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FÖRORD

Den här rapporterade litteraturstudien har utförts på uppdrag av

Vägverket (VV). Det framtagna materialet har sedan använts inom

VV-projektet 'Arbete på väg'.
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1 INLEDNING

Vägverket (VV) har för sin framtida verksamhet bl a formulerat

det övergripande målet att "Minska antalet trafikolyckor och

risken för trafikolyckor" (Vägverket 1988). Man vill försöka

uppnå detta genom att, förutom vägtekniska åtgärder samt plane-

ring och personalutbildning, följa och aktivt delta i forsk-

nings- och utvecklingsarbete inom områden såsom beteendeveten-

skap, informationsteknologi och fordonsutformning, vilka alla

har kopplingar till trafiksäkerhet utan att vara specifikt

vägtekniska.

Ett av 12 intresseområden som VV ansett så angeläget att de

planerar insatser inom är trafiksäkerheten vid vägarbeten. På

svenska vägarbetsplatser sker årligen drygt 200 trafikolyckor,

varav ca 25% medför personskador av varierande grad (Vägverket

1988). Oro och upplevd skaderisk på grund av dmgivande trafik

framtonar också som det största arbetsmiljöproblemet för arbe-

tare som uppehåller sig på vägen (Thorson och medarbetare 1986,

Nilsson 1988). Oron måste anses motiverad mot bakgrund av de

riskberäkningar som genomförts och som pekar mot att Vägarbetare

löper betydligt större risk (3,5 till 7 gånger) att dödas i sitt

arbete jämfört med genomsnittet för alla yrkeskategorier på

arbetsmarknaden (Helgar 1987).

De lösningar som hittills provats för att höja säkerheten på och

omkring vägarbetsplatser har främst varit av typen fysiska

skyddsanordningar (Turbell och Ottoson 1986), hastighetsdämpande

åtgärder samt utmärkning och skyltning (Törnros och Pettersson

1978, Öberg 1978, Lind och Moström 1988). Jämförelsevis lite tid

och resurser har använts för att studera de passerande fordons-

förarnas roll, behov och förväntningar samt om och hur eventuel-

la förändringar i dessa avseenden skulle kunna förbättra säker-

heten.



På uppdrag av VV gjorde därför Statens Väg- och Trafikinstitut

(VTI) under vintern 1988/89 en sökning efter litteratur som

behandlar fordonsförares upplevelser, behov, attityder och för=

väntningar i samband med passage av vägarbeten (Använd sökprofil

återfinns i Bilaga 1). Endast framtagning av titlar som kunde

anses relevanta ingick i åtagandet och någon genomläsning och

utvärdering av utvalda rapporter företogs inte av VTIO Den

framtagna litteraturlistan återfinns i Bilaga 2.

Arbetsmiljögruppen inom VV har studerat litteraturlistan och

prioriterat ett antathitlar (markerade i listan i Bilaga 2) som

gruppen bedömer vara av särskilt värde för verkets fortsatta

insatser inom området. Arbetet med att läsa igenom och redovisa

innehållet i de utvalda rapporterna har lagts på VTI.

2 SYFTE

Syftet med den litteraturstudie som redovisas här var att läsa

igenom och bedöma 10 rapporter med anknytning till ämnet 'tra-

fiksäkerheten vid vågarbeten'. Rapporterna har valts av VV från

en litteraturlista, vilken var resultatet av en litteratursök-

ning utförd av VTI för VV's räkning.

Av speciellt intresse var att utröna om

- de studerade rapporterna anger lösningar som direkt

kan förverkligas i det svenska trafiksystemet,

- eventuellt identifierade säkerhetsproblem kan anses

vara möjliga att åtgärda med information, förutsatt

optimal utformning av informationen i tid och rum,

- specifika kunskapsluckor utpekas i den genomgångna

litteraturen.



3 SAMMANFATTNINGAR AV INNEHÅLLET I GENOMGÅNGNA ARTIKLAR

3.1 Protection of personnel in maintenance and construc-

tion zones

Q Brackett, M Stuart, T Canahan och S Stealey

Antalet dödsolyckor med arbetare på vägen inblandade har ökat i

USA. Därför har man börjat studera hur människor på och i närhe-

ten av vägen kan göras lättare att upptäcka och känna igen. I

denna rapport redovisas dels en utvärdering av två nya säker-

hetsvästar, dels en test av effektiviteten hos några metoder för

kommunikation mellan fordonsförare och arbetare. Dessutom ges

kriterier för design av uniformer som ska bäras av personal inom

hjälporganisationer (vägsamariter och liknande) som verkar på

vägen.

Säkerhetsvästarna skickades ut och användes praktiskt i några

 

vägdistrikt. Användarna besvarade sedan frågeformulär angående

synbarhet, komfort och hållbarhet.

De två nya västarna har ett "W"- respektive "11"-mönster (figur

1) av glänsande gul-grönt fluorescerande/reflekterande material

(brilliant yellow-green = BYG) på en botten av röd-orange

fluorescerande nät. Förutom.mönstringen skiljer sig västarna åt

i fråga om skärning och knäppning. "ll"-västen har dessutom ett

reflekterande vinkeldistinktionsmärke på ryggen. Båda västarna

fanns endast i en storlek. Den i USA hittills mest använda

säkerhetsvästen med vita reflekterande band på orange fluore-

scerande nätbotten (figur 2) användes somreferens.

Med de nya västarna erhölls bättre synbarhet under alla ljusför-

hållanden, från dag till natt. Fluorescerande /reflekterande BYG

utgör alltså en förbättring på materialsidan. "W"-västen var

bättre än 11"-västen, vilket tyder på att synbarheten ökar med

storleken på den yta som är av BYG-material.



 

   

  

i'

  

 

m .3
: o .-

  

f
l
.
.

\
.

va 44%  z .1

    

551 I

   ?i
'.

 

 

 

"W"-Väst "ll"-Väst

Figur 1. Utseendet hos de 2 testade nya säkerhetsvästarna

(från Brackett, Stuart, Canahan och Stealey 1985).

 

Figur 2. Utseendet hos den äldre säkerhetsvästen som användes

som referens (från Brackett, Stuart, Canahan Och

Stealey 1985).



Det framkom emellertid att det fanns en hel del problem med de

nya västarna. Några av dessa var att de skar in, att axelbanden

åkte ner, att hållbarheten var dålig etc. Dessa problem har med

själva designen av västarna att göra och bör relativt enkelt

kunna åtgärdas, bl a genom att tillverka västarna i flera stor-

lekar. En allvarligare brist var att båda de nya västarna upp-

levdes som.mycket varmare än den gamla.

Rekommendationen är att ett "W"-format mönster av BYG fluoresce-

rande/reflekterande material ska finnas på de säkerhetsvästar

som används av arbetare som uppehåller sig i trafiken. Förbätt-

ringar krävs i fråga om värmeavgivningsförmåga och passform.

Kommunikation mellan fordonsförare och arbetare måste kunna ske

utan missförstånd och utan risk för signalisten. (Man tänker sig

här en människa som står och signalerar och inte någon elektro-

nisk utrustning!). De kriterier man ställt upp för ett sådant

kommunikationshjälpmedel är att det 1) effektivt ska kunna över-

föra flera olika meddelanden,-2) att det lätt ska kunna användas

av relativt otränade personer, 3) att det inte ska påverkas av

yttre faktorer som kraftig vind. (Vind är den enda yttre faktor

som. tas upp, dålig sikt nämns t ex inte!) och 4) att det inte

ska vara tungtn

-RED ON ONE SIDE, '
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Figur 3. CMP för överföring av meddelanden till fordonsförarna

(från Brackett, Stuart, Canahan och Stealey 1985).



En "changeable message paddle", CHP som påstås uppfylla kraven

har konstruerats (figur 3). Den har en lätt ram.av aluminiumrör,

på vilken en "ärmF (eller ett örngott) av tyg träs. "Årmen" är

röd (= stopp) på ena sida och orange (= sakta ner) på den andra.

Olika meddelanden bestående av t ex text och symboler kan fästas

på tygytorna och förvaras i "ärmen" då de inte används (figur

4).
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BLACK ARROW ON ORANGE BACKGROUNO

Figur 4. Exempel på OMP-meddelanden (från Brackett, Stuart,

Canahan och Stealey 1985).

För att bedöma användbarheten av CMP jämfördes den med en

konventionell fluorescerande röd 'flagga och en konventionell

"spade" med ett rött stopp-märke på ena sidan och ett orange

sakta-in-märke på den andra. Signalering med de olika utrust-

ningarna videoinspelades och visades för försökspersoner, som

fick skriva ner vilka meddelanden signalisten avsåg att över-

föra.

Nästan alla försökspersoner förstod meddelandet stanna korrekt

när det överfördes via "spade" eller CMP. Något färre tolkade

meddelandet korrekt då flagga och "spade" användes tillsammans

och sämst förstods stanna-meddelandet då enbart flagga användes.

Även meddelandet att förändra körriktningen förstods bäst och



lika bra med hjälp av CMP och enbart "spade". Något sämre var

förståelsen vid överföring via "spade" och flagga tillsammans

samt med hjälp av enbart flagga. Meddelandet sakta in förstods

av nästan alla då det överfördes med CMP och av något färre då

det överfördes med enbart "spade" eller med "spade" och flagga

tillsammans. Endast knappt hälften av försökspersonerna förstod

att de skulle sakta in då meddelandet överfördes med enbart

flagga. Meddelandet fortsätt förstods av alla försökspersoner då

det visades med enbart flagga och med enbart "spade". Därnäst

kom. CMP och sämst\ var förståelsen vid samtidig användning av

flagga och "spade".

För alla testade meddelanden sammantaget var CMP och 'spade'

lika bra för att överföra meddelanden från Vägarbetare till för-

bipasserande trafikanter. Även om.CMP inte förbättrar förståel-

sen av överförda meddelanden påstår författarna att man med CMP

löst vissa andra problem som är förknippade med användning av

"spaden". Denna används t ex alltför sällan beroende på att den

är för tung och ohanterbar i kraftig vind. När denanvänds

placeras den därför ofta i koner och liknande, vilket förbryllar

fordonsförarna. Signalering med den röda flaggan resulterar i

dålig förståelse. Flaggans uppmärksamhetshöjande effekt kan

emellertid vara positiv, men har inte testats i den rapporterade

studien.

Hjälppatrullernas uniformering har ingen relevans för säkerheten

 

vid vägarbeten. Vägarbetarnas arbetskläder verkar dessutom att

väl uppfylla de krav som ställs, förutsatt att de används.



3.2 Two views of motorist behavior in rural construction

 

and maintenance zones: The driver and the state

 

highway patrolman

DJ Gardner och TH Rockwell

 

En rad problem, som av andra forskare påpekats föreligga i

samband med vägarbeten, citeras i artikeln och sägs kunna hämma

arbetet och orsaka olyckor. De problem.som nämns är alltför hög

hastighet, restriktioner i körförhållandena på arbetsplatsen,

distraktionseffekter pga aktiviteter på arbetsplatsen, osäkert

förarbeteende, dålig placering av arbetsredskap och fordon,

otillräcklig belysning, ovanlig väggeometri, felplacerade,

olämpliga och dåligt underhållna anordningar för att reglera

trafiken samt inte minst interaktioner mellan de uppräknade

faktorerna. Alla problemen kan inte lösas med hjälp av noggrant

standardiserad och specificerad design av vägarbetsplatsen. Hän-

syn måste ocksåtas till fordonsförarens reaktioner och beteen-

de, vilka nästan alltid är en komplicerad funktion av enmängd

variabler. I den rapporterade studien har dels förares och dels

patrullerande trafikpolisers syn på trafikantbeteende och

trafikregleringsanordningar vid vägarbeten studerats.

De två grupperna (284 fordonsförare och 76 polismän) besvarade

frågeformulär med delvis olika innehåll. Förarna tillfrågades om

vad de ansåg vara en rimlig (acceptabel) fördröjning pga vägar-

bete. Majoriteten angav 3 till 10 minuter, men spridningen var

relativt stor (från 0 till 30 min).

Av större intresse är kanske när förarna börjar att reducera

hastigheten då de närmar sig ett Vägarbete. Svaren visar att

beslutet dm att sänka hastigheten baseras på egna bedömningar

och på beteendet hos andra fordon snarare än på skyltningeno

Många väntar med att sakta in tills de med egna ögon ser väg-

arbetet. En annan vanlig situation i samband med vägarbeten är

att man måste byta körfält pga att det körfält man färdas i är

avstängt längre fram. Svaren på de frågor som ställdes till

fordonsförarna angående detta visar att många försöker passera

så många fordon som möjligt innan de lämnar sitt körfält. Om



flera fordon färdas i det körfält man ska övergå till saktar de

flesta förare (90 %) ner och faller in bakom ett annat fordon.

Detta överensstämmer med forskningsresultat som pekar på att

fordonsförare tenderar att undervärdera en lucka framför sig

jämfört med en lika stor lucka bakom sig, när de kör bredvid ett

fordon i en kö som man försöker smälta in i. Själva beslutet att

byta körfält baserar förarna lika ofta på information om 1)

hastigheterna hos de fordon som bildar luckan i det angränsande

körfältet, 2) avståndet mellan de fordon som bildar luckan och

3) den egna hastigheten.

Drygt hälften av förarna ansåg att det inte finns några köns-

eller åldersbetingade skillnader i förarbeteende vid passage av

vägarbeten. Den resterande andelen förare svarade att det finns

åldersskillnader. Både de äldsta och de yngsta förarna pekades

ut' som problemgrupper. Problemen ansågs emellertid ha olika or-

saker hos de två åldersgrupperna, nämligen längre reaktionstider

hos de äldre och alltför hög hastighet och oerfarenhet hos de

yngre. Många fordonsförare ansåg också att vissa fordonstyper,

främst olika typer av lastbilar och trailers samt husbilar och

husvagnsekipage, skapar större problem än andra fordonstyper vid

passage av vägarbeten beroende på sin storlek, som gör att de

skymmer sikten, och på att de är svårare att manövrera.

Trafikpoliserna svarade på delvis olika frågor jämfört med

 

fordonsförarna. Beträffande orsaker till olyckor och tillbud på

vägarbetsplatser anger de förares ouppmârksamhet och för hög

hastighet i första hand. Också felaktigt körbeteende t ex att

hålla för korta avstånd och att göra plötsliga stopp samt stimu-

lantiapåverkan anses vara relativt frekventa olycksorsaker.

En stor majoritet av poliserna har angett påkörning bakifrån som

den vanligaste olyckstypen följd av kollision med fasta föremål.

Detta verkar att vara i överensstämmelse med resultaten från ett

flertal andra studier.

I motsats till förarna anser polismännen varken att det finns

systematiska ålderseffekter eller att vissa fordonstyper har

större olycksinblandning än andra. Däremot anser de att det
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finns en könsskillnad; männen kör mindre "lydigt" och mera

oförsiktigt än kvinnorna.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt klassades avsmalningszonen som

vägarbetets mest kritiska område följt av själva arbetsområdet.

Beträffande använda anordningar för trafikreglering (TCD =

traffic control devices) ansåg genomsnittet av trafikpoliserna

att de är korrekt uppsatta och underhållna i ca 80 % av fallen.

Variationen i svaren var stor och flera poliser ansåg att

användningen var tillfredställande i mindre än 10 % av fallen.

Felaktigheter som angavs var att varningar placeras för nära

själva arbetet, att avsmalningszonen görs för kort och att

felaktiga/orelevanta varningsmeddelanden ges. I samband med

detta framkom åsikter om att 30 % av de kritiska situationer som

uppstår beror på att passerande fordonsförare missuppfattar

givna varningar. Dessutom tycker trafikpoliserna att skyltning

som begränsar hastigheten ignoreras och att sikt- och belys-

ningsförhållandena relativt ofta skapar problem"

Sammanfattningsvis pekar resultaten av studien på att förarnas

 

förtroende inte är särskilt stort för skyltning och andra an-

ordningar för att reglera trafiken förbi vägarbeten. Troligen

beror detta på att man upplever dem orelevanta i något avseende

(tid, rum, innehåll), och därför inte agerar på påbjudet sätt.

En sådan tolkning styrks av de förbättringsförslag som förarna

ger. Förarna tycker exempelvis att man ska använda poliser för

att styra trafiken, ge klarare markeringar inför körfältsbyten,

ge mera varningar, ge varningar uppströms, utföra vägarbeten

under lågtrafik, begränsa utsträckningen av det "aktiva" arbets-

området, använda lokalradion som informationskanal, se till att

TCD finns på plats då arbete pågår och ta bort TCD när arbetet

är slutfört. Även om de tillfrågade poliserna var överens med

förarna i mycket, så var de mer benägna att klandra förarna än

trafikregleringssystemet. Poliserna anser att man för att öka

säkerheten vid vägarbeten först och främst måste få förarna att

köra saktare. Dessutom måste köbildning och ouppmärksamhet hos

förarna förhindras.
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Artikeln avslutas med 6 frågeställningar (Tabell 1) som.man bör

forska vidare kring och som baseras på resultaten i den refere-

rade rapporten. Det bör beaktas att dessa forskningsförslag gavs

1983.

Tabell 1: Förslag till fortsatt forskning (från Gardner och

Rockwell 1983).

(1) Should changes in the placcmnnt oi' TCDs be
made to accommodate the aged driver and to
compensate for the view-blocking hazard
created by large vehicles?

(2) Could driver attitudes and strategies be
changed if construction si'gning were a more
reliable indicator of road work ahead?

(3) Under what conditions does the highway oa-
trolman play a positive or negative role at
C&'M zones?

(4) Does the CB radio provide a potentially pos-
itive warning system to drivers about road
work situations? "

(5) Would longer .taoers and/or earlier warning_
systems improve the flow of traffic in C&M
zones and help to prevent backups?

(6) How apprOpriate are speed reductions in
C&M zones?

3.3 Steps toward stopping the slaughter in the work zone

DC Harris

Artikeln refererar till många olika amerikanska studier som tar

upp olika aspekter av säkerhet i samband med Vägarbete. Utgångs-

punkten är att alltför många trafikolyckor med eller utan dödlig

utgång sker på vägarbetsplatser, jämfört med på "vanliga, ostör-

da" vägavsnitt. Artikeln är orienterad mot fysiska anordningar

snarare än mänskligt beteende.

Författaren försöker hitta faktorer som påverkar genereringen av

trafikolyckor på vågarbetsplatser.

Angående olyckstyp och olyckáfrekvens påstås att kortvariga väg-

arbeten resulterar i fler olyckor än långvariga, kanske beroende

på att de ges mindre uppmärksamhet. Olyckorna sker oftast vid

avsmalningar och i olika typer av övergångsområden. De vanligas-

te olyckstyperna är kollisioner med fasta föremål (54 %), fron-

talkollisioner och påkörningar bakifrån. Det farligaste vägarbe-
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tet är enligt Harris rekonstruktion av broar, som rapporteras ha

50 % högre olycksfrekvens jämfört med förväntat genomsnitt för

totala antalet trafikolyckor i USA.

Förarnas reaktionstider (reaktionssträckor) sägs vara längre än

dem man tidigare räknat med. Exempelvis behöver en förare somv

kör mellan 90 och 100 km/h ca 390 m för att hinna upptäcka och

tolka ett hinder eller en varning korrekt, samt reagera med en

säker manöver. I samband med Vägarbete används idag intervallet

240 till 300 m enligt författaren.

Väldigt många av vägarbetsolyckorna, särskilt kollisioner med

fasta föremål och olyckor i övergångsområdets första kurva,

inträffar under mörker. En faktor att tänka på i samband med

detta problem.är att allt flera äldre förare vistas i trafiken.

Dessa har ett mycket stort ljusbehov jämfört med yngre förare,

vilket bör beaktas då man sätter synbarhetskrav på de trafik-

anordningar som placeras ut. Ljuset från strålkastarna täcker

dessutom inte in vägarbetet om detta innehåller övergångar till

andra körbanan eller i övrigt är kurvigt. Vinklingen av reflek-

terande anordningar och belysningen i stort är alltså mycket

viktiga faktorer.

Under dagtid domineras dödsolyckorna av kollisioner mellan

fordon, Detta anses till viss del bero på den högre arbetsaktiw

viteten men också på svårigheter för fordonsförarna att finna

den rätta vägen genomvägarbetsplatsen.

Lastbilar är överrepresenterade i olycksstatistiken, särskilt

gäller det mörkerolyckorna.

När det gäller olika såkerhetshöjande anordningar som används

i samband med vägarbeten diskuteras vägledande och avskärmande

anordningar, reflekterande material, skyltning och linjeföring.

Den bästa barrikaderna anser författaren vara de som ger åter-

studs och är av plastmaterial. Konsekvenserna av kollisioner

med dessa bedöms minska avsevärt jämfört med övriga barrikad-
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typer. "Typ III" barrikader och ståltrummor bör inte användas.

Avskärmande och vägledande anordningar behöver upptäckas på 400

till 450 m för att kunna passeras säkert. Deras likaväl som

skyltars synbarhet måste därför förstärkas med reflekterande

material.

När det gäller reflekterande material för användning vid

vägarbeten förespråkar Harris "high-intensity sheeting" framför

"engineer-grade sheeting". Några orsaker är att de förstnämnda

är mycket ljusare, har större betraktningsvinkel samt bättre

står emot väderbetingelser och hårdhänt handhavande med bibe-

hållna optiska egenskaper. Det finns idag film.av reflekterande

material som. med bibehållna optiska egenskaper följer med i

expansioner och kontraktioner orsakade av temperaturväxlingar

eller mekanisk deformation hos t ex en barrikad.

För att hjälpa fordonsförarna att hitta rätt väg genom ett

pågående Vägarbete är linjeföringen viktig. Ursprungliga och

under arbetsfasen missledande markeringar bör tas bort och nya

temporära appliceras för att eventuellt åter tas bort efter

avslutat arbete. Metod- och materialutveckling för smidig och

billig applicering och borttagning av markeringar krävs.

Författaren efterlyser ett mycket intimare samarbete mellan

myndigheter och industri för att förbättra utformningen av

vägarbetsplatser så att högre säkerhet kan uppnås. Myndighe-

ternas ansvar är att ta fram bättre specifikationer och stan-

dardisering, medan industrin bör jobba med produktutveckling. I

den kommande utvecklingen bör tyngdpunkten ligga på att åstad-

komma optimalt utförande och optimala prestanda och inte på

kostnadsminimering.

3.4 Information, hänsyn och kunskap minskar störningar

från nödvändig trafik- och byggverksamhet

R Holmberg

 

Rapporten är inte relevant. Den behandlar vibrationseffekter på



14

människan och vibrationsskador på byggnader mm som en följd av

främst trafik i den närmaste omgivningen.

 

3.5 Determination of driver needs in work zones

RS Hostetter, KW Crowley, GW Dauber, LE Pollack, S

Levine

Denna artikel är mycket omfattande och därmed svår att kort-

fattat återge. Kanske borde berörda på VV själva titta igenom

den eftersom den innehåller en hel del värdefull information!

Författarna försöker svarapå varför, var, när och hur förarna

ska informeras/varnas i samband med ett Vägarbete° Man bedömer

dessa frågeställningar utifrån människans möjligheter och be-

gränsningar och för speciella moment under passagen förbi ett

Vägarbete. Utifrån detta försöker man specifisera hur man ska gå

tillväga för att designa ett vågarbete. Man "går bakvägen från

själva arbetsplatsen och bestämmer när, och alltså utifrån

angiven maximal hastighet, var en manöver (t ex hastighetsredukw

tion) måste vara genomförd. Utifrån vetskapen om att manövern

tar en viss tid (sträcka) beräknar man när (var) beslutet att

genomföra manövern måste tas. Nästa steg är att beräkna när en

information/varning måste observeras för att föraren ska ha rim"

lig tid att fatta ett korrekt beslut. Till sist måste stimuli

(t ex skylt) utformas så att sannolikheten för upptäckt är hög

och så att meddelandet uppfattas och förstås vid rätt punkt i

tid och rum, med hänsyn till reaktionstider och liknande. På

detta sätt kan man räkna sig fram till var skyltar, avspärrning-

ar etc ska placeras. Det är dåmycket viktigt att man har en

övergripande syn så att de olika anordningarna samverkar logiskt

och inte orsakar förvirring hos förarna°

Artikeln redovisar också en studie där en mängd data insamlats

från ett stort antal vägarbeten. Man har klassat arbetets art,

noterat vilka anordningar som använts för trafikregleringen, var

dessa varit placerade, vilken information förarna fått etc.
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För olika klasser av vägarbeten och olika områden inom vägar-

betsplatsen går man sedan igenom vilka behov fordonsförarna har.

För olika situationer anges om och i förekommande fall vilken

manöver som krävs av föraren. Detta följs upp med att definiera

klasser av information som föraren behöver för att uppmärksamma

vad han ska göra och när detta måste ske.

Tider och avstånd för att upptäcka och för att förstå informa-

tion/varningar, för att fatta beslut utifrån detta, och för att

agera ges både i diagram och tabeller.
\

\.

Artikeln avslutas med ett kapitel där författarna bedömer hur

väl den idag använda USA specifikationen MUTCD uppfyller de

föraranpassade riktlinjer man föreslår.

3.6 Delay messages and delay tolerance at Houston work

zones

RD Huchingson, JR Whaley, ND Huddleston

Rapporten beskriver en studie av hur fordonsförare översätter

betydande fördröjning (major delay) och obetydlig fördröjning

(minor delay) till tidsangivelser samt hur lång fördröjning de

tolererar innan de väljer att utnyttja en annan för dom före-

slagen väg.

Registreringsnumren noterades för fordon som passerade två väg-

avsnitt på vardera tre motorvägar i Houston USA. Ägarnas adres-

ser hämtades ur fordonsregistret och frågeformulär sändes ut med

posten. I frågeformuläret beskrevs en trafiksituation med ett

vägmärke som varnar för kommande vägarbetsplats. Märket innehöll

informationen 'Vägarbete' (Roadwork Ahead) med tillägget 'Betyb

dande fördröjning' (major delay) eller 'Obetydlig fördröjning'

(minor delay).

Försökspersonerna ombads att ange den nedre gränsen för 'Bety-

dande fördröjning' och den övre gränsen för 'Obetydlig fördröj-

ning' genom att markera ett av de 7 alternativen 5, 10, 15, 20
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eller 30 min, 1 eller 2 hr. Försökspersonerna ombads också att,

med hjälp av samma alternativ kompletterade med alternativet

'lämnar inte motorvägen', ange hur lång tid de skulle vänta

innan de lämnade motorvägen för att ta en angiven alternativ väg

under de beskrivna förhållandena.

Enligt resultaten från studien är en 'Betydande fördröjning'

22.7 min. eller längre medan en 'Obetydlig fördröjning' är 7.9

:min eller kortare (medelvärden över samtliga försökspersoner).

Spridningen i resultaten visas i Tabell 22 Ca hälften av de som

besvarat frågeformuläret anger den nedre gränsen för 'Betydande

fördröjning' till 15, 20 eller 30 min. När det gäller 'Obetydlig

fördröjning' anser knappt två tredjedelar att den övre gränsen

är 5 eller 10 min°

Tabell 2: Tolkning av 'Betydande' respektive 'Obetydlig'

fördröjning samt tolererad fördröjning (från

Huchingson, Whaley och Huddleston 1984).

 

DELAY INTERPRETATION TOLERANCE

  

 

Major Belay Minor Delay Exiting the Freeway

N 1 Cum I N 1 Cum 1 N 1 Cum 1

5 Mia. 20 2.53 2.53 244 32911 32.11 361 47.50 47.50
p» -

10 Hin. 53 6.97 9.60' 233 30.66 62.77 180 23.68 71.16

15 Min. 129 16.97 26.57 145 19.08 81.85 100 13.16 84.34

  

 

20 Min. ' 119 15.66 42.23 42 5.53 37.33 39 5.13 39.47

30 Hin. 278 36.56 IB.81 73 10.26 97.64 _ 23 3.03 92.50

1 Hour 122 16.06 94.37 16 2.11 99.75 5 0_79 93.29

2 Hours 39 5.13 100.00 2 2 0.25 100.00 1 0_,3 93.42

Hon't Exit --- - - - - - - ' '" °'° ' ' ' ° ° ' ° ° ° '° 50 6.58 100.00

TOTAL 760 100.00 _-1-.. 760 100.00 .... -- ;bo [UUOOO oooo ae

    

Den väntetid som.tolereras innan man väljer att ta en föreslagen

alternativ väg anges till 5.6 min.(medelvärde för samtliga för-

sökspersoner). Efter 15 min har drygt fyra femtedelar lämnat

motorvägen.
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Tolkningarna av "Betydande" och "Obetydlig" fördröjning i tids-

angivelser överensstämmer relativt väl med en tidigare studie

som refereras. Den fördröjning som tolereras (5.6 min) är där-

emot betydligt kortare än i den refererade studien, där 15 till

20 min anges. En förklaring till detta kan vara att man i den

refererade studien inte gav förslag på alternativ väg, utan för-

sökspersonerna hade att bedöma om de skulle stå kvar och vänta

eller lämna kön 'på vinst och förlust'. Kopplingen till vägar-

betsplats saknades i den tidigare studien. Detta kan vara ytter-

ligare en förklaring till skillnaden i tolerans, eftersom för-

dröjningar i samband med Vägarbete anses vara längre jämfört med

fördröjningar av andra orsaker t ex för att bärga en krockad

bil.

3.7 Driver understanding of work-zone flagger signals

ND Huddleston, SH Richards, CL Dudek

manuell signalering för att få fordonsförare att stanna, fort-

sätta framåt, svänga vänster samt höja beredskapen och sakta in

har studerats med avseende på förståelse av meddelandena hos de

förbipasserande fordonsförarna. Signalleringen skedde med hjälp

av 'spade' med texten "stop" eller "slow", röd flagga, arm-/

handrörelser eller kombinationer av dessa. Totalt studerades 13

signaler, återgivna på bild och beskrivna i ord (figur 5).

Signaleringen, som utfördes av en van signalist på en provbana,

videofilmades i färg innifrån ett stillastående fordon på "till-

räckligt" kort avstånd framför signalisten. Videofilmerna visa-

des för försökspersoner, som hade till uppgift att ange vad de

skulle göra om de såg den visade signalen ute i trafiken. Anta-

let försökspersoner som bedömde de olika signalerna var relativt

litet och varierade mellan 23 och 73 stycken.

Vad gäller signaleringsutrustning tyder resultaten på att signa-

lering med enbart röd flagga är ett ineffektivt instrument för

att påverka/styra trafiken vid t ex ett Vägarbete. Tre signaler
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Sicnal lntent: Stop traffic tf:) k;

'obstrigtionz The flaggor holds the sign \/ ^
paddie in a stationary position :a

with the ann extended haritontally (å) f. i)
away fram the body. The free armi CW &.
is raised with the palm tOward <? E; Z; \

approaching traffic., -'

:evire(sl Used: STOP Sign Paddle and Hand

Seurce: 1980 70:a: HUTCD

Sidhal lntent: Stop traffic

OesCrigtion: The flaggar faces traffic

and extends the flag horizontally
across the traffic lane in a

stationary position so that the
full area of the flag is visible
hanging below the staff_

Devicegs) Used: Flag

Source: 1980 Taxi: HUTCD

 

Sional lntent: Stop traffic

DescriptiOn: The flagger faces traffic
an extends the flag horizontally
across the traffic lane in a
stationary position so that the
full area of the flag is visible
hanging below the staff. The free
arm is raised with the palm toward
approaching traffic.

Deviceis) Used: Flag and Hand

Source: 1980 Texas MUTCD

 

Signal lntent: Stop traffic

Descrigtion: The flagger points with his
anh and finger and looks straight at
the driver. He watches the driver '
and holds this point until seen.
Then. the bointing hand is raised
(but not the whole ann) so that the
palm is toward the driver.

Devicegs) Used: Hand

Source: Police Handbook

 

Signal lntent:, Stop traffic

Descrigtion: The flagger faces traffic
and extends the flag horizontally
across the traffic lane in a
stationary position so that the full
area of the flag is visible hanging
below the staff. The left anm is
raised with the STOP sign paddle
facing approaching traffic°

Devicegsl Used: STOP Sign Paddle and Flag

Scurce: Cembination of two signals fr0m
the 1980 Taaas HU705. reSulting in a
non-standard signal.

 

Signal lntent: Encouraqe traffic to
procee

Uescrigtion: The flagger stands parallel
to the traffic movement. and with
flag and ann lowered from view of
the driver. motions traffic ahead
with his free arm. The flag is not
used to signal traffic to proceed.

Devicetsl Used: Hand

Source: 1980 Texas HUTCD

69

83:20
Si nal lntent: Encourage traffic to

_proceea

Descrigtion: A SLOH sign paddle is held
in a stationary position with the "
arm extended horizontally away from
the body. The flagger motions
traffic ahead with his free hand.

pevicegs) Used: SLOH Sign Paddle and Hand

Scurce: 1980 Texas HUTCU

Signal lntent: Alert and slow traffic..___.________.

Qgscrigtion: The flagger holds the SLOH
sign paddle in a stationary position

with the arm extended h0ri10ntally
away from the body.

Devicels) Used: SLOJ Sign Paddle

Source: 1980 Te::s.HJT:D

Signal lntent: Alert and s10w traffic

Descri tion: The flagger faces traffic
and slowly waves the flag in a
sweeping motion with the extended
arm from the shoulder level to
straight dawn without raising the
ann above a horizontal position.

Deviceis) Used: flag

Source: 1980 Tczna HUTCD

Signal lntent: Alert and sl0w traffic

Descri tion: The flagger faces traffic
and SlOwly waves the flag in a
Sweeping motion with the anm extended
from the ShOulder level to straight
down without raising the arm above
a horizontal position. The SLOH
sign paddle is held in a stationary
position with the ann extended

, horizontally away from the body.

0evice(s? Used: SLOH Sign Paddle and
Flag

Source: ConoihatiOn of two signals from
the 1930 Tc:cs.HUTCD. re5ulting in
a non-standard signal.

 

Sidnal lntent: Alert traffic

Descri tion: The flagger faces traffic
ana waves the flag in a sweeping
motion of the ann aCross the front
of the body without raising the ann
above a horizontal position.

Devicegs) Used: flag

Source: 1973 Texas Hüñfü

Not included in the 1980 ?vxaa :aCTT

 

Signal lntent: Slow traffic

Descrigtion: The flagger faces traffic
and extends the flag horizontally
across the traffic lane in a
stationary position so that the
full area of the flag is visible
hanging bel0w the staff. Then the
flagger stands parallel to the
traffic mOvement. and with the flag
and ann lOwered from siew of the
driver. motions traffic ahead with
his free anm.

Devicegs) Used: flag and Hand

Source: 1973 ?c:aa UTCD

Hot included in the 1980 ?0:38 HL.C

Signal lntent: [thurage traffic to
turn e t

Descrigtion: The flagger gives the stop
signal with his right arm to stoo
traffic in the opposing lane.
Holding this stop signal. he gives
a turning gesture with his left ann.

Device s) Used: Hands

Source: Police Handbook

Signalering av trafikrelaterade meddelanden med ett

antal olika hjälpmedel (från Huddleston, Richards och

Dudek 1982).
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(nr 2, 9 och 11 i figur 5) meddelades på detta sätt och förstods

av 74, 54 respektive 31 % av försökspersonerna. Sju av de åter-

stående 10 signalerna (vilka alltså framställdes med hjälp av

'spade', armar/händer samt kombinationer där även flagga ingick

i vissa) tolkades korrekt av mellan 90 och 100 % av försöksper-

sonerna .

Även karaktären hos det meddelande som ska signaleras verkar ha

betydelse för förståelsen. Fyra av de 5 signalerna för att

stoppa trafiken (nr 1, 3, 4 och 5 i figur 5) förstods av mellan

90 och 100 %, medan endast en signal av 5 för att öka fordons-

förarnas beredskap och få dom att sakta in (nr 8 i figur 5)

förstods av lika stor andel (96 %) av försökspersonerna. Stopp-

tecken med handflatan mot trafiken och/eller 'spade' med texten

"stop" var enkla att förstå, liksom 'spade' med texten "slow".

Förståelsen försvåras i båda dessa fall när den röda flaggan

inkluderas i signaleringen. För att få förarna att fortsätta

framåt och att svänga vänster fungerade framvinkningar bra

(förstods av 100 respektive 83 %).

Betraktningsavstånd och betraktningstid är viktiga för förstå-

elsen av signalerna liksmm den bakgrund de visas mot.

"Polistecken" med armar/händer liksom 'spadar' med tydlig text

är lätta att förstå och kan användas med gott resultat för

manuell trafikdirigering förbi vägarbetsplatser. Röd flagga ska

däremot ej användas.

Signalisten har vägarbetsplatsens viktigaste jobb. Han/hon måste

vara välutbildad i att signalera på ett standardiserat sätt samt

välinformerad om vägarbetets art, trafiksituation och dess

variation, metoder att styra trafik etc. Signalisten måste vara

väl synlig. I artikeln föreslås en klädsel bestående av vit

overall, orange säkerhetsväst och vit huvudbonad.
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3.8 Freeway work zone accident Characteristics

ZA Nemeth, A Rathi

 

Artikeln redovisar flera studier inom ett forskningsprogram som

amerikanska Federal Highway Administration drivit för att hitta

nya angreppssätt och metoder att reducera vägarbetsolyckornas

antal och konsekvenSer.

Vägarbeten på motorVâg och med hög standard vad gäller designen

(utmärkning och varning) har studerats. Den vanligaste åtgärden

vid vägarbeten anges vara avstängning av ett körfält. Mest stö-

rande för trafiken är emellertid förekomsten av överkorsnings-

område följt av körfältsavstängning. Nästan hälften av alla

vägarbetsolyckor sägs ske vid körfältsavstängningar. Orsaken

anses vara den stora kontrasten jämfört med normal motorvägs-

körning med sin höga hastighet, "fria körning" och avsaknad av

krav på samspel med andra trafikanter. Plötsliga stopp pga

förares obeslutsamhet, begränsad framkomlighet etc orsakar även

många olyckor uppströms körfältsavstängningen.

Ett antal studier där man från olika utgångspunkter försökt att

karaktärisera olyckorna beskrivs i artikeln. Duppmârksamhet hos

förarna och felaktigt förarbeteende anser 84 % av tillfrågade

trafikpoliser (med erfarenhet av trafikövervakning, trafikdiriu

gering och utredning av vägarbetsolyckor) vara huvudorsakerna

till vägarbetsolyckor. Bara ca 10 % av poliserna anser otill-

räcklig eller felaktig utmärkning av, varning för och/eller

dirigering av trafiken genom arbetsplatsen vara den primära

olycksorsaken. Enligt poliserna är avsmalningszonen före en kör-

fältsavstängning det mest kritiska området och påkörning baki-

från den vanligaste olyckstypen, följd av kollision med fasta

föremålo

Förare som tillfrågats om sitt beteende vid passage av vägar-

beten medger att de ofta inte följer hastighetsbegränsningar och

givna instruktioner direkt. Ofta följer de istället andra trafi-

kanters beteende och väntar med sina åtgärder till de själva ser

arbetsplatsen. Bara ca 10 % uppger att de medverkar till att
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förenkla för andra förare att byta körfält i samband med en kör-

fältsavstängning. De vanligaste felen anser förarna vara att man

försöker passera så många fordon som.möjligt i det avstängda

körfältet och att man håller för korta avstånd i det Öppna kör-

fältet. Olika typer av trailerekipage och husvagnar anser förar-

na skapar mera problem.än övriga fordonstyper pga att de skymmer

sikten och är svårare att manövrera. (Studien av trafikpoliser-

nas och förarnas åsikter måste vara samma studie som redovisas i

kapitel 3.2 ovan).

En annan delstudie (som också kort relateras i artikeln i kapi-

tel 3.2) visar att förarna accepterar extremt små luckor vid

körfältsbyte. Även de mest försiktiga accepterade luckor på 1,5

sekunder i 85 % av fallen. Detta tyder på att man förväntar sig

en viss grad av hjâlpsamhet från medtrafikanterna!

Körfältsbyte i samband med körfältsavstängning har också

simulerats på mikronivå med hjälp av dator. Simuleringsmodellen

 

baseras på den klassiska "car following" modellen. Förarna kan

reagera på olika anordningar för trafikkontroll, ta beslut om

körfältsbyte och genomföra körfältsbyte till tillgängliga och

acceptabla luckor i det öppna körfältet. I den beskrivna studien

har 108 kombinationer av förarbeteende, trafikflöde och var-

ningsutformning använts. Vid simuleringen har värden på dessa

ingångsvariabler hämtats från litteraturen och från fältstudier.

En hypotes är att.hastighetsspridning samt korta avstånd i komr

bination med sena körfältsbyten utgör indikatorer för att pro-

blem. ska uppstå i avsmalningszonen. Vid simulering fann man att

hastighetsspridningen ökade 1) då trafikflödet i de två försör-

jande körfälten ökades från 1250 till 1500 fordon per timma, 2)

då andelen lastbilar ökades från 0 till 25 % och 3) då förarna

antogs byta körfält först då de själva såg vägarbetsplatsen. De

negativa effekterna av högre hastighet och förekomsten av last-

bilar eliminerades om förarna genomförde körfältsbytet direkt på

uppmaning om detta!
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Sannolikheten för störning (definierad som andelen avstånd

kortare än 1 sekund multiplicerad med andelen ej avslutade

körfältsbyten 400 meter före avsmalningszonens början) Ökade 1)

då trafikflödet ökades till 1500 fordon per timma, 2) då förarna

använde barriären vid avsmalningszonens början som indikation

för att byta körfält och 3) då förarna antogs sänka hastigheten

till en påbjuden nivå inom en särskild zon. Återigen förbättrade

tidiga körfältsbyten situationen!

Sammanfattningsvis visar simuleringsstudien att problem uppstår

i avsmalningszonen då tätare trafik än 1500 fordon i timman i

två körfält närmar sig en körfältsavstängning. Införandet av en

hastighetsbegränsad zon förbättrade inte förhållandena, vilket

däremot tidiga körfältsbyten gjorde.

Man har också experimenterat en del med själva meddelandet

(informationsinnehållet) på skyltar, i syfte att ge mer specifik

 

information än standardmeddelanden som 'vänster körfält

avstängt'. Av de tre testade meddelandena

'Allow space for merging vehicles'

'Be alert for sudden stops'

'Merge soon with caution'

var det bara det sista 'Merge soon with caution' som resulterade

i en minskad andel sena körfältsbyten. Ordvalet verkar inte helt

bra och studien är också ofullständig.

Den sista studien som redovisas i artikeln är mera genomarbetad.

Den innehåller olycksstatistik för Turnpike, ett 240 mile (ca

380 km) långt och hårt trafikerat motorvägsavsnitt i Ohio, USA.

Man har haft hypotesen att de anordningar som använts för att

 

dirigera trafiken förbi de olika vägarbetena har varit likvär-

diga och av hög standard, dvs man antar att olyckorna är rela-

terade till förarfel. Emellertid anser man att detta beror på

att föraruppgiften är mer krävande än vanligt samt att följderna

av förarmisstag blir svårare än vid normal trafikmiljö utan

vägarbeten.
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Under de 28 månader studien pågick inträffade 3429 olyckor,

varav 185 relaterade till vägarbeten. Som jämförelse kan nämnas

att 192 olyckor inträffade vid tullar, 174 vid av- och påfarts-

ramper och 269 vid olika typer av serviceställen. Kbllisioner

med fasta föremål och påkörning bakifrån utgjorde en större an-

del av vägarbetsolyckorna jämfört med den genomsnittliga fördel-

ningen av Turnpike olyckorna, medan konSekvenserna var jämför-

bara. Fördelningen av olyckorna mellan dag och natt liksom ande-

len olyckor med lastbilar inblandade varierade inte mellan väg-

arbeten och Turnpike totalt.

Olyckorna grupperades efter zon inom vägarbetsplatsen. Resulta-

tet sammanfattas i Tabell 3, där också statistik för olyckor

längs hela Turnpike och för alla vägarbetszoner sammantaget

återges.

Tabell 3: Beskrivning_ av vägarbetsolyckorna längs Turnpike

(från Nemeth och Rathi 1983).

 

.Multiple
Al Trucks /njurjv Vehicle

NO. 0/ Night al Faull Accidcnls Accs.

Zone r Accz'derzls No. (%) No. (96) No. (95) No. (96)
Advance 12 1 (8.3) 2 (16.7) 3 (25.0) 5 (41.7)
Tapcr 17 6 (35.3) 7 (41.2) 3 (17.6) 7 (41.2)
Single Lanc 43 13 (30.2) 23 (53.5) 16 (37.2) 19 (44.2)
Crossover:

First Curvc 49 34 (69.4) 36 (73.4) 9 (18.4) 9 (18.4)
Total 63 39 (61.9) 47 (74.6) 11 (17.5) 14 (22.2)

Bi-dircctional 41 18 (43.9) 16 (39.0) 19 (46.3) 22 (53.7)
Othcra Work 9 3 1 - - 2
Zonc Total 185 80 (41.6) 96 (51.9) 52 (28.1) 69 (37.3)
AllTurnpikc 3,429 1,431 (41.7) 1,915 (55.8) 1,054 (30.7) 1,147 (33.4)

location could not be dctcrmincd.

'Advance zone' är avsnittet från den första varningen om väg-

arbete till början av avsmalningszonen (taper zone). Informa-

tionen i Tabell 3 kan kompletteras med att alla olyckorna som

gav personskador (3) var fler-fordons-olyckor. Många sådana

olyckor beror på inbromsningar 'nedströms'. Problemet föreslås

åtgärdas med skyltar med variabla meddelanden 'stanna - kör'.

Sju av olyckorna var kollisioner med anordningar för dirigering

av trafiken förbi vägarbetet. Detta föreslår man förhindra genom
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regelbunden tillsyn av anordningarnas placering och tillstånd°

Turnpike standarden kräver en avsmalningszon på minst 1800 fot

(ca 550 m). Tio av de 17 olyckorna i detta område orsakades av

felaktiga körfältsbyten. Förarna i det körfält som avstängs

längre fram tvingade sig ofta in i det öppna körfältet. Två

förare somnade, annars sägs få olyckor bero på ouppmärksamhet.

Sju olyckor var kollisioner med fasta föremål, varav fem in-

träffade under mörker.

Inom 'single lane' zonen med endast ett körfält (där alltså

kapaciteten är grovt sett halverad) inträffade fler olyckor än i

zonerna 'uppStröms' (se ovan). Konsekvenserna var också allvar-

ligare med flera personskador, jämfört med de flesta andra

zonerna. Lastbilar var inblandade i en oproportionerligt stor

andel av olyckorna inom detta område. Detta är tydligen det

område där tunga fordon börjar få problem, eftersom denna

fordonstyp i ytterligare flera fall var den indirekta olycksor-

saken (bl a genom att föremål "blåste omkring" av luftdraget då

lastbilar passerade). Nio av de rapporterade mörkerolyckorna

(Tabell 3) var kollisioner med fasta föremål. De övriga fyra

mörkerolyckorna var fler-fordons-olyckor, en med personskador

och två med lastbilar inblandade. Vid kollisionerna med fasta

föremål bedömdes en förare vara 'påverkad', två trötta och

ytterligare en ouppmärksam. Ingen av de 13 mörkerolyckorna an-

sågs bero på brister i samband med trafikdirigeringen. Sjutton

av fler-fordons-olyckorna, sex med personskador, var påkörning

bakifrån. Nio av dessa, fyra med personskador, orsakades av

lastbilar.

'Crossover zone' är det avsnitt av ett Vägarbete där trafiken

styrs över till ett körfält som annars används för trafik i

motsatta riktningen. Området förekommer både före och efter

själva arbetsplatsen, med ett avsnitt med dubbelriktad trafik

('bi-directional zone') emellan. Olycksfrekvensen i överkors-

ningszonen (Tabell 3) måste anses relativt hög eftersom tra-

fikflödet är mindre än för föregående områden. Zonen uppvisar

den största andelen mörkerolyckor av alla studerade zoner. Den
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huvudsakliga orsaken sägs vara ouppmärksamhet hos förarna men

också bländning påpekas vara ett problem. Majoriteten av olyck-

orna är kollisioner med de anordningar som anger den väg man ska

ta. Många förare verkar konfunderade och vet inte mellan vilka

koner och avspärrningar de ska köra.

'Bi-Directional zone' har dubbelriktad trafik med ett körfält i

vardera riktningen och anses därför vara farligast ur trafik-

säkerhetssynpunkt. Personskadeolyckorna är också många troligen

kopplat till den stora andelen fler-fordons-olyckor. Lastbilar

är däremot inblandade i väldigt få olyckor. Även inom detta

område dominerar olyckstypen kollision med fasta föremål. Detta

är den enda zon där frontalkollisioner och sidokollisioner före-

kommer, ofta med allvarliga konsekvenser. För hög hastighet,

omkörning och att man kommit över i vänster körfält anges som

olycksorsaker tillsammans med ouppmärksamhet hos förarna.

Sammanfattningsvis påstår författarna att olycksstudien visar

att'

- 'advanced', 'taper' och 'single lane' zonerna har

relativt låg olycksfrekvens under natten och

ganska låg andel lastbilar inblandade i olyckorna

- 'single lane' zonen har högst personskadefrekvens

av alla områdena pga den stora andelen olyckor av

typen påkörning bakifrån

- 'crossuover' zonen uppvisar stor olycksinblandning

av lastbilar under natten, dock med relativt

lindriga konsekvenser

- den höga personskadefrekvensen i 'bi-directional'

zonen indikerar att förarmisstag inomdetta område

leder till allvarliga konsekvenser.

3.9 The Maine facility. Instrumented 2-lane highway

generates continuous information on driver behavior

Transportation Research Board

I artikeln beskrivs hur en ca 25 km lång sträcka av en landsväg
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med två körfält i staten Maine har instrumenterats; the Maine

facility. Den aktuella sträckningen valdes för att alla sorters

väderbetingelser kan uppträda och för att alla fordonstyper

finns representerade. Den instrumenterade vägsträckan är tänkt

att vara ett hjälpmedel för att definiera trafikproblem.samt

utvärdera möjliga lösningar, i form av statisk såväl som dyna-

misk trafikreglering och förarinformation. Det övergripande

syftet är att höja trafiksäkerheten.

The Maine facility innehåller 37 bärbara (flyttbara) sensor-

enheter samt sensor-slingor fast installerade i vägbanan på 406

platser. Anslutande vägar samt av- och påfarter är instrumen-

terade i de fall de är tillräckligt hårt trafikerade. Sensorerna

detekterar fordons position och rörelseriktning. Insamlade data

lagras på magnetband och kan används för att beskriva trafik-

flöden, för att kommunicera med förare och för att utvärdera

effekterna av olika åtgärder, som att informera och varna förar-

na och att vidta alternativ trafikreglering. Kommunikationen

till förarna kan ske dels via speciella instrumentpaneler monte-

rade i 5 bilar och dels via skyltar utplacerade längs vägkanten.

Skyltarna kan visa 256 olika meddelanden medan 8 unika meddelan-

den kan överföras till de instrumenterade bilarna.

Inga resultat från genomförda studier redovisas i artikeln. Där-

emot avslutas den med korta beskrivningar av 10 forskningspro-

jekt som planerades då artikeln skrevs. Flera av dessa kan vara

av intresse även om endast ett har direkt koppling till vägar-

beten. Planerade projekt av intresse var:

1) Utvärdering av olika metoder för trafikkontroll vid

Vägarbete på 2-filig landsväg.

2) Utveckling och utvärdering av hjälpmedel som varnar för

långsamtgående fordon i framförvarande stigning.

3) Utveckling och utvärdering av dynamiska hjälpmedel för

konfliktfri passage av smala broar.

4) Utveckling och utvärdering av linjer tvärs över vägen för

trafikkontroll och hastighetsreduktion.
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5) Utveckling och utvärdering av hjälpmedel för passage av

korsningar med dålig sikt.

6) Studie av effekter av dålig sikt och av dynamiskt varnings-

system för begränsad sikt.

Eftersom.den lästa artikeln är relativt gammal bör dessa studier

vara genomförda och resultat alltså föreligga.

3.10 A new analysis of work zone and interchange accidents

TRRL

Ett relativt litet antal trafikolyckor (187 stycken) som inträf-

fat på vägarbetsplatser i Maryland USA har analyserats. Artikeln

är ganska svårtolkad och mycket komprimerad. Den innehåller mas-

sor av siffror och statistik.

I artikeln sägs att 2 av 100 kollisioner som inträffar i ett

Vägarbete har dödlig utgång. Av personbilsförare inblandade i

vägarbetsolyckor skadas 25 %. Siffran för förare av tunga fordon

är 3 %. Fördelningen av allvarliga fordonsskador följer samma

mönster och är av sammastorleksordningar.

Utifrån den rapporterade studien verkar vägarbetsolyckorna inte

vara lika hårt kopplade till rusningstid som övriga trafikolyck-

or. Den mest olycksdrabbade tiden på dygnet sägs vara mellan kl

12 och 16. Olyckorna är ganska jämnt spridda över året och över

veckans dagar. Lördag och söndag utgör undantag med lägre

olyckstal.

De huvudsakliga olycksorsakerna rapporteras vara att föraren

misslyckats med att 1) hålla sig inom ett enda körfält, 2) redu-

cera hastigheten, 3) lämna företräde och 4) köra inom anvisat

område. En bidragande sekundär orsak i två tredjedelar av olyck-

orna anges vara försumlig körning. I 6 % av olyckorna betäcknas

förarnas tillstånd som icke-normalt. Vägfriktion, vägtyp och

ljusförhållanden påstås kunna ha betydelse för olyckstyp och in-

blandad fordonstyp.
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De olyckstyper som förekommer oftast anges vara sidokollision

och påkörning bakifrån.

Artikeln avslutas med hypotesen att den största potentialen för

att öka säkerheten på vägarna ligger i utbildning för att öka

trafikanternas medvetenhet, kvalifikationer och inte minst

etikett.

4 SAMMANFATTNING

Resultatet av genomläsningen kan med hänsyn till de i 'SYFTE'

uppställda frågeställningarna sammanfattas på följande sätt.

Det är få studier som tar upp förarnas situation på någon

detaljnivå och beskriven av dem själva, utifrån deras egna mål

och refernsramar. Det vanligaste är att förhållandena observeras

utifrån, redovisas i form av olycksstatistik osv. Det framgår

heller inte i vilken omfattning Vägarbetare respektive förare är

inblandade i olyckorna och drabbas av konsekvenserna.

De riktlinjer som ges för design av vägarbeten och kommunika-

tionshjälpmedel samt de signaler som påstås förstås av i stort

sett alla bör direkt kunna införas i det svenska trafiksystemet.

Däremot verkar det svårare att direkt åtgärda säkerhetsproblemen

'med hjälp av information, eftersom förarna i hög utsträckning

tycks ignorera den (även enligt egen utsago). Detta pekar på att

det är mycket viktigt att först motivera förarna att följa given

information. Resurserna bör alltså först läggas på att utreda

hur optimal information ska utformas, var och när den ska gese

Mycket kunskap saknas fortfarande i det aktuella ämnet. Det bör

därmed finnas gott om utrymme för fortsatta forskningsinsatser

för att höja säkerheten på vägarbetsplatser genom att bättre

anpassa deras utformning till fordonsforarnas krav, möjligheter

och begränsningar.



29

REFERENSER

Brackett Q, Stuart JM, Carnahan T, Stealey S: Protection of
personnel in maintenance and construction zones. Research
report FHWA/TX-86/330-1 (Study No. 2-20-84-330), Texas

Transportation Institute, 1985.

Gardner DJ, Rockwell TH: Two views of motorist behavior in rural
freeway construction and maintenance zones: The driver and
the state highway patrolman. Human Factors, 25(4), 415-424,
1983.

Harris DC: Stepd toward stopping the slaughter in the work zone.
Traffic SAF Chicago Illinois, vol 87(4), 14-17, 1987.

Helgar 8: Säkerhet för Vägarbetare - Upplevda och verkliga
risker. Seminarium: Trafiksäkerhet - åtgärder för att
förebygga trafikolyckor vid Vägarbete, Väg 87, Östersund,
1987.

Holmberg R: Information, hänsyn och kunskap minskar störningar
från nödvändig trafik- och byggverksamhet. SveDeFo Rapport
DS 1982:11, Stockholm, 1982.

Hostetter RS, Crowley KH, Dauber GW, Pollack LE Levine S:
Determination of driver needs in work zones. Research
report FHWA/RD-82/117, Institute for Research Inc., State
College, Washington D.C., 1982.

Huchingson RD, Whaley JR, Huddleston ND: Delay messages and
delay tolerance at Houston work zones. Transportation
Research Record 957, 1984.

Huddleston ND, Richards SH, Dudek CL: Driver understanding of
work-zone flagger signals. Transportation Research Record
864, 1982.

Lind JM, Moström S: Hastighetsundersökning vid beläggningsarbete
på motorväg. Examensarbete 1988:1, Trafikplanering, KTH,
Stockholm, 1988.

Hemeth ZA, Rathi A: Freeway work zone accident Characteristics.
Transportation quarterly, 37(1), 145-159, 1983.

Nilsson L: Arbetsmiljön vid arbete på och invid väg.
Minnesanteckningar från ett VTI-seminarium 1988-04-28.
VTI-hotat TF57-01, Statens väg- och trafikinstitut,
Linköping, 1988.

Thorson J och medarbetare: Trafikmiljöundersökningen. Rapport
från Statshälsan, 1986.



30

Transportation Research Board (TRB): The Maine facility.
Instrumented 2-lane highway generates continuous
information on driver behavior. Transportation Research
News, No 57, 5-10, 1974.

TRRL: New analysis of work zone and interchange accidents.
Better Roads, 57(l), 40-41, 1987.

Turbell T och Ottoson ArL: Fysiska skyddsanordningar vid
vägarbeten (Delrapport etapp 1). Nordisk Kommitté för
Vägtrafiklagstiftning, Rapport 1986-12, 1986.

Törnros J, Pettersson H-E: Informationssystem för vägarbeten.
Beteendevetenskaplig litteraturstudie. Opublicerad rapport,
Statens väg- och trafikinstitut, Linköping, 1978.

Vägverket: Trafiksäkerhetsarbetet inför 2000-talet - en
handlingsplan. VV, september 1988.

Öberg G: Vägarbete på motorväg. Redovisning av planprojekt. VTI-
meddelande 79, Statens väg- och trafikinstitut, Linköping,
1978.



Bilaga 1

Sökprofil

Den sökprofil som användes är en kombination av tre olika block,
enligt A*B*C.

A.täcker in området 'Construction site (vägarbete)'

B täcker in områdena 'Behaviour'
'Accident'
'Accident prevention'
'Accident rate'
'Personnel'
'Safety'
'Fatality'
'Illness'
'Injury'
'Medical aspects'
'Comprehension'
'Attitude'

'Perception'
'Speed limit'
'Conflict'
'Interview'
'Health'
'Vehicle handling'

C täcker in områdena 'Accident studies (inkl delområden)'
'Vehicles (inkl delområden)'

De titlar (oftast åtföljda av korta abstrakt), sam föll ut vid
sökningarna enligt den angivna profilen, har gåtts igenom och
bedömts manuellt. Den bedömningen resulterade i litteraturlistan
(Bilaga 2), som alltså består av studier som jag ansett vara
relevanta för den aktuella frågeställningen.

Jag har inriktat mig på att ta fram studier som behandlar
förbipasserandes (och i viss mån även arbetarnas) upplevelser,
önskemål, åsikter etc. Denna målsättning har medfört att jag har
uteslutit studier som enbart berör fysiska avskärmningar på
arbetsplatsen likaväl som hastighetssänkande åtgärder i form av
guPP: avsmalningar etc samt deras effekter på hastighet och
fordonsplacering. Tekniska och fysikaliska utvärderingar av
olika sätt att informera/varna förarna har likaså uteslutits.
När det gäller studier av olyckor relaterade till vägarbeten,
har jag tagit med sådana som kan förväntas innehålla en mer
ingående orsaksanalys.
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