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Hur långt ut åt sidan kan vägmärken/skyltar stå
för att bilföraren skall kunna avläsa dem?

- En pilotstudie.

Frågeställningar:

1. Vid vilka sidovinklar avläser bilföraren vägmärken?

2. Hur långt ut åt sidorna kan vägmärken stå för att bilföraren
skall kunna avläsa dem?

Bakgrund

Vägmärken och vägskyltar sätts upp längs vägarna för att ge trafikan-
ten nödvändig information. För att fylla sin funktion måste skyltarna
då vara placerade och utförda så (samt i Övrigt vara i sådant skick) att
trafikanten kan avläsa dem utan stora svårigheter i normala fordons-
hastigheter.

Vägmärkena/skyltarna bör dessutom ha sådana reflekterande egen-
skaper att de kan avläsas i såväl dagsljus som vid fordonsbelysning
och vägbelysning under dygnets mörka timmar.

Retroreflekterande vägmärken skall omfattas av en kommande CEN-
standard. Vid utformning av denna standard bör man vägledas av en
systemsyn. Standarden bör utformas så att systemet förare-fordon-
väg-skylt har egenskaper som matchar varandra. På så sätt kan man
försäkra sig om att alla länkar i denna kedja är ungefär lika "starka"
när det gäller hela systemets prestanda. Om någon länk är för svag i
relation till de övriga bör den stärkas - är den starkare än de övriga
kan det vara skäl att överväga om man kan omfördela resurserna från
denna länk till den, som har den lägsta standarden.

Detta arbete har utförts som en pilotstudie för att testa möjliga meto-
der för mätning och för att ta fram preliminära resultat.

Egenskaper hos fordonet, vägen och vägmärket/skylten

Föraren kör fordonet längs vägen och skall kunna avläsa vägmärke-
na/skyltarna vid lämpliga tillfällen. Vid fri sikt kan föraren avläsa
märket/skylten på ett visst maximalt avstånd. Eftersom det är an-
strängande att prestera sitt allra bästa kan man förutsätta att föraren i
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normalfallet avläser skylten på ett avstånd som upplevs som komfor-
tabelt. Man kan samtidigt anta att föraren då och då är förhindrad att
avläsa vägmärket/skylten, som han just skall passera, förrän i sista
sekunden d.v.s. då skylten ses i stora sidovinklar från färdriktningen.

Vägmärkets/skyltens läsbarhet kan rimligen antas bero på dess stor-
lek, läge och reflexionsegenskaper och på egenskaper hos fordonet
samt om det är dagsljus eller mörker. .

Fordonet i dagsljus och märker

Den inverkan bilen har under dagsljus är, att skyltarna kan skymmas
av vindrutestolparna, den inre backspegeln eller av Vindrutans av-
gränsning uppåt av bilens tak. Den vänstra vindrutestolpen ses av
föraren i en sidovinkel från färdriktningen av cza 20°. Vindrutans
avgränsning uppåt är cza 10° över horisonten. Den inre backspegeln är
monterad i ett läge, som gör att den skymmer sikten snett uppåt höger
i en sidovinkel av cza 20°. Den högra vindrutestolpen har en sidovin-
kel av cza 60°. Alla dessa vinklar varierar något med både bilmodell
och förare.

Smutsiga rutor kan också utgöra en orsak till försämrad sikt. Detta
gäller särskilt i regn och smutsigt väglag om föraren försöker titta
genom de delar av vindrutan, som inte rengörs av vindrutetorkarna.

I mörker har fordonsstrålkastarna avgörande betydelse för läsbarhe-
ten. Detta gäller i de fall då vägmärkena/skyltarna inte är belysta på
annat sätt. Vid smutsigt väglag förändras strålkastarljuset på ett okon-
trollerat sätt. Vid måttlig nedsmutsning är det troligt att ljusstyrkan
mot skylten ökar p. g.a. diffussion i strålkastarlinsen medan man kan
förvänta att minskad transmission hos linsen försämrar ljusstyrkan vid
stark nedsmutsning, allt i jämförelse med rena strålkastare. Detta
innebär bl.a. att man inte kan förutsätta en minsta ljusstyrka mot
skylten med mindre än att fordonen är utrustade med strålkastarren-
görare (Ytterbom, 1993). (Strålkastarrengörare har varit obligatoriska
på bilar i Sverige sedan 1974 men detta krav har nyligen tagits bort).

Det är i tät trafik, som man kan förutsätta att bilföraren blir hindrad att
avläsa vägmärken/skyltar på långt avstånd. I tät trafik kör man också
på halvljus. Halvljuset är därför mest intressant när det gäller att stu-
dera i vilka sidovinklar märken och skyltar kan avläsas. Skall halv-
ljuset kunna garantera en viss läsbarhet måste det också ha en viss
minimiljusstyrka i den riktning, som vägmärkena/skyltarna är
belägna.

Halvljusstrålkastarnas ljusfördelning är strängt reglerad. I Europa
skall strålkastarna uppfylla ECE Reglemente 20. USA och Japan har
något annorlunda reglementen men gemensamt för dem alla är, att
halvljusets ljusstyrka är specificerad av max- och eller minirnivärden i
ett antal punkter. De mest perifera punkterna ligger något nedanför
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horisonten (dvs. i riktning ner mot vägbanan) och 15° till såväl höger
som vänster i det amerikanska och det Japanska reglementet (FMVSS
108 resp JIS D5500B1-1984) samt 9° till såväl höger som vänster i
det Europeiska (ECE R 20). I det senare är dock en zon, som sträcker

sig över horisontalplanet definierad. Denna zon nåt ut till 20° åt såväl
höger som vänster men detta krav omfattar endast ett maxvärde för
ljusstyrkan. (Se t.ex. Sivak och medarbetare, 1992).

Av det ovanstående framgår att strålkastarna på våra bilar inte är kon-
struerade för att garantera en viss ljusstyrka i riktning mot vägmärken
och skyltar eftersom dessa är belysta av den del av ljusfördelningen,
som ligger ovanför horisontalplanet genom strålkastarna. Vid fullstän-
diga bedömningar av strålkastares ljusfördelningar brukar man göra
mätningar upp till 25° från färdriktningen. (Dellby, 1993). För att
garantera en viss ljusstyrka i riktning mot vägmärken och skyltar
arbetar man nu fram ett förslag på att komplettera Reglemente 20 med
krav på minimiljusstyrkor i två zoner ovanför horisontalplanet i
färdriktningen. Den mest perifera zonen är föreslagen att sträcka sig
8° åt såväl höger som vänster från färdriktningen (Dellby, 1993).

Den slutsats, som kan dras av detta är, att inga formella krav ställs på
strålkastarna för att ge föraren goda möjligheter att avläsa vägmärken
och skyltar. Sidovinklar över cza 10° i zonen över horisonten tycks be-
traktas som ointressanta av såväl strålkastartillverkare som bilindustri.

1. Vid vilka Sidovinklar avläser bilföraren vägmärken/skyltar?

Överväganden

För att kunna ge ett preliminärt svar på denna fråga gjordes observa-
tioner av hur förare avläser vägmärken vid bilkörning i vanlig trafik.
Genom att göra observationema i trafik är resultaten beroende av hela
systemets prestanda (d.v.s. förare-bil-väg-vägmärke/skylt samt yttre
förhållanden). De observationer vi gjort och vars resultat presenteras
nedan är att betrakta som förförsök och metodprövning inför en större
studie.

Metod I

Den första metod vi använde var att fästa en vinkelskala på vindrutan.
Skalans 0-punkt var rakt fram i färdriktningen ur förarens synvinkel.
Denna punkt var utmärkt på vindrutan med en etikett med siffran "0".
Till höger om denna 0-punkt var etiketter uppsatta, som motsvarade
sidovinklarna 2,5°, 5°, 10°, 20°, 30° och 40°.

Föraren av bilen hade som uppgift att muntligt rapportera vid vilken
sidovinkel varje skylt var på när den först (med ansträngning) kunde
avläsas. Detta kallar vi minimal sidovinkel. Därefter skulle föraren
rapportera sidovinkeln vid "komfortavståndet" för avläsning. Detta
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utgör det avstånd på vilket föraren med minsta upplevda ansträngning
kan avläsa skylten/vägmärket (lagom avstånd och lagom sidovinkel).
Slutligen rapporterade föraren den maximala realistiska sidovinkeln
för avläsning av skylten just innan den passeras. Detta kallar vi
maximal sidovinkel. -

Observationerna gjordes vid körning på en lämplig vägslinga om c:a
60 km. Vägen gick genom såväl landsväg som stadsbebyggelse.
Landsvägen bestod av två standardklasser. Den första var riksväg med
god geometrisk standard. Den andra var en ganska krokig väg på det
sekundära vägnätet.

Bilen som användes var en Volvo 245. Den inre backspegeln började
skymma förarens sikt snett uppåt höger vid sidovinkeln 20°. Den
vänstra vindrutestolpen började skymma förarens sikt från cza 20° åt
vänster. Vindrutans överkant var belägen cza 10° upp allt räknat från
förarens ögonposition.

Vägslingan kördes i såväl dagsljus som i mörker. Vid körningarna var
halvljuset påslaget och strålkastarna rengjorda.

Resultat

Resultaten vid dagsljus är som följer. Typvärdet (det mest vanliga vär-
det) för vägmärkenas/skyltarnas läge vid minimal sidovinkel för
avläsning var 2,5°. Mycket få märken hade värden över 10°. Komfort-
avståndet hade typvärdet 5°. Praktiskt taget inga märken hade värden
15° och däröver. Den maximala sidovinkeln för avläsning inträffade
just innan skyltarna passerades. Sidovinkeln vid detta minimumav-
stånd hade typvärdet 20° varvid praktiskt taget hela fördelningen låg
mellan 15° och 25°. Sidovinklar större än 25° bedömdes vara orealis-
tiska. Detta preliminära resultat visar också att det inte föreligger
några stora skillnader mellan skyltarnas Sidovinklar vid avläsning i
dagsljus och vid halvljusbelysning under mörker.

Kommentar till metoden

Försökspersonen/föraren hade inga stora svårigheter att rapportera
den minimala, den komfortabla och den maximala sidovinkeln för en
skylt i taget. I det fall skyltarna stod för tätt, valde föraren vilken skylt
han avläste och rapporterade.

Metoden innebär naturligtvis att föraren efter första avläsningen vid
det maximala läsavståndet (minimala sidovinkeln) vet vad som står på
skylten. Avläsningen vid komfortavståndet och vid den maximala
sidovinkeln blir därför en bedömning av subjektiv karaktär. Komfort-
avståndet för avläsning var subjektivt inte svårt att finna och "kändes
bra". Däremot upplevdes den maximala sidovinkeln vara mycket svå-
rare att bedöma. Försökspersonen visste vad som stod på skylten och
det var närmast omöjligt att avgöra när skylten inte längre skulle
kunna läsas. Försökspersonerna tycktes lösa uppgiften genom att skaf-
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fa sig en norm, som de sedan följde. En situation var dock mycket en-
kel, nämligen den, då skylten skymdes av den inre backspegeln eller
den vänstra vindrutestolpen. Backspegeln skymde ofta märken som
var högt placerade och stod nära vägbanan.

2. Hur långt ut åt sidorna kan vägmärken stå för att bilföraren
skall kunna avläsa dem?

Överväganden

Resultaten ovan (vad gäller den maximala realistiska sidovinkeln vid
avläsning) borde bekräftas med en alternativ och kompletterande
metod.

Metod 11

Den nya metoden bestod i att försökspersonen var passagerare i bilen.
Vindrutan framför denne var täckt (av papper) upp till en viss sidovin-
kel. Försökspersonen kunde därför inte se ut i riktning rakt framåt
utan enbart åt sidorna. Försökspersonsuppgiften var att läsa skyltar
och identifiera vägmärken som "dök upp" vid den sidovinkel, som
papperets högra vertikalt orienterade kant var monterad i. För att göra
situationen litet mindre ansträngande från uppmärksamhets synpunkt
rapporterade föraren ungefär så här: "Vägmärke kommer, ett, två,
tre," varvid märket blir synligt vid "tre". På detta vis var försöks-
personen väl beredd att avläsa det märke som dök upp.

Detta pilotförsök genomfördes med två försökspersoner på en annan
vägslinga med genomgående god väggeometri. God väggeometri
fordras för att kunna hålla skyltens sidovinkel någorlunda konstant
när den först blev synlig. Också denna vägslinga var c:a 60 km lång.
Vägen var tvåfältig utan bred vägren och låg huvudsakligen på lands-
bygd men hade också några km genomfartsled med vägbelysning.

Ingen Sikt upp till sidovinkeln 28° och fri Sikt vid större vinklar.

Försökspersonen var passagerare i framsätet. Vindrutan var täckt för
försökspersonen från cza 10° vänster till och med högra vindrutestol-
pen, vilket innebar 28° höger. Försökspersonsuppgiften var således att
läsa av vägmärkena/skyltarna genom den rengjorda högra sidorutan
vid normal fordonshastighet vid körning av sträckan. Pilotförsöket
utfördes först i dagsljus med mycket starkt allmänljus (sol och snö).

Resultat och kommentarer

Resultaten visar entydigt att sidovinkeln är för stor för att tillåta annat
än en mycket osäker avläsning. Vissa märken lyckas man uppfatta
och andra inte. Efter att ha prövat uppgiften gör vi den bedömningen
att om man lyckas eller ej tycks bero på om man hinner fixera skylten.
Skyltens höjd tycks härvidlag vara viktig. Högt placerade skyltar nära
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vägkanten är särskilt svåra antagligen därför att man måste flytta
blicken ett långt stycke när skylten dyker upp. Vi tolkar också resul-
taten så att man inte hinner med en andra fixering. Vägvisare med text
är därför närmast omöjliga att avläsa medan vägmärken med picto-
gram är möjliga, dock under förutsättning att man hinner göra en fixe-
ring.

Under mörkerkörning på halvljus är uppgiften nästan omöjlig. Sk-yl-
tarnas luminans är mycket låg vid denna sidovinkel och man upplever
att ögat inte hinner med. (Vid låga luminansnivåer blir synobjekten
svårare att fixera och synskärpan är också försämrad.) En observation
vi gjorde är att skyltarna är lättare att avläsa om de är separatbelysta
eller belysta av vägbelysning. En annan observation att vägmär-
kets/skyltens avstånd från vägkanten tycks vara viktig. Ju närmare den
passerande bilen skylten står ju svårare är avläsningen. Denna svårig-
het tycks också öka med höjden över horisonten på vilken skylten ses.
Båda dessa senare observationer kan tolkas så, att styrkan hos det in-
fallande ljuset mot skylten är viktig. En skylt som står nära vägkanten
och är högt monterad upplever man får mycket litet ljus. De bästa syn-
betingelsema tycks de skyltar ha, som står relativt långt från vägen.
Skyltens vinkelhastighet vid passagen blir mindre när skylten står på
större avstånd från vägkanten. Samtidigt blir vinkeln mellan infal-
lande strålkastarljus mot skylten och förarens observationsriktning
mer fördelaktig. En annan observation är att helljuset ger en mycket
bättre luminans hos skylten även vid stora sidovinklar.

Den slutsats vi drog av detta förförsök var att 28° var en alltför stor
sidovinkel även i dagsljus. Mot denna bakgrund beslöt vi att upprepa
försöket med en skymd sektor upp till 20°.

Ingen Sikt upp till sidovinkeln 20° och fri sikt vid större vinklar.

Det andra förförsöket gjordes med försökspersonen sittande i baksätet
rakt bakom föraren. Försökspersonens avskärmning från sikten
raktfram görs med en pappskiva monterad på förarsätets ryggstöd.
Denna avskärmning var så avpassad att försökspersonen kunde se
snett framåt höger genom vindrutan och sidorutan från en sidovinkel
av 20° och större. Försökspersonens uppgift var exakt densamma som
vid sidovinkeln 28° nämligen att läsa vägmärkena/skyltarna när de
"dök upp" i den rena vindrutan vid en viss sidovinkel.
Observationema gjordes i dagsljus.

Resultat och kommentarer

Resultaten visar något större sannolikhet för korrekta avläsningar vid
sidovinkeln 20° jämfört med 28°, men att svårighetsgraden är alltför
stor för att betrakta 20° sidovinkel som godtagbar. I övrigt bekräftas
de observationer som gjorts vid sidovinkeln 28° och som kommente-
rats under detta avsnitt ovan.



Överväganden

De två typsituationer, i vilka försökspersonernas avläsning av vägmär-
ken och skyltar gjorts, är extrema i var sitt avseende. Den första me-
toden innebar att man skulle avgöra, om det gick att läsa märket vid
stora sidovinklar, när man redan visste vad som stod på märket/skyl-
ten. Denna uppgift upplevdes subjektivt som svår. Den andra uppgif-
ten var att avläsa vägmärken när de plötsligt "dök upp" i en viss sido-
vinkel. I detta fall var uppgiften alltför svår, vilket avspeglade sig i ett
stort antal fel, alternativt att informationen hos skyltarna/märkena helt
missades.

Det finns därför anledning att försöka finna en metod, som tillåter för-
sökspersonen att se själva skylten men så otydligt att den inte kan av-
läsas vid sidovinklar mellan O°-20°. Vid sidovinklar över t.ex. 20°
skall däremot avläsningen ske. En sådan metod skulle då tillåta att
försökspersonen skaffar sig korrekta förväntningar om vad det är för
typ av vägmärke/skylt (genom att färg och form framgår) och på
vilken höjd i synfältet till höger vägmärket/skylten kommer att bli
fullt synlig för avläsning vid en viss sidovinkel.

Begränsad sikt upp till sidovinkeln 20 0 och fri Sikt vid större vinklar

Metoden är en upprepning av den vid sidovinkeln 20° ovan men med
den förändringen, att den skymmande pappskivan ersatts med genom-
skinlig men distorderande plast. Försökspersonen kan nu lokalisera
skylten som bilen närmar sig och veta precis var och när den kommer
att bli synlig vid sidovinkeln 20°. Försöksledaren förvarnar när skyl-
ten kommer på samma sätt som tidigare. Försökspersonen har nu möj-
ligheter att snabbt fixera skylten utan stor slumpvariation. Dessutom
får han en uppfattning av vad det är för typ av skylt/vägmärke, som
kommer att "dyka upp", eftersom både dess färg och form hjälpligt
kan urskilj as genom plasten.

Genomförande

Försöket gjordes på en c:a 45 km lång vägsträcka med god geometrisk
standard och med en Skyltad hastighet av 90 km/h. Fyra försöksperso-
ner användes. Två av försökspersonerna fick först göra avläsningarna
i dagsljus och sedan i mörker. De två övriga började med mörker och
gjorde den andra avläsningen i dagsljus.

Försökspersonen hade till uppgift att efter förarens förvarning försöka
lokalisera vägmärket/skylten genom att titta genom "plastfönstret" och
därefter läsa skylten när den blir fullt synlig vid 20°. Försökspersonen
rapporterar omedelbart vad som stått på skylten alternativt identifie-
rar vägmärket. En försöksledare i bilen prickar av mot ett protokoll
(på vilket varje vägmärke/skylt är tecknad i kronologisk ordning) den
information som försökspersonen missat.



Resultat

Försöksprotokollen utvärderas på två sätt. Det första sättet innebär att
man räknar antalet vägvisningsskyltar med någon missad information
och sätter detta antal i relation till totala antalet sådana skyltar. Man
får då proportionen felsvar för samtliga skyltar.

Den andra utvärderingen innebär att man för varje vägvisningsskylt
summerar antalet "informationsbitar" samt hur många av dessa som
missats. Exempel på sådana informationsbitar är varje ortsnamn, varje
kilometer- och varje riktningsangivelse. Informationsbitarna adderas
sedan Över alla skyltar på vägsträckan. På detta vis får man
totalantalet "informationsbitar" hos skyltarna respektive antalet
missade "informationsbitar" för varje försöksperson. Proportionen
felsvar beräknas och utgör ett mått på hur mycket av informationen
hos skyltarna som missats.

Resultaten för informationsöverföringen från vägskyltarna redovisas i
figurerna 1 och 2 nedan.
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Figur 1. Proportionen felaktigt avlästa Vägvisare och vägvisnings-
tavlor av samtliga.
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Vägsträckan ligger nära VTI där försökspersonerna också arbetar.
Mot denna bakgrund har försökspersonerna i större eller mindre grad
varit bekant med sträckan. För den som kände till sträckan sämst var
vägen helt okänd och för den som kände till sträckan bäst var vägen
välkänd. Den senare försökspersonen hade ofta passerat Vägsträckan
på cykel. De fyra försökspersonerna har därför i redovisningen av
resultaten nedan rangordnas utefter X-axeln med avseende på tidigare
erfarenhet av Vägsträckan från ingen alls till mycket stor. '
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Figur 2. Proportionen missad information hos Vägvisare och vägvis-
ningstavlor.

Resultaten ovan gäller Vägvisare och vägvisningstavlor. För vanliga
vägmärken med pictogram eller stor enkel symbol (t.ex. 90 km skylt)
visar resultaten en genomgående liten felfrekvens för alla försöksper-
soner, < 6%. Detta resultat gäller såväl för dagsljus som mörker.

Kommentarer till resultaten

Figurerna visar att ju bättre man känner vägen ju lättare har man att
läsa skyltarna. Detta är ju rimligt, då den som är van vid vägen har
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läst skyltarna tidigare och dessutom har en viss förväntan av vad som
står på skyltarna.

Viktigare är att ta ställning till vilken trafikant, som bör vara dimen-
sionerande. Det är naturligtvis så att den trafikant, som känner vägen
inte alls är lika beroende av skyltarna, som den trañkant som skall ori-
entera sig i en okänd vägmiljö. Detta innebär att de trafikanter som
inte känner vägen bör vara dimensionerande för systemet.

Konsekvensen av detta resonemang och utifrån resultaten redovisade i
figurerna är att man bör använda sig av försökspersoner, som inte
hartidigare erfarenheter av vägen, vid upprepning av metoden i ett
huvudförsök.

För de båda försökspersoner, som känner till vägen sämst är minst 1
av 3 vägvisningsskyltar/tavlor felaktigt avlästa under mörker och c:a 1
av 5 under dagsljus. Motsvarande Värden när det gäller missad infor-
mation på vägvisningsskyltarna/tavloma för dessa två försökspersoner
är c:a 1 av 4 "informationsbitar" i mörker och c:a 1 av 6 i dagsljus.

Slutsats

Nuvarande specifikationer för bilstrålkastare täcker inte in förarens
behov av att kunna avläsa vägmärken över huvud taget. Förslag till
ändrade specifikationer föreligger både i Europa och i USA. I dessa
förslag föreslås att krav ställs på ljusfördelningen hos halvljuset över
horisonten upp till en sidovinkel från färdriktningen av 8° (åtta gra-
der).

Resultaten av föreliggande pilotförsök visar,

att man försöker avläsa skyltar och vägmärken vid ett komfortavstånd
som inträffar vid relativt små sidovinklar (mellan O° och 10°).

att försökspersoner vid avläsning av vägvisningstavlor och vägvis-
ningsskyltar i dagsljus har en relativt hög felfrekvens vid en
sidovinkel av 20°.

Samtidigt kan vi inte förvänta oss att avläsningen av vägmärken och
skyltar någonsin skall vara lättare i mörker än i dagsljus.

Utifrån ovan nämnda strålkastarspecifikationer och systematiska ob-
servationer av informationsinhämtning från vägmärken och skyltar i
trafik framgår att en någorlunda korrekt avläsning fordrar att märket
står i en sidovinkel av max 20° från färdriktningen. Detta gäller i
dagsljus och fordrar en viss minimiljusstyrka hos strålkastarna i en
sektor upp till cza 25° åt höger för avläsning i mörker.

Denna pilotstudie visar bl.a. att de här prövade metoderna är effek-
tiva. (De ger mycket information till relativt liten insats). Vid
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upprepning i ett eventuellt huvudförsök bör naturligtvis sidovinkeln
enligt metod II varieras inom ett lämpligt område, tex. 10°-25°.
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