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FORSKNINGSPLAN FÖR UTVÄRDERING AV HÖGT PLACERAT

EXTRA BROMSLJUS (HMSSL - EIGH MOUNTED _SUPPLEMENTARY

sm? LAMP) JÄMTE DAG- OCH NATTNIVÅ HOS SIGNALLJUS

Uppdraget

SMS Tekniska kommitté 168 Bilbelysning har enligt protokoll 21,

daterat 1985-04-12, utsett en projektgrupp med uppgift att utarbeta

en forskningsplan för utvärdering av HMSSL jämte dag- och nattnivå

hos signalljus.

Projektgruppen har utgjorts av

Gabriel Helmers, VTI, sammankallande

Tore Helmersson, TSV

Bertil Ilhage, Saab personvagnar

Lennart Dellby, Volvo personvagnar

I projektgruppens uppdrag har också ingått att arbeta skyndsamt.

Arbetet med forskningsplanen

 

Projektgruppen har under hösten 1985 haft två möten. Den nedan

presenterade forskningsplanen har utarbetats efter gruppens andra

möte varefter den efter några justeringar och kompletteringar här

föreligger i slutgiltigt skick.

Forskningsplanen

 

Forskningsplanen omfattar 6 olika delstudier. Dessa presenteras

först. Därefter, ges rekommendationer om vilka delstudier som bör

genomföras utifrån den frågeställning man vill ha besvarad. Därefter

ges en kort anvisning om i vilken turordning som de olika delstudierna

bör arbetas av. Slutligen görs ett försök att lista möjliga uppdrags-

givare och att uppskatta kostnaderna för de olika delprojekten.



l. Litteraturstudier med avseende på lämpliga ljusstyrkenivåer hos

signalljus under dagsljus- och mörkertrafikförhållanden

En förutsättning för att trafikanten skall kunna förutsäga med-

trafikantens avsikter och beteenden i trafiken är att han/hon

upptäcker och korrekt kan tolka innebörden hos de signalbilder

som visas av fordonen i den närmaste omgivningen. Sannolikheten

för att i en trafiksituation upptäcka varje relevant fordonssignal

hos medtrafikanterna måste därför vara så hög som möjligt. Detta

förutsätter att fordonssignalerna optimeras och anpassas till såväl

dagsljus- som mörkertrafikförhållanden.

Varje signal av viss ljusstyrka är upplevelsemässigt mycket star-

kare i mörker än i dagsljus. Detta beror dels på att ögat ökar sin

känslighet för ljus i mörker och dels på att den bakgrund som

signalen syns emot regelmässigt är mycket mörkare i mörker än

under dagsljusförhållanden. Kontrasten mellan signal och bakgrund

jämte ögats adaptationsnivå utgör de två viktigaste faktorerna

som påverkar hur starkt ett signalljus upplevs vara.

Vid bestämning av lämpliga ljusstrykenivåer hos fordonssignaler

bör i första hand slutsatser dras från de undersökningar som finns

redovisade i litteraturen. Ljusstyrkan hos HMSSL bör vid dessa

studier särskilt beaktas.

För att kunna använda det insamlade materialet vid internatio-

nellt arbete bör litteraturstudien redovisas i en engelskspråkig

rapport.

Pâ basis av vad litteraturstudien givit kan därefter ev komplette-

rande empiriska studier planeras.

2. Olycksanalys av påkörningsolyckor

Vilka trafiksituationer är mest vanligt förekommande vid genere-

ring av påkörningsolyckor med resp utan personskada?



Genom att beskriva de trafiksituationer vid vilka påkörningsolyc-

kor är vanligast får man möjlighet att använda dessa situationer

vid en efterföljande utvärdering eller optimering av HMSSL.

För att erhålla en så stor olycksreduktion som möjligt bör åtgär-

den (i detta fall införande av HMSSL av lämpligt utförande) vara

så utformad att den särskilt ökar förarens möjligheter att be-

mästra fordonet i de _mest olycksbelastade trafiksituationerna.

Under innevarande verksamhetsår arbetar en nordisk grupp under

ledning av Markku Salusjärvi, Finland, med att ta fram en

cost/benefit analys av upphinnandeolyckor. Det statistiska mate-

rialet är avsett att omfatta ca 300 olyckor från varje nordiskt

land. Om man kan klassa dessa olyckor utifrån den trafiksituation

i vilken de genererats är osäkert, men olycksmaterialet kan even-

tuellt vidare bearbetas för att besvara de frågor som ställs i

denna punkt av forskningsplanen. Den nordiska gruppens rapport

beräknas föreligga under sommaren 1986.

. Upptäckt av HMSSL i/dagsljus och bländning under mörker

Ett argument mot HMSSL är att ljuset är bländande under

mörkertrafikförhållanen och att det därför ger upphov till andra

typer av olyckor i mörker.

Ljusstyrkan hos HMSSL är den kritiska variabeln. Den bör vid

studierna varieras så att den åtminstone täcker hela det ameri-

kanska ljusstyrkeintervallet för HMSSL nämligen 25-160 cd. Sam-

tidigt bör litteraturstudierna under punkt 1. ovan dessutom ge

underlag för testning av lämpliga ljusstrykenivåer såväl för dags-

ljus- som för mörkerförhållanden.

Studier av upptäckt och bländning i simulerade trafiksituationer i

full skala (dvs i fältförsök) bör sedan ge det slutliga underlaget för

val av ljusstyrkenivåer.

I mörker kan effekten av den siktnedsättande bländningen på

siktsträcka till hinder på vägbanan uppmätas för olika ljusstyrke-



nivåer hos HMSSL. I detta fall bör den mest ogynnsamma belys-

ningssituationen användas, dvs fordonsbelysning på väg utan väg-

belysning.

Samtidigt bör man undersöka hur sannolikheten för perifer upp-

täckt varierar men i en för upptäckt mera ogynnsam situation, dvs

på gata med god vägbelysingsstandard.

I dagsljus torde det vara mera relevant att undersöka i vilken

utsträckning en eventuell obehagsbländning uppstår vid olika ljus-

nivåer hos l-IMSSL samtidigt som man undersöker hur sannolik-

heten för perifer upptäckt varierar under olika belysningsförhål-

landen, t ex vid motsol och medsol.

Det bör dock påpekas att det är omöjligt att samtidigt optimera

ljusstyrkan hos HMSSL med avseende på belysningssituationen vid

både dagsljus och mörker. Detta gäller inte bara HMSSL utan

signalljus i trafiken generellt. Konsekvensen av detta är att

signalljus bör ha åtminstone två nivåer, den ena anpassad för

dagsljus den andra för mörker.

Anledningen till detta är atten ljusstyrkenivå som är optimal vid

mörkertrafik är för låg i dagsljus - en ljusstyrkenivå som är

optimal i dagsljus är för hög i mörker. Valet av en gemensam

ljusstyrkenivå för både dagsljus-y och mörkertrafik kan då endast

göras mot bakgrund av vad man anser vara viktigast: liten bländ-

ning i mörker eller god synbarhet i dagsljus.

Det bör här poängteras att störst vikt bör läggas på mörkerstu-

dierna. Därefter kommer dagsljusstudierna. Sist i prioritet ligger

en kartläggning av hur ljuset från HMSSL sprides i bakrutan.

Detta gäller såväl för fabriksmonterad HMSSL (uppfyllande USA

kraven) som för HMSSL monterad som extrautrustning.



4. Tolkning av signalljuskonfiguration med HMSSL

:lå sidoplacerade HMSSL jämförs med _ett centralt placerat

(enligt de amerikanska bestämmelserna) med avseende på tolkbar-

het. Basnivån erhålls i förhållande till en signalljuskonfiguration

utan HMSSL. En möjlig metod kan här vara att mäta upp valreak-

tionstid till tändning av signalljus i olika kombinationer jämte

beräkning av proportionen felaktiga svar.

Upptäckt av bromsning i fordonskö

Olycksanalysen enl punkt 2 ovan bör kunna tala om ifall upptäckt

av bromsning i fordonskö är ett problem.

Två sidoplacerade HMSSL jämförs med ett_ centralt placerat

(enligt de amerikansk bestämmelserna) med avseende på upp-

täcktssannolikhet och upptäcktstid i fordonskö.

En möjlig metod är här att mäta upptäcktstid och upptäcktssanno-

likhet hos bromsljuset hos ett framförvarande fordon med olika

bromsljuskonfigurationer (bromsljus utan HMSSL, bromsljus med

centralt HMSSL och bromsljus med två sidoplacerade HMSSL) från

en bil som ligger några bilar bakom 1 fordonskön.

Olycksstudier med hjälp av ett stort antal likvärdiga fordon till-

hörande experiment- eller kontrollgrupp

 

Experimentgruppen utrustad med HMSSL.

Kontrollgruppen ej utrustad med HMSSL.

Olycksstudier i USA har visat att HMSSL reducerar påkörnings-

olyckorna. Av flera olika anledningar kan dessa resultat inte över-

föras till europeiska eller svenska förhållanden.

Det föreligger därför starkaskäl att utföra egna olycksstudier i

Sverige eller i Norden. För att resultatet skall kunna ligga till



grund för en kostnad-nytta-analys av ett allmänt införande av

åtgärden (HMSSL) fordras att man inte endast kan säkerställa en

reduktion av olyckorna utan denna reduktion bör vara av viss

statistiskt säkerställd storlek.

Om vi antar att den sanna olycksreduktionen avseende påkörnings-

olyckor är 25% genom införande av HMSSL. Vi antar också att

risken för normalbilen för påkörning bakifrån är 1/ 100 under 1 år.

Hur stor måste -då experiment- och kontrollgruppen av bilar vara

för att få en säkerställd reduktion av påkörningsolyckorna med

minst 10% efter i år?

Enligt gruppens beräkningar ligger svaret i storleksordningen

30.000 till 40.000 fordon i vardera gruppen. Om försöksperioden

utsträcks till 3 år skulle l0.000-lB.OOO fordon räcka i varje grupp.

Slutsatsen av dessa beräkningar av omfattningen hos ett even-

tuellt försök är att ett sådant endast kan utföras genom med-

verkan av intresserade biltillverkare t ex Saab och Volvo. Dessa

kan eventuellt erbjuda installation av en centralt placerad HMSSL

(enligt USA-utförande) med en ljusstyrka som anpassats efter de

resultat som erhållits under punkt 3 ovan.

Mot bakgrund av destora faktiska olycksreduktioner man erhållit

i de amerikanska försöken skulle det också kunna vara intressant

för bilförsäkringsbolagen (inkl Saab och Volvo) att engagera sig i

ett sådant projekt.

Utvärderingen av olycksutfallet borde kunna göras på basdata från

försäkringsbolagen. I annat fall får man överväga att via intervju

eller frågeformulär direkt få information från de förare som blivit

påkörda.



Val av delstudier

 

Det bör observeras att forskningsplanen ovan omfattar studier som

syftar till att besvara två olika frågeställningar:

- att optimera och utvärdera ett centralt placerat HMSSL.

- att optimera HMSSL med avseende på vilket som är bäst, _e_t_t_

centralt placerat eller :gå sidoplacerade HMSSL.

Den första frågan omfattar delprojekten l, 2, 3 och 6 ovan. Den

andra frågan omfattar samtliga föreslagna delprojekt, dvs projekten

1'°60

Tidsordning mellan delprojekten

Litteraturstudierna (delprojekt 1) och olycksanalysen (2) bör utföras

först och ligga till grund för planering och genomförande av upp-

täckts- och bländningsstudierna (3).

Vid val av den mer omfattande frågeställningen bör också projekten

"Tolkning" (1;) och "Upptäckt i fordonskö" (5) genomföras innan

olycksstudien (6) detaljplaneras och startas.

Det bör dock i detta sammanhang beaktas att bilindustrin endast

torde vara intresserad att montera HMSSL som uppfyller kraven på

en intressant marknad (dvs den centrala HMSSL som i dagsläget krävs

iUSA).

Möjliga uppdragstagare vid de olika delprojekten jämte uppskattad

pleliminär kostnadsram:

 

Projektgruppen har på detta tidiga stadium velat peka på möjliga

uppdragstagare. Samtidigt har man försökt göra en grov kostnads-

bedömning av varje delprojekt. Skälet till detta är en strävan att

försöka beskriva förutsättningarna för att genomföra programmet.



Delprojekt l

Möjlig uppdragstagare: VTI, Lysteknisk Laboratorium,....

Kostnadsram: 75-150 tkr

 

Delprojekt 2

Möjlig uppdragstagare: TSV, VTI, LTH, VTT, Saab, Volvo, FSAB,.....

Kostnadsram: Kostnaderna torde vara helt beroende av om det före-

 

ligger statistiska uppgifter som direkt kan ge svar på frågeställ-

ningarna. Måste man gå in i det statistiska basmaterialet och studera

ett stort antal olycksrapporter eller insamla nödvändiga uppgifter via

intervju eller enkät ökar kostnaderna väsentligt. Kostnaderna kan

därför inte specificeras innan man har en detaljerad plan för hur

arbetet kan bedrivas.

Delprojekt 3

 

Möjlig uppdragstagare: VTI,....

Kostnadsram: 150-300 tkr

Delprojekt 4

 

Möjlig uppdragstagare: VTI,...

Kostnadsram: De största kostnaderna ligger på att försöka utarbeta

en lämplig metod för ett huvudförsök.

Planering och förförsök: 100-200 tkr

Genomförande och huvudförsök: 100 tkr

Delprojekt 5

 

Möjlig uppdragstagare: VTI,...

Kostnadsram: 150-250 tkr

Delprojekt 6

Möjlig uppdragstagare: Samprojekt med Volvo, Saab, TSV, VTI,

 

försäkringsbolagen m fl

Kostnadsram: Kan inte specificeras utan detaljplanering. En viktig

förutsättning för att kunna utföra delprojektet torde vara att bil-

industrin står för utrustnings- och monteringskostnaderna.

Möjliga finansiärer för hela eller delar av projektet:

TSV, TFB, Försäkringsbolagen (FSAB), Saab, Volvo, Nordiska

Ministerrådet, m fl.




