningarna och också av reaktionerna

under vanliga förhållanden.

I provet ingick sålunda tre tester:

l., Mätningar med vanlig vägvisningstavla (I)

(Antal, hastighet och placering av rakt fram och svängande fordon)

Referensmätning

2. Mätningar med hel-orange lokaliseringsmärke (II)

3. Mätningar med blå/vitt lokaliseringsmärke med orange plattor (III)

Hastighet och placering mättes i sex punkter på sträckan förbi skyltarna

och fram mot korsningen (se också figur 7 nästa sida).
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164/166

Figur 7 Fältförsök i ED, sept 1984. Plan för givarplacering

Vid jämförelse av hastighetskurvorna i figur 8 nedan och skissen över

mätsträckan i figur 7 ses övergripande att den förväntade skillnaden i

hastighetsförlopp hos de rakt fram körande och de högersvängande är

synbar redan vid passagen av skylten vid mätpunkt 2.
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Figur 8 Medelhastigheter hos lätta fordon, svängande och rakt fram
körande .

Det syns också att medelhastigheterna både vid första mätpunkten och

därefter är ganska lika, mest utpräglat hos de svängande.

Frågan är däremot om de små skillnaderna i medelhastighet hos de rakt

fram körande vid proven med omledningsskyltarna (II) och (III) är

signifikanta och uttrycker reaktion på dessa skyltar.

I tabell 3 nedan visas hastighetsskillnaderna i km/h för de två lokalise-

ringsmärkena (II) + (III) jämfört med den vanliga vägvisningstavlan' (I) för

rakt fram körande.
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Tabell 3 Hastighetsskillnader för "Umleitungsskyltarna" jämfört med
vanlig vägvisningstavla

MÄTPUNKT

diff.hast. skylt III'

diff. hast. skylt III

2 3 4 5 6

0.6 1.3 1.6 1.6 2.0 3.3
2.1 2.7 3.0 2.2 3.3 . 3.7

De något större differenser i hastighet vid mätpunkt 5 och 6 hos skylt III

är statistiskt signifikanta på 5% nivå. Trots svagare signifikans (10%

nivå) syns också vid tavla 2 en tendens till inbromsning jämfört med

normalsituationen.

I figur 9 visas skillnaderna i fordonens placeringsavstând från höger

vägkant på sträckan fram mot korsningen.

cm

140 '-

130*

 

©®® ©®©

,rå

l/

/ .v-

/ g_/
I ;5.

\ va.
.\ /j // -

o :normal (I)

4» = orange (11)
0 = blå + orange (IH)

Figur 9 Placeringsavstånd i cm från höger vägkant hos lätta fordon,
svängande och rakt fram körande
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Också här syns, om än mycket mindre utpräglat, en övergripande skillnad

mellan rakt fram körande och svängande. Det syns också att vid

skyltarna (II) och (III) drar fordonen som kör rakt fram lite mer mot

höger än normalt.

Skillnaderna är emellertid mindre och inte statistiskt signifikanta.

Att alla fordon fram mot mätpunkt 3 drar mot höger och därefter mot

vänster skylls på väggeometrin och visar denna mätvariabels höga

upplösningsförmâga.

Sammanfattningsvis tycks proven med lokaliseringsmärken bidra till

smärre förändringar i hastigheter och sidoläge hos passerande fordon.

Detta indikerar att skyltarna har synts men inte uppfattats korrekt eller

lett till korrekt reaktion.

Av observationerna av fördelningarna i rakt fram körande ochsvängande

vid de tre mättillfällena redovisade i tabell 4 nedan framgår nämligen

särskilt tydligt att bara ett par procent tolkar innebörden av skyltarna

(II) och (III) korrekt och kör av omledningsslingan.

Tabell4 Fördelning av rakt fram körande och svängande vid de 3
mättillfällena

Antal vid (I) 100 219 -

Antal vid (II) 98 154

Antal vid (III) 106 180

Sammanfattningsvis syns utmärkning av omledningsvägvisningar enbart

med lokaliseringsmärken placerade i samband med eller som ersättning

för den vanliga vägvisningen inte ha någon effekt. Trots liten reaktion

fortsätter de flesta rakt fram i stället för att använda omledningssling-

an.
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