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DEN SVENSKA DELEN AV NKT-PROJEKTET "REGISTRERING AV FAKTISK

SKILTBRUK" - Rapport från åtta svenska vägsträckor.

1. BAKGRUND

Projektet "Registrering av faktisk skiltbruk" utgör ett tidigt

delprojekt inom huvudprojektet Förståelse av skilting og opp-

merking". Huvudprojektet liksom delprojekten har Nordisk Kom-

mitte för Trafiksäkerhetsforskning som uppdragsgivare. Huvud-

projektet styrs av en projektgrupp med Richard Muskaug, TøI, som

projektledare. (För ytterligare information om projektet se Mus-

kaug 1990.)

I delprojektet "Registrering av faktisk skiltbruk" har åtta väg-

sträckor studerats med avseende på användningen av vägmärken i

vart och ett av länderna Danmark, Norge, Finland och Sverige.

Vägsträckorna har valts så, att de skall uppfylla vissa förut-

bestämda kriterier.

Delprojektets ledare har varit Truls Vaa, TøI, som.efter sam-

rådsmöte med projektarbetarna från varje deltagande land, ut-

arbetat detaljerade anvisningar för hur arbetet skall bedrivas.

Detta har varit en nödvändig förutsättning för att utföra pro-

jektarbetet på ett enhetligt sätt i varje land.

Denna rapport är en presentation av det projektarbete, som ut-

förts i Sverige. För fylligare information om projektet och dess

olika arbetsmoment hänvisas till den för alla medverkande länder

gemensamma slutrapporten.

2. PROBLEMSTÅLLNINGAR

Projektet omfattar registrering och beskrivning av hur vägmärken

faktiskt används på ett urval av åtta vägsträckningar i varje

nordiskt land. Utifrån dessa beskrivningar skall frågeställning-

arna A och B nedan besvaras:



A. Överensstämmer bruket av vägmärken längs dessa åtta vägs-

träckor med de nationella regler och anvisningar, som finns?

I det fall avvikelser registreras,

-Vilka typer av avvikelser är då vanliga?

-Vilka är avvikelsernas orsaker?

B. Finns det punkter längs de studerade vägsträckorna, på vilka

trafikanten kan förväntas ha svårigheter att uppfatta eller

förstå innebörden av den information, som ges via vägmärken

och vägmarkeringar?

3. METODER VID INSAMLING AV DATA

Åtta vägsträckor har valts ut i Sverige enligt den för alla del-

tagande länder gällande planen. Dessa sträckor har valts så, att

de i så hög utsträckning, som möjligt skall uppfylla de uppsatta

kriterierna för fyra olika vägmiljöer. Två sträckor har valts

för att representera varje sådan miljö.

Dokumentationen av varje sträcka har också skett i enlighet med

den uppgjorda planen. Metoden för kilometrering har dock avvikit

från den, som används i den norska videobilen.

Kilometreringen har inte gjorts utifrån videoupptagningen, utan

har dokumenterats i ett särskilt protokoll, på vilket varje väg-

märkesposition antecknats i den ordning vägmärkena står utefter

vägen. I jämnhöjd med varje vägmärke har föraren rapporterat

värdet hos en precisionsvägmätare på instrumentbrädan varpå det-

ta tal skrivits in för vägmärkets position i protokollet. Detta

protokoll har sedan utgjort basinformation vid upprättande av

evalueringsschema med fotodokumentation.



Videoupptagningen av vägsträckorna har gjorts med en Hitachi

(S-VHS) Video Camera/Recorder med typbeteckning VM-383E. Upptag-

ningarna för de 8 vägsträckorna har sedan överförts i nummerord-

ning till en samlingskassett för S-VHS och en för vanlig VHS.

Fotograferingen av varje vägmärkesposition har med några få un-

dantag gjorts genom vindrutan vid körning i låg fart. Kamerahu-

set har varit avfabrikat Pentax med typbeteckningen A-3 QD och

försett med databakstycke och "winder". Objektivet, av samma fa-

brikat, hade 50 mm brännvidd. Vid fotograferingen har bländaren

valts så att slutartiden varit 1/250 3 eller kortare. Den film,

som använts, har varit Kodak Gold 200.

4. BESKRIVNING AV SVENSKA REGLER FÖR ANVÄNDNING AV VÄGMÃRKEN

Användningen av vägmärken och vägmarkeringar i Sverige styrs

dels av lagstiftning och dels av regler utfärdade i första hand

av Trafiksäkerhetsverket (TSV).

Lagstiftningen återfinns i huvudsak i Vägtrafikkungörelsen (VTK)

och i Vägmärkesförordningen (VMF). I VTK behandlas trafikantens

uppträdande och i VMF behandlas vägmärkenas och vägmarkeringar-

nas innebörd. Förutom detta finns annan lagstiftning, som i vis-

sa delar har konsekvenser för vägmärkesanvändningen.

Detaljregler för vägmärken och vägmarkeringar utfärdas av TSV

och finns samlade i ett regelverk kallat Regler om vägmärken och

trafik (RVT) samt i en samling ritningar där varje vägmärkes ut-

formning detaljreglerats.

Väghållarna (i huvudsak Vägverket och kommunerna) har sedan ut-

vecklat olika standards för t ex vilken typ av reflexmaterial

och vilka storlekar på texter, som skall användas. Minhmistan-

darden beträffande reflexmaterial och text är dock angiven i

RVT.
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Det bör i detta sammanhang påpekas att användning och placering

av vägmärken ofta primärt bestäms av de krav olika föreskrifter

ställer för att medge en effektiv Övervakning av trafikanterna.

Detta innebär bl a att trafikanternas möjlighet och förmåga att

kunna tillgodogöra sig informationen hos vägmärkena de facto

blir en sekundär uppgift för vägmärkessystemet.

5. BESLUTANDE MYNDIGHETER FÖR OLIKA TRAFIKREGLERINGAR OCH FÖR

UPPSÄTTNING AV VÄGMÃRKEN *

Beslutande myndigheter för olika regleringar och därmed indirekt

också för bruket av vägmärken är Trafiksäkerhetsverket (TSV),

Länstyrelserna och kommunerna.

TSV är beslutande myndighet vad avser hastigheter över bashas-

tigheten (70 km/h); Länstyrelserna, för vägar med genomgående

trafik med avseende på hastigheter under bashastigheten samt för

lokal sänkning av den av TSV beslutade hastigheten; kommunerna

för övriga vägar med avseende på hastigheter under bashastighe-

ten samt för lokal sänkning av den av TSV beslutade hastigheten.

Länstyrelserna tar beslut om huvudled, väjningsplikt och stop-

plikt på eller i anslutning till väg med genomgående trafik. På

övriga vägar har kommunerna motsvarande beslutsrätt.

Vägverket tar beslut om höjning av maximilasterna över normal-

värdena (10/16/51.4) på vissvägsträcka. Länstyrelserna tar be-

slut om sänkning av maximilasterna.

Kommunerna ansvarar för övriga trafikregleringar.

Väghållarna (i huvudsak Vägverket och kommunerna) ansvarar för

varningsmärken, lokaliseringsmärken och trafiksignaler.

Slutligen kan polisen och väghållaren besluta om regleringar vid

vissa tillfällen.



6. ERFARENHETER VID INSAMLING AV DATA

6.1 Val av vägsträckor

Två vägsträckor skulle väljas inom var och en av fyra kategori-

er. Detta val jämte eventuella svårigheter beskrivs för varje

kategori under en egen rubrik nedan.

Kategori 1: Tvåfältig Riksväg/Europaväg inom tättbebyggt område,

ÅDT>5000 med hög andel fjärrtrafik.

Kommentar: Vi har vid valet av sträckor upptäckt,

att denna typ av väg knappast längre förekommer i

Sverige.

Sträcka 1 utgörs av Söderleden i Norrköping (väg E66 från av-

 

farten från E4) jämte dess fortsättning i väg 209 förbi Norr-

köpings flygplats.

Kommentar: Söderleden är en nybyggd tvåfältig genomfart, som går

genom Norrköpings ytterområden. Svårigheten har här varit att

själva Söderleden (E66) i sin tvåfältiga del inte har tillräck-

ligt mánga skyltpositioner. I stället för att låta dess fort-

sättning som motorväg ingå i sträckan har vi valt att förlänga

sträckan med den vid motorvägen anslutande väg 209 förbi Norrkö-

pings flygplats. Eftersom antalet vägmärkespositioner bedömdes

vara färre än 50, har sträckan dokumenterats i båda färdrikt-

ningarna: Sträcka 1a och 1b.

Sträcka 2 utgörs av riksväg 55 genom Katrineholm.

Kommentar: Vägens sträckning är gammal. Den har till sin största

del gjorts 4-fältig. På grund av att vi inte lyckats hitta en

sträcka, som också uppfyller kriteriet med avseende på 2-fältig-

het, har vi valt denna väg som den bästa vi lyckats finna.
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Kategori 2: Tvåfältig Riksväg/Europaväg utanför tättbebyggt om-

råde, ÅDT>5000 med hög andel fjärrtrafik.

Kommentar: Vid valet av vägsträckor har vi inte haft

några svårigheter att uppfylla kriteriet.

Sträcka 3 utgöres av Europaväg E18 från Arboga till och med an-

 

slutningen av riksväg 56 söder om Köping.

Kommentar: Europaväg under "normal" standard. Vägen är gammal

med undantag för en rondell jämte ett par km väg i anslutning

till denna.

Sträcka 4 utgöres av Europaväg E4 från Markaryds östra påfart

 

förbi Traryd.

Kommentar: Europaväg med 13-sektion och av "normal" standard.

Kategori 3: Tvåfältig Riksväg/Regional väg inom tättbebyggt om-

råde, ÅDT<5000 med hög andel lokaltrafik.

Kommentar: Inga svårigheter att uppfylla kriteriet

vid val av vägsträckor.

Sträcka 5 utgöres av väg 249 från E3 genom Arboga.

Kommentar: En sträcka som svänger 90° vid två tillfällen i 4-

vägskorsningar. Sträckan passerar inte centrum.

Sträcka 6 utgöres av väg 120 genom Älmhult.

Kommentar: Sträckan går rakt genom centrum. Den svänger 90° vid

ett tillfälle i 4-vägskorsning.
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Kategori 4: Tvåfältig huvudgata/affärsgata i mellanstor stad.

Stoppförbud och parkeringsförbud. Gatutypen skall

inte täckas av kategorierna 1-3 ovan.

Kommentar: I tätorter av denna storlek är det när-

mast omöjligt att finna en tvåfältig huvudgata upp-

låten för allmän trafikoch som samtidigt är affärs-

gata. Av denna anledning har vi valt centrumgator,

som i första hand är affärsgator. Av intresse kan

också vara att notera, att de gator vi valt, under

l950-talet utgjort genomfarter för nuvarande europa-

vägtrafik.

Sträcka 7 utgöres av Storgatan i Linköping. Sträckan börjar vid

 

Storgatans anslutning till Drottninggatan och slutar vid en

vändplats alldeles före Hamngatan.

Kommentar: Gatan får i hela sin längd inte befaras för fordon

utan tillstånd. Gatan slutar i en vändplats. På grund av det

låga antalet vägmärken har dessa dokumenterats vid färd i båda

riktningarna: sträcka 7a och 7b.

Sträcka 8 utgöres av Stora Gatan i Västerås mellan Östra och

 

Västra Ringvägen.

Kommentar: Gatan får i nästan hela sin längd inte befaras av

fordon utan tillstånd. På grund av det låga antalet vägmärken

har dessa dokumenterats vid färd i båda riktningarna: sträcka 8a

och 8b.

6.2 Val av vägmärken vid registreringen

Huvudprincipen har varit, att alla vägmärken upptagna i Vägmär-

kesförordningen (VMF) har tagits med vid registreringen. På så

sätt registreras inte skylt för busshållplats och ej heller

skyltar av mer eller mindre privata karaktär.
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En annan princip vi använt är, att vägmärkena skall vara avsedda

för trafikanter, som färdas utefter vägen. Vägmärken, som gäller

för trafik på anslutande vägar har således inte registrerats.

En svårighet har varit att avgöra om vägmärken som informerar om

separata banor för gång- och cykeltrafik parallellt med vägen

skall tas med. Vi har tagit med dem, då vi ansett, att dessa

vägmärken säger trafikanten något om hur dessa typer av medtra-

fikanter bör färdas utefter vägen.

6.3 Samtidig användning av vägmärken och vägmarkeringar

Generellt kan sägas, att vi inte uppfattat, att informationen

från vägmärken och vägmarkeringar stått i konflikt med varandra

enligt regelverket. Vi har däremot erfarit att vägmarkeringarna

många gånger skulle kunna utföras på ett bättre och mera logiskt

sätt för att förstärka innebörden och underlätta trafikantens

förståelse av förhållandena som helhet. Vi har upplevt att väg-

markeringarna är ytterst viktiga speciellt i situationer där

vägmiljön inte överensstämmer med trafikantens naturliga för-

väntningar på trafikmiljön.

Här torde finnas stort utrymme för förbättringar av regler och

anvisningar.



7. RESULTAT

7.1 Karaktäristika hos studerade vägsträckor

Vissa uppgifter om de studerade vägsträckorna finns redovisade i

tabell 1 nedan.

Tabell 1. Karakteristika hos de 8 registrerade vägsträckorna.

   

Karakteristika Vägsträcka nr
hos vägsträcka la/lb 2 3 4 5 6 7a/7b 8a/8b

Invånarantal i 119 32 - - 14 16 119 118
kommun/tätort
(1.000-ta1)

Årsdygnstrafik 7-16 8-21 10 8-10 4-6 4-9 1-4 2-5
(1.000-ta1)

Väglängd (km) 6.2/6.3 2.0 12.2 17.0 3.4 2.8 1.0 1.1

Antal märken 52/52 68 99 80 61 58 28/28 27/28

Vägmärken per 8 34 8 5 18 21 28 25
kilometer

Personskade- 24 19 19 28 7 13 26 20
olyckor/4 år

 

 

 

7.2 Registrerade vägmärken på 8 vägsträckor

Typ och antal vägmärken, som registrerats på var och en av de

studerade vägsträckorna, är redovisade i tabell 2 nedan.
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Tabell 2. Registrerade vägmärken på de 8 utvalda vägsträckorna.
Antal och procent.

   

 

TYP AV Sträcka nr Totalt
VÃGMÃRKE 1a 1b 2 3 4 5 6 ' 7a 7b 8a 8b N %

Värningsmârken
Avsmalnande väg 2 4 2 8 1.1
Vägarbete 2 1 3 0.4
Cirkulationsplats 1 2 3 0.4
Vägkorsning 1 2 4 7 0.9
Väjningsplikt 3 4 2 1 3' 2 1 2 4 4 26 3.5
Trafiksignal 2 2 1 5 0.7
Annan fara 3 3 0.4
Älg 4 4 0.5
Summa varningsmårken 3 4 2 11 11 4 6 4 6 4 4 59 8.0

Förbudsmårken
Begränsad hast. 50km/h 3 4 2 6 4 4 23 3.1

70 6 7 2 17 7 6 45 6.1
90 2 8 7 2 2 21 2.8

110 6 6 0.8
Förbud mot cykeltrafik 1 2 3 0.4
Omkörning förbjuden 2 2 0.3
Omkörningsförbud upphör 2 2 0.3
Parkeringsförbud 8 7 4 2 3 8 2 34 4.6
Stoppförbud 3 8 1 5 2 2 21 2.8
Parkeringsförbudszon 1 1 1 1 l 5 0.7
Stoppförbudszon 5 2 7 0.9
Förbudszon upphör 1 1 2 0.3
Motortrafik förbjuden 3 3 1 1 8 1.1
Förbud mot U-sväng 3 1 4 0.5
Summa förbudsmârken 20 20 15 37 23 18 22 10 8 4 6 183 24.7

Påbudsmârken
Påbjuden körriktning 1 2 l 2 6 0.8
Påbjuden körbana 7 10 13 11 9 10 6 3 3 6 6 84 11.4
Cirkulationstrafik 2 2 1 2 7 0.9
Gång-, cykel- eller
mopedbana samt kombi-
nationer av dessa 1 1 4 3 l 3 7 2 22 3.0
Summa påbudsmårken 11 15 17 16 12 13 15 3 3 6 8 119 16.1
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(Fortsättning tabell 2)

   

 

TYP AV Sträcka nr Totalt
VÃGMÃRKE 1a 1b 2 3 4 5 6 7a 7b 8a 8b N %

Upplysningsmårken
Huvudled 11 8 11 9 8 9 9 65 8.8
Huvudled upphör 2 2 0.3
Enkelriktad trafik 1 1 1 3 0.4
Parkering 1 5 3 4 1 1 15 2.0
Övergångsställe 2 2 14 8 10 6 8 9 8 9 76 10.3
Namnmärke (ort, kommun) 1 2 2 1 6 0.8

Vägnummermärke 2 1 4 2 1 3 1 14 1.9
Avståndstavla 5 6 11 1.5
körfältsorienteringstavla 1 1 1 3 0.4
Vägvisare, 1 4 5 2 11 9 4 3 38 5.1
tabellvägvisare, 2 2 3 6 7 2 1 21 2.8
orienteringstavla 3 2 2 3 2 2 11 1.5
samt körfältsväg- 4 5 2 4 2 2 2 17 2.3
visare 5 1 1 1 1 1 5 0.7

6 1 2 3 0.4
7 1 1 0.1

Summa upplysningsmårken 27 27 42 52 39 33 29 9 11 12 10 291 39.3

Andra trafikanordningar
Skarp kurva o.dyl. 1 1 1 1 4 0.5
Hinder (vit/blå) 5 17 10 8 9 1 1 4 4 59 8.0
Avfartsskärm 3 1 1 5 0.7
Summa trafikanordningar 3 1 6 18 11 10 9 1 1 4 4 68 9.2

Övriga vägmärken 1 3 3 1 2 2 3 1 4 20 2.7
(se redov. nedan)

TOTALSUHMB. 65 70 82 137 97 80 83 30 30 34 32 740 100

Redovisning av "Övriga vägmärken" på respektive vägsträcka (enl

tabellen ovan) är som följer:

1a

1b

2

3

4

5

6

7a

7b
8a

8b

Varning för övergångsställe
Begränsad längd på fordon eller fordonstâg, förbud
mot lastbilstrafik, tomgångskörning max en minut

Tillfällig blockering av höger körbana (2x), trafik-
omläggningstavla
Körfältsförändringstavla
Varning för barn, järnvägskorsning med bommar
Anvisning om föreskriven färdväg för cyklister och
mopedförare
Återvändsväg, ojämn väg, taxistation
Ojämn väg
Begränsad fordonshöjd, taxistation, påbjuden körbana
för fordon i linjetrafik (2x)
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7.3 Registrerade avvikelser. Antal och typ

 

Avvikelserna från regelverket har

typer:

Typ al:

Typ a2:

Typ a3:

Typ a4:

Typ a5:

Typ a6:

Typ a7:

registrerats under följande

Placeringsfel. Alla typer av fel, som är knutna till
placeringen av det enskilda vägmärket (höjd, dåligt
synlig), vägmärken placerade för nära varandra.

Fel utformning. Felaktig' storlek och texthöjd. Ut-
formning, som inte överensstämmer med anvisningarna
(gammal design, fel färg etc).

Krav på upprepning. Fel avstånd mellan identiska väg-
märken eller mellan vägkorsning och- vägmärke som
skall upprepas.

Fel kombination vägmärke - vågmarkering. Brist på
överensstämmelse mellan vägmärke och vägmarkering.

Felaktig användning av vägmärke.

Överflödigt vägmärke. Vägmärke, som enligt reglerna
inte är föreskrivet eller som upprepas onödigt.

Vägmärke fattas. Reglerna föreskriver vägmärke men
detta fattas.

I tabell 3 nedan har avvikelsernas typ och antal redovisats för
varje vägsträcka.

Tabell 3: Typ av avvikelser på de 8 vägsträckorna. Antal och

TYP

al 11

a2

a3

a4

a5

a6
a7

|._
.|

I
-
'
U
O
O
O
O
U
'
I

Sum 30

procent.

Vägsträcka nr Totalt

2 3 4 5 6 7 8 N %

1 4 3 2 4 2 0 27 27.8
6 6 4 9 2 2 10 54 55.7
0 O 0 O 0 0 0 0 0.0
3 0 0 0 l 0 O 4 4.1
1 1 0 2 l 1 O 6 6.2
1 0 0 O 0 O 0 4 4.1
0 0 0 1 O 0 0 2 2.1

12 11 7 14 8 5 10 97 100.0
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7.4 Avvikelser på vägsträcka fördelade efter typ av vägmärke

I tabellen nedan redovisas registrerade avvikelser på varje väg-

sträcka fördelade efter typ av vägmärke.

Vägmärkestyperna "Vägvisning" och "Service" redovisas tillsam-

mans beroende på att servicevägvisningen i Sverige är en inte-

grerad del av vägvisningen.

Tabell 4: Avvikelserna fördelade på typ av vågmärke på var och
en av de 8 vâgstråckorna.

Vägstrâcka 1

Typ av Typ av avvikelse
vägmärke Antal Antal Summa

al a2 a3 a4 a5 a6 a7 fel korr
1. Varning 1 1 - 1
2. Väjningspl. ' l 1 27 28

o huvudled
3. Förbud 10 1 11 29 40
4. Påbud - 26 26
5. Upplysning - 10 10
6. Vägvisning 1 14 2 17 12 29

inkl service
7. Vägmarkering - - -

Vågstrâcka 2

Typ av avvikelse Antal Antal Summa
Typ av al a2 a3 a4 a5 a6 a7 fel korr
vägmärke

1. Varning - 2 2
2. Väjningspl. 1 3 l 5 6 11

o huvudled
3. Förbud - 15 15
4. Påbud - 17 1
5. Upplysning 1 1 21 22
6. Vägvisning 1 1 2 13 15

inkl service
7. Vägmarkering 1 3 4 - -
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Vågstrâcka 3

Typ av avvikelse Antal Antal Summa
Typ av al a2 a3 a4 a5 a6 a7 fel korr
vägmärke '

1. Varning - 9 9
2. Väjningspl. - 11 11

o huvudled
3. Förbud 1 1 2 35 37
4. Påbud - 16 16
5. Upplysning 3 3 6 26 32
6. Vägvisning 2 1 3 26 29

inkl service
7. Vägmarkering - - -

Vågstråcka 4

Typ av avvikelse Antal Antal Summa
Typ av a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 fel korr
vägmärke

1. Varning - 10 10
2. Väjningspl. - 9 9

o huvudled
3. Förbud - 23 23
4. Påbud - 12 12
5. Upplysning - 14 14
6. Vägvisning 3 4 7 21 28

inkl service
7. Vägmarkering - - -

Vågstrâcka 5

Typ av avvikelse Antal Antal Summa
Typ av al a2 a3 a4 a5 a6 a7 fel korr
vägmärke

1. Varning 1 1 - 1
2. Väjningspl. 1 1 11 12

o huvudled
3. Förbud - 18 18
4. Påbud - 13 13
5. Upplysning 4 1 5 5 10
6. Vägvisning 5 2 7 7 14

inkl service
7. Vägmarkering - - -
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Vågstrâcka 6

Typ av avvikelse Antal Antal Summa
Typ av al a2 a3 a4 a5 a6 a7 fel korr
vägmärke '

1. Varning - 4 4
2. Väjningspl. 1 1 10 11

o huvudled
3. Förbud - 22 22
4. Påbud - 15 15
5. Upplysning 2 2 4 7 11
6. Vägvisning 1 1 2 11 13

inkl service
7. Vägmarkering 1 1 - -

Vågstråcka 7

Typ av avvikelse Antal Antal Summa
Typ av al a2 a3 a4 a5 a6 a7 fel korr
vägmärke

l. Varning 2 1 3 4 7
2. Väjningspl. - 3 3

o huvudled
3. Förbud 1 1 17 18
4. Påbud - 6 6
5. Upplysning 1 1 18 19
6. Vägvisning 1 1

inkl service
7. Vägmarkering - - -

Vågstråcka 8

Typ av avvikelse Antal Antal Summa
Typ av al a2 a3 a4 a5 a6 a7 fel korr
vägmärke

1. Varning - - -
2. Väjningspl. - 8 8

0 huvudled
3. Förbud - 10 10
4. Påbud - 14 14

5. Upplysning 8 8 12 20
6. Vägvisning 2 2 - 2

inkl service

7. Vägmarkering - - -
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7.5 Utvärdering av avvikelserna. Hur allvarliga är avvikelserna?

Avvikelserna skall bedömas utifrån följande skala:

F1: Allvarliga fel. Bör åtgärdas omgående.

F2: Mindre allvarliga fel. Bör åtgärdas inom 1-2 år.

F3: Obetydliga fel. Åtgärdas vid nästa byte av vägmärke.

F4: Inget formellt fel men olycklig utformning/placering av väg-

märket.

I det följande ges en kortfattad genomgång av de huvudsakliga

felen på respektive vägsträcka.

Sträcka 1 domineras av allvarliga kontinuitetsfel i vägvisningen

(F1). Felen torde bero på att man inte upprättat någon enhetlig

plan för hur vägvisningen på sträckan skall utformas trots att

vägen är relativt ny. Nya önskemål om vägvisning tycks ha resul-

terat i att nya band lagts till den gamla skylten på enklast

möjliga sätt. Övriga fel tillhör kategorierna F2-4.

På sträcka 2 varierar typen av fel. En genomtänkt utmärknings-

plan saknas. De allvarligaste felen är dålig visuell ledning

vid val av körfält samt diskontinuitet i vägvisningen (F1).

Dessutom mindre allvarliga fel vad gäller utformningen av väg-

visningsskyltarna (FZ-3).

Sträcka 3 gör ett rörigt intryck. Vägmärkena tycks ha satts upp

ett och ett och har inte setts i sitt sammanhang. Märken, som

inte skall gälla, har vridits ur sin position eller täckts på

ett uppseendeväckande sätt (F2). Omfartsskylt har innehållit

alltför mycket text (F2).

Sträcka 4 visar prov på en genomtänkt utmärkning. Trots detta

finns allvarliga fel, bristande kontinuitet och av växtlighet

skymda vägmärken (Fl-2).
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Sträcka 5 är ytterligare en vägsträcka utan genomtänkt lösning.

Svåra kontinuitetsfel (Fl) och felaktigt använda märken domine-

rar (FZ-3) samtidigt som sträckan gör ett rörigt intryck.

Sträcka 6 bjuder på ensvår och trång trafikmiljö med brister i

placeringen av vägvisningen (F2). Kombinationer av vägmarker-

ing/vägmärke svårtolkad (F2).

Sträcka 7 och 8 bjuder på likartade och genomtänkta lösningar.

Felaktigheter vid valet av vissa märken (F3-4).

Sammanfattningsvis kan sägas att de dominerande felen av typ F1

är kontinuitetsfel. De beror oftast på att man inte har en ge-

nomtänkt plan vid en revidering utan att man lappar i den be-

fintliga vägvisningen.

Felen av typerna F2-4 kan givetvis innebära allvarliga avvikel-

ser från regelverket, samtidigt som dessa fel inte upptäcks av

den normale trafikanten.

Sträckorna 4, 6, 7 och 8 ger intryck av att vila på en genom-

tänkt plan medan sträckorna 3 och 5 inte bjuder på några hel-

hetslösningar utan vägmärkena ger här ett intryck av att vara

uppsatta ett i taget och utan sammanhang.

Mot denna bakgrund vill vi poängtera vikten av att vägmärken och

vägmarkeringar integreras i vägmiljön på ett sätt som underlät-

tar för trafikanten att orientera sig i detta rum och att trafi-

kanten utifrån hela vägrummets utformning får en riktig uppfatt-

ning om vad som är ett korrekt beteende.

7.6 Avvikelsernas orsaker - resultat av intervju med väghållarna

Som konstaterats under förra avsnittet dominerar kontinuitets-

felen bland de allvarliga felen. Detta har vi funnit bero på att

vägmärkesfrâgan ges en alltför låg prioritet inom alla berörda
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nivåer. Vid beslut om t.ex. en ny vägvisning görs inte någon to-

tal översyn. Någon konsekvensbeskrivning av olika lösningar tas

inte fram. På så sätt tvingas man lappa i ett gammalt system

även vid nyinvestering.

Vid uppsättning av vägmärken får uppsättaren inte den hjälp han

behöver, eftersom regelverket är styrt av juridiska krav kring

varje enskilt vägmärke. Regelverket borde naturligtvis också

vara problemorienterat och inriktat på helhetslösningar för att

vara ett bra arbetsinstrument. Regelverkets nuvarande utformning

gör att kvaliteten hos vägrummets möblering med vägmärken (vid

sidan av tillgängliga resurser) helt är beroende av uppsättarens

fallenhet och intresse för uppgiften.

Bland de mindre allvarliga felen utgörs en betydande del av att

man använt sig av enklare och därmed billigare lösningar. Dessa

lösningar strider mot reglerna men har här bedömts från trafi-

kantsynpunkt varit mindre väsentliga på det sätt de har använts

i de här studerade fallen.

7.7 Trafikanternas förståelse av vägmärken och vägmarkeringar

De avvikelser från regelverket, som registrerats, har varit re-

lativt få. Detta behöver ju inte betyda att trafikanten i mot-

svarande grad inte haft några svårigheter att tolka innebörden

hos vägmärkena korrekt eller att korrekt uppfatta informationen

från vägrummet i sin helhet d.v.s. sammantaget från väg, vägmar-

keringar och vägmärken.

Nedan ges några korta kommentarer till vissa av de rubriker, som

använts i tabell 5 med avseende på trafikantens befarade svårig-

heter att förstå innebörden hos vägmärken och vägmarkeringar.

Kbntinuitet saknas i vågvisningen. Detta innebär bl.a. att mål,

som en gång nämnts faller bort för att sedan eventuellt åter-

komma. Ett annat exempel är att ordningen på målen växlar från

ett vägmärke till nästa.
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För stor mårkesmângd.betyder att man inte hinner tillägna sig

informationen.

En svårighet i taget. För kort exponering; Man kan formulera en

hypotes, som går ut på att trafikanten klarar en svårighet i ta-

get. Detta innebär t ex. att trafikanten i en korsning i första

hand måste uppmärksamma övrig trafik och först när han klarat av

dessa svårigheter kan trafikanten ta in annan information. Väg-

märken, som.placerats precis i korsningen och sam gäller på

sträckan har trafikanten då små möjligheter att avläsa.

Utanför centralt synfålt betyder här att trafikanten normalt

inte letar efter information i dessa riktningar.

Dåligt samspel mellan våg, vågmarkering och vågmärke. Detta in-

nebär att dessa olika komponenter inte samverkar på ett lämpligt

sätt för att trafikanten skall kunna uppfatta situationen kor-

rekt.

Dålig visuell ledning. En variant av föregående kategori, som

har en smalare innebörd: Trafikanten får dålig information om

körfältets/vägens fortsättning och vilket körfält, som skall

väljas.

Svårtolkad innebörd hos vågmârke. För att tolka en del märken,

som enligt regelverket är helt korrekta, fordras specialistkun-

skaper. Sådana vägmärken bör ersättas av märken med bättre ut-

formning.

Onödigt vågmärke betyder att märket inte har någon funktion utan

kan tas bort.

Märke utan anmärkning; Denna kategori behövs då flera anmärk-

ningar ofta kan riktas mot samma vägmärke.
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Tabell 5. Antal befarade problem.av typ 2: Bristande förståelse
av vägmärken och vågmarkeringar på de 8 vågstrâckorna.

  

Problem av typ Vägsträcka nr
2 1 2 3 4 5 6 7 8

Kontinuitet 15 4 8 1
saknas i väg-
visningen

För stor mängd 1 2 1
vägmärken

En svårighet i 11 20 3 2 1
taget. För kort
exponering

Utanför centralt 1 1
synfält

För mycket kon- 1 1 1
kurrerande info

   

Problem.av typ Vägsträcka nr
2 (forts) 1 2 3 4 5 6 7 8

Skymt av 2 1 2 2
vegetation o.l.

Skymt av andra 1 2 2 1
vägmärken o.l.

Dåligt samspel 2 4 1 3 1
mellan väg, väg-
markering och

    

vägmärke

Dålig visuell 1 4 1 3 1
ledning

Svårtolkad inne- 1 2 4 3 2 5
börd hos väg-
märke

Problem av typ Vägsträcka nr
2 (forts) 1 2 3 4 5 6 7 8

Onödigt väg- 2 1 1 1 2
märke

Märke utan an- 75 59 91 73 48 52 51 50
märkning
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7.8 Resultatens representativitet och generaliserbarhet

Vi har upplevt en stor samstämmighet mellan väghållarna vid väg-

hållarintervjuerna med avseende på de svårigheter man säger sig

ha vid hanteringen av vägmärken. De rapporterade svårigheterna

orsakas nästan undantagslöst av övergripande problem och förhål-

landen. En mycket viktig omständighet är att området är nedpri-

oriterat både med hänsyn till personal och nyinvestering. Beslu-

ten är dessutom deligerade ut till distrikten eller till den

enskilde väghållaren med små resurser.

En annan, som man bedömt lika viktig omständighet är, att regel-

verket inte ger den hjälp, den överblick och den förståelse, som

man borde kunna begära. Även om regelverket måste innehålla de-

taljregler för varje vägmärke så borde också en annan del av re-

gelverket vara problemorienterat och ge ett bra underlag för go-

da helhetslösningar. Som det nu är missar man att betrakta hela

vägmiljön som en helhet i vilken vägmärken och vägmarkeringar

måste integreras i vägmiljön på ett för trafikanten enkelt och

meningsfullt sätt.

Vi har inget objektivt underlag att stödja oss på för att upp-

skatta resultatens representativitet och generaliserbarhet vad

avser typ av avvikelser och deras frekvenser på de studerade

sträckningarna. Vår subjektiva bedömning är dock, att "skylt-

bruket" på de utvalda sträckningarna inte avviker i någon väs-

sentlig grad från skyltbruket på motsvarande typer av trafik-

mdljöer i allmänhet.

Vad avser avvikelsernas orsaker och bristerna i trafikantens

förståelse är vår subjektiva uppfattning den, att de registre-

rade problemen är både repersentativa för och generaliserbara

till det svenska huvudvägnätet som helhet.
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8. DISKUSSION OCH KONKLUSION

Erfarenheter och slutsatser från den svenska delen av arbetet

kan sammanfattas enligt följande:

Vid valet av sträckor, som skulle uppfylla våra 4 kriterier på

(som vi upplevde det) ofta förekommande trafikmiljöer, upptäckte

vi att tätortsmiljöerna var svåra att över huvudtaget finna.

De slutsatser vi dragit och den tolkning vi gjort av detta är,

att trafiksystemet genomgått en snabb utveckling under de senas-

te 30 - 40 åren. De miljöer som var vanliga då kan idag vara

nästan omöjliga att finna. I ett relativt kort tidsperspektiv

har väg- och gatunätet av allt att döma blivit mer och mer dif-

ferentierat. Ett av skälen till denna utveckling torde vara en

strävan från samhällets sida att tillfredställa olika nyttjares

skilda behov. Vi har ett huvudnät för att tillfredställa behovet

av snabba transporter och lokalnät och bostadsgator i vilket de

oskyddade trafikanternas säkerhet i allt större utsträckning

kommer i förgrunden.

Samtidigt, som vägnätets uppbyggnad i grunden förändrats och

fortsätter att förändras, har vi fått ett intryck av att regel-

systemet för vägmärken i stort behållits oförändrat. Det gör på

oss ett intryck av att vara ett lappverk, som inte längre är

särskilt väl anpassat till de trafikmiljöer det är avsett att

användas i. Man kan därför säga, att systemet inte längre gör

ett intryck av att vara särskilt funktionellt varken för väg-

hållare och övervakare eller för trafikanterna.

Mot denna bakgrund skulle vi vilja förorda, att man utifrån en

analys av väg- och gatunätets olika funktioner i sina olika de-

lar försöker bygga upp ett mera funktionellt regelsystem.

En möjlig väg, som vi skulle vilja föreslå att utreda är, i vad

mån ett system.med utökad zonskyltning, skulle kunna innebära

förenklingar både för väghållare och trafikant. En konsekvens av
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ett sådant system skulle kunna vara att många vägmärken skulle

kunna ha flera samtidiga innebörder som t.ex. motorvägsmärket

idag har. På detta sätt skulle vi kunna förenkla användningen av

märken (färre märken) samtidigt som trafikanten skulle få lätta-

re att förstå innebörden av regleringarna.

Förändringar i denna riktning förutsätter naturligtvis att tra-

fikanterna underkastas utbildning i en eller annan form för att

lära sig behärska de nya reglerna.

En annan egenskap hos det gamla vägmärkessystemet är att det

mera tycks vara uppbyggt för att tillfredställa väghållarens och

övervakarens behov än för att hjälpa trafikanten. Vi kan kalla

detta sätt att använda vägmärken för en "juridisk användning" av

vägmärken, som då primärt styrs av väghållarens och övervakarens

behov och först i andra hand för att ge trafikanten den informa-

tion denne behöver.

Vi menar att vid utvecklingen av ett reviderat regelsystem.måste

trafikantens behov på ett helt annat sätt komma i förgrunden.

Man måste då naturligtvis bygga upp systemet så, att man maxi-

merar trafikantens möjligheter både att Ea_in och korrekt förstå

den givna informationen.

Vi har också fått ett intryck av att väghållarna ger arbetet med

vägmärken en låg prioritet i sin verksamhet. Detta innebär bl.a.

att verksamheten bedrivs med för små såväl personella som ekono-

miska resurser. Därav följer att verksamheten får låg status.

Samtidigt upplever väghållarna att problemen är stora i synner-

het vid vägvisning.

När det gäller Vägverket har verksamheten decentraliserats ut

till de olika distrikten, vilket direkt försvårar upprättandet

av enhetlighet i landets olika delar. När det gäller kommunerna

finns inget organ för samordning och konsultation i dessa frå-

gor.
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En tredje svårighet är att regelskrivande myndighet inte priori-

terar regelarbetet samtidigt som man håller på att revidera re-

gelverket sedan flera år. Såväl det gamla som det nya regelver-

ket är uppbyggt utifrån varje vägmärke.till vilket det sedan

knyts bestämmelser. Ett sådant regelverk blir ofrånkomligen

svårt att använda och dess konsekvenser för vägrummets möblering

med vägmärken mycket svår att överblicka. Man kan med andra ord

säga att det nuvarande regelverket saknar nödvändig systemsyn.

I ett regelverk med systemsyn skulle t.ex. problemformuleringar

kunna vara naturliga utgångspunkter för reglerna. Detta skulle

bl.a. kunna innebära regler uppbyggda kring informationsproblem

i vägmiljön och att man gav olikaalternativ till hur man skulle

kunna lösa dessa problem på ett bra sätt.

Vi menar också att regelarbetet måste prioriteras. Vi skulle

vilja att uppgiften bedrevs offensivt, att man var ute i god tid

och att man var drivande i ett nödvändigt förändringsarbete.

Samtidigt menar vi att vägmärkessystemet uppbyggnad inklusive

vägmärkenas innebörd i grunden bör revideras och att detta är en

förutsättning för att man skall lyckas skapa ett system, som

harmoniserar med det trafiksystem, som håller på att växa fram.

Våra synpunkter kan sammanfattas enligt följande:

1. Vägmärkessystemet måste bygga på en systemsyn, som.motsvaras

av ett modernt väg- och gatusystemets funktion. Detta innebär

att vårt nuvarande regelsystem måste revideras. Ledstjärnan i

ett nytt system.måste vara entydighet och enkelhet.

2. Det nya systemet måste anpassas till människans förutsätt-

ningar att ta in och korrekt förstå den information som ges i

vägrummet. Detta innebär bl.a. att informationen från väg-

märken, vägmarkeringar och själva vägrummet i övrigt (t ex

linjeföring) måste harmoniera.
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Informationsgivningen i vägrummet måste få hög prioritet hos

väghållarna. Resurser måste finnas för att snabbt rätta till

direkta felaktigheter och lösningar, .som visat sig fungera

dåligt för trafikanterna. Åtgärder bör vidtas för att få en-

hetlighet

det.

i utförandet mellan olika orter och delar av lan-

. Arbetet på ett nytt regelverk måste prioriteras. Detta skulle

samtidigt innebära en offensiv satsning med syfte att ligga

steget före trafiksystemet i den kontinuerliga förändring av

trafikapparaten som pågår oberoende av om vi vill det eller

ej.
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