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Försök med förstärkt information vid övergångsställen

av
Birger Nygaard
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 Linköping

REFERAT

Vid ett antal samordnade fältförsök har man på olika platser i Sverige provat

effekten av förstärkt information till bilförare vid övergångsställen med

närvarande fotgängare.

Informationen har antingen presenterats som textmeddelande på en omställ-

bar skylt placerad på vägrenen 50-100 m före övergångsstället och därvid

enbart varit synlig för bilförare, eller som blinkande tillsatslyktor på vanliga

förvarningsskyltar för fotgängare. Vidare har informationen enbart visats

när det fanns både fordon och fotgängare samtidigt. Vanliga s k induktions-

slingor har använts för fordonsupptäckten, medan man för upptäckten av

fotgängare har måst nyutveckla ultraljudsbaserade detektorer.

Man uppnår i samtliga försök entydiga minskningar av hastigheten och

väjningsbeteendet hos berörda fordon i storleken 5-8 km/h och ökningar av

stoppfrekvenser från nästan ingen till 15-25 °/o. Man märker de största och

bäst anpassade effekterna vid textmeddelanden och skyltar som varnar för

korsande fotgängare jämfört med information som syftar till att minska

hastigheten.

Effekten av förstärkt information tycks inte vara tidsberoende. Efter drygt

ett års prov på samma plats syns fortfarande samma och även kraftigare

reaktioner hos passerande fordon.

Det är tänkt att system baserade på denna princip framdeles skall ingå i

katalogmässiga åtgärdsalternativ för utmärkning och förbättring av säker-

heten vid riskfyllda övergångsställen.
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Tests with reinforced information at pedestrian crossings

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

ABSTRACT

A series of coordinated field tests has been conducted to study the effect of

reinforced information given to drivers at pedestrian crossings.

The information has been presented either as text messages on a reversible

sign placed on the pavement 50-100 m before the crossing and visible only to

drivers, or as flashing lamps placed on standard warning signs for

pedestrians. In addition, the information has been displayed only when both

vehicles and pedestrians were present at the same time. Induction coils have

been used to detect the approaching-vehicle, while ultrasound detectors

have been developed for detecting pedestrians.

Decreases in speed and changes in the course taken by vehicles have been

observed in all tests when passing the crossing with an activated warning and

pedestrians present. Speed decreases have typically been in the range 5e8

km/h. Furthermore, the dead halt frequencies have increased from almost

zero to 15-25 %. The biggest and best adapted reactions are found with text

messages and traffic signs warning of crossing pedestrians compared to

information aimed at a reducing speed.,

The effect of reinforced information does not appear to be time-dependent.

After more than one year of tests at the same location, the reactions of

passing vehicles remain at least as pronounced, if not stronger.

In the future, systems of 'this type will be incorporated in guidelines and

standard measures for marking hazardous pedestrian crossings and im-

proving their safety.
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Försök med förstärkt information vid övergångsställen

av
Birger Nygaard
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 Linköping

SAMMANFATTNING

Man har vid utveckling och utprovning av en ny teknik för förstärkt

information vid några övergångsställen sökt förbättra både den upplevda och

faktiska säkerheten för korsande fotgängare.

I synnerhet vid övergångsställen i samhällen med hög andel genomfartstrafik

förekommer ofta problem genom att körhastigheterna är höga och benägen-

heten att väja eller stanna för fotgängare är låg.

Genom att rikta en förstärkt information till fordonsföraren med textmed-

delanden eller blinkande skylt endast när fotgängare finns vid övergångsstäl-

let har man Velat förhindra negativa effekter hos vanliga varningssystem.

Här tycks effekten upphöra efter någon tid, därför att varningar i

permanenta system också ofta kommer att varna när ingen varning behövs.

Vidare har man med systemet endast velat förstärka informationen mot

fordonsföraren. Att korsa vägen på ett övergångsställe är en relativt

riskfylld manöver som behöver fotgängarens fulla uppmärksamhet och eget

beslutsfattande. Man ville med andra ord inte inge fotgängaren någon sorts

falsk trygghetsupplevelse med systemet, utan i stället underlätta hans

korsning med att förstärka fordonsförarnas uppmärksamhet på närvaronav

fotgängare som önskade korsa vägen.

Som framgår av redovisade resultat har man med framtagning av systemet

uppnått denna effekt.

En egentlig jämförande effektvärdering och analys mot befintliga system

för förbättring av fotgängarnas villkor vid korsning har inte gjorts på

underlag av redovisade prov, men en allmän uppskattning medger att man,

med betraktande av systemets enkelhet, har uppnått en hög effekt.
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De ännu oavslutade uppföljande mätningarna i Torsås antyder att man även

kan förvänta sig ännu högre effekter om systemet får en större spridning och

har funnits på plats under en längre tid.

Följdeffekter på fordonsförarnas allmänna beteende vid andra övergångs-

ställen kan man inte dra några slutsatser om på grund av dessa undersökning-

ar. Man får väl som fallet är med annan reglering konstatera att hur olika

grader av reglering påverkar trafiken på platser bortom platsen för reglering

är svårt att utreda. Har t ex signalreglering i en korsning inflytande på hur

man kör i andra korsningar utan signal, eller i korsningar med refuger etc?

I sin nuvarande utformning består systemet av

fordonsdetektor

fotgängardetektor

blinkljus på skylt

styrelektronik

I serieproduktion kan systemkostnaden uppgå till 15.000-20.000 kronor

(slutet av 1987) med en liten besparing om fordonsdetektorn slopas. (På

anläggningssidan är besparingen något större).

Den använda fordonsdetektorn fordrar inga förändringar, den kan anpassas

till att både detektera fordon, mot extrakostnad även hastighet, placering,

fordonsklass m m.

Fotgängardetektorn är baserad på ihopkoppling av en rad ultraljudssensorer

som från en eller flera punkter (skyltstolpe eller dylikt) riktas mot

bevakningsområdena. Dessa omfattar zoner på intill 2 m avstånd på

trottoaren från vägkanter och ev refuger., Lokala förhållanden avgör hur

många som behövs.

Skyltarna med blinkande ljus har utformats enligt TSVs förslag med lyktorna

påmonterade på överkanten av den fyrkantiga skylten. I framtida utform-

ningar kommer de att byggas in i själva skylten.
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Styrelektroniken är baserad på vissa utgångsparametrar rörande hastigheter

och avstånd. Man utgår från blinkfrekvenser på 90 blinkningar per min (1,5

Hz), och en körhastighet på max 70 km/h vid ankomst till fordonsdetektorn

125 m från övergångsstället. Härvid uppnås en för fordonsföraren synbar

blinktid på minimum 2 sek innan han passerar skylten. När blinkskylten är

uppställd på ett avstånd av 60-75 m från övergångsställetges fordonsföraren

med dessa parametrar 3 sek att bromsa in för en fotgängare. Elektroniken är

baserad på mikro-processorer och det går med mjukvara att anpassa

styrningen mot andra parametervärden.

I syfte att standardisera användningen av sådanasystem framöver är det

viktigt att man från TSVs och VVs sida förankrar och specificerar

utformning, användningsområde m m i form av föreskrift, anvisningar eller

üknande.
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Tests with reinforced information at pedestrian crossings

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

SUMMARY

In developing and testing a new technique for reinforced information at a

number of pedestrian crossings, attempts have been made to improve the

safety experienced by crossing pedestrians as well as their actual safety.

At crossings in communities with large volumes_ of through traffic accidents

often occur owing to high driving speeds and reluctance on the part of

motorists to give way or stop for pedestrians.

Attempts have been made to prevent the negative effects of common

warning systems by displaying reinforced information to the driver in the

form of a text or a flashing sign when pedestrians appear at the crossing. The

effect of warnings in permanent systems appears to diminish after a while

owing to the fact that warnings are often given unnecessarily.

The main purpose of the new system has thus been to reinforce the

information given to the driver., Crossing the road at a pedestrian crossing is

a relatively risky manoeuvre requiring the full attention and decision-

making faculties of the pedestrian. In other words, the system does not give

the pedestrian a false sense of security, but instead facilitates crossing the

road by increasing the driver's awareness of the presence of pedestrians

intending to cross the road.

The results obtained indicate that the desired effect has been achieved.

No direct validation or comparison with the effects of standard warning

systems (e.g. stop lights, traffic islands, flashing lamps) has been made.

However, the system appears highly effective, especially in view of its

sim plicity.
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Continuing measurements being made at Torsås indicate that an even

greater effect may be obtainable if the system is put into wider use over

a longer period.

No conclusions can be made concerning the influence on drivers' behaviour

on the basis of the study described. This is partly because it is very diffi-

cult to clarify the extent to which the method introduced in this instance

influences drivers' behaviour at other locations. For example, it is not

known whether signal regulation at the intersection has any influence on

drivers' behaviour at crossings without signals, or at crossings with or

without traffic islands etc.

In its present form, the system consists of:

- a vehicle detector

- a pedestrian detector

- flashing lamps

- control electronics

A production version of the system might cost 15 000 - 20 000 SEK (1987)

(2 500 - 3 300 USS) with a small saving if the vehicle detector is omitted.

(The saving on installation may in this case be somewhat larger).

The vehicle detector system requires no modification of existing installa-

tions. For an extra cost, it could be adjustable for detection of constant

speed, position, vehicle class etc.

The pedestrian detector is based on a number of interconnected ultra-

sound sensors which are directed towards the target area from one or

more points (mounted on sign poles, lamp posts etc).

The signs with flashing lamps have beendesigned in accordance with the

suggestions of the National Office of Traffic Safety, with the lamps

mounted on the upper edge of a square sign. In future designs, these lamps

will be built into the sign itself.
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The control electronics are preset to certain basic values concerning

speeds and distance. For the test series, blink frequencies of 90/min (1.5

Hz) and a maximum driving speed of 70 km/h when arriving at the detec-

tor 125 m from the pedestrian crossing have been selected. This exposes

the driver to a minimum flashing duration of 2 seconds before passing the

sign, giving a minimum of 3 seconds for braking for the pedestrian when

the flashing sign is mounted at a distance of 60-75 m from the crossing.,

Microprocessors are used in the control electronics and the software

makes it possible to adjust control in regard to other parameters.

In order to standardize the use of such systems in the future, it is import-u

ant that the National Office for Traffic Safety (TSV) and the Swedish

Road Administration (VV) issue directions to establish and specify design,

application etc.
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l. BAKGRUND

Fotgängares korsning av vägar och gator ger upphov till många konflikter

och allvarliga olyckor vid kollisioner med fordonstrafiken.

Man försöker därför ständigt förbättra och anpassa regleringen till rådande

förhållanden vid olika övergångsställen, t ex anvisar TSV i ARGUS och

TRÅD olika former för regleringsåtgärder (vägmärkesmarkeringar, ensamt

eller tillsammans med refuger och signalregleringar).

Trafikarbetet vid övergångsstället är vanligtvis dimensionerande för val av

åtgärd enligt dessa anvisningar.

2. PROBLEM

En gemensam svaghet vid både vägmärke- och signalförstärkt utmärkning av

övergångsställen är att varningen och kravet på nedbromsning ofta

förekommer även då ingen fotgängare befinner sig på vägbanan (vid signaler

delvis orsakade av nödvändiga men försenande växlingstider).

I samband härmed och indirekt som följd härav märks hos fordonsförarna

ofta en generellt mycket svag reaktion och nedbromsning med en motsva-

rande förhöjd risk för fotgängarna när de skall passera övergångsstället.

Om varningsmärken och signaler mer är inriktade och utformade med syfte

att förstärka informationen om den möjliga konflikt som kan uppstå vid

övergångsstället när fotgängare och fordon finns där samtidigt torde man

förvänta en bättre effekt och ökad efterlevnad av utmärkningen (Feedback i

trafikken, 1982).

Med s k trafikstyrda signalanläggningar uppnås detta i viss mån men de höga

anläggningskostnaderna och den omtalade nackdelen med försenade väx-

lingstider begränsar bred användning av denna regleringsform.
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3. FoU-ARBETETS INRIKTNING

VTI har under de senaste åren gjort försök med förstärkt information vid

några övergångsställen där bilister har förvarnats om befintligheten av

fotgängare vid övergångsstället.

Man har vid försöken speciellt riktat informationen mot fordonsförare som

har kört fram mot övergångsstället och tydligen inte varit inställda på att

bromsa in. Den förväntade effekten skulle bli bättre hastighetsanpassning

och väjningsmanöver vilket generellt skulle underlätta fotgängarnas passage

av övergångsstället.

Vid experimenten har det för att uppnå eftersträvad feedback tillmätts stor

betydelse att den förstärkta informationen bara har förekommit när en

fotgängare fanns vid övergångsstället.

I motsatt fall skulle man endast kunna förvänta sig en kortvarig, ingen eller

även försämrad reaktion hos respektive fordonsförare.

Sammanfattningsvis har man med uppläggningen av experimenten och

utformningen av informationen velat förstärka bilförarnas uppmärksamhet

gentemot fotgängare utan att skilja parterna fysiskt med stoppsignal, broar

GtC.

Att förstärka informationen om närvaro av en fotgängare vid ettövergångs-

ställe och se till att denna information när fram till fordonsförarna innebär

en rad tekniska och informationsmässiga problem:

- Hur upptäcker man "automatiskt" en fotgängare?

- Vilka är de fotgängare vid vägen som skall upptäckas?

- Hur plocka ut fordonsförare som skall varnas?

- Hur utforma varningen?

- etc

I de olika projektfaserna har man försökt att ge svar på dessa frågor. I vissa

har man t ex fokuserat på fotgängardetektorn, i andra på effekten av olika

informationssystem, i andra på, beteendeförändringarnas variation över tid

StC.
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Att en systematisk utredning inte har kunnat genomföras i sin fulla

omfattning och att t ex sk följdeffekter från övergångsställen med

förstärkning till platser utan, inte har klarlagts, beror på undersökningarnas

generella uppläggning.

Man har inte haft tillgång till tillräckliga FoU-medel för ett sådant projekt,

men har med stöd från olika uppdragsgivare, främst TSV och VV, och med

egna medel genomfört enstaka prov på platser, där också lokala vägmyndig-

heter har kunnat dra praktisk nytta av resultaten.

Översiktligt kan man tala om fyra olika projektfaser genomförda i perioden

1981-87 på olika platser alla med 50 km/h hastighetsbegränsningar i Sverige:

a. Prov med omställbar textskylt och kontrollerat fotgängarbeteende vid

handelscentrum i Jönåker på E4 (1981).

b. Prov med omställbar textskylt och kontrollerat fotgängarbeteende

jämte vägkantsintervju av fordonsförare vid skola i Vaggeryd på E4

(1982»

c. Prov med olika utformningar av blinkande lyktor, skylt och fotgängar-

detektor på genomfartsled i samhälle (Bor, Värnamo) (1983-85).

d. Prov med fotgängardetektor och blinkande lyktor på varningsmärke vid

skola i Torsås, Kalmar (1986-).

Vid prov d är det fullt utvecklade systemet taget i permanent drift.

I detta Meddelande görs en sammanfattande redovisning av huvudresultaten

av dessa fyra undersökningar och förslag framläggs till framtida utformning,

användning och drift av det framtagna informationssystemet vid .

övergångsställen i Sverige.
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4. PROV MED OMSTÄLLBAR SKYLT PÅ 15:4 I JÖNÅKER

Under 1980 hade VV tillsammans med Transportforskningskommissionen,

TFK, tagit fram en omställbar textskylt, där man via ett tangentbord kan

visa textmeddelanden till passerande bilförare. Man ville undersöka inver-

kan på bilförarnas beteende (hastighetsanpassning) när de passerade ett

Vägarbete. Beroende på ankomsthastigheten hos enskilda fordon visade man

i experimentet upp olika textmeddelanden av typ, "DU KÖR FÖR FORT",

"SE UPP FÖR VÄGMASKIN", "DIN HASTIGHET ÄR XX KM/H" och dylikt

(Informationssystem vid Vägarbete, 1980).

Resultaten avslöjade att man med detta informationssätt kan uppnå bete-

endeförändringar och tanken var närliggande att försöka sig på andra trafik-

sam manhang°

Inledningsvis ville man prova om liknande effekter skulle uppstå under

vanliga trafikförhållanden, där emellertid behov av bättre hastighetsanpass-

ning var påträngande.,

Man enades om att söka påverka samspelet bilförare/fotgängare vid över-

gångsställen på genomfartsleder, där just hastighets- och väjningsproblem

ofta förekommer.

I Jönåker på E4 mellan Norrköping och Stockholm hittades ett för ändamålet

bra mätställe, där lokalbefolkningen fick korsa den högtrafikerade E4 vid ett

övergångsställe utan signal eller liknande åtgärder. Ofta med riskfyllda

situationer till följd.

Trafikreglerna föreskriver att man som bilförare vid ankomst till ett över-

gångsställe skall lämna företräde för en fotgängare som är i rörelse fram

mot stället med avsikt att passera.,

Som ofta märks är efterlevnaden av denna regel ganska låg och stickprovs-

visa observationer vid övergångsstället avslöjade då också ganska sällsynta

inbromsningar eller reaktioner på korsande fotgängare.
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Utöver allmänt prov av skyltens användbarhet för sådana ändamål ville man

också prova i vilken mån olika innehåll av textmeddelanden kan ha betydelse

för bilförarnas reaktioner och vilken sorts beteendeförändringar som

åstadkoms.

Vid ankomsten till och under passage av övergångsstället mättes bilförarnas

reaktioner, dvs deras körhastighet och ev förändring av denna, både med och

utan närvarande fotgängare. Fotgängaren, en vuxen person, hade instruerats

att gå fram mot övergångsstället med synlig avsikt att korsa varje gång ett

fritt körande fordon anlände.

Textmeddelandets innehåll kan tänkas ge upphov till olika reaktioner hos

fordonsförarna. Talar man om att de kör för fort kan de tänkas uppleva

någon polismässig hastighetskontroll, och deras benägenhet att bromsa in

(om de faktiskt kör för fort) inriktar sig mer på att undvika böter än att

bromsa in för den direkta anledningen att man fordrar hastighetssänkning,

nämligen närvaron av en korsande fotgängare.

Å andra sidan kommer en textmässig varning för fotgängaren förmodligen

att leda till en hastighetsanpassning som direkt är riktad mot passagen av

fotgängaren.

Vid övergångsstället fanns en Skyltad hastighetsbegränsning på 50 km/t.

Förmätningar av körhastigheter avslöjade medelvärden på drygt 65 km, och

för experimenten enades man om att prova två olika textmeddelanden:

a. "SE UPP FÖR FOTGÄNGARE"

b. "DU KÖR MER ÄN 50 KM/T"

I syfte att kontrollera störningseffekter av den nya skylten gjorde man

förmätningar med och utan skylten uppställd och utan fotgängare vid över-

gångsstället. På motsvarande sätt kontrollerade man sedan s k skylteffekten

genom att i två försök visa upp textmeddelande med och utan fotgängare

närvarande.
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Den slutgiltiga försöksmatrisen fick följande innehåll:

MÄTBETINGELSE Utan Med
fotgängare fotgängare

 

1. Utan skylt
2. Med skylt uppställd (inte påslagen)
3. Skylt påslagen, text a ("SE UPP ...")
4. Skylt påslagen, text b ("DU KÖR MER ...") f

\
+
+
+

+
+
+
+

 

Samtliga mätningar gjordes under sommarhalvåret 1981 på dagtid. Man

registrerade hastighetsprofilerna i fem punkter på en sträcka 165 m före och

efter övergångsstället. I dessa och övriga redovisningar medtages endast

resultaten från mätningar av lätta fordon.

Av figuren nedan framgår hur .mätsträckan var möblerad. Den omställbara

skylten var placerad i vägkanten vid övergångsstället (position 0 m) och

tändes när ett fordon under degivna betingelserna passerade förvarnings-

tavlan för övergångsstället i position 125 m.

Av figuren framgår också resultaten av hastighetsmätningarna för några av

de viktigaste mätbetingelserna.

  
 

  

km/ 'Hm JÖ_NÃKER - Ez.. JUNI 1981
LATTA FORDON70

65

iKONTROLL
60

Nu_- SE UPP__--°I-FOTG.

55 '. > _/ SE UPP--_-+ FOTG.

i ' 'h--u >50 km/t---+ FOTG.
Skylt tänd50 . i 7

t i
225 125 25 0 -40 meter 7

E
Skylt

Figur 1 Hastighetsreduktioner vid övergångsställe i Jönåker, juni 1981
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Bortsett från den generella hastighetsretardationen omkring övergångsstäl-

let märks olika resultat för de visade textmeddelandena jämfört med

kontrollmätningarna. Kontrollmätningarna med och utan uppställd skylt och

närvarande fotgängare blev genomförda planenligt men avslöjade inga

signifikanta skillnader i körhastighet hos fria fordon. Ett tekniskt fel innebar

att en mätning med hastighetsvarning för fotgängare inte lyckades.

Man märker både effekten av en närvarande fotgängare när varningen för

fotgängare visas, men också skild reaktion efter övergångsstället när det

varnas för fortkörning. På detta villkor fortsätts inbromsningen mot 50 km/h

medan den i det andra fallet upphör som indikation på att inbromsningen har

riktat sig mot fotgängaren° (Det skall tilläggas att fotgängaren av

säkerhetshänsyn endast fortsatte ut på vägbanan när det tydligt framgick

att anländande fordon ville stanna. Detta var sällsynt och den tydliga

accelerationen som syns under denna mätbetingelse beror sannolikt på detta

förhållande),

Sammanfattningsvis märkte man en bra effekt av skyltens textmeddelande

på inriktningen av fordonsförarnas inbromsning.
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5. PROV MED OMSTÄLLBAR SKYLT PÅ E4 I VAGGERYD

Efterföljande år önskade man göra uppföljande och kontrollerande prov av

detta nya sätt att :förstärka informationen vid övergångsställen på annan

plats.

Framför skolan i Vaggeryd fanns på E4 ett övergångsställe som ofta gav

anledning till riskfyllda situationer när skolbarn samt åldringar från ett

närliggande ålderdomshem korsade vägen. Vägförvaltningen, polisen, kom-

munen och skolan var mycket angelägna att förbättra läget, och sträckan

ansågs ganska bra till fördjupade prov jämförbara med 1981 års mätningar i

Jönåker.

Man utökade mätningarna till att söka konstatera ev skillnader i reaktion-

erna mot vuxna och barn, och försökte vidare att få bredare uppfattning om

fordonsförarnas reaktioner och uppfattning genom mätningar av deras

passageavstånd från fotgängarna och genom utfrågande i vägkantsintervju.

På. grund av ett tekniskt fel lyckades man inte uppnå tillräckliga mätningar

med synliga äldre i samband med skyltvarningen "SE UPP FÖR ÄLDRE".

Man använde vid proven samma omställbara textskylt som i Jönåker och i

övrigt samma mätuppläggning. Vägkantsintervjuerna genomfördes av VTI-

personal men med hjälp av polisen vid själva stoppandet 2-300 m efter

passagen av övergångsstället.

Av figuren nedan framgår att man i stort sett uppnådde samma resultat som

i Jönåker. Den mer utpräglade och kraftigare inbromsningen (också jämfört

med Jönåker) i fallet varning för fotgängare jämfört med varning för hög

hastighet kan bero på skillnaden i textmeddelanden. ("SE UPP FÖR

SKOLBARN", "SE UPP FÖR ÄLDRE" eller "DU KÖR MER ÄN 50 KM/H".

Det mindre behovet av inbromsning för att uppnå 50 km/t jämfört med

Jönåker kan emellertid också ha påverkat körsättet.

Figuren visar hastighetsskillnaderna för de olika mätbetingelserna i förhåll-

ande till kontrollmätningen med fria fordon utan skylt och utan synlig

fotgängare,...
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NR SKYLTJEXT SYNLKSFOTGÃNGARE

1 SE UPP FÖR ÄLDRE NEJ

2 INGEN(KONTROLL) NEJ

3 SE UPP FÖR SKOLBARN NEJ

4 DU KÖR MER ÄN 50 KM/T JA

5 SE UPP FÖR SKOLBARN JA

kmjçhnl ° Fotgängar-
stöHe

56.2 56.6 55.8 55.5

   

\
I

 

F-_l :50m

Figur 2 Relativa hastighetsskillnader i km/t. Vaggeryd 1982.
Den heldragna horisontella linjen visar absolut hastighet (km/t)
i de 7 mätpunkterna för kontrollmätningen. (Fria fordon utan
skylt och utan synlig fotgängare)

I efterföljande figur nedan visas samma fordons placering på vägbanan och

avstånd från vägkanten.

Det är intressant att följa fordonens sidolägesförskjutningar vid passage av

övergångsstället och eventuella fotgängare. Det märks tydligt att skylttex-

ten också påverkar denna parameter Bilföraren minskar sin påkörningsrisk

av fotgängaren genom att både bromsa in och väja, dvs öka avståndet från

honom med varierande styrka; mest utpräglat vid varningen för fotgängare.

Sannolikt en ytterligare indikation på att bilförarnas reaktion på fotgänga-

ren med styrning (och bromsning) är starkare när det varnas för fotgängare

jämfört med sidoförskjutningen, när varningen rör sig om hastigheten.
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Figur 3 Sidoläge/avstånd i cm från trottoar. Vaggeryd 1982

Vid vägkantsintervjun önskade man få klarhet i en rad förhållanden rörande

t ex upptäckten hos bilförarna av skylten, tolkningen av dess innebörd, vem

som svarade för den, kontrollerade den och generella uppgifter om flödet,

resmål etc.

Bilaga 1 visar den kompletta intervju som genomfördes av VTI-personal på

ett par minuter.

Av analysen framgick att drygt 60% av de stoppade bilförarna (slumpmässigt

urval) hade observerat textskylten. En vanlig reaktion var att släppa gas-

pedalen eller bromsa. Antalet bromsande var störst vid skylten med varning

för fortkörande, medan relativt flersläppte gaspedalen när skylten varnade

för fotgängare. (20% resp 15% bromsade, 9% resp 25% släppte gaspedalen).

Ganska få stoppade helt, 3% vid hastighetsvarningen och 9% vid proven med

varning för fotgängare.
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Bland bilförare som uppgav sig ha reagerat på skylten var fortkörning och

överraskning huvudmotiv vid hastighetsbetingelsen (20%) medan man i fallet

med fotgängarvarningen angav att man ville lämna företräde och köra

försiktigt (25%). Motsatta reaktioner observerades inte, dvs ingen uppgav

hastighetsvarningen som motiv för att bromsa att reagera på fotgängaren

och vice versa.

För övrigt kunde man vid jämförelse av den av bilföraren uppgivna och

uppmätta hastigheten se ett ofta förekommande fenomen. Bilförare under-

skattar mer eller mindre medvetet sin körhastighet.

Relativt få trodde att skylten var uppställd av polisen men å andra sidan

trodde nästan 25% att ett negligerande av att inte följa skyltvarningen

skulle medföra böter.

Försöken visade sig inte påkalla särskilt stor uppmärksamhet. 5-10°/o hade

observerat att någon mätverksamhet pågick.

Sammanfattningsvis kunde man vid proven i Vaggeryd konstatera liknande

effekter som i Jönâker. Bilförarna reagerade adekvat på skyltmeddelanden

och man kunde från sidolägesregistreringarna se direkt Säkerhetsfrämjande

körstrategier för att undvika kollision med fotgängaren. Intervjun förstärkte

intrycket att textinnehållet hade betydelse för reaktionens styrka och in-

riktning och att man framdeles snarare borde förstärka information om

närvaron av fotgängareän information om hastigheter och överskridande

härav.
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6. PROV MED BLINKANDE SKYLT OCH FOTGÄNGARDETEKTORI

BOR

Man var redan från projektstart medveten om det höga kostnadsläge för

omställbara textskyltar av typ som ingått i mätningarna och ville 1 efter-

följande prov försöka utvärdera i vilken mån dessa skyltar gick att ersätta

med andra och billigare utformningar av informationen. Man inledde ett

närmare samarbete med TSV och VV och inriktade undersökningarna mera

målriktat på att ta fram ett system som av både kostnadsskäl och i sin

inriktning kunde standardiseras och ingå i RUT och liknande föreskrifter.

Vidare hade man hittills jobbat med instruerade fotgängare och man behövde

utveckla en detektor som automatiskt kunde konstatera närvaron av en

"potentiell" fotgängare vid övergångsstäliet. Medan fordonsdetektorer har

funnits sedan många år, fanns för detta ändamål inte marknadsförda, väl-

fungerande fotgängardetektorer. De genomförda proven hade dessutom på-

gått under korta perioder och man behövde erfarenhet om långtidseffekter.

Med inledningen av Bor-mätningarna sökte man klara av dessa problem och

undersöka systemets effekter ytterligare.

Internationellt och nationellt eftersträvar man att inte utöka skyltfloran

vidare med införandet av nya skylt- och tavelsystem. Å ena sidan finns

bakom problemet med körsättet vid övergångsställena som undersökning-

arna fokuserar på. en indikation att vanlig skyltutmärkning inte är till-

räckligt välfungerande. Å andra sidan avslöjar resultaten att inte bara

närvaron av textskylten i sig själv kan förklara effekterna, utan att text-

innehållet också har avgörande betydelse.

Målet att på något sätt vid användning av befintliga utmärkningsformer

uppnå liknande effekter styrde valet av skyltutformningar i de efterföljande

försöken i Bor.

Man ville helt undvika textmeddelanden (som kan medföra tolkningsbesvär)

och övergå till användning av symbolinformation kombinerad med informa-

tion med högt upptäcktsvärde.
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En ritad fotgängare ingår internationellt vid utmärkning av närvarande

fotgängare eller övergångsställe. Blinkande ljus används till att skaffa extra

uppmärksamhet.

Genom att förse förvarningsskylten och/eller skylten vid själva övergångs-

stället med antingen blinkande innerbelysning eller förse dem med gula

blinklyktor kunde en sådan funktion uppnås.

Figuren i Bilaga 2 visar resultaten av prov med dessa skyltutformningar. Man

visar för varje kombination effekten på både hastighet och sidoläge. För att

underlätta tolkningen av figurerna bör man först bekanta sig med figuren

nedan, som visar mätuppställningen och inbördes placeringar och avstånd.
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Figur 4 Mätplatsen i Bor

I figuren 1 Bilaga 2 anger x-axeln mätpositionerna, övergångsstället finns vid

4. Y-axeln är dubbelskalig. Den anger i l-km indelningar medelhastigheten 1

km/h och i lO-cm indelningar medelavståndet från höger vägkant till höger

framhjul på mätta fordon. Hastigheterna visas med heldragen linje, sidoläge

med streckad. Vidare anges i fallen med fotgängare andelen i procent som

har stoppat helt och lämnat företräde för fotgängaren.

Medelvärdena har varierat lite för enskilda prov som framgår vid granskning

av siffrorna vid mätposition 1, som är ingångsvärden. Villkoren för de

enskilda mätningarna framgår av tabellen nedan.
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Tabell 1

1A FÖRMÄTNING, utan blink, utan fotgängare
1B samma, med fotgängare

2A INNERBELYST BLINK I FÖRVARNINGSSKYLTEN, utan fotgängare
2B samma, med fotgängare

3A YTTERLIGARE EN INNERBELYST BLINK ISKYLT VID ÖVERGÅNGS-
STÄLLET, utan fotgängare

3B samma, med fotgängare

4A BLINKLYKTOR PÅ FÖRVARNINGSSKYLTEN, utan fotgängare
4B samma, med fotgängare

5A YTTERLIGARE. BLINKLYKTOR PÅ SKYLT VID ÖVERGÅNGSSTÄL-
LET, utan fotgängare

5B samma, med fotgängare

6A INNERBELYST BLINK I SKYLT VID ÖVERGÅNGSSTÄLLE, utan fot-
gängare

6B samma, med fotgängare

7A BLINKLYKTOR PÅ SKYLTEN VID ÖVERGÅNGSSTÄLLET, utan fot-
gängare

7B samma, med fotgängare

8A EFTERMÄTNING, utan blink, utan fotgängare
8B samma, med fotgängare

Var god observera att man i mätläge 7 och 8 har haft vissa tekniska fel som

har påverkat observationsantalet.

Av dessa figurer framgår det med all tydlighet att samspelet mellan blink-

kombinationerna och närvaron av fotgängare har stor betydelse för bil-

förarnas inbromsning och placering på vägen. Man ser, inte överraskande,

att störst reaktion uppnås vid blinklyktor på både förvarningsskylten och

skylten vid övergångsstället när fotgängare finns.

Att större reaktioner också märks även utan fotgängare kan ha olika för-r:

klaringar. Dels kan återkommande bilister ha noterat att "något" händer vid

Övergångsstället och kör av nyfikenhet långsammare vid efterföljande pas-

sage. Eller kan de ha ändrat sitt allmänna beteende vid passagen av över-

gångsstället som en positiv inlärningseffekt av blinkförstärkningen. Dessa

svårförklarliga effekter tycks mest utpräglade på hastighetsreduktionerna.
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Andelen fordon som stannar och lämnar företräde för fotgängarna påverkas

också tydligt av skylttyp. Från inga stopp i förmätningen till 26% med

blinklyktor vid övergångsstället.

I diskussionerna om tolkningen av dessa mätresultat och allmänna övervä-

ganden rörande standardisering, synbarhet under växlande belysningsförhål-

lande, ekonomi etc enades man primärt om att tills vidare använda utform-

ningar med blinklyktor monterade på förvarningsskylten. Prototypen av

denna utformning visas i figuren nedan.

              

 

Svensk prototyp Finsk prototyp

(Anvönd vid försöken)

Figur 5 Svenska och finska prototyper av blinklyktor

Övergripande visade försöken att man med denna utformning av varningen

vid övergångsstället kan uppnå liknande och i vissa fall även större effekter

på inbromsning, sidoplacering och framför allt stoppande för fotgängare som

vid användning av den mycket dyrare textskylten.

Före igångsättandet av egentlig långtidsprovning vid samma övergångsställe

skulle ett system för automatisk upptäckt både av anländande fordon och

fotgängare jämte automatisk styrning av blinksignaler utvecklas. Man hade i

försöken hittills klarat sig med instruerade fotgängare och mer eller mindre

halvautomatisk styrning av blink, fordonsupptäckt etc. Inledningsvis

utvecklades det automatiska systemet för en körriktning.
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Det ligger utanför ramen av detta Meddelande att detaljerat redovisa

problem, lösningsmöjligheter och konkret utformning av den styrelektronik

som måste utvecklas för attuppfylla dessa funktioner.

Sammanfattningsvis lyckades man utveckla en radardetektor, som inom en

radie av 3-5 m från vägsidan kunde registrera rörelser från fotgängare på

trottoaren utan att störas nämnvärt av passerande fordon m m. Man

kopplade härtill en slinga i vägbanan som på drygt 125 m avstånd från

övergångsstället registrerade fordonspassage.

Om både fotgängare och fordon fanns inom samma tidsrymd tändes blink-

signalen på förvarningsskylten, placerad drygt 50-75 m från övergångsstäl-

let. Blinkfrekvensen var den vanligen förekommande, 90 blinkningar per

min, och var påslagen i minimum 8 sek. Så länge fotgängaren fanns kvar inom

radarns täckningsområde förlängdes löpande blinktiden. Minimumtiden på 8

sek fastställdes efter observationer och ansågs tillräcklig för fotgängaren

för att hinna korsa vägen.

Enligt hela tänkandet bakom systemfunktionen var blinken bara synlig för

fordonsföraren och ingen annan sorts "kvitto" gavs till fotgängaren på att

han hade uppmärksammats av detektorsystemet.

Att man byggde in en fordonsdetektor som vid denna utformning "bara" såg

till att blinkande endast förekom vid samtidig närvaro av fotgängare och

fordon, kan omedelbart förefalla som en fördyrande och relativt onödig

funktion i systemet. Man får emellertid komma ihåg att man i tidigare

experiment hade jobbat med kriterier för fordonens ankomsthastighet, och

man ville vid systemuppbyggnaden förbereda för senare tillkoppling av

liknande funktioner.

Man menade sig dessutom ha tillräckliga mätningar av hastighets- och

placeringsprofiler hos fordon som både reagerade på denählinkande skylten

och inte, till att i framtida mätningar kunna observera hastigheten i endast

en punkt. Vid avståndet 25 m från övergångsstället uttrycker den uppmätta

hastigheten ganska entydigt om man vill stanna, har bromsat in eller inte.

Man förberedde därför för enkel mätrutin genom att i den punkten fräsa ner

detektorer för hastighetsmätning, Jämför figuren på sid 13.
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Man satte härefter igång systemet och hade det kontinuerligt påslaget under

hösten, vintern och våren 1984/85 under nära 7 månader i rad. Med jämna

mellanrum, ungefär varannan vecka på olika dagar under dagtid observerade

man funktionen och gjorde mätningar av fordonshastigheterna både med och

utan fotgängare och blinkande lyktor på märket.

Som framgår av tabellen nedan konstaterades också under denna långtids-

provning en effekt av systemet på medelhastigheterna hos passerande

fordon. Hastigheter under 20 km/h är inte registrerade och stoppande fordon

ingår därför inte..

Hastighetsskillnaderna var emellertid något varierande under mätperioden

och antalet tillfälligt passerande fotgängare ändrades och sjönk också på

grund av väder, semester m m. Man hade vidare av mättekniska skäl vid

proven i Bor låtit installera, speciellt för försöken, ett nytt övergångsställe

lite utanför de mest använda korsningspunkterna i samhället, och trafikbe-

lastningen på detta övergångsställe var som sagt 'något ojämn under lång-

tidsförsöket.

Tabell 2 Medelhastigheter 25 m från övergångsstället i Bor

Mätn. nr Med blink Utan blink

i 43 54

2 44 54

3 41 49

4 49 53

5 50 52

6 46 52

7 45 55

8 46 53

9 46 _ 53

10 47 53

l i 47 52
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Sammanfattningsvis hade man vid proven kommit ett långt steg närmare

framtagandet av ett funktionsdugligt system för bred installation vid över-

gångsställen. Man hade vidare konstaterat relativt konstanta effekter på

reaktionerna hos bilförarna när en förstärkt förvarning för närvarande fot-

gängare fanns i och vid övergångsstället motsvarande ca 6 km/h lägre

medelhastighet. Inte minst kunde man under proven konstatera höjningar i

antalet stoppande fordon från 0 till drygt 25%.

Man konstaterade emellertid också. att den utvecklade tekniken för upptäckt

av fotgängare inte var tillräckligt stabil och inte gick att förbättra till att

också upptäcka fotgängare på motsatttrottoar.

Vidare var omständigheterna kring försöksplatsen något föränderliga över

tid så att en del mätresultat troligen var påverkade härav.,

Man planerade därför en utveckling och ett färdigställande av ny fotgängar-

detektor för att utföra en avslutande utvärdering på annan plats.
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7. PROV MED NY FOTGÄNGARDETEKTOR OCH BLINKANDE

SKYLT I TORSÄS

En rad olika tekniska principer provades och förkastades innan man strax

före sommaren 1986 kunde sätta igång avslutande prov med ett system för

förstärkt information i båda körriktningarna vid ett övergångsställe.

Efter önskan från vägmyndigheter och kommun m fl hade man enats om att

förlägga installationen till ett starkt trafikerat och problemfyllt övergångs-

ställe vid skolan i Torsås.

Man kunde här med systemet förhoppningsvis få ned körhastigheterna och

förbättra väjningen för korsande skolbarn. Samtidigt kunde viss trafikstabi-

litet påräknas och med den relativt stora trafiken kunde man genomföra

representativa mätprogram.

Med viss bevakning från myndigheter, skolstyrelse och lokalpress satte man

permanent igång en automatiskt verkande installation enligt samma funk-

tionsprincip som i Bor, dock omfattande båda körriktningarna.

Bilaga 3 innehåller några tidningsklipp med omnämnande av utrustningen

och 1 Bilaga 4 visas diverse fotografier av den installerade anläggningen vid

skolan i Torsås. Systemet är fortfarande i funktion och följs fortlöpande upp

av vägmyndigheterna och VTI.

Nedanstående figur uppvisar en ganska övertygande effekt av systemet.

Troligen motsvarar det den maximala effekt man kan föreställa sig

framöver här och på andra platser.
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Figur 6 Medelhastigheter omkring övergångsstäiiet under perioden
maj-december 1986. Period 1-4! med blinkande skylt och
fotgängare. (Under fjärde perioden har hastigheter endast
mätts i pkt - 25 = 25 m före övergångsstäliet)
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I efterföljande två tabeller visas hastighetsfördelningarna i en punkt 25 m

före övergångsstället med och utan blink under fjärde mätperioden.

Tabell 3a Relativ fördelning av passagehastigheter (medel: 42 km/t).
Med blink och fotgängare

Tabell 3b Relativ fördelning av passagehastigheter (medel: 49 km/t).,
Utan blink men med fotgängare

  

3a 3b
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BILAGA 1
Sid 1 (5)

INTERVJUSCHEMA

för användning vid fältförsök inom IDBRA-projektet, vecka 21 1982

FRÅGA I Märkte Du nagot.särskilt strax innan vi stannade Dig?
(d V 5 de senaste 300 metrarna)

Text-tavlan : gå till fråga 4
. .Andra tavlor

Fotgängaren
Övrig trafik
Ingenting
Annat

 

G
u
n
s
-
(
A
N
A

O
0

0

 

FRÅGA Z Märkte Du.nágpn särskild tavla med.anvisningar på?

16 Textotanlan; :: gå till fråga 4
24? Andra.tawlor

 

FRAGAS sagmdenhärtavlana

 

To Ja _n

2.° Nej *r ge; till fråga 6;
3. var inte > ga tall fraga o

 

FRÅGA 4 vad gjorde Du när m upptäckte tavlan?

Släppte gasåedalen,
Bromsade

_Köntrollerade hastigheten på hastighetsmätaren
Tittade efter palis
Tittade efter fotgängaren
Tittade efter andra fotgängare
Tittade efter annat

 

Ingenting
Annatl

O
O
O
M
O
-
U
o
p
m
N
.
.
.

O
O

O
O

O
O

O
0

0

 

FRÅGA S varför det?

Blev överraskad
Körde för fort
Onskade köra mera försiktigt
Onskade lämna företräde för fotgängaren
Osäker på fotgängarens reaktion
Annat 'O

N
U
h
-
P
L
A
N
-
á

o
0

a
0

0
o

 

FRÅGA 6 Stannade Du innan Du passerade övergångsstället?

1. Ja

2. Nej : gå till Fråga 8
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FRÅGA 7 Varför stannade Du?

Inväntade fotgängarens passage .
o Onskade ge. fotgängaren möjlighet att gå. över

P g a textskylten ' '
Kände mig osäker på, vad fotgängaren skulle göra
Vet inte
Amnt

0

O
U
T
-
P
M
N
-
Å

0
.
6

0
O

 

FRÅGA 8 Varför stannade Du, inte? ,V Denna fråga ställs endast till
dem. som svarade nej på fråga 6.!

Enligt lagstifming var jag inte skyldig att stanna
Det var möjligt att passera ändå
Jag körde så. sakta att det behövdes? inte

. _ Informationen från skylten var irrelevant
Vet inte
Mat

0
O

O

Q
U
I
J
å
-
w
a
N
-
l

 

FRÅGA 9 Vem är skyldig att lämna. företräde enligt' skylten?
Denna: fråga ställe inte om textsky lean: inte observerats.
Gå till. fråga 20°
10 Jag, om. fotgängaren är i. rörelse vid. eller på.. övergångsstället
2. Fotgängaren
3. Ingen.
4. Vet inte
5.. Arman

 

FRÅGA. 10 Med vilken hastighet tror Du att Du. passerade. övergångsstället?

20 Ian/h
30 Wh
40 km/h.
50 km/h
60 kni/h
70 km/h
80 km/h
Stannade
Vet inteK

D
W
N
C
D
U
I
F
U
I
N
-
l

0
e

o
o

o
o

o
o

.

FRÅGA 11 Finns det någon generell hastighetsbegränmjng då man passerar
ett övergångsställe?

Ja_ W

Ne] ; a .0 9

Vet inte < _> ga; till fraga 12
Annat '

'
ä
m
m
-
a

O
O

O
O

 

J

FRÅGA HA å: fort får man köra?

.20 Eon/h
30 km/h
40 Zon/h
50 km/h

km/h
70 km/h

Som förhållandet tillåter
Vet inte
Annatk

O
O
O
N
O
U
T
F
-
D
I
N
d

O O
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FRÅGA 12 ?arms det någon hastighetsbegränsning vid detta. övergångsställe?

1. Ja

2. Nej 4%. gå till fråga 14
Se Vet mm -i ° " i ' .
4. Azmat

 

J

fort får man köra?

20 Ian/h
30 Ian/h
40 km/h
50 lan/h
60 km/h
70 km/h
Som förhållandet tillåter
Vet inte
Annat.

FRÅGA 13

o
o

(
o
m
M
O
m
-
P
M
N
-
å

o
o

o

 

FRÅGA, 14» ä fort' tycker Du. det kan, vara. rimligt att köra. vid. övergånggstäl-
som Du. just passerade? .

20- kmøh
30 km/h.
40 lan/h
SO Ian/h
60 Ian/h.
70 km/h '-
Som förhållandet tillåter
Vet inte
Annat.

H 0 (1
o

0
0

o

t
o
m
a
n
m
e
-
M
N
-
A

o
o

o
°

9

 

FRÅGA. '15 Varför just den hastigheten?

För dålig sikt
Smalt körutrymme
Kollisionsrisk med fotgängaren
Kollisionsrisk med övrig trafik
Tillräcklig sikt
Tillräckligt kömtryme
Alla andra kör ändå fortare
Vet inte
Annat*

O
m
ü
o
m
P
M
N
-
Å

a
0

o
o

o
o

o
0

e

 

FRÅGX 16 Varför tror Du tavlan är uppsatt?
?rågoma 16-18 ställs inte om text-skylten inte observerats.
Gå till fråga .79. '

. Varning till bilisterna
Information till bilisterna
Effektmäming av tavlan
Skydd för fotgängaren
AnnatU

I
F
-
(
A
r
q
a

0
0

O
O
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FRÅGA 17

FRÅGA 18

FRÅGA 19

FRÅGA.20

FRÅGA 21

FRÅGA 22

FRÅGA 23

FRÅGA 24

Varifrån. kennel: Du nu?

BILAGA 1
Sid 4 (5)

Vem tror Du har: låtit' sätta. upp tävlan?

1. Pölisen
Z. Vághállaren.
3., NTF (organisationer)
4. Privat initiativ (de boende, skolan etc)
5 ., Forskarna
6 . Anch°a

 

Vad. tror. Du. om texten på. tavlan inte följs?

1 . Bestraffning (böter)
2. Ingenting
3. vet inte
4 . Annat.

 

(geografiskt)

 

Vart är Du på. väg?

 

Vad är anledningen. till resan?

Arbete.
. Persontransport

Ny-tmtrafik,
Fritid
AnnatU

'
I
ä
b
l
N
-
Ö

o
o

o
0

 

ofta.. passerar Du. den platsen?

Dagligen
veckovis
Månadsvis
Sällan
Första. gångenU

l
-
P
U
J
N
-
J

ä
0

o
o

0
o

länge har Du haft körkort?

år
Vet mteN

-
A

gammal är Du? visa svarskort

18w29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60- årU

]
-
F
°
(
J
|
K
\
D
-
^

E
0

0
o

o
o

0
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FRÅGA, 25 Lade Du märke till om det var någon, som mätte Din hastighet?

 

10 Ja
2.. Nej
3. Vet inte
4. Axmat

FRÅGA 26 Kön?

1. Man
2. Kvimza.

FRÅGA 27' Fordonstyp??

1. Personbil
2. Lastbil (lätt.)
3.» Lastbil (tung)

. Anna:

 

FRÅGA 28 Sdzemaupplysningar

Dam

 

Klockan

 

Väder

 

Intenrjuare

 

Annat
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HASTIGHETSG OCH SIDOLÄGESFÖRÃNDRINGAR I BOR

      

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
: : 2 2 : .b % L

,omm-a
/_- -- , \

Pl \
l \

< q- /°'°'°--0\ q / \b

// \\ I

178.6 --52.7 *on-»ao 189.1 -_54.54\

__a FÖR, 10 FOTGQ _J_ do. +FOTG. -<>/o STOP=O

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

,f\
/ \(\\ _I-

/°/ \° ,P---ox173.1 51.7 186.8 --L9.8 o.\ / \

 

  

I- BLINK / FÖRVARN. __ d0.+FOTG. -°/oSTOP:S

 

 

  

L '/=.FOTG.

1 2 3 l. 5 1 2 3 l. 5

189.0 --

i I BLINK / FÖRV.+ Ö-STÄLLE d_ d0.+ FOTG. - 0/0 STOP= 8
'/° FOTG.
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BILAGA 2

   

 

Sid 2(3)

1 2 3 4 1 2 3 1+ 5

,A
/ \

/c/ \\

f \
/ \ I

#,øo---cx\ / §3

179.6"r'51.1 ' \0 178,9 --505

d_ Y-BLINK/FÖRVARN. 4_ d0.+F0TG.
-/- FOTG. 0/o STOP = 6

. 1 2 3 'i 2 3 S

_ ,/ \

/j \
/ \

7 s
/

/

/

194.6 "54.1 170.0 --50.9

4%

4_ Y-BLINK/FÖRV.+Ö-STÄLLE _b d0.+F0TG.-%ST0P=18

 

'/' FOTG.

VTI MEDDELANDE 557



  

_-mä

191,2 _-53]\

ü I°BUNK//Ö-SIÃLLE
°/° FOTG.

   

I : I I

P
I

,I

, ?
I

i! 7
,I

I

I 0

165A --55.9

__ Y- BLINK/ Ö°STÄLLE
1-FOTG.

= 1 2 3 4 Sii; :

 

*' EFTER,1 FOTG.
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Sk13cn

- 1 2 3 4 5

A*

;r *\
/ \

/ \
185.0--50.7 b

_ d0.+FOTG.°-°/o STOP28,

» 1 2 3 1+ 5
: :

NB! [1:25

184%»-

_ d0.+ FOTG.-°/o STOP=26

v 1 2 3 t. s
% :

P

/I ?
" I

/

_ if' ?

/I

- /

17A.L -4-=51.7

da+FOTG.
..- °/o STOP=3
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TIDNINGSKLIPP FRÅN LOKALPRESSEN I SMÅLAND

  

Torsås först i Världen med
nytt trafikvarningssystem!
Torsås är först i världen

med ett- helt nytt trafik-
Varningssystem som var-
nar bilister för gångtrafi-
kanter. Liknande system
har tidigare provats på oli-
ka platser i landet, men då
har det rört sig om försök.
I Torsås ska detbli perma-
nent.

På torsdagen informera-
de Vág- och trañkinstitu-
tet om systemets funk-
.tion°

Det nya vamingssysternet, som
satts upp på Kalmar-vägen vid
Centralskolan i Torsås, är helt
unikt. Det är det första som "rea-
gerar" på människor. Tidigare
har liknande system använts men
de har bara reagerat på metallfö-
remål.
Det som sattes upp vid Central-

skolan fungerar på följande sätt.
beskrivningen är dock något för-
enklad: _

När en fotgängare kommer
framtill övergångsstället reagerar
en ultraljusstråle. som sänder en
signal till en sinnrik kopplingsan-
ordning. När det samtidigt kom-

mer en bil från något håll, leds en
annan signal till samma kopp-
lingsanordning. Då de båda im-
pulserna möts börjar varnings-
lamporna att blinka cirka 100
meter före övergångsstället. Detta
hinner bilisten uppfatta och kan
anpassa hastigheten. Lamporna
blinkar bara om det finns både en
fotgängare och en bil inom var-
ningsområdet. Det området är
indelat i zoner och det år från
dessa som signalerna till kopp-
lirigsanordningen

[3 Endast bilisten

Meningen med systemet år att
det ska varna bilisterna och skår-

    

pa uppmärksamheten på att det
finns en fotgängare i närheten.
Fotgängarna däremot är ingen
upplysning om att det kommer en
bil. Fördem gäller det som vanligt
att vara försiktiga när de korsar
vagen.
- Fotgängarna får absolut inte

invaggas i någon falsk säkerhet.
Lampor-na ger ingen garanti för
att bilisterna saktar in, sager Bir-
ger Nygaard. forskningschef på
Våg - och' traftkinstitutet i Linkö-
ping. Han betonar:
- Tekniska medel kan aldrig

radda ett människoliv i trafiken
om människan själv inte är försik-
tig.
Systemet. som kallas "För-

starkt information vid övergångs-
stalle", har visat sig vara mycket
etIektivt. i olika mätningar går
det att peka på mycket bra resul-
tat. Som exempel kan anges att
25 procent av bilisterna har iaktta-
ut större försiktighet när de
mat sig övergångsställen med
varningsljus och medelhastighe-
ten har sänkts med 8-10 kilon»-
terit'unmen.

D Respekteras

- Ett annat glädjande resultat
är att varningslamporna har're-
spekterats. aven eller en längre
period. Varningsskyltar brukar i
allmånhet nonchaleras efter en1

tid. Detta på grund av att faran
som skylten varnar för inte inträf-
far så ofta. l"ör hur ofta springer
en alg ut framför bilen där det
finns varningsskyltar, frågar sig
Birger Nygaard med rätta.

CAMILLA JOHANSSON

 

Toms 0406-100 20_

vas-im
r 'H

vrf!
- .lå

 

Wingren" Birger Nygaard på
Våg- och trafikinstitutat inlormera-
de på tondagan om det nya trafik-

Want

  

(Si-nME-

(1 ny ordförande i Hem- och skola
Torsås Hem- och skolaförcnlng
har haft årsmote och bl.a valt ny
ordförande. Mötet uttalade aven
sin belåtenhet med det nya. smått
revolutionerande, larmsystemet
vid övergångsstället på Kalmarvü-
gen.

Verksamheten inom Torsås hem-
ochskola har kanske inte varit de
allra intensivaste på sistone. Me
nu tar man nya, friska tag och b
bl.a valt ny ordförande och nyasty-

Slatafly. Suppleanter blev Elisa-
beth Wetterlind, Torsås och
Sven- rik Bo Björkemå-

      
  

 

   

  

msten av nya' armsys-

temct vid Kalmarvågens över-
gångsställe uppfattades mycket

*'tivt av årsmötet, berättar lnge-'

gerd Eriksson.
Övergångsstâllet har diskuterats

en längre nd, men nu har alltså det
ett nya larmsystemet blivit per-

  
   

 

  
   

  
   

  

relsemcdlemmarl W01-

Ny ordförande är Ingegerd Nästa vecka anordnas en skol-

Enksson, Torsås_ ovnsa I y onterenst'l'orsåsochdårefterfol-

relsen år Ronny Olsson, Apple- '3' föremål?" PP med 3" SW'

' ' 11 .1 1 - T .ds ryd, Monica Karlsson, Östra Kars- lamm
Torsås, har bltvu nyva 4 nujuram e l ars bo'mm nyval av Mangan Oh. .

Leif Peterssonaning. son, Torsås och .Roy Konradsson.
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° SIDAN
i' 24

li
l

    NUMMER
' i

235 FREDAGEN DEN 10 OKTOBER 1986 VECKA 41 paus. 3-50

 

Torsås först i världen
ed unik trañknyhet

. .5. 4:' .i I i. 4

  

    Tomb blir
[öm i' världen
med ett unikt
varningssyø

stan [är över-
' gdngrm'lle.
Med hjälp av

elektronik fdr
büirterna veta
om någon vill
utnyttja över-
gdngsräller.

Kalmarvägen i samhället.
Det bygger på en signal från en

ultraljusgivare som tänder vare
mngsljus som i sin tur skall upp-
märksamma bilister på att någon
skall ta sig över vägen.

  

   

   

  

  

Ett övergångsställe l Toro 135 På
sås blir först i världen med
ett nytt varningssystem
avsett lörfordonstörare!
Systemet har tagits fram av Väg-
oeh 'Trañklorskningsinstitutet i
Linköping och skall nu permaneno

 

0 SIDAN 18
_a-

  

blinkers

f"r fot-

 

     

.. . _ *_.-. *Kf-hF- -v- Å -. . v
-* *4 \' nia-au *'"an'zy"- .-- . .,., TN. Q\\\\\\_\\v°-_

. .
v-.. ..m_4lh____t.t

.Af-'t °- -- .-. 3
" '-"W '24 '5 Lu" i".;'\*' i".^ °z 3, 'inu ' ;§55 ...-1 u _- . *' '- - ' g . _.ut høámd4h1.1,". '4 ;i gr_

. .
_- .. . . a .
;.94 '0.-.«."T"' \1"^/ '-.". v 7 , i s '
lID' Å - 'Å( u . f'.. ' .i . .wav' i. '., 7. .F o 4 0' r.. -- a . .. - ' C. ' .. ^,.Lz.7._.Å-., än -,.'___- v . .'- lr_- r' i..." .. : ,. _s ,

"^ ' "-LC-l'n* '-;m'triumf-1.1. . _:: .:j.-=-.. . - . , .- -. 1 - r o I I'! ^ ;::_á_,.1;. , _ g .

_ d--., w_ «- ..,. 5., ,
' ' v 1

o 00 0 tooll (W h'
..

... ',,". Gnø'll'io;. _51._ g. .(h
.. ' A , . _ u , _ -. o . . . v - _ .pa overgangss 21 e . Lä.: .in ...WWW . .. .-. .,

Birger Nygaard, forskningsche/ på V63- och Trafikforsknings institutet visar den nya "världs-

Övergångnallet påKalman'igen i Torsås blir först i världen med ett nytt nyheten.. för M80 "yli/(M bkddare.
larmsyslem riktat till fordonsfhrare! Systemet har jobbats fram av Vig-
och Trañlslonlmlngslnstitutet l linköping och nu ärdet meningen att sys.

temet *all bli permanent i Torsås

verket.

 

vare sorti under varningsljusen. sådant permanent. att kosta mellan 15-7511 kronor.
På torsdagen fanns representanter
från Var och Trañkl'orsltningsin-
siiiutct. Vägverket och kom-
munen på plats för att närmare stu-
dera världsnyheten i praktiken.

Systemet innebär inte att fot-
gângaren kan ta det försiktigare.
Däremot skall bilister och andra
iordonslörare varnas med hjälp av
blinkande lampor.

Nar en lotg'angare tar ett steg ut
på Övergångsstallet börjar två
blinkljus: att lysa 75 meter langre
bortomett lordon är i annalkande.

 

'sånna .en
(150 meter (rån övergångsstället

' Torsås blir allra först med att få ett

i Fordonstöraren skall då upp»
marksammas på att någon irl färd

-° Försöken har visat att kilome»
terhastigheien med i geni!?

med att korsa gatan en bit längre Lsnitttiom Det blinkande lj

fram.
- Naturligtvis är det totgångaren
själv som skall bedöma sin säker-
het. Systemet bygger på att for-
donsförare skall uppmärksammas.

Det säger Birger Nygaard.
iorskningschei på Vig- och Trafik-
iorskningsinstitutet i Linköping
som visade det nya systemet i Tor-
sås, Man har provat detta på ett
halvdussin ställen i Sverige, men

VTI MEDDELANDE 557

fungerar som varningsklocka, så-
ger Birger Nygaard.

Det finns ännu inget särskilt
namn på den nya anläggningen.
Hela projektarbetet kallas enbart
för "förstärkt information vid
Övergångsstalle". Dock var "Tor-

Systemet lar komma mer Och mer
så småningom. Vägverket har
gjort en inventering som gör gat.
lande att 250 orter i Sverige har ett
behov av detta.

Overgångsstâllet på Kalmarvä»
gen har varit en diskussionstråga
en längre tid i kommunen. Vägen
är starkt trafikerad och har ligger
skolan och på andra sidan Torsås

sås-systemet" ett allmänt begrepp tan
på torsdagen. 4
- Det är ett förhållandevis billigt

system. menar Birger Nygaard.

Sannolikt kommer anlaggnmgen

- Na: vi fick vetskap om det nya
systemet anmalde vi omgående
vårt intresse. Torsås pn'orireradcs.
sager Benil Svensson på vig-

- Nu blir det permanent i Torsås.
Vi kommer självfallet att följa ute
vecklingen noga och göra en ut»
värdering. Men det fyller säkert sin
funktion, tycker chl Svensson.

Sedan en tid tillbaka har prov°
mätningar av hastigheten agt tunn'
1 gcmuu'n har hastigheten legat

på mellan 55-60 kni/h.
Skarpt oppmarksamhet och

blinkande varningtlyus skall alth
göra övergångsstället trat'tlnåkrare
i fortsättningen.

Leif Petersson

 

_
1
.
_
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