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FÖRORD

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) har genomfört en studie av ett extra

mötesljus av fabrikat REMARK.

Studien är en utvidgning av en tidigare utvärdering av samma mötesljus.

Den har beställts av Styrelsen för teknisk utveckling (STU) och har

bekostats till lika delar av STU och Transportforskningsberedningen (TFB).

Projektledare har varit Bertil Morén som också skrivit rapporten.

Maria Olausson har genomfört fältintervjuerna samt datorbearbetning av

både enkät- och fältintervjuer.

För att kunna bedöma fältförsökets omfattning gjordes före start en

statistisk analys. För denna analys har Stig Danielsson svarat.

Vid fältförsöken har Inger Forsberg, Sven-Olof Lundkvist och Anders

Haraldsson medverkat. I arbetet med datorbearbetning av resultaten har

Carl-Adolf Öström medverkat.

Ann-Sofie Senneberg har svarat för utskrift av rapporten.
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REMARK MÖTESLJUS - Utvärdering av enkätstudie och .fältförsök

av Bertil Morén och Maria Olausson
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 Linköping

SAMMANFATTNING

Möte mellan fordon på väg under mörker innebär ökad risk då siktsträckan

med halvljus är kort. Olika förslag för att förbättra siktsträckan med

halvljus har genom åren förts fram. Inga dramatiska förbättringar har dock

skett.

Undersökning aven extra mötesljusstrålkastare hargenomförts i syfte att

utreda om detta extra ljus dels av förarna upplevs ge en förlängning av

siktsträckan och dels om mötande påverkas negativt.

Undersökningen består av en enkätundersökning bland 101 professionella

förare av buss, lastbil och personbil som provat mötesljuset i normal trafik

samt av intervjuer med 111 förare i mötande fordon.

Resultatet visar att merparten av deförare som provat mötesljuset anser

att det ger en förbättring av siktsträckan vid möte. Den situation där

mötesljuset synes ge den största nyttan är den ökade synbarheten av

busshållplatser och väntande passagerare. Intervjuerna av förare i mötande

fordon visar dock att 30% anser sig störda eller bländade av tillslaget

mötesljus.

Nu provat extra mötesljus utvärderades första gången 1982. Försöket avsåg

då uppmätning av siktsträcka till hinder på vägen vid möte. De slutsatser

som då framfördes om för stark bländning av mötande kvarstår.

Ett extra ljus som fyller de krav som tidigare specificerats och ytterligare

diskuteras i här föreliggande rapport skulle förlänga siktsträckan och öka

säkerheten vid möte.
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Remark meeting beam - Evaluation of an inquiry and field tests

by Bertil Morén och Maria Olausson
Swedish Road and Traffic Research Institute
5-581 01 Linköping Sweden

SUMMARY

Opposing vehicles on roads in darkness constitute an increased risk as the

visibility distance with dipped headlights is short. In recent years different

suggestions to improve the visibility distance with dipped headiights have

been brought up. No dramatic improvements have been made.

A study of an additional meeting beam has been carried out in order to find

out whether the drivers experience this additional light to lengthen the

visibility distance and whether the oncoming drivers are influenced in a

negative way.

The study consists on one hand of an Jinquiry of 101 professional drivers of

buses, lorries and passenger cars who have tested the meeting beam in

normal traffic and on the other hand of interviews with lll drivers in

oncoming vehicles.

The result shows that most of the drivers, who have tested the meeting

beam, are of the opinion that the visibility distance is considerably

improved in oncoming traffic. The advantages of the meeting beam are

found especially in such situations asthe detection of bus stops and waiting

passengers. The interviews with the drivers in oncoming vehicles show,

however, that 30% consider themselves to be disturbed or glared by the

meeting beam.

The additional meeting beam now tested was evaluated for the first time in

1982. The test then referred to the measurement of visibility distancesto

obstacles on the road in situations with oncoming traffic. The conclusion

then brought forward concerning too strong glaring of oncoming drivers

still remain.
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An additional meeting beam fuifiiiing the demands specified previously and

discussed further in this report should-iengthen the visibiiity distance and

increase the safety in situations with öncoming traffic.
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l BAKGRUND

Möte mellan fordon på väg under mörker innebär ökad risk då siktsträckan

med halvljus är kort.

Olika förslag för att förbättra siktsträckan har genom åren förts fram. Inga

dramatiska förbättringar har dock skett.

Detär angeläget att de förbättringsförslag som förs fram blir utvärderade.

Uppfinnaren Casten Cramér, Remark AB, har tagit fram ett extra mötes-

ljus av helljustyp. Strålkastaren är avsedd att monteras på fordonets högra

sida och att lysa framåt.

Mötesljuset är avsett att användas vid möte på ett sådant sätt att mötande

inte bländas, dvs på rak väg och i vänsterkurva.

Den tidigare utvärderingen av samma mötesljus (VTI Utlåtande 211, 1982

och Zl 1A, 1983) avsåg främst att besvara frågan: "Ger det föreslagna extra

mötesljuset upphov till förlängda siktsträckor till hinder på vägbanan vid en

jämförelse med halvljuset?"

Frågeställningen krävde en vetenskapligt experimentell uppläggning av

försöket. I denna utvärdering ingick således inte några subjektiva moment

där förare av fordon utrustade med mötesljuset ombads att värdera

användbarheten. Inte heller ingick intervjuer med förare som mött fordon

med påslaget mötesljus.

STU har därför ansett det angeläget att komplettera utvärderingen med

dessa senare subjektiva moment.

För försöket har ett 30-tal fordon (bussar, lastbilar och personbilar)

försetts med mötesljuset. Samtliga fordon har gått i sin normala trafik.

Trafiksäkerhetsverket (TSV) hade beviljat dispens för användning av mö-

tesljuset under försöksperioden.
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2 MÖTESLJUSETS IDE, KONSTRUKTION OCH MANÖVRE-

RING

Mötesljusets idé framgår av figur 1.

     

Figur 1 Figuren visar den principiella idén med Remark mötesljus

För att kunna förverkliga denna idé fordras att den extra strålkastaren har

en skarp ljus-mörkergräns i vertikalled, dvs att infallande ljus mot mötande

minimeras. Strålkastare av denna typ finns i dag inte på marknaden. Ett

annat sätt att minska infallande ljus mot mötande kan vara att mekaniskt

avskärma ljuset åt vänster. Uppfinnaren av Remark-ljuset har valt att gå

båda vägarna.

Den provade strålkastaren är av den typ som används som extra helljus-

strålkastare att monteras på fronten av ett fordon. Ljusbilden är dock

något modifierad så att en mera ellipsformad ljusbild erhållits. Denna

modifiering har som nämnts syftet att minska infallande ljus mot mötande.

Som framgår av figur 2 har en viss sammanpressning skett i ljusbildens

vänstra del jämfört med en normal helljusstrålkastare som är mera

symmetriskt ovalformad kring sin centrala maxpunkt.
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Figur 2 Den provade strålkastarens centrala ljusbild till isoluxkurvan
för 6 lux. Mätningen utförd vid Statens Provningsanstalt mars
1986.

Av figur 3 framgår att den sammanpressning av isoluxdiagrammet som

skett centralt i ljusbilden inte gäller perifert.

Den önskade ljusbilden visas i figur 4.

För att minska infallande ljus mot mötande har, som nämnts, uppfinnaren

även mekaniskt avskärmat ljuset. Detta har skett genom att strålkastaren

placerats på fordonets högra långsida. Fordonets karosseri ger då en viss

naturlig avskärmning mot vänster. Effekten av avskärmningen varierar

med karosseriformen. Lång rak sida (exempelvis buss) ger bättre avskärm-_

ning än personbilar som ofta har ett svagt konat frontparti.
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Mot mötande 5 Mot höger
r-u+--+--+»-- ..

vagkant

Figur 3 Den provade strålkastarens hela ljusbild till isoluxkurvan för
0,4 lux. Mätningen utförd vid Statens Provningsanstalt mars
1986

Mot mötande Mot höger
'vägkant

Figur 4 Den teoretiskt lämpligaste ljusbilden vad avser vänstra delen
mot mötande
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Strålkastaren har under försöken varit placerad omedelbart framför dörren

på personbilarna och lastbilarna, medan den på bussarna varit placerad

bakom framdörren.

Konstruktionen var sådan att hela strålkastaren kunde fällas ut och in i

karossen. En manöverbox med knappar och indikeringslampa var placerad

på.. förarplatsen. Ut- och infällning av strålkastaren skedde med en av

knapparna och lampan indikerade utfällt läge. Rengöring (spolning) skedde

också genom en knapptryckning.

Till/frånslagning av ljuset sköttes med en separat knapp i toppen av

blinkersreglaget. En extra blå lampa indikerade att ljuset var tänt. Enligt

beskrivning ska mötesljuset automatiskt släckas vid omkoppling från hel-

till halvljus.
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3 SAMMANFATTNING AV TIDIGARE UTVÃRDERING

Tre fältexperiment genomfördes under perioden 1982-83 vid VTI. Utvärde-

ringen skedde på uppdrag av STU (utlåtande 211, 1982 och 211A och, 1983).

I det första experimentet har det. extra mötesljuset endast varit avskärmat

av fordonets sida. '

I det andra experimentet har det extra mötesljuset varit bättre avskärmat

genom en extraskärm. Strålkastarens ljusbild vid dessa två experiment

framgår av bilaga l.

Slutsatsen från det första experimentet är att det extra mötesljuset ger

alltför stark bländning även på ganska korta mötesavstånd. Mötesljuset ger

1 här testat utförande ej någon generell förbättring av siktsträcka till

hinder.

Slutsatsen från det andra experimentet är att under förutsättning att

mötesljuset är väl skärmat mot mötande trafik, detta ger en förhållandevis

stor förlängning av siktsträckan vid möte.

I det tredje och sista experimentet har nya strålkastare testats som enligt

uppfinnaren ska uppfylla kraven på skarp vertikal ljus - mörkergräns.

Detta har dock inte varit fallet utan resultaten visar endast en marginell

förbättring av siktsträckan vid en jämförelse med experiment ett. Denna

förbättring behöver inte bero på enförbättrad ljusfördelning utan kan lika

gärna bero på att strålkastaren riktats ut mot vägkanten bort från den

mötande bilen.

Sammantaget innebär resultatet från dessa tre experiment att man måste

åstadkomma ett ljusflöde från den extra mötesstrålkastaren som har en

mycket skarp vertikal ljus - mörkergräns i färdriktningen.
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4 FÖRSÖKSMETOD

För att få svar på frågorna om Remark-ljuset subjektivt ger en förbättring

av siktsträckan vid möte samt dessutom kan anses lämpligt att använda i

den totala trafiksituationen, dvs inte stör/bländar mötande, måste olika

studier göras.

Två olika undersökningar har därför genomförts. En enkätstudie bland de ca

 

lOO förare som kört de 32 fordon som varit utrustade med mötesljuset samt

ett fältförsök där förare i mötande fordon har intervjuats.

4.1 Enkätstudien

 

Till förarna av de fordon som var utrustade med mötesljuset skickades en

postenkät med 26 frågor (bilaga 2). Samtliga fordon har körts i sitt normala

trafikarbete och mötesljuset har således använts under realistiska och

varierande trafik- och väderförhållanden. Fordonens normala statione-

ringsort var relativt jämnt fördelat över landet från Boden i norr till

Helsingborg i söder. Den tid under vilken mötesljuset kunnat användas har

varierat mellan ca 3 månader till över ett kalenderår.

Fördelningen mellan fordonskategorier har varit: lastbil 7 st, personbil 8 st

och buss 17 st.

Enkätens frågor har haft som syfte att utreda om och i vilken utsträckning

förarna anser att mötesljuset har förbättrat siktsträckan vid möte.

Svaren har bearbetats i dator och frekvenser samt korstabelleringar har

tagits fram.

4.2 Fältförsöket

 

Som nämnts ovan är det av vikt att inte bara utreda "den egna nyttan" av

ett mötesljus utan också om användningen av mötesljuset ger negativa

konsekvenser för mötande.
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Försöket genomfördes på en raksträcka på väg 34, SV om Linköping.

Raksträckan är ca 1200 m lång och vägbredden tillåter att fordon stannas

utan att säkerheten äventyras. Intervjugruppen var placerad på enförut-

bestämd plats vid sida av vägen. Varningstavla om mätning placerades ca

250 m från intervjuplatsen. Mellan varningstavlan och intervjuplatsen

fanns en polisgrupp.

På andra sidan vägen i höjd med polisen var ett fordon med Remark

mötesljus placerat i utgångsläge.

Nalkande fordon kunde ses genom att omgivningen ca 1000 m bort lystes

upp. Remark-fordonet startade och mötet skedde efter ca 300 m.

Efter mötet, som kunde observeras av polisen, vinkades fordonet in och

slussades via en rad av reflekterande koner fram till intervjuplatsen. Om

flera fordon kom omedelbart efter varandra, stoppades endast det första.

Intervjun skedde muntligt, men noteringar gjordes på ett förtryckt formu-

lär (bilaga 3).

Samtidigt som intervjun genomfördes utfördes en ljusmätning på den

intervjuades fordon. Syftet med mätningen var att undersöka om det fanns

något samband mellan svagt eget halvljus och benägenhet att bli störd/-

bländad av Remark-fordonets ljus. Mätningar utfördes på fordonets halv-

ljus med en luxmätare placerad på 10 meters avstånd och ca 25 cm över

marken.

Hälften av alla möten har skett med ordinarie halvljus plus Remark-ljuset

tillslaget och hälften med enbart ordinarie halvljus. Skälet till denna

uppläggning är att man vid utvärderingen ska kunna eliminera de fel som

eventuellt kan uppstå pga "normal halvljusstörning". Störningen från ett

korrekt inställt och normalstarkt halvljus ärden referensnivå som bör

användas vid bedömningen av Remark-ljusets störande/bländande effekt.

Som försöksfordon användes en Saab 99. Nya strålkastare var monterade

och halvljuset var korrekt inställt. Remarkljuset var injusterat enligt

anvisning från uppfinnaren, dvs rakt framåt. Samtliga möten har skett vid

torr vägbana och vid god meteorologisk sikt.
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5 FÖRSÖKSRESULTAT

5.1 Enkätstudien

 

Till de förare som kört fordonen och använt mötesljuset skickades ett

frågeformulär. Det är inteklarlagt exakt hur många förare som provat

ljuset men 101 svar har kommit in. Bortfallet är dock mindre än 10%, dvs

över 90% av de förare som verkligen provat mötesljuset har svarat. Analys

av bortfallet har inte gjorts.

Antalet fordon som utrustades med mötesljuset var 32 st, med fördelningen

personbil 8 st, lastbil 7 st och buss 17 st. Förarnas fördelning på dessa

fordon framgår av figur 5.

 

100

Fråga 4 n=101

   

2

a: sm:

Figur 5 Fördelningen av förare på de 32 fordon som ingått i enkätstu-
dien
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Svarsalternativen har i ett antal frågor slagits samman för bättre över-

blick. Alternativet "sämre" avser både "mycket sämre" och "något sämre".

Alternativet "bättre" avser både "mycket bättre." och "något bättre".

Alternativet "ej svar" är en sammanslagning av tre alternativ. Dels har

föraren inte upplevt situationen i frågan (ex.vis aldrig kört i dimma) och

kan därför inte svara, dels kan han anse att frågan inte är adekvat i hans fall

av annat skäl och dels har han inte svarat alls av skäl som är obekanta för

058.

Av figurerna 6-9 framgår att merparten av förarna anser att mötesljuset

ger en förbättring av sikten jämfört med enbart halvljus. Den största

förbättringen ger mötesljuset på rak väg och kortare avstånd till mötande.

  

100

90 __ Fråga 11 a n=101

se 4

70 -

60-'

50-

 

20-'

   

SÅMRE LIKA BÄTTRE EJ SVAR

Figur6 Förarnas värdering av mötesljuset. Svarsfördelningen på
frågan: "Hur ser Du högra delen av Ditt körfält och höger
vägkant (samt ev. hinder) på rak väg vid möte på längre
avstånd?"
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1100

Fråga 11 b n=101
90-

70-

60-4

50"

 

20-*

   

SÅMRE UKA

Figur7 Förarnas värdering av mötesljuset. Svarsfördelningen på
frågan: "Hur ser Du högra delen av Ditt körfält och höger
vägkant (samt ev. hinder) gå rak väg vid möte på kortare
avstånd?"

 

100

Fråga 12 a n=101
90 -

80-

60

50

 

30

20

10

  

SÅMRE LIKA BÄTTRE EJ SVAR

Figur 8 Förarnas värdering av mötesljuset. Svarsfördelningen på
frågan: "Hur ser Du högra delen av Ditt körfält och höger
vägkant (samt ev. hinder) i vänsterkurva vid möte på längre
avstånd?"
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:00

Fråga 12 b n=101
90 - '

80-*

60"'

50'*

 

30-

20"*

10'*

   

Figur9 Förarnas värdering av mötesljuset. Svarsfördeiningen på
frågan: "Hur ser Du högra delen av Ditt körfält och höger
vägkant (samt ev. hinder) i vänsterkurva vid möte på kortare .
avstånd?"

 

På kugerad men rak väg ger mötesijuset också en förbättring av sikten.

Undantaget dock vid möte på backkrön där förbättringen är marginell

(figur 10-13).
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100

Fråga 13 a n=101
90 -

ao -

70 -«

60-*

50-*

 

30-'

 

  

Figur 10 Förarnas värdering av mötesljuset. Svarsfördelningen på frâ-
gan: "Hur ser Du högra delen av Ditt körfält och höger vägkant
(samt ev. hinder) på rak väg vid möte på backkrön?"

 

:00

Fråga 13 b n=101
90 -

80"

50"

50-

 

20"

   

SAMRE UKA BÄTTRE EJ SVAR

Figur ll Förarnas värdering av mötesljuset. Svarsfördelningen på
frågan: "Hur ser Du högra delen av Ditt körfält och höger
vägkant (samt ev. hinder) på rak väg vid möte i nerförsbacke?"
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100

 

Fråga 13 c n=101
90-

60'*

 

30-'

20-*

   

SMRE LIKA BÄTTRE EJ SVAR

Figur 12 Förarnas värdering av mötesljuset. Svarsfördelningen på
frågan: "Hur ser Du högra delen av Ditt körfält och höger
vägkant (samt ev. hinder) på rak väg vid möte "i botten"?"

 

100 I

Fråga 13 d n=101 i
90 "' 1

se -

70 "

60-*

50-'

 

40-1

30-

20-'4

   

SÅMRE UKA BÄTTRE EJ SVAR

Figur 13 Förarnas värdering av mötesljusef. Svarsfördelningen på
frågan: "Hur ser Du högra delen av Ditt körfält och höger
vägkant (samt ev. hinder) på rak väg vid möte i uppförsbacke?"
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På frågan hur man ser omgivningen till höger om vägen anser även här

 

merparten av förarna att mötesljuset ger en förbättring (figur 14 och 15).

 

100 '

Fråga 14 a n=101
ao -

80-*

60-'

50-'

 

20-'

   

Figur 14 Förarnas värdering av mötesljuset. Svarsfördelningen på
frågan: "Hur ser Du omgivningen till höger om vägen (exem-
pelvis gående personer, djur etc) vid möte på rak väg?"

 

Av svaren på frågan om Vädrets inverkan på mötesljusets användbarhet

framgår av figurerna 16-21 att i dimma och i snöfall ger användning av

mötesljuset vid möte en mycket liten förbättring. Här måste emellertid

resultaten tolkas med viss försiktighet då det inte är utrett om feljusterade

strålkastare använts (se avsnitt 6 Diskussion).
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100

Fråga 14 b n=101
90-'

80"

60

50

   

SÃMRE LIKA BÅ'HRE EJ SVAR

Figur 15 Förarnas värdering av mötesljuset. Svarsfördelningen på
frågan: "Hur ser Du omgivningen till höger om vägen (exem-
pelvis gående personer, djur etc)vid möte i vänsterkurva?"

   

:00

Fråga 16 a n=101
90 -

80-

70-'

  

 

SMRE UKA BÄTTRE EJ SVAR

Figur 16 Svarsfördelningen på frågan: "Ge här Din uppfattning om
mötesljusets användbarhet i dimma"
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100

Fråga 16 b n=101
90"

 

 

 

Figur 17 Svarsfördelningen på frågan: "Ge här Din uppfattning om
mötesljusets användbarhet i regn"
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SÅMRE UKA BÄTTRE B: SVAR

Figur 18 Svarsfördelningen på frågan: "Ge här Din uppfattning om
mötesljusets användbarhet i snöfall"
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SÅMRE LIKA BÄTTRE EJ SVAR

Figur 19 Svarsfördelningen på frågan: "Ge här Din uppfattning om
mötesljusets användbarhet gå barmar "
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SÅMRE LIKA BÄTTRE EJ SVAR

Figur 20 Svarsfördelningen på frågan: "Ge här Din uppfattning om
mötesljusets användbarhet på snötäckt mark"
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Fråga 16 f n=101
90-

80-'

   

SAMRE UKA BÄTTRE EJ SVAR

Figur 21 Svarsfördelningen på frågan: "Ge här Din uppfattning om
mötesljusets användbarhet vid våt och reflekterande vägbana"

o i

 

Av figurerna 22 och 23 framgår att synbarheten av busshållplatser och

väntande passagerare dramatiskt förbättrats genom användning av mötes-

ljuset. Just denna situation synes ge den största enskilda förbättringen av

alla de situationer som frågeformuläret omfattar.
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Fråga 15a
90 «

70'-=
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20-

   

SÅMRE LlKA BÄTTRE EJ SVAR

Figur 22 Förarnas värdering av mötesljuset. Procentuella svarsfördel-
ningen på frågan: "Hur ser Du hållglatser vid möte?" OBS att
svaren gäller de bussförare som normalt stannar.vid hållplat-
ser

%
100

 

Fråga 15 b n=52
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SÅMRE LIKA BÄTTRE EJ SVAR

Figur 23 Förarnas värdering av mötesljuset. Procentuella svarsfördel-
ningen på frågan. '.'Hur ser Du _väntandepassagerare vid
möte?" OBS att svaren gäller de bussförare som normalt
stannar vid hållplatser
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På frågan om förarna märkt någon reaktion från mötande när mötesljuset

använts, svarar merparten att de gjort det (mötande har blinkat med

helljuset), (se figur 24). Beträffande tolkningen av detta resultat, se avsnitt

6, Diskussion.

 

Fråga 25 n=101

   

CFTA NÅGON GÅNG ALDRIG EJ SVAR

Figur 24 Svarsfördelningen på frågan: "Har Du på något sätt märkt
någon reaktion från förare i mötande fordon när Du haft
mötesljuset tillslaget?"

5.2 Fältförsöket

 

Figur 25 visar på vilket sätt intervjuade förare har reagerat vid mötet med

försöksfordonet som haft tillslaget mötesljus.

"SEontan" reaktion innebär att den intervjuade självmant påtalat att det

mötande fordonet hade en annorlunda strålkastare. :§52: reaktion innebär

att den intervjuade efter påpekan om att han faktiskt mött ett fordon med

extra stålkastare påmint sig att det var en annorlunda strålkastare. "Ingen"

reaktion innebär att den intervjuade förnekar att han sett något annor-

lunda, även efter påpekan om att han faktiskt mött en bil med annorlunda

strålkastare.
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FRÅGA 3/6
MED REMARK
n=59

INGEN (34.02)

\ SPONTAN (44.0%)

Figur 25 Reaktion från intervjuade förare 1 fordon som mött en Saab 99
på rak väg med halvljus och tillslaget mötesljus

   

Av figur 26 framgår hur intervjuade förare har reagerat på samma

försöksfordon men med mötesljuset frånslaget.
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FRÅGA 3/6
UTAN REMARK

n=52

SPONTAN (17.07.)

Å: ä SEN (15.02)

    

 

INGEN (53.0%)

Figur 26 Reaktion från intervjuade förare i fordon som mött en Saab 99
på rak väg med halvljus

o i

Resultatet visar att 44% har reagerat spontant vid tillslaget mötesljus och

17% vid frânslaget mötesljus (signifikant på l°/o-nivån).

Den spontana reaktionen behöver inte innebära något negativt. Endast att

man observerat ett annorlunda ljus eller annan omständighet hos mötande

ljus. Det faktum att 17% spontant säger att de mött ett fordon med

konstigt ljus trots att försöksfordonets mötesljus var frånslaget och

ordinarie halvljus var korrekt inställt, visar att en normal tendens till

"irritation" finns vid halvljusmöten i vanlig trafik. Storleken av denna

normala "irritation" har betydelse för bedömningen av mötesljusets stö-

rande effekt.

Den spontana respektive sena reaktionen ger viss intressant information,

men betydligt intressantare är hur många som faktiskt blivit _s_t_öLd_a_ av det

mötande försöksfordonet med och utan mötesljus. I figur 27 framgår att

30% spontant anser sig ha blivit störda vid tillslaget mötesljus och 8% vid

frånslaget mötesljus.
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MED REMARK UTAN REMARK

Figur 27 Procentuella fördelningen störda/blandade förare som mött
fordon med respektive utan Remark (från figur 25 och 26)

Med störning avses alternativen "Jag blev bländad" respektive "Jag upp-

levde ljuset störande" i fråga 4 och 7 (bilaga 3). Övriga alternativ har

betraktats som ej negativa. Motsvarande siffror för sen reaktion är 14%

med respektive 7% utan mötesljus.

Fördelningen av fordon där föraren intervjuats var 96 personbil, 13 lastbil

och 1 buss. Vid en intervju har kategorin inte noterats. Två av 14 förare

(14%) av tunga fordon har spontant ansett sig störda.

Som nämnts under avsnitt 4 Försöksmetod, har luxmätning av halvljuset

skett samtidigt med intervjun. Figur 28 visar att en tydlig tendens finns att

förare av fordon med "svagt" eget halvljus oftare anser sig störda av

tillslaget mötesljus jämfört med de som haft "normalt" eller "starkt" ljus.
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SVAGT LJUS NORMALT LJUS STARKT LJUS

Figur 28 Inverkan av det egna halvljusets kondition på benägenheten
att bli störd/blandad av mötande Remarkljus

Då luxvärdena i stort är normalfördelade har klassgränserna satts vid 25%

respektive 75%. Klassen "svagt ljus" innehåller de halvljus som legat under

80 lux (10 meters avstånd), klass "normalt ljus" mellan 80 och 130 lux samt

klass "starkt ljus över 130 lux.
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6 DISKUSSION

6.1 Enkätstudien

 

Resultatet från enkäten bland de förare som använt mötesljuset visar att

majoriteten anser att mötesljuset ger en förbättring av siktsträckan vid

möte. Detta är ingen överraskning utan kan ses som en bekräftelse på, vad

man tidigare trott. Det bör också observeras att svaren avgivits under

förutsättningen att man ensam använder ljuset, dvs man besväras inte av en

eventuell bländning av mötande fordon med samma ljus.

Det kan synas egendomligt att det finns några procent av förarna som anser

att mötesljuset ger en försämring av sikten även vid bra väder. Vår tolkning

är att dessa bedömningar mera speglar en negativ inställning till möteslju-

set som sådant än till dess faktiska användbarhet.

Tolkningen av resultatet från användning i dimma, snöfall och regn fordrar

emellertid en något djupare fundering. Här har både alternativen "sämre"

och "lika" ökat på ett sätt som inte kan förklaras enbart av några få

negativt inställda förare. Förklaringen är sannolikt att mötesljusets diffusa

ljus-mörkergräns ger tillräckligt mycket ljus rakt framför föraren för att

 

en faktisk siktnedsättning ska ske. Fenomenet är detsamma (om än i lägre

grad) som vid användning av normalt helljus i nederbörd och dimma. Denna

teori bekräftas av de observationer som VTI gjort med en egen Remarkut-

rustad Saab 99.

Det är emellertid inte enbart den för breda ljusbilden hos mötesljuset som

kan ge för mycket ljus mot vänster. Injusteringen av strålkastaren rent

mekaniskt i sin infästning har avgörande betydelse. Detta gäller speciellt

personbilar med ett något koniskt frontparti. Att mekaniskt *lossa respek-

tive fixera strålkastaren är föredömligt enkelt. Att få ljusbilden på rätt

ställe är dock inte lika enkelt och fordrar kunskap om exakt var ljusbilden

ska ligga.

Det kan således inte uteslutas att ett antal av de i enkätstudien ingående

fordonen har varit något feljusterade.
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Det användningsområde där' mötesljuset ger den största förbättringen är

när bussförare vid möte närmar sig en busshållplats. Både hållplatsen och

eventuellt väntande passagerare syns tidigare än med enbart ordinarie

i halvljus. Resultatet var förväntat. En busshållplats kan beskrivas som en

"fast situation". Föraren vet oftast ungefär var den finns. Med hjälp av ett

extra ljus med längre räckvidd än ordinarie halvljus bör upptäcktsavståndet

öka.

Merparten av förarna (ca 60%) uppger att mötande har reagerat genom att

blinka med helljuset. En sådan reaktion från mötande måste tolkas som ett

uttryck för någon form av "störning". Störningen behöver dock inte ha varit

i form av bländning. Föraren av mötande fordon kan exempelvis ha reagerat

på den ovanliga - "olagliga" strålkastarkonfigurationen. Det är också

troligt att förarna av Remarkfordonen då och då använt mötesljuset

felaktigt, exempelvis i högerkurva och därmed faktiskt bländat mötande.

Slutligen kan ett felaktigt injusterat mötesljus ha gett störning/bländning.

Denna fråga diskuteras mera ingående nedan då den ingick som primär

fråga i fältförsöket.

6.2 Fältförsöket

 

Det intressantaste resultatet att diskutera är skillnaden i störda mellan de

 

båda grupperna med respektive utan Remark mötesljus. Siffrorna 30%

respektive 8% (figur 27) ger en skillnad på 22%.

Med 59 respektive 52 intervjuer ger detta en signifikant skillnad på 1%-

nivån. Det kan således sägas att mötesljuset haft en faktisk negativ effekt

på mötande.

Förare med eget §_v_a_gt halvljus visar en tydlig tendens att oftare bli störda

vid möte med Remark tillslaget, Resultatet är signifikant på 5%-nivån.

Denna tendens finns inte vid frånslaget Remark men då antalet störda

totalt vid frånslaget mötesljus endast är 4 st, kan några egentliga slutsat-

ser inte dras.
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Som tidigare påpekats är det angeläget att siktsträckan vid möte förbätt-

ras. Merparten av tillfrågade förare som använt mötesljus Remark anser

att ljuset ger en förbättring i normala mötessituationer. Av de förare som

mött fordon med Remark anser dock 30% att de blivit störda av det extra

ljuset.

VTI anser att ett extra ljus med en ljusbild enligt figur 1 skulle förlänga

siktsträckan och öka säkerheten vid möte. Det provade Remarkljuset

(prototyp) uppfyllerdock inte, enligt VTIs mening, kravet på önskad

ljusbild.

Remarkljuset som nu provats är beträffande ljusfördelning och placering

mycket lika den strålkastare som provades 1982. Då även provomständig-

heterna är mycket lika med möte på rak väg, drar VTI den slutsatsen att

skälet till att 30% av deintervjuade förarna i mötande fordon ansett sig

störda/bländade är att ljus från Remark faller in i ögonen.

De vid tidigare utvärdering framförda slutsatserna om för stark bländning

kvarstår således.

Granskning av manöverlogiken och systemets olika komponenter har inte

skett. Manöverlogiken har dock betydelse för användbarheten liksom

placeringen av den frekvent använda till/frånomkopplaren för mötesljuset.

Vid en eventuell ytterligare utvärdering efter det att förbättringar införts

bör manöverlogiken granskas.
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Iso1uxdiagram för den strå1kastare som utvärderades 1983.
Mätningen utförd av Statens ProvningsanstaTt.
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FÖRARBEDÖMNING AV REMARK MÖTESLJUS Bilaga 2
sid 1-(6) .

Ditt namn:

Din ålder:

Fordon typ:

[:]personbil E] lastbil E] buss

Registreringsnummer: _________________________

I vilken typ av trafik har Du kört mest? Kryssa bara
en av rutorna i a), en i b) och en i o).

a) E:]tät trafik E:]gles trafik E] blandat

b) E] långa körningar E] korta körningar E] blandat

c) E:)tätort E] landsbygd E] blandat

På vilken typ av väg har Du mest kört? Kryssa bara en
av rutorna i a), en i b) och en 1 c).

a) [3 smal [:]bred

b) [3 grus E] belagd

c) E:]snö E] barmark E] blandat

E] motorväg Ej blandat

E] blandat

Har det inträffat några tekniska fel på provinstallationen?
Beskriv här kort vad. "

a) Ungefär hur många mörkerkörningspass har Du provat
ljuset?

Ca _____________pass

b) Hur ofta under Ditt mörkerpass har Du använt
mötesljuset?

D aldrig

B då och då

D ofta

[3 .alltid



Bilaga,2,
s1d'2(6)

10. Ungefär hur lång tid tog det för Dig att "bli van" vid
mötesljuset? Sätt ett kryss i den ruta som svarar mot
den ungefärliga tiden.

timmar dagar D veckor

E:]har inte blivit van

Försök att här värdera mötesljuset utifrån Din synpunkt och

just för det fordon Du kört.

Använd följande måttstock vid Din bedömning av frågorna
11 - 16:

-2 Mycket sämre än med enbart halvljus

-1 Något sämre än med enbart halvljus

O Lika som enbart halvljus

+1 Något bättre än med enbart halvljus

+2 Mycket bättre än med enbart halvljus

'6 Det går inte att använda mötesljuset i denna situation.

Skriv den siffra som överensstämmer med Din uppfattning i
rutan.

Om det är någon av situationerna i frågorna 11 - 16 som Du
inte upplevt och därför inte kan svara på - stryk ett streck453-

 

 

  

11. Hur ser Du högra delen av Ditt körfält och höger väg-
kant (samt eventuella hinder) på rak väg?

a) vid möte på längre avstånd

b) vid möte på kortare avstånd

   

12. Hur ser Du högra delen av Ditt körfält och höger väg-
kant (samt eventuella hinder) vid vänsterkurva

 

 

a) vid möte på längre avstånd

  

b) vid möte på kortare avstånd

  

 



13.

14.

15.

16.

ya) vid möte på backkrön

b) vid möte i nerförsbacke

c) vid möte i "botten"

d) vid möte i uppförsbacke

Bilaga 2
. sid 3(6)

Hur ser Du högra delen av Ditt körfält och höger väg-
kant (samt eventuella hinder) på rak väg

  

 

 

 

 

 

  

  

Hur ser Du omgivningen till höger om vägen (exempelvis

gående personer, djur etc) vid möte

 

 

a) på rak väg

 

 

b) i vänsterkurva

  

 

(Speciell bussförarfrâga)

 

a) Hur ser Du hållplatser vid möte?

 

 

  

b) Hur ser Du väntande passagerare vid möte?

 

Ge här Din uppfattning om mötesljusets användbarhet
vid möte.

  

 

 

 

    

a) i dimma

b) i regn D

0) i snöfall

d) på barmark

e) -på snötäckt mark I::]

f) vid våt och reflekterande vägbana

  



Büagaêi
süi4(6)

Ge här Din uppfattning om manövreringen av mötesljusets
till/frånslag på det fordon Du kört.

Sätt ett kryss i den ruta som passar med Din uppfattning.

17.

18.

19.

20.

varken

Mötesljusets till/frånslag innebär ju en extra funktion
att manövrera. Kändes det belastande att tänka på detta
vid möte?

[:]ja, mycket

E] ja , något

E:]nej, inte alls

Hur tycker Du till/frånslaget är att manövrera?

E] mycket

[j ganska

lätt

lätt

lätt eller svårt

svårtganska

[:3 mycket svårt

Om Du tyckte det var ganska svårt eller mycket svårt
kan Du kort beskriva varför?

-__-_--_--------___-____--___-_----_-_--_----_----__-_--

Har det hänt att Du

när det borde varit

E] ja, ofta

E] ja, någon gång

D nej, aldrig

glömt mötesljuset i tillslaget läge
frånslaget?

av misstag manövrerat mötesljuset
det borde varit från eller tvärtom)?

Har det hänt att Du

felaktigt (till när

[:]ja, ofta

E] ja, någon gång

D nej, aldrig



Bilaga 2
sid 5(6)

Sätt ett kryss i den ruta som passar med Din uppfattning.

21.

22.

23.

Om Du har använt mötesljuset samtidigt som helljuset,
hur har Du då uppfattat användbarheten?

[3 mycket bättre än med enbart helljus

E:]något bättre än med enbart helljus

|:] varken bättre eller sämre

E:]något sämre än med enbart helljus

[3 mycket sämre än med enbart helljus

I den bil Du har kört har kontrollampan för mötes-
ljuset varit blå, samma färg som för helljuset. Har
Du någon gång p g a detta tagit fel och trott att
Du har kört på helljus när Du i själva verket har kört
på halvljus + mötesljus?

E] ja, ofta

E:]ja, någon gång

_ E:]nej, aldrig

a) Har tillslaget mötesljus gett upphov till ljusstör-
ningar för Dig själv av något slag (exempelvis ref-
lexer i rutor, backspeglar eller karosseri)?

E] ja, ofta

E:]ja, någon gång

D nej, aldrig

b) Om Du blivit störd, vilken/vilka typer avstörning/ar
har Du upplevt?



24.

25.

En

Bilaga 2
sid 6(6)

Finns det fördelar eller nackdelar med mötesljuset som
Du observerat men sdm inte täcks av de frågor Du redan
besvarat?

Beskriv kort här!
_-- -u_- --- --_- .--- .--- ---_-- ---. --_ _-

m _muu -um mmuu mdmnm -mmu m _mm mu-m -om u_--- u.--- --m- mmn._ --m --

mmwu uU- uu _d u_mmOu u ü.u -_- .---- -- --_-_ --._ ---__ --_-- -__ --

m u -m_m -m -u mmd a--m -u-ua --_ u__ _---_ --_ ---__- .--- ___-- _-- _-

Har Du pånågot sätt märkt någon reaktion från
forare i mötande fordon när Du haft mötesljuset
tillslaget?

a)

Sätt ett kryss i den ruta som passar med Din uppfatt-_
ning.

D ja, ofta

ja, någon gång

D nej, aldrig
'ä

Om Du märkt någon reaktion kan Du här kort beskriva
hur mötande reagerat.

b)

4;

__------------_--_-_-_---_--_-_------------__--------

sista fråga, skulle Du köpa REMARK mötesljus om det fanns
att köpa ute i handeln?

26. ja, om det inte kostar mer än 500 kr

ja, om det inte kostar mer än 1 000 kr

ja, om det inte kostar mer än 2 000 kr

D
D
D
U

Nej



BHágaiS
' sid1(2)_

REMARK MÖTESLJUS Mötande trafik

Intervju av förare

Den intervjuade körde Personbil I:)

Lastbil D

Buss D

Annat _______________ __

Den intervjuade mötte Personbil [:3

I Lastbil D

Bil nr Buss E]

Fråga 1 Har Du under de senaste kilometrarna mött något fordon?

[3 Ja. [:] Nej E] Inte vad jag kan minnas

Fråga 2 Såg Du vilken typ av fordon det var?

D Nej D Personbil E] Buss [3 Lastbil

Fråga 3 Märkte Du något särskilt med de fordon Du mötte?

[3 Nej GÅ VIDARE TILL FRÅGA 6

E] Ljuset/strålkastaren var annorlunda

E] Annat _____________;________________________ _; _________

GÅ VIDARE TILL FRÅGA 6

Fråga 4 På vilket sätt var ljuset/strålkastaren annorlunda?

Svagare än halvljus

Starkare än halvljus

Mycket starkare än halvljus

Jag blev bländad

Jag upplevde ljuset störande

Vet ej vad som var annorlunda med ljuset/strålkastaren

Den mötande bilen hade en annorlunda strålkastare

Jag upplevde att jag hade en kortare siktsträcka

AnnatD
D
D
D
D
D
D
U
D



Fråga 5

Fråga 7

Büaga23
sü12(2)

Hur reagerade Du när Du såg att ljuset var annorlunda?

Saktade in

Bländade ej av

Blinkade med ljuset

AnnatD
D
D
D

Du har mött ett fordon med ny typ av extra strålkastare!

Nej

Ja GÅ VIDARE TILL FRÅGA 7

D
D
D

Det lade jag inte märke till

Kan Du beskriva den här extra strålkastaren?

Nej

Svagare än halvljus

Starkare än halvljus
Mycket starkare än halvljus

blev bländad

upplevde ljusetstörande

Jag

Jag

Vet

Den

ej vad som var annorlunda med ljuset/strålkastaren

mötande bilen hade en annorlunda strålkastare

Jag upplevde att jag hade en kortare siktsträcka

D
D
D
D
D
D
D
U
U
U

Annat




