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FÖRORD

Föreliggande forsknings- och utvecklingsprogram har utarbetats av VTI på

uppdrag av NTF. Arbetet har utförts av författarna och programmet har

diskuterats och reviderats i en grupp bestående av representanter från

NTF, VTI, TÖP, TSV, STR, Försvaret, TR och FSAB/TRK.
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Utbildning mot halkolyckor

av Nils Petter Gregersen och Lennart Strandberg
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

På senare år har ett flertal problem framkommit runt effekter av korta

utbildningar för ökad trafiksäkerhet. Detta gäller inte minst halkutbild-

ning. Flera studier har visat att man inte kunnat uppnå några positiva

effekter på olycksrisk.

Till detta kommer den fordonstekniska utvecklingen som lett till bl a ökad

andel framhjulsdrivna bilar, införandet av fyrhjulsdrift, fyrhjulsstyrning,

anti spinn, abs-bromsar etc, vilket ställer allt högre krav på halkutbild-

ningen.

Det är därför nödvändigt med igångsättande av ett forsknings- och

utvecklingsarbete kring halkutbildningen som dels ger konkreta anvis-

ningar för hur en optimal halkutbildning bör vara utformad, men dels

också ger ökade kunskaper om vilka mekanismer som ligger bakom

uteblivna effekter av korta utbildningar inom trafiksäkerhetsområdet. I

föreliggande program föreslås igångsättandet av en serie projekt med

dessa två övergripande syften.

Följande projekt föreslås genomföras under perioden 1989 - 1993:

- Internationella och nationella erfarenheter av halkutbildning

- Utformning och utprovning av konkreta övningsmoment för halkutbild-
ningen

- Utvärdering av den nuvarande halkutbildningen för B-behörighet

- Analyser av olycksdata

- Fordonsdynamik och körbeteenden

- Testning av hypoteser för att förklara negativa effekter

- Validering av trafikövningsplatser
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II

Training to counteract skid accidents

by Nils Petter Gregersen and Lennart Strandberg
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING

SUMMARY

In recent years, several problems have arisen concerning the effects of

short-term training aimed at increasing road safety. This applies with

particular force to skid training. Several studies have shown that training

had no positive effects on accident risk.

Furthermore, one has to consider the development of vehicle technology

that has led to for instance an increased number of vehicles with front

wheel drive, the introduction of four wheel drive, four wheel steering,

anti-spin, anti-lock brake systems, etc., thus augmenting the demands on

skid training.

Consequently, it is necessary to start a reseach and development work

concerning skid training that on the one had gives concrete instructions of

how an optimum skid training should be designed, but on the other hand

also gives increased knowledge of the mechanisms behind the non-effects

of short-term training in the road safety field. The present program

suggests the starting up of a series of projects including these two

overlapping aims.

The following projects were suggested to be performed during the period

1989 to l993:

International and national experiences of skid training.

- The design and testing of concrete training phases for skid training.

- Evaluation of the existing skid training included in the training for the
driver's licence.

- Analyses of accident data.

- Vehicle dynamics and driver behaviour.
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III

- Testing of hypotheses in order to explain negative effects.

- Validation of traffic training grounds.
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l BAKGRUND

l.l Utbildning och halkolyckor

Vår kunskap om utbildningseffekter inom trafiksäkerhetsområdet har

förändrats drastiskt på senare tid. Som en mer eller mindre given sanning

har gällt att utbildning, väl upplagd, ger positiva effekter på tra-

fikbeteende och trafiksäkerhet.

Ett flertal studier har dock påvisat att detta inte sjävklart är fallet. Det

förefaller mera regel än undantag att vissa typer av utbildningsinsatser är

utan effekt eller t o m ger negativa effekter på trafiksäkerheten.

En sannolik kärnpunkt i dessa nya resultat ligger i att vi hittills varit för

mycket koncentrerade på att förmedla färdigheter och körtekniska kun-

skaper så effektivt som möjligt inom ganska snäva tids- och kostnadsra-

mar. Vi har då inte i tillräcklig grad insett att sådan träning lätt kan ge en

övertro på den egna förmågan att förebygga, förutse och att klara sig ur

kritiska situationer i verklig trafik.

Samtidigt har vi inte klara kunskaper om de mekanismer som motverkar

uppnåendet av positiva effekter av utbildningen. Förutom antagandet om

överskattningseffekter kan andra mekanismer spela betydande roll. En

sådan hypotes är att man genom korta utbildningar skapar konkurrerande

beteendemönster som skapar psykologiska konflikter i kritiska situationer.

Man har ett beteendemönster i ryggmärgen och ett annat som man fått

genom kort utbildning.

En annan hypotes är att inlärda beteenden på halkbana under kontrolle-

rade förhållanden inte kan överföras till "okontrollerad" verklig trafik, s k

transferproblem.

Utbildarens strävan att uppnå färdighetsförbättringar, som är märkbara

för eleven, kan också leda till att man ägnar mera tid åt de enklare

körsituationerna oavsett deras relevans för olyckorna i praktiken.
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Vår kunskap om olycksförlopp är för övrigt så bristfällig att riktlinjerna

för utbildningen sällan kan baseras på objektiva data om vilka betingelser

och händelsekedjor som ligger bakom de svåraste och mest frekventa

trafikskadorna.

För halkolyckor har detta bl a påvisats i Norge genom fase 2-utvärde-

ringen där halkutbildningen visats medföra en förhöjd olycksrisk (Glad

1988). Ytterligare ett exempel är den studie av vidareutbildning av

ambulansförare som genomförts på Gillinge trafikövningsplats och som

innebar en förhöjd olycksrisk för dessa förare (Eriksson 1983).

I en litteraturöversikt (Johansson 1988) över effekter av utbildningsin-

satser för bilförare och i en genomgång av insatser för mc-förare (Fredén

1988) har i stort sett ingen av de utvärderingar som genomförts, kommit

fram till positiva effekter (bl a Butler 1982, Stock et al 1983, Peck 1976,

Mortimer 1984, Jona'h et al 1982, Raymond and Tatum 1977, Williams and

O'Neill 1974, Hess and Born 1987, Cooper och Rothe 1988, Wood 1987).

Flera studier i Johanssons litteraturgenomgång har också visat samband

mellan högre grad av körtekniskt inriktad utbildning och högre olycksrisk

(Eriksson 1983, Williams and O'Neill 1974, Glad 1988).

Halkutbildningen i Sverige för körkortsbehörighet B omfattar ca en halv

dag, varav runt hälften används för praktisk körning på halt underlag.

En av målsättningarna för denna halkutbildning är att förmedla körtek-

niska färdigheter för bl a bromsning i halka och hävande av sladd. I en

programskrift (Laurell 1981) påvisar Laurell en tysk studie (Henkel 1977)

som funnit kvarstående förbättringar på körbeteendet först efter 10

körtimmar, varför man där rekommenderar 10-20 timmar för att vara

säker på att nå effekt. Motsvarande resultat har påvisats i en finsk

undersökning från VTT (1987) som refereras i finska Trafikblinken 1/88.

Litteraturen visar att detta inte bara är ett problem inom grundutbild-

ning, utan att det i lika hög grad gäller fortbildning.
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Sveriges officiella statistik tyder på att den högre olycksrisken på vin-

terväglag beror mera på oavsiktliga sidoförflyttningar, otillräcklig kurs-

stabilitet och sladd (typiskt för mötesolyckor) och mindre på felbedömda

stoppsträckor, ineffektiv bromsning och utebliven väjning (upphinnande-

olyckor), se figur 1. Därför borde halkutbildningen koncentreras mera på

instabilitets- och sladdningsproblem än på bromsning och väjning.

Visserligen framgår av Trafiksäkerhetsverkets författningssamling att

eleven för körkortsbehörighet B ska "öva start, inbromsning, inbromsning

med undanmanöver och hävande av sladd" (TSV 1984), men i praktiken har

observerats att bakvagnssladd inte uppkommer på ett naturligt sätt (med

normal däcksutrustning) på vissa halkbanor.

Sladdningsproblemens betydelse understryks också av att den norska fase

2-utbildningen inte tycks ha innehållit något moment där föraren skulle

utsättas för bakvagnssladd. Övningarna på halt underlag koncentrerades i

stället på bromsning och väjning. (SINTEF 1988).

Även svårighetsgraden och antalet drabbade personer talar för att mötes-

och sladdsituationer bör prioriteras i förarutbildningen, se figur 2.

Sammantaget pekar alla dessa förhållanden på ett starkt behov av översyn

och reformering av dagens halkutbildning vad avser såväl målsättning som

innehåll.
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UPPHINNANDE:
1124 olyckor

efter Väglag 1986

MÖTE:
1044 olyckor

efter Väglag 1986
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Figur 1 Mötes- och upphinnandeolyckornas fördelning på väglag 1986.
Data från SCB (1987).
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Figur 2 Antal dödade personer 1986 i olika typer av olyckor mellan
motorfordon. Data från SCB (1987).
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1.2 Fordonsteknik

 

Man kan inte utesluta att otillräcklig hänsyn i halkutbildningen till for-

donsdynamiska aspekter har bidragit till den ökade olycksrisk, som har

konstaterats för halkutbildade förare enligt föregående avsnitt. Risken för

att en halkelev överdriver tron på sin körförmåga ökar rimligtvis om

färdighetsträningen genomförs i för låga farter, med små eller inga

variationer i däckegenskaper och biltyper, eller om skillnaden är stor

mellan halkbanan och verkligt vinterväglag. Flera olycksanalyser har

bekräftat fordonsutformningens stora betydelse för olycksrisken.

I en experimentell studie konstaterade Maeda m fl (1977) att skillnaden

mellan olika förares väjningsförmåga var större med överstyda ("insta-

bila") bilar. Visserligen hävdas ibland att stabilare bilar försämrar säker-

heten genom att de uppmuntrar till oförsiktig körning, men då bortser

man från möjligheterna att förebygga detta genom att utbildning och

information anpassas till fordonen och deras tekniska utveckling. Det

finns också vetenskapligt upplagda olycksstudier - se t ex Stein år Jones

(1987), som visar att den verkliga olycksrisken ökar då fordonsstabiliteten

minskar -speciellt för yngre förare med mindre körvana. Otillräcklig

erfarenhet av olika fordon kan för övrigt ha bidragit till att olycksrisken

ökade för kursdeltagarna (relativt en kontrollgrupp av icke-deltagare)

under det andra och tredje året efter en schweizisk vidareutbildning:

"Noch besser fahren" (Eheim 1980).

Behovet av forskning och pedagogisk utveckling inom körsäkerhetsområ-

det har blivit mera uppenbart genom det senaste decenniets bilutveckling

(t ex antilåsbromsar, antispinnreglering, ökad frekvens fram-och fyrhjuls-

drift, fyrhjulsstyrning, friktionsdäck, etc). Samtidigt har vi fått mera att

vinna på enbättre anpassning av förarutbildningen till olika bilkonstruk-

tioner. Förutom att många av de tekniska förändringarna då kan bli till

större nytta för systemsäkerheten, kräver de ju också speciell uppmärk-

samhet för att inte nya risker ska uppkomma pga överraskande skillnader i

köregenskaper mellan olika bilar eller mellan olika körsituationer med

samma bil.
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Innan ett kursprogram införs i stor skala, bör det också vara väl verifierat

med experimentalpsykologiska metoder på ett antal representativa prov-

elever. Det allmänna (och vilseledande) rådet om att först koppla ur vid

sladd med framhjulsdriven bil exemplifierar vad som annars kan bli följden

(Strandberg 1988).

Fordonsdynamisk teori visar att en bakvagnssladd förebyggs och kan hävas

genom att framhjulens sidgrepp görs så litet som möjligt i förhållande till

bakhjulens. I en framhjulsdriven bil förvärras därför sladden om man

kopplar ur innan man hunnit styra emot sladden. Urkopplingsrådets starka

förankring även för framhjulsdrift kan förklaras med att det torde ha

provats ut med sladdvana och förberedda förare, som har svårt att

undertrycka motstyrningen lika länge som det dröjer innan en ovan och

oförberedd förare reagerar. Att oerfarna förare ibland beter sig helt

annorlunda har visats av Spolander (1983).

Förutom att olika fordonsdynamiska förutsättningar medför olika ideal-

beteenden för manövrering i halka, finns här också en viktig psykologisk

effekt, som ligger nära den som tidigare anförts om övertro som effekt av

utbildning. Effekten innebär att man sätter för stor tillit till tekniska

konstruktioner och deras förmåga att lösa hastigt uppkomna problem och

kritiska situationer (se t ex Wilde 1982).

Ett exempel på detta är ABS-bromsar. Väl dimensionerade ABS-bromsar

minskar risken för sladd vid bromsning och medger att bilen kan styras

under bromsning, även på halt underlag. Att detta också fungerar under

kontrollerade förhållanden har visats bla av Rompe et al (1987). I deras

studie fick 77 personer köra fem olika manöveruppgifter med två bilar,

med och utan ABS-bromsar. De som kördes med ABS-bromsar klarades

klart bättre.

Aschenbrenner et al (1988) fann dock tecken på att man ute i trafiken

förlitar sig alltför mycket på ABS-bromsarna och tar ut den ökade

säkerhetspotentialen i högre hastighet och mindre marginaler. Man stu-

derade detta på taxiförare i München som slumpmässigt fördelades på

bilar med och utan ABS-bromsar, varvid ABS-förarna uppvisade större

olycksrisk på halt väglag.
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Liknande resultat återfinns också i försäkringsstatistik från Västtyskland,

där bilar med ABS-bromsar har högre olycksrisk än motsvarande bilar med

vanliga bromsar.

Vana och biltekniskt medvetna förare (som de ovannämnda taxiförarna

och många ABS-bilägare) kör troligen med så små marginaler, att ABS

ofta träder i funktion vid halka. Därför kan de upplevda fördelarna med

ABS leda till påtagliga inlärningseffekter så att ABS-förarna kör med

ännu mindre marginaler även i sådana situationer som inte påverkas av

bromsningsegenskaperna. Detta kan öka sladdningsrisken markant för hela

förargruppen, utan att den enskilde föraren märker det. Sladdning torde ju

vara mycket ovanligare än hjulblockering vid bromsning.

Visserligen kan ABS-bromsning underlätta för föraren att häva en sladd,

(Strandberg 1988), men det är knappast troligt att vana förare försöker

bromsa sig ur en sladd, om de inte har fått tillfälle att träna på detta.

Dessa resultat från ABS-studierna förstärker farhågor att bromsnings-

färdigheten dominerar förarens normala halkupplevelser, så att oförmågan

att stabilisera en bakvagnssladd kommer i bakgrunden (se avsnitt 1.1). Det

är utomordentligt viktigt att fånga upp liknande fordonsdynamiska aspek-

ter på ett tidigt stadium, och att anpassa förarutbildningen till de

möjligheter och villospår som fordonsutvecklingen medför.

2 FoU-PROGRAM

2.l Allmän målsättning

 

I bakgrundsavsnittet har en rad förhållanden påpekats som talar för att en

översyn av halkutbildningen i Sverige är nödvändig. Dels krävs bättre

kunskaper om vilka olyckssituationer och händelseförlopp som är de

vanligaste och farligaste vid halka, och dels föreligger ett starkt behov

att komplettera färdighetsträningen med övningar som ger ökad respekt

för risker och insikt om individuella begränsningar. En förskjutning av

tyngdpunkten här kräver ett grundläggande nytt synsätt på halkutbild-
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ningen, produktion av helt nya övningar och en samordning av verksam-

heten landet över.

Vad som också bör tas i beaktande är att problemet inte bara är natio-

nellt, utan berör i högsta grad framför allt de nordiska länderna, varför

ett ökat nordiskt samarbete bör komma till stånd.

Den fordonstekniska utvecklingen gör det också nödvändigt att se över

undervisningen, så att den anpassas till olika fordonstyper med olika

kördynamiska egenskaper.

2.2 Utvecklingsarbete

 

För att uppnå en genomgripande och enhetlig modell för halkutbildning

som tar vara på dessa refererade förutsättningar och på andra förhål-

landen som kan påverka nyttan och utfallet av den, krävs forsknings-och

utvecklingsinsatser av flera olika slag.

Nedan lämnas exempel på sådana projekt som bör ingå i ett långsiktigt

FoU-program.

A Utvärdering av nuvarande grundutbildning för B-behörighet

Studier av olycksrisk bland de som har respektive inte har genomgått

obligatorisk halkutbildning för körkort med B-behörighet.

B Internationella erfarenheter

Insamling och analys av litteratur och erfarenheter från andra länder

med halkutbildning, bl a Norge och Finland.

C Svenska erfarenheter

Sammanställning av erfarenheter från svenska försök med grundut-

bildning och fortbildning, bl a från TÖP och försvaret. Kartläggning av

pågående verksamhet.
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D Analyser av olycksförlopp

Närmare studier av vilka trafiksituationer, förarbeteenden och for-

donstekniska egenskaper, som är mest överrepresenterade i de svå-

raste och vanligaste halkolyckorna. Kritisk granskning av olycks-

analyserna i den senaste tidens "larmrapporter" om oväntade negativa

effekter.

E Analyser av körbeteenden

Studier av körbeteenden hos förare med olika erfarenhet på halt

underlag. Analys av erfarenhetens betydelse för körbeteendet sett i

relation till utbildningens betydelse.

F Försök med olika fordonsdynamik

Kontrollerade försök för att kartlägga inverkan av olika däck- och

fordonsutrustning på körbeteendet och hur detta bör tillvaratas i en

differentierad utbildning.

G Testning av hypoteser för att förklara negativa effekter

Experimentellt upplagda studier för att testa hypoteser om

- överskattningseffekter

maskeringseffekter

- transferproblem

- konkurrerande beteendemönster

- m fl

H Validering av trafikövningsplatser

Trafikövningsplatserna är av mycket varierande utformning. De vari-

erar också i förmåga att efterlikna olika situationer av verklig körning

på halt väglag. Detta bör klarläggas och åtgärder för förbättring

utformas, där så är nödvändigt.

I Utveckling av praktiska övningar

Kontinuerlig tillämpning av vunna erfarenheter och existerande kun-

skaper genom utformning och utprovning av praktiska övningsmoment.
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3 Sammanställning av komplett halkprogram

"Slutprodukten" bör vara ett komplett program för halkutbildning med

måldokument, utbildningsplan, läromedel, övningsutrustning, praktiska

anvisningar, utbildning av instruktörer m m. Denna slutprodukt bör

utvärderas och regelbundet revideras.

3 FÖRSLAG TILL PRIORITERINGAR

3.1 Delprojekt

Ovanstående projekt utgör endast exempel där ytterligare förslag kan

läggas till listan. Det bör därför i det fortsatta arbetet finnas en bered-

skap att komplettera eller ändra detta förslag till arbetsgång. Erfaren-

heter som vinns både inom projekten och i annat forsknings- och ut-

vecklingsarbete kan medföra att nya problemställningar uppstår eller att

nya inriktningar prioriteras.

Som inledning föreslås projekt B+C, dvs litteraturgenomgång, kontakter

med svenska försök med fortbildning och grundutbildning, t ex inom för-

svaret samt med halkutbildningen i Norge och Finland samt en kartlägg-

ning av halkutbildningens utformning (inklusive halkbanornas utformning).

Se separat projektbeskrivning (bilaga 1).

Med utgångspunkt från existerande kunskaper, och från ovanstående

kartläggningar, bör arbete med att utforma och utprova konkreta öv-

ningsmoment, projekt 1, kunna påbörjas relativt snabbt. Detta utveck-

lingsarbete bör sedan pågå parallellt med det vidare arbetet. Se separat

projektbeskrivning (bilaga 2).

Bland de inledande projekten bör också en utvärdering av den nuvarande

grundutbildningen ligga, projekt A. Den kan ge oss dels bättre kunskap om

hur stort behovet av förändring i grundutbildningen är och dels en mer

nyanserad grund att stå på vad gäller inriktning av förändringsarbetet i

stort (bilaga 3).
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De analyser av olycksdata, som redan påbörjats enligt avsnitt 1.1, bör

fördjupas och kompletteras genom särskilda studier av sådana halkolyckor,

som har gett eller ofta brukar medföra. svåra skador, projekt D. Vikten av

att skilja på lätta och svåra skador illustreras bl a av antalet upphinnande-

olyckor i figurerna 1 och 2. Detta projekt torde också behöva samspela

med de övriga här nämnda studierna, så attutvecklingen av nya övnings-

moment och läromedel blir nära relaterad till det verkliga behovet. Se

separat projektbeskrivning (bilaga 4).

För att kunna ge underlag för ytterligare nya inslag i utbildningen med

anknytning till de fordonsdynamiska och pedagogiska problem som be-

skrivits i inledningen föreslås kontrollerade studier av hur fordonsdyna-

miken och dess samspel med körbetendet bör påverka utbildningen, pro-

jekt E och F, se separat projektbeskrivning, (bilaga 5).

Centralt i argumentationen för en förnyad utbildning ligger ett antagande

om överskattning. För att klargöra värdet av denna hypotes är en separat

studie av överskattningseffekten nödvändig. Tillsammans med denna hypo-

testestande studie bör också ligga studier för att testa alternativa

hypoteser om bla konkurrerande beteende, transferproblem m m, projekt

G. Se separat projektbeskrivning (bilaga 6). Studierna bör inledas explora-

tivt i syfte att söka nya förklaringar och hypoteser för de uteblivna

effekterna av utbildningen. En sådan explorativ del genomförs i samband

med projekt C som är en kartläggning av den svenska grundutbildningen.

Ytterligare en viktig komponent i FoU-programmet som bör prioriteras

högt är, projekt H, valideringen av halkbanorna i Sverige. Eftersom

förutsättningarna är så olika på olika håll, är det av största vikt att

utreda vilken betydelse detta har och hur eventuella validitetsproblem kan

åtgärdas. Se separat projektbeskrivning (bilaga 7).

3.2 Slutprodukt

 

Slutprodukten av utvecklingsarbetet ska vara ett komplett utbildnings-

paket inkluderande måldokument, utbildningsplan, läromedel, övnings-

utrustning, praktiska anvisningar m m.
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Detta innebär att anvisningarna i TSVs kursplan, halkutbildningsavsnittet,

också måste bli föremål för revidering, varför de anvisningar som nu

givits ut, bör betraktas som preliminära.

Även om man kan kalla en sådan ny halkutbildning för "slutprodukt",

innebär detta inte att utvecklingsarbetet avslutas, utan måste fortgå

kontinuerligt med olycksanalyser, uppföljning av den fordonstekniska

utvecklingen, förbättring av halkbanornas utformning och validitet etc.

3.3 Utvärdering av färdigt program

En slutprodukt av det slag som eftersträvas, måste, när den tagits fram,

också självklart utvärderas som en helhet. För detta bör kontrollerade

experiment genomföras med mätning av effekter på såväl körbeteende

som attityder och olycksrisk.

Detta kan utföras på olika sätt. En möjlig väg är att göra före- och

efterstudier, en annan är att ha försöks- och kontrollbanor.

Före- och eftermätningar är visserligen möjliga, men inte att föredra ur

vetenskaplig synvinkel. Man har då problem att kontrollera för sådant som

händer över tid och som påverkar körbeteendet, t ex lagändringar, föränd-

rade attityder i trafiken eller variationer i väglag mellan olika vintrar.

En säkrare modell, som leder till säkrare slutsatser är en kvasiexperi-

mentell design där vissa halkbanor får prova den nya modellen medan

andra arbetar traditionellt. På så vis bör också jämförelser mellan elever

från dessa, med avseende på olycksrisk, attityder och körbeteenden, kunna

vara rättvisande effektmått för förändringar i halkutbildningen. En kom-

bination av de två designerna är också möjlig, och kanske också att

föredra, då den ger möjlighet att kontrollera för såväl förändringar över

tid som för eventuella skillnader mellan banor i experiment- respektive

kontrollgrupp. Man bör observera att det kan bli problem att finna helt

likvärdiga halkbanor med likvärdiga upptagningsområden. Varje bana har

egna modeller, mer eller mindre lika och elevunderlaget kan variera

betydligt. Stor noggrannhet bör därför läggas på val av design och urval av
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halkbanor. Vilken modell som ska användas i en utvärdering behöver

avgöras i ett tidigt skede, eftersom denna måste planeras redan från

början. Detta är speciellt viktigt om en före- och efterdesign beslutas

ingå, så att föremätningar kan planeras och genomföras i god tid.

4 ORGANISATORISKA ASPEKTER

Arbetet ska ses som långsiktigt och kommer med nödvändighet att sträcka

sig över flera år. Flera delresultat bör dock kunna redovisas på kortare

sikt. Totalt beräknas projekten kunna påbörjas hösten 1989 och avslutas

1993.

På grund av programmets långsiktiga och brett inriktade karaktär, där

prioriteringar av projekt bör stå under ständig granskning och diskussion,

föreslås dels att en styrgrupp tillsätts och dels att arbetets finansiering

får formen av en rambudget. Styrgruppen bör då ha till uppgift att

kontinuerligt diskutera och besluta om vilka projekt som ska genomföras

och med vilken prioritet.
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Bilaga 1
Sid 1

PROJEKTBESKRIVNING: Internationella och nationella erfarenheter av

halkutbildning

Bakgrund

Se allmän bakgrund i FoU-programmet.

I dag bedrivs halkutbildning på en rad olika platser i landet. De trafiköv-

ningsplatser som meddelar denna utbildning är av högst varierande ut-

formning, vilket inneburit att uppläggning av utbildningen kommit att

variera från bana till bana. Tex finns på vissa banor möjlighet till

höghastighetsträning, på andra split-friction etc. Halkbeläggningen vari-

erar också och på en del håll börjar Gotlandsjiggen att användas. Även om

TÖP har en samordnande funktion för utbildningen, har dessa omständig-

heter medfört variationer i uppläggning.

I en strävan att utveckla halkutbildningen bör det vara önskvärt med en

större samordning. Detta är också ett övergripande syfte med hela FoU-

programmet.

En förutsättning för detta är att alla olika banutformningar och andra

förhållanden samt nuvarande uppläggning av utbildningen kartläggs.

Verksamhet med halkutbildning pågår, förutom i Sverige, i en rad länder,

dels som grundutbildning och dels som fortbildning. I ett utvecklingsarbete

kring den svenska halkutbildningen är det av största vikt att alla erfaren-

heter från andra håll, såväl från dessa utländska utbildningar som från de

svenska tas tillvara.

Syfte

Projektet har två delsyften, som innebär uppdelning av projektet i två

delar. Ett syfte är att kartlägga den svenska grundutbildningen i halkkör-

ning för B-behörighet. Det andra syftet är att samla in erfarenheter från
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försök som ligger utanför den svenska grundutbildningen, nationellt och

internationellt.

Genomförande

 

För kartläggningen av den svenska grundutbildningen krävs framför allt

direkt kontakt med trafikövningsplatserna. Kartläggningen bör bestå i

deltagande observation, intervjuer med utbildare samt insamling av under-

visningsmaterial.

Delprojekt 2 består huvudsakligen av litteraturstudier, men i viss ut-

sträckning också direktkontakter, framför allt med Försvarets Motorskola

och med berörda i Norge och Finland. Erfarenhter från dessa bedöms vara

mycket intressanta.

Förväntade resultat

 

Projektet resulterar i två delrapporter, dels en kartläggningsrapport över

den svenska grundutbildningen dels en rapport för litteraturgenomgång

och andra insamlade erfarenheter.

Kartläggningen har enbart ett beskrivande syfte, dvs inga värderingar av

kvalitet görs här. Detta bör i stället ingå i det föreslagna projektet om

validering av trafikövningsplatserna (se bilaga 5).

Båda studierna ger en viktig och nödvändig bas att utgå från, både för

forskning kring teoretiska grundmodeller för inlärning/effekter av inlär-

ning och för vidare utvecklingsarbete i den praktiska halkutbildningen.
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PROJEKTBESKRIVNING: Utformning och utprovning av konkreta övnings-

moment för halkutbildningen

Bakgrund

Se allmän bakgrund i FoU-program.

Många av de på senare tid vunna erfarenheterna av utbildnings- och

vidareutbildningsinsatser inom trafik generellt och halkutbildning speci-

ellt, tillsammans med de påtalade konsekvenserna av fordons förändrade

dynamiska egenskaper, har visat att det finns ett mycket tydligt behov av

revidering och samordning av grundutbildningens utformning och innehåll.

Detta är också en generell målsättning med FoU-programmet i stort.

Redan i dag besitter vi i viss utsträckning kunskaper om delar av

orsakerna till dessa oönskade effekter av utbildning och om vissa av de

fordonsdynamiska aspekterna på halkkörningen. Detta gör detmöjligt att

ganska tidigt i FoU-arbetet starta ett arbete med utveckling av nya

övningsmoment.

Syfte

Syftet med projektet är att kontinuerligt tillvarata existerande och

vunnen kunskap till utveckling av praktiska övningsinslag.

Genomförande

 

Att utforma praktiskt användbara övningar för halkutbildning innebär

arbete i flera steg. Dels ingår en kreativ fas där man omsätter befintlig

kunskap och erfarenhet till förslag på övningar, en fas av mera brain-

storming-karaktär, dels ingår en fas av konkret utformning för användbar-

het på trafikövningsplatserna.
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I detta utformningsarbete är det nödvändigt att involvera olika kompeten-

ser, dels personer med erfarenhet och kompetens från halkutbildning i

praktiken och dels personer med mer generell pedagogisk, psykologisk och

naturvetenskaplig inriktning. För detta bör en arbetsgrupp tillsättas som

har möjlighet att delta i praktiskt och teoretiskt arbete.

En avgörande del av projektet är också att föreslagna övningar provas

systematiskt med avseende på förväntade effekter. Olika övningar kom-

mer att ha olika mål och en utvärdering av måluppfyllnad genom

kontrollerade studier på t ex körbeteende och attityder är helt nödvändig.

Konkret utformning av sådana utvärderingsmetoder måste ske efter hand

som övningarna tas fram.

En viktig uppgift för den föreslagna arbetsgruppen bör också vara att

utforma övningsmaterial och läromedel/instruktioner i anslutning till

övningarna. Även dessa bör ingå i utvärderingsarbetet.

Förväntade resultat

 

Projektet förväntas leda till en uppsättning väl utprovade övningar som

kan ingå i en ny halkutbildning. I utvecklingsfasen ligger dock endast

utvärderingsambitioner som mäter effekter på beteende/attityder och

inte på deras säkerhetseffekter uttryckt i olycksrisk och inte på beteende

i reell "okontrollerad" trafikmiljö. En sådan utvärdering måste i stället

genomföras för hela utbildningen sammantagen.

Resultat och dokumentation redovisas kontinuerligt efterhand som nya

övningar tas fram och provas ut.
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PROJEKTBESKRIVNING: Utvärdering av den nuvarande halkutbildningen

Bakgrund

Se allmän bakgurnd i FoU-programmet.

På senare tid har utvärderingar av utbildningsinsatser inom trafiksäkerhet

i allmänhet och halkutbildning i synnerhet visat bristande eller negativa

effekter. Ingen utvärdering har dock genomförts på den svenska grundut-

bildningen för B-behörighet. En enighet råder om att den svenska utbild-

ningen behöver förnyas mot bakgrund av den allmänna kunskapen som

finns om utbildningseffekter, men en nyanserad utvärdering av den nuva-

rande formen bör ge en större insikt i dels i vilken utsträckning samma

förhållande råder här och dels i vilka delar behovet av förändring är

störst.

En utvärdering med olycksrisk som effektmått är möjlig, eftersom halkut-

bildningen är obligatorisk där trafikövningsplatser finns. Ännu finns i

Sverige platser som inte fått sådana möjligheter och går man några år

tillbaka i tiden finns tillräckligt stora områden för att en olycksriskstudie

ska få tillräcklig power och bli tillräckligt generaliserbar.

Syfte

Mot denna bakgrund föreslås ett projekt som syftar till att utvärdera

effekterna av nuvarande halkutbildning i Sverige.

Genomförande

 

En kvasiexperimentell design föreslås där en utbildningsgrupp och en

kontrollgrupp ingår. Dessa väljs så lika som möjligt med avseende på alla

variabler med undantag för att den ena gruppen genomgått den obligato-

riska halkutbildningen och den andra har det inte. Geografiskt bör dessa

grupper väljas så att så stor spridning som möjligt fås. Detta begränsas

VTI MEDDELANDE 604



Bilaga 3
Sid 2

naturligt av vilka områden som fått trafikövningsplatser och hur långt

tillbaka i tiden man vill gå.

Som effektmâtt används olycksrisk uttryckt i olyckor/körsträcka, tillsam-

mans med så noggranna uppgifter om olyckornas art som är möjlig att få.

Detta bör väderas utifrån vilka källor som är lämpliga att välja för

insamling av olycksuppgifter. Uppgifterna om olycksrisk och olycksbe-

skrivningar sambearbetas sedan med uppgifter om utbildningens upplägg-

ning och innehåll.

Eventuellt kan man också lägga till ytterligare en eller flera utbildnings-

grupper där olika uppläggning av grundutbildningen skiljer dessa åt.

Förväntade resultat

 

Projektet ger en kunskap om den svenska utbildningens effektivitet och en

bas för revidering av dess utformning och inriktning. Det ger också ett

tillskott till den allmänna kunskapenom denna typ av kortutbildning och

dess effekter på trafiksäkerheten.
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PROJEKTBESKRIVNING: Analyser av olycksdata

Bakgrund

Se allmän bakgrund i FoU-programmet. Där framgår (figur 1) att halt

väglag är starkt överrepresenterat i mötesolyckorna. Den officiella statis-

tiken visar också att mötesolyckorna står för ungefär hälften av dödsfal-

len i olyckor mellan motorfordon (figur 2).

Detta tyder på att sladdning och liknande kritiska situationer är farligare

och svårare att behärska än situationer som kräver nödbromsning och

väjning. De negativa effekterna på säkerheten av ABS-bromsar och av

olika körutbildningar skulle därför kunna förklaras av att de ger tydliga

förbättringar av bromsningsförmågan utan att sladdningsberedskapen höjs

i motsvarande grad.

Det krävs dock mera ingående analyser innan liknande olycksdata kan

användas som konkret underlag för halkutbildningen.

Syfte

Projektet syftar till att kartlägga halkolyckorna så att man får ett

relevant underlag för nya övningsmoment och läromedel. I projektet ingår

också en kritisk granskning av redan avrapporterade olycksanalyser, där

man har konstaterat att utbildning och tekniska förbättringar ökar olycks-

risken.

Genomförande

 

I flera sammanhang har det visat sig att redan insamlade olycksdata (i

officiell statistik, i forskningsrapporter och i register av olika slag) kan

utnyttjas för att mer detaljerat beskriva vilka körsituationer, förarkate-

gorier eller fordonsteknsika parametrar som är överrepresenterade i svåra

halkolyckor. Emellertid kräver sådana riktade studier mycket manuellt
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arbete eller kostsamma specialuttag ur datorbaserade register. Denna del

av projektet bör därför genomföras i två steg, så att analyserna i andra

steget kan justeras med hänsyn till övriga projekt i FoU-programmet och

till förda underhandsdiskussioner.

I första steget sammanställs relevanta data som finns tillgänliga vid VTI

från litteraturen, från Vägdatabanken och från TSVs olika register över

dödsolyckor. Så långt det är möjligt beaktas också data om olycksförlopp,

fordon och förare från det (till april 1989) pågående SOKRATES-projektet

i samarbete mellan Östgötapolisen och VTI. (SOKRATES = Samordnad

Olycks- och Kontrollgrupps-Registrring av Trafikant- och fordonsEgen-

SkaperJ

Med ledning av erfarenheterna från det första steget fördjupas analysen i

ett andra steg. Då kan datorstödda sökningar kombineras med manuella

genomgångar av individuella dödsolycksrapporter i TSVs arkiv. Det kan

också visa sig fruktbart att kartlägga vissa olyckstyper (t ex mötesolyc-

kor) oavsett deras svårighetsgrad. I så fall är det tänkbart att utnyttja

ytterligare data från SOKRATES-programmets eventuella fortsättning.

Förväntade resultat

 

En mer detaljerad fördelning av SCBs, VVs och TSVs olycksdata på

sommar- och vinterväglag torde visa var problemen är som störst och

antyda vilka övningsmoment som bör vara särskilt säkerhetsrelevanta i

halkutbildningen.

Dessa moment jämförs med innehållet i de förarkurser, som konstaterats

öka olycksrisken enligt den senaste tidens forskingsrapporter. Man bör

också försöka differentiera de rapporterade olycksriskerna på svåra och

lätta skador. Därigenom kan invändningarna mot halkutbildningen som

sådan bemötas konstruktivt.

Med hjälp av data från SOKRATES och liknande projekt i litteraturen kan

den relativa olycksrisken på olika väglag anges för olika föraråldrar, för
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kvinnor jämfört med män, för fram- jämfört med bakhjulsdrift, för

dubbade jämfört med odubbade däck, etc. Sådana siffror ger ökad tyngd åt

halkutbildningen och kan användas både i den teoretiska grundutbildningen

och i de prioriteringar som görs löpande inom trafikområdet.

Projektet kan också utnyttjas som underlag för en exempelsamling med

olycksbeskrivningar.
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PROJEKTBESKRIVNING: Fordonsdynamik och körbeteenden

Bakgrund

Se allmän bakgrund i FoU-programmet. Där och i VTIs pilotstudie för NTF

om sladdolyckor och halkutbildning (VTI Notat TF 60-04) ger flera exem-

pel på att man i grund- och fortbildningen om halkkörning rekommenderar

körbeteenden, som går stick i stäv mot både fordonsdynamisk teori och

etablerad praxis för avancerad körning.

Motivet för diskrepanserna sägs vara att man vill ge enkla instruktioner,

som är likadana för alla bilar. I projektet prövas om olika förare verkligen

följer dessa råd och vilka effekter som uppnås med några alternativa

instruktioner för körbeteendet i kritiska situationer.

Till projektets bakgrund hör också att de kördynamniska egenskaperna vid

halka kan variera kraftigt mellan olika biltyper och däck. Dessutom gör

intåget på marknaden av fyrhjulsdrift, fyrhjulsstyrning, farthållare och

ABS-bromsar att det uppstår hela nya möjligheter och problem, som

snarast bör beaktas i halkutbildningen.

Syfte

Projektet syftar till att fastställa hur ett urval av bilförare hanterar bilar

med olika kördynamiska egenskaper på halt underlag. Dels utvärderas

deras färdighet utan instruktion och träning och dels efter olika typer av

träning. Om möjligt kartläggs också hur de olika övningarna påverkar

fartanspråk och körbeteende i verklig trafik. Jämför projekteten i bila-

gorna 6 och 7.

Genomförande

 

Studien genomförs på isbana med olika kombinationer av bil och däck

samt med olika typer av körövningar. Förarna väljs slumpmässigt men
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eventuellt med en förutbestämd fördelning på åldrar, körkortsbehörighet

och biltypsinnehav.

Förmågan att häva sladd (initierad av dubbel körfältsväxling med neutral-

eller överstyrd bil), att bromsa och väja samt eventuellt att köra i kurva

utvärderas med förarnas spontana körbeteenden, som klassificeras av en

observatör på passagerarplats. Om det är ekonomiskt möjligt registreras

förarbeteendet och fordonsrörelserna också med mätinstrument i bilen.

Därefter får en grupp av förare träna på de beteenden som rekommende-

ras i dagens halkutbildning. En annan grupp tränar i jämförbar utsträck-

ning på alternativa körbeteenden, som bör vara i god överensstämmelse

med fordonsdynamisk teori och som kan tas fram i projekt I enligt bilaga

2. Träningen kan pågå en viss tid eller till en viss färdighetsnivå uppnås.

Efter träningspasset upprepas utvärderingen med träningsbilen och (even-

tuellt bara för en grupp av förare) med en annan bil, som har motsatt

drivhjulsplacering, andra däck, eller som skiljer sig från träningsbilen med

avseende på ABS eller automatväxling.

Det är av stort intresse att också utvärdera förarnas fartanspråk i verklig

trafik före och efter träningspasset. Detta kan göras med direkta hastig-

hetsmätningar på isbanans till- och frånfartsvägar eller genom en enkät

t ex om körtider mellan bostad och arbetsplats.

Förväntade resultat

 

En realistisk ram och målsättning för färdighetspåverkan i den obligato-

riska halkutbildningens torde vara svår att definierad, innan man har fått

en uppfattning om normalförarens färdigheter i halkkörning, om hur de

beror av bilens kördynamik och om hur effektivt dessa färdigheter kan

påverkas med olika övningsprogram. Detta projekt förväntas ge svar på

sådana frågeställningar.
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Även olika mekanismer för påverkan av trafikbeteendet kan belysas av

projektet genom att eventuella ändringar i förarnas fartanspråk ställs i

relation till deras färdigheter, till träningsbilens stabilitet, styrbarhet och

retardationsförmåga samt till körövningarnas innehåll. Detta görs i så fall

med koppling till projekten i bilagorna 6 och 7.
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PROJEKTBESKRIVNING: Testning av hypoteser för att förklara negativa

effekter

Bakgrund

Se allmän bakgrund i FoU-programmet.

I en rad, på senare tid publicerade undersökningar har man påvisat att

olika typer av trafiksäkerhetsinsatser, oväntat haft nolleffekt eller nega-

tiv effekt på olycksrisken. I ett flertal av dessa redovisningar görs

antaganden om att orsaken till frånvaron av positiva resultat kan vara en

överskattning av den egna förmågan. En annan förklaring kan vara att

halkbanans förmedlade kunskaper gäller för de kontrollerade omständighe-

ter som halkbanan har, men inte i tillräcklig grad kan överföras till

verklig trafik i kritiska situationer, ett s k transferproblem. Som ytterli-

gare hypotetisk förklaring kan denna typ av inlärning, som ofta bygger på

att förändra det mest naturliga, ryggmärgsbeteendet, att bromsa, till att

köra ur en kritisk situation, skapa konflikter. I en kritisk situation kan

mycket väl dessa kunskaper, som lärts in under några få timmar, ge

konflikter i val av åtgärd, där själva valet tar så lång tid att olyckan

uppstår innan man kopplat på "rätt" beteende.

Detta är dock i samtliga fall antaganden. Det tycks inte finnas någon

studie som testat dessa hypoteser under kontrollerade former.

Även om olika förklaringar tycks mer eller mindre sannolika, är det

viktigt att närmare klarlägga dels om så är fallet och dels hur stort

förklaringsvärde de olika hypoteserna har.

Syfte

Projektet syftar till att söka och att testa hypoteser som kan förklara

noll- eller negativa effekter av utbildning i halkkörning.
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Genomförande

 

Projektet inleds med en explorativ fas som kopplas samman med littera-

turstudierna och med det projekt som syftar till att kartlägga den svenska

halkutbildningen. Genom intervjuer med instruktörer och andra ansvariga

kring problemet söks nya förklaringshypoteser.

Huvuddelen av projektet omfattar sedan en serie experimentellt upplagda

försök, anpassade för att testa de hypoteser som bedöms mest intressanta.

Till de mest intressanta hör överskattnngshypotesen, där en design enligt

följande föreslås.

Projektet läggs upp som en serie kontrollerade experiment. Som en bas för

denna hypotestestning ligger en jämförelse mellan vad man tror sig klara

av och vad man faktiskt klarar av i speciella situationer efter en

utbildning.

Jämförelsen kan gälla tex bromssträckor, reaktionstider, förmåga att

upptäcka hinder, hastighetsanpassning etc.

För jämförelsen används den sk "kalibrering av sannolikhet"-metoden.

Denna metod går ut på att jämföra subjektivt upplevd sannolikhet att

klara av vissa givna situationer med sannolikheten att faktiskt klara dem,

beräknat genom observation av prestationer.

Olika uppläggningar av försöket kan tänkas, men en basdesign bör vara att

arbeta med försöks- och kontrollgrupper som får respektive inte får en

viss utbildning. Utbildningen bör utformas så att man också kan jämföra

effekter på överskattning mellan rent körtekniska inslag och inslag som

syftar till att höja insikten om den egna förmågan/begränsningen.

Efter att man genomgått utbildning jämförs sedan försöksgruppens sanno-

likhetsskillnader med kontrollgruppens, vilka inte fått utbildning. Skillna-

den utgör då graden av överskattning som resultat av utbildningen.
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Urvalet av försökspersoner bör göras ur den population vi vill vända oss

till med grundutbildningen, dvs huvudsakligen ungdomar i 18-20 års ålder

utan erfarenhet av bilkörning på halt väglag. En möjlig koppling till den

obligatoriska halkutbildningen bör därför övervägas.

Förslag till designer för andra hypoteser tas fram efter att en slutlig

prioritering gjorts.

Förväntade resultat

Problemställningen är i stora delar avgörande för hur halkutbildningen i

stort ska läggas upp. Visar det sig att man kan tillägna överskattnings-

effekten stort förklaringsvärde bör halkutbildningen få ett stort inslag av

övningar som syftar att motverka detta.

Resultaten får därtill ett, i utbildningssammanhang, generellt mycket

stort värde, eftersom ingen tidigare redovisat liknande försök. Slutsat-

serna kommer därför att kunna användas för annan typ av utbildning, bl a

olika fortbildningskurser, mc-utbildning och den generella körkortsutbild-

ningen.
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PROJEKTBESKRIVNING: Validering av trafikövningsplatser

Bakgrund

Se allmän bakgurnd i FoU-programmet.

Om inte halkbaneövningarna efterliknar verkliga trafiksituationer på halt

väglag, så bör man inte självklart förvänta att övningarna ger någon

positiv effekt på trafiksäkerheten. Även om eleverna uppnår påtagliga

färdighetsförbättringar och insikter på trafikövningsplatserna, så är det

då inte givet att detta också ökar förmågan och säkerheten i vägtrafiken.

Det kan till och med finnas ett negativt samband, t ex om övningsbilens

däck och halkbanan tillsammans ger god stabilitet och dålig styrbarhet

samtidigt som medelbilen har omvända egenskaper på halt väglag. Trafik-

övningsplatsens utformning kan också skilja sig så mycket från trafik-

miljön i fråga om utrymme m m så att föraren reagerar helt olika i en

trängd situation.

För att halkutbildningen ska ge avsedd effekt är det alltså helt nödvändigt

att ta fram metoder för att undersöka och förbättra giltigheten (validite-

ten) hos trafikövningsplatserna och de olika övningsmoment som kan

komma ifråga.

SXfte

Projektet syftar till att skapa referensdata och valideringsmetoder, som

kan användas för att kontrollera i vilken utsträckning övningarna i halkut-

bildningen på trafikövningsplatserna överensstämmer med de kritiska

situationer som kan uppkomma vid körning på vinterväglag och som är

vanliga i halkolyckor.
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Genomförande

 

Idealt borde halkutbildningens referens ('facit') skapas genom att regist-

rera beteendet hos den aktuella förargruppen i kritiska trafiksituationer

med bilar som har köregenskaper, som är representativa på halt väglag.

Detta är givetvis otänkbart av etiska skäl. Men även mättekniska,

statistiska och kostnadsmässiga skäl talar för att data till 'facit' måste

skapas med experiment, som är mer renodlade.

Ett grundläggande steg blir då att kartlägga normala bilars variationer i

kördynamisk respons på ett underlag som är representativt för hala vägar.

Detta kan göras genom att hyra in ett slumpmässigt urval av bilar med

ordinarie vinterutrustning (-däck) och registrera deras rörelser då de körs

på isbana enligt ett väldefinierat schema. Schemat ska avslöja bilens

säkerhetsrelevanta brister, framför allt med avseende på stabilitet,

styrbarhet och retardationsförmåga. Schemat måste också vara möjligt

att följa på de trafikövningsplatser som ska komma ifråga för validering.

Det kan diskuteras vilka förare som ska användas. Med vana och special-

tränade förare blir fordonsrörelserna mer repeterbara, men detta innebär

också att det krävs mera instrumentering för att upptäcka viktiga

skillnader i kördynamiska egenskaper mellan olika bilar. Med ovana förare

kan andra praktiska problem uppstå, t ex genom att nästan alla misslyckas

helt med någon manöver, oavsett vilken bil de kör.

Alternativet med trafikskoleelever som förare har dock så stora fördelar,

att det bör prövas i en pilotstudie. Valideringen av de enskilda trafik-

övningsplatserna och körövningarna kan ju då genomföras (utan höga

arbetstidskostnader) med samma förarkategori, som ligger bakom data i

'facit'.

Eventuellt utnyttjas också isbaneövningarna - genom koppling till projek-

ten enligt bilagorna 5 och 6 - för att studera effekter på körbeteeende och

fartanspråk i verklig trafik.
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Efter framtagningen av 'facit' bör projektgruppen själv medverka vid

valideringen av några trafikövningsplatser för att rapportens instruktioner

ska få tillräcklig förankring i praktiken.

Förväntade resultat

Studien kommer att visa vilka kördynamiska egenskaper som förekommer

med normala bilar och vinterdäck på isbana och hur dessa kan behärskas

av förare utan körvana. Resultaten från väldefinierade körövnngar på

isbana med körkortsaspiranter presenteras som norm eller 'facit' för att

olika trafikövningsplatser ska kunna uppnå liknande resultat genom att

anpassa bilar, däck och förarinstruktioner till halkbanans speciella egen-

skaper.
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