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Förord

På uppdrag av Statens väg- och transportforskningsinstitut har föreliggande VTI

meddelande utförts på Pedagogiska Institutionen vid Uppsala Universitet av

Anders Englund (projektledare), Anders Nyberg och Joakim Thiseus. Dessa har

varit huvudansvariga för projektets uppläggning, genomförande och rapportering.

Kommunikationsforskningsberedningen har finansierat projektet inom temat

"Trafikantbeteende och trafikteknik".

Ett stort tack riktas till Hans Erik Pettersson som på VTI är ansvarig för temat

"Trafikantbeteende och trafikteknik" och som har givit många och värdefulla syn-

punkter och råd vid genomförandet och bearbetningen av denna studie. Vi vill

även tacka Berit Fryklund, Héctor Pérez Prieto och Fritiof Sahlström vid Pedago-

giska Institutionen i Uppsala, för att de har tagit sig tid, när vi har haft en eller

annan fråga.

Uppsala och Linköping i augusti 1996

Anders Englund, Anders Nyberg och Joakim Thiseus
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Informella trafikzoner - en förstudie

av Anders Englund, Anders Nyberg och Joakim Thiseus

Pedagogiska institutionen

Uppsala Universitet

750 02 Uppsala

Sammanfattning

Delrapporten behandlar en förstudie gällande utveckling av en metodik för att

undersöka trafikanters mentala representation av trafiksystemet. Ansatsen inriktar

sig mot informella trafikzoner, vilket här ses som en trafikmiljö som definieras av

en bestämd uppsättning egenskaper och regler och av de krav som ställs på trafi-

kanternas uppträdande.

Två tillvägagångssätt har prövats dels "kategorisering av vägsträckor" dels

"hastighetsbedömning av vägsträckor". Båda metoderna har utförts i form av

intervjuer och med fotografier av vägsträckor som stimulusmaterial.

Förstudien visar att metodiken till stora delar fungerat. Detta framkommer

framför allt i studien gällande hastighetsbedömning. Försökspersonerna har i

denna del av studien uppvisat en övertygande uppgiftsförståelse, samt accepterat

att arbeta med fotografier som stimulusmaterial. Resultaten visar att fpp hastig-

hetsbedömningar tenderar att följa ett visst mönster. Vägsträckorna har bedömts

relativt lika oavsett om fpp bedömningar överensstämmer med rätt gällande has-

tighet. När det gäller kategorisering av vägsträckor har fpp även där accepterat

stimulusmaterialet och förstått att uppgiften handlat om trafik. Men i denna del av

studien uppstod dock en viss tveksamhet om hur uppgiften skulle lösas. Problemet

går att härleda till en allt för ospecifik instruktion samt till den väl tilltagna tid

respektive försöksperson hade tillgång till vid intervjun.

Man kan anta att man i förstudien inte lyckats fånga den "intuitiva" upp-

levelsen. Att fånga denna upplevelse anses avgörande och står i fokus vid utform-

ningen av nya metoder. Då det gäller "hastighetsbedömning av vägsträckor" har

man dock lyckats bättre, även om här fanns samma problem gällande tidsaspekten.

Resultaten från undersökningen pekar på att metodikförändringar måste göras

innan man går vidare med projektet. Åtgärder som föreslås gäller framför allt in-

struktionen och tidsgränserna.
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Informal traffic zones - a pilot study

by Anders Englund, Anders Nyberg and Joakim Thiseus

Summary

The report covers a preliminary study concerning the development of methods for

studying road users' mental representation of the traffic system. The approach has

been concentrated on informal traffic zones, which are considered as a traffic

environment defined by a specific set of characteristics and regulations and by

demands on road user behaviour.

Two procedures have been tested, *categorisation of road sections" and "speed

judgement of road sections". Both methods were carried out as interviews using

photos of road sections as stimulus material.

The preliminary study shows that generally the methods were satisfactory,

which above all is manifested by the study of speed judgement. In this part of the

study, the subjects" understanding of the task was convincing and they accepted

the use of photos as stimulus material. The results show that the subjects" speed

judgements tend to follow a specific pattern. The road sections were estimated to

be similar regardless of whether the subjects" judgements agreed with the correct

signed speed. Concerning the categorisation of road sections, the subjects accepted

the stimulus material also in this case and understood that the task dealt with

traffic. In this part of the study, however, there were certain doubts as to how to

solve the task. The problem can be derived from inadequately specific instructions

and the over-generous amount of time the subject was offered at the interview.

It can be assumed that the preliminary study did not capture the *intuitive"

experience. It is considered as decisive to capture this experience, which is the

focus in the design of new methods. The task **speed judgement of road sections"

was more successful even though the same problem occurred concerning the time

aspect.

The results from the study indicate that changes in methods need to be

introduced before continuing the project. The suggested measures apply mainly to

the instructions and the time limits.
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1 Bakgrund

I förslag till temaprogram "Trafikantbeteende och Trafikteknik" (Pettersson, 1993)

ingår "Informella trafikzoner" som ett delprojekt som skall genomföras under tre-

årsperioden 1994 - 1996.

1.1 Informella trafikzoner

I temaprogrammet (Pettersson, 1993) beskrivs en trafikzon som "en trafikmiljö

som definieras av en bestämd uppsättning egenskaper och regler och av de krav

som ställs på trafikanternas uppträdande". Från trafikteknisk utgångspunkt kan

man beskriva sådana zoner som t.ex. motorväg, länshuvudväg, vägar inom villa-

område, vägar inom tätortskärna osv. Man kan tänka sig att trafiksystemet repre-

senteras i form av inre modeller hos trafikanten dvs. att trafikanten har en inre

psykologisk zonstruktur (informella trafikzoner) som mer eller mindre ansluter till

de tekniska zonerna, dvs. att de innehåller:

e en uppfattning om hur zonen ser ut vilket krävs för att man skall känna igen

den,

e en uppfattning om vilken typ av medtrafikanter som förekommer och hur dessa

kan förväntas uppträda,

e en uppfattning om vilka krav på informationsinhämtning som ställs,

e en uppfattning om vilka krav på det egna beteendet som ställs osv.

För att öka förståelsen av trafikanters beteende i relation till trafiksystemets ut-

formning är det av intresse att dels öka vår kunskap om hur de inre modellerna ser

ut, dels hur de formas genom de erfarenheter trafikanterna gör.

1.2 Teoretisk referensram

I temaprogrammet presenteras ett förslag till en teoretisk referensram vad gäller

relationen mellan trafikantbeteende och trafikmiljöns fysiska utformning. Denna

tvådimensionella trafikantbeteendetypologi (Pettersson, Harms och Helmers,

1992) kategoriserar beteendet dels efter en uppgiftshierarki, dels efter en psyko-

logisk hierarki. Den uppgiftsorienterade dimensionen är uppdelad i tre olika nivå-

er - strategisk, taktisk och operativ. De strategiska uppgifterna avser alla de beslut

och val trafikanten gör för att utforma förutsättningarna för transporten. Den tak-

tiska uppgiften avser framför allt de uppgifter som måste kontrolleras/hanteras när

trafikanten är aktiv i trafiken. Den operativa uppgiften avser den kontinuerliga

kontrollen av förflyttningen, denna kontroll utövas via sensmotoriska färdigheter.

Den psykologiska dimensionen är även den uppdelad i tre olika nivåer - kun-

skapsbaserat, regelbaserat och färdighetsbaserat beteende. Kunskapsbaserat bete-

ende innefattar identifikation av relevant information, problemlösning, beslutsfatt-

ande och planering. Beteendet sker på en medveten nivå. Regelbaserat beteende

innebär att känna igen situationer i vilka man kan tillämpa tidigare inlärda regler

för beteende. Beteendet ligger dels på ett medvetet plan, dels på ett omedvetet

plan. Färdighetsbaserat beteende består av automatiserade beteendemönster som

inte engagerar några "högre mentala processer". Beteendet sker på en omedveten

nivå.

Avsikten är att vidareutveckla denna typologi och då framför allt anknyta till

kognitionspsykologisk teoribildning. Inom kognitionspsykologin har man utveck-
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lat en mängd olika begrepp för att beskriva de kognitiva strukturerna. Begrepp

som "mentala modeller", "scheman", "personliga konstruktioner" och "mentala

koder" är exempel på beskrivningar som används. Vilket begrepp som bäst

karaktäriserar de kognitiva strukturerna skall vara osagt, men de behöver inte

nödvändigtvis stå i motsatsställning till varandra. Istället kan man se det som att

alla fångar upp olika aspekter av de kognitiva strukturernas natur (Lundh,

Montgomery och Waern 1992). De kognitiva strukturerna kan ses som ett slags

"inre modeller" som underlättar människans samspel med omgivningen. När

människan konfronteras med en viss miljö, antingen en rent fysisk eller en social

miljö bygger individen upp en modell av den. Modellen innehåller information om

olika händelser, platser, situationer och interaktioner etc. Människan strävar efter

att skapa modeller som överensstämmer med den yttre verkligheten. Så länge yttre

verklighet och inre modell står i samklang hanteras situationen utan medveten

uppmärksamhet, men förändras den yttre verkligheten på ett sätt som inte

överensstämmer med den inre modellen reagerar individen och medvetandegör

uppmärksamheten. Sådana här diskrepanser som får människan att övergå från en

automatiserad till en kontrollerad form av informationsbehandling tycks syfta till

att skapa nya modeller som reducerar diskrepanserna ifråga. De inre modellerna är

inte statiska utan förändras kontinuerligt och uppdateras efter hand som ett resultat

av nya erfarenheter.

Det finns anledning att tro att även trafikanterna, när de i någon form är aktiva i

trafiken, begagnar sig av denna typ av "inre modeller" - informella trafikzoner.

Det är av intresse att undersöka om det finns sådana informella trafikzoner dels

för att öka vår kunskap om den mentala representationen av trafiksystemet, dels

för att öka vår förståelse för vilka krav som ställs på utformningen och standardi-

seringen av den fysiska miljön.

Syftet med förstudien har varit att utforma och pröva ett förslag till en formali-

serad metodik, för att finna trafikanters mentala representation av trafiksystemet.

1.3 Förstudien

Under tidsperioden 15 mars till 1 juli 1995 har en förstudie gällande informella

trafikzoner genomförts. Trafiksystemet representeras i denna studie av vägsträckor

och trevägskorsningar. Avsikten var att utveckla en metodik som gör det möjligt

att avslöja trafikanters mentala representation av avsnitt ur trafikmiljön. I denna

rapport sammanfattas resultat och erfarenheter från den genomförda försöks-

studien. Metodiken diskuteras och ett förslag på hur en ny studie skall utformas

och genomföras presenteras.

14 VTI meddelande 793



2 Metod

Undersökningen har genomförts som en strukturerad intervju med vissa experi-

mentella inslag. Förstudien bestod av tre olika delar:

1. Kategorisering av trevägskorsningar.

2. Kategorisering av vägsträckor.

3. Bedömning av gällande hastighetsgräns för vägsträckor.

Fpp uppgift vid de två första delarna av studien var, att på olika sätt kategori-

sera/gruppera fotografier av dels trevägskorsningar, dels vägsträckor. Den tredje

uppgiften var att bedöma vilken hastighet som gäller för varje visat fotografi av en

vägsträcka.

2.1 Stimulusmaterial

Stimulusmaterialet utgörs av fotografier av trevägskorsningar och vägsträckor.

1. Kategorisering av trevägskorsningar: Intervjun baserades på 30 st. fotografier.

Alla fotografier hade ett gemensamt grundtema, trevägskorsningar, men

skilde sig åt då det gäller andra aspekter; en viss spridning med avseende på

omkringliggande miljö och storleken på korsningarna har eftersträvats. Tre-

vägskorsningarna är uteslutande från områden inom Uppsala kommun. Då

Uppsala är den stad fpp för närvarande bor i, kan viss kännedom om

trevägskorsningarna förekomma.

2. Kategorisering av vägsträckor: Intervjun baserades på 16 st. fotografier (se bi-

laga 1).

4 st. = 90 km/h (f06, 107, f16, f31)

4 st. = 70 km/h (f02, f13, f15, £27)

5 st. = 50 km/h (f03, f18, f20, £22, f33)

3 st. = 30 km/h (f23, f25, f29)

Inom parentes anges alltså de vägsträckor som tillhör respektive hastighets-

kategori.

F + siffra anger fotografiets (vägsträckans) serienummer (se bilaga 1).

Alla fotografier hade ett gemensamt grundtema, vägsträckor, men skilde sig åt

då det gäller andra aspekter; en viss spridning med avseende på omkringligg-

ande miljö och vägsträckornas utseende har eftersträvats. Vägsträckorna är från

områden inom Uppsala kommun. Då Uppsala är den stad fpp för närvarande

bor i, kan även här viss kännedom om vägsträckorna förekomma.

3. Bedömning av gällande hastighetsgräns för vägsträckor: Intervjun baserades på

samma fotografier som redovisats under punkt 2.

2.2 Försökspersonerna

Fpp har ej valts i avsikt att utgöra något representativt urval. Fpp har kontaktats

per telefon och alla hade körkort. Ingen arvodering har utgått.

VTT meddelande 793 15



När det gäller kategoriseringen av trevägskorsningarna och vägsträckorna be-

står förstudien av 2 st. undersökningsgrupper. Den första gruppen på 5 st. fpp

kategoriserade både trevägskorsningar och vägsträckor, medan den andra gruppen

på 8 st. fpp endast kategoriserade vägsträckor. Anledningen till detta redovisas

under punkt 3.1.

Antalet fpp i förstudien rörande bedömning av gällande hastighetsgräns för

vägsträckor är fler på grund av att ovannämnda intervjuer kompletterades med ett

antal fpp som enbart gjorde en bedömning av gällande hastighet för vägsträckor.

Nedan följer en uppställning över antal fpp, kön och ålder:

e Kategorisering av trevägskorsningar

- st. fpp

- st. kvinnor, 2 st. män

- Ålder 23-28 år

e Kategorisering av vägsträckor

- 13 st. fpp: Bland dessa ingår dels ovan nämnda 5 st. fpp som kategoriserade

både trevägskorsningar och vägsträckor, dels 8 st. fpp som enbart kategoriser-

ade vägsträckor.

- 6 st. kvinnor, 7 st. män

- Ålder 23 - 32 år

e Bedömning av gällande hastighetsgräns för vägsträckor

- st. fpp

- st. kvinnor, 10 st. män

- Ålder 18-90 år

2.3 Intervjusituationen

Alla tillfrågade har ställt upp och intervjuerna har skett i deras hem på en tidpunkt

som har passat dem. Intervjuerna har skett ostört, inga utomstående personer har

varit närvarande. Störande objekt som t.ex. radio, tv och telefon har varit av-

stängda. Ingen fp har haft något emot att intervjuerna till viss del har spelats in på

band.

16 VTT meddelande 793



3 Procedur

3.1 Kategorisering av trevägskorsningar

Fpp uppgift var att studera de utlagda bilderna av trevägskorsningar och efter för-

måga placera dessa i olika högar (kategorier). Antal högar och efter vilka kriterier

placeringen skulle ske bestämde fpp själva (intervjuguide se bilaga 2). I detta

skede av intervjun gavs inte någon styrning. Den tid kategoriseringen krävde be-

rodde på fpp, det existerade inte någon tidsgräns. När fpp ansåg sig färdiga med

kategoriseringen, bad försöksledaren fpp att göra en noggrann genomgång av res-

pektive hög. Om fpp av någon anledning ville omplacera vissa bilder, gavs det nu

möjlighet till detta. När fpp var nöjda och kategorierna fått sitt slutgiltiga innehåll

fick fpp till uppgift att namnge respektive hög. Namnet som tilldelades respektive

hög skulle vara så kort och koncist som möjligt. Fpp svar spelades in på band.

Följande uppgift för fpp var att välja ut det kort som representerade respektive

kategori bäst. Slutligen bad försöksledarna fpp att berätta om vad det var i bilder-

na som gjort att de placerats tillsammans, dvs. vilken information som varit av-

görande för kategoriseringen. Här kunde försöksledarna även diskutera med fpp

om eventuella frågetecken gällande kategoriseringen. Dessa frågor spelades in på

band.

Under kategoriseringen av trevägskorsningarna uppstod problem. Fpp hade

svårigheter att få grepp om stimulusmaterialet. De ägnade stor tid till att fråga dels

om det fanns ett "rätt" sätt att kategorisera efter, dels jämföra olika variabler hos

vägsträckorna (jmf. memory). Detta innebar att intervjuerna tog lång tid och fick

en utstuderad problemlösningskaraktär. Fpp hade även svårigheter att redogöra för

motiven till deras sätt att placera bilderna i olika högar (kategorier).

Det bestämdes att de följande intervjuerna enbart skulle behandla kategorise-

ring av vägsträckor samt hastighetsbedömning av desamma. Vägsträckorna hade

nämligen visat sig vara ett mer lättförståeligt material och liknande problem upp-

stod inte i samma utsträckning.

3.2 Kategorisering av vägsträckor

Den procedur som användes här är identisk med den som beskrevs under 3.1,

endast stimulusmaterialet (fotografier av vägsträckor) och antalet bilder är annor-

lunda.

3.3 Bedömning av gällande hastighetsgräns för väg-

sträckor

Fpp uppgift var att med utgångspunkt från de fotograferade vägsträckorna (samma

som under 3.2) bedöma vilken hastighet som gäller. Fpp skulle placera de bilder

som han/hon ansåg visar miljöer med samma hastighet tillsammans. Fpp fick av-

slutningsvis ange hastighetsgränsen för respektive hög. Denna uppgift avslutade

intervjun.
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4 Databearbetning

4.1 Kategorisering av vägsträckor

Bandinspelningarna med fpp har lyssnats igenom ett antal gånger och därefter

skrivits ut. Bandinspelningarna har inte skrivits ut ordagrant, men alla variabler

som fpp har nämnt under respektive kategori har antecknats. När detta var gjort

upprättades ett variabelschema, där alla av fpp nämnda variabler ställdes upp i

bokstavsordning. Denna mall har sedan använts för att notera varje av fpp nämnda

variabler bild för bild. Det sammanlagda antalet scheman för denna del av under-

sökningen är alltså 13 fpp X 16 st. fotografier = 208 variabelscheman.

För att se om det fanns någon systematik i materialet har 7 st. huvudkategorier

skapats med utgångspunkt från samtliga variabler som fpp nämnt. Dessa huvud-

kategorier är:

e Vägens fysiska egenskaper (t.ex. väggrenslinje, bredare väg, smal väg, dubbel-

fil).

e Siktuppfattning (t.ex. bra sikt, bra översyn, sikthinder, dålig översyn).

e Omgivning (t.ex. bostadshus, åker, öppet landskap, skogslik natur).

e Handlingsberedskap (t.ex. barnfara, djurfara, kan hoppa ut någonting, extra

uppmärksam).

e Vägtyp (t.ex. motorväg, motortrafikled, landsväg, grusväg).

e Hastighet (t.ex. hög hastighet, låg hastighet, kan blåsa på).

e Trafik (t.ex. inte mötande fordon, livligare trafik, stadstrafik, förortstrafik).

I resultatdelen redovisas alla fpp svar, samt indelningar baserade på ålder, kön

och undersökningsgrupp.

Vidare redovisas även två gruppers sätt att kategorisera vägsträckorna, dvs. på

vilket sätt fpp placerat de olika vägsträckorna i kategorier (högar). I denna bear-

betning bortser man från av fpp nämnda variabler och inriktar sig endast på vilka

vägsträckor som förts till samma kategorier.

4.2 Bedömning av gällande hastighetsgräns för väg-

sträckor

Fpp uppgift var att med utgångspunkt från de fotograferade vägsträckorna bedöma

vilken hastighet som gäller. Fpp skulle placera de bilder som han/hon ansåg visar

miljöer med samma hastighet tillsammans. 19 st. fpp deltog.

Var och en av vägsträckorna har vid bearbetningen tilldelats ett tal beroende på

vilken hastighetskategori fpp ansett att de tillhör. Faktum är att det enbart exister-

ade fyra hastighetskategorier i detta material, men på grund av att fpp i sin bedöm-

ning använt sig av en extra hastighet (110 km/h) tillkom denna. Detta innebär att

bearbetningen innehåller fem hastigheter. Vägsträckorna tilldelades följande tal:

110 km/h = 1

90 km/h = 2

70 km/h = 3

50 km/h = 4

30 km/h = 5
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5 Resultat

5.1 Kategorisering av vägsträckor

Antal bilder i undersökningen 16 st.

 

 

 

 

 

 

 

 

               

e Antal fp i undersökningen 13 st.

e Bokstäverna i tabell 1 - 2 står för de olika fpp. Här redovisas fpp kön och

ålder:

A = Kvinna, 23 år

B = Man, 23 år

C = Kvinna, 23 år

D = Kvinna, 23 år

E = Man, 28 år

F = Man, 28 år

G = Man, 27 år

H = Man, 26 år

I = Kvinna, 23 år

J = Kvinna, 31 år

K = Man, 32 år

L = Man, 30 år

M Kvinna, 25 år

Tabell 1 Försöksperson A-M. Antal bilder där fpp har nämnt respektive

kategori. Högsta möjliga antalför varje kategori är 16, lägsta möj-

liga antal är -, där - stårför 0.

A B C D E F G H 1 J K L M

Vägens 12 11 10 15 2 15 6 11 16 16 16 15 13
fysiska
egenskaper 75.0% 68.8 62.5% 93.8% 0.0% |93.8% 37.5% 68.8% 100% 100% 100% 93.8% 81.2%

Siktupp- 13 9 5 - 10 - 10 - 4 - - - -
fattning

81.2% 56.2% 31.2% 0.0% |62.5% |10.0o% |62.5% |0.0% |25.0% 10.0% |0.0% |0.0% |0.0%

Omgivning 11 6 15 - 9 6 5 15 5 13 16 k 5

68.8% 37.5% 93.8% 0.0% |56.2% 37.7% 31.2% 93.8% 31.2% 81.2% 100% |0.0% 31.2%

Handlings- 7 12 6 =- 11 1 - 10 7 - - - -
beredskap

43.8% 75.0% 37.5% 0.0% |68.8% 6.2% |0.0% |62.5% 43.8% 0.0% |0.0% |0.0% |0.0%

Vägtyp 2 2 9 16 7 10 11 2 - » 1 6

12.5% 12.5% 56.2% 100% 43.8% 62.5% 68.8% 12.5% 0.0% |0.0% |0.0% |6.2% 37.5%

Hastighet 2 5 - = 11 - - 11 - - - - -

12.5% 31.2% 0.0% |0.0% |68.8% |0.0% |0.0% |68.8% |0.0% |0.0% |0.0% |0.0% |0.0%

Trafik * * * = 3 * = 4 5 - - = -

0.0% |0.0% |0.0% |0.0% |18.8% |0.0% |0.0% |25.0% 31.2% 0.0% |0.0% |0.0% |0.0%
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Vägens fysiska egenskaper respektive Omgivning är de kategorier som

nämns oftast. Fpp skiljer sig åt då det gäller antal nämnda kategorier. Detsamma

kan sägas om hur ofta fpp nämner de olika kategorierna. 5 st. fpp är registrerade

för 100 % (16/16), vilket innebär att fpp har nämnt denna kategoris kännetecken

på samtliga kort. Man kan även konstatera att kategorierna Hastighet respektive

Trafik är de som erhållit lägst antal noteringar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 Försöksperson A-M. Den tonvikt, i procent, varje fpp har lagt vid

de olika huvudkategorierna.

A B C D E F G H I J K L M

Vägens 25.5 24.4 [22.2 ag.a 0.0 46.9 |i8.8 |20.7 [43.2 55.2 50.0 93.8 54.2
fysiska )
egenskaper

Siktupp- 27.7 [20.0 [11.1 0.0 |19.6 0.0 |3i.2 0.0 |10.8 0.0 0.0 0.0 0.0
fattning

Omgivning 23.4 |13.3 [33.3 0.0 |17.6 [18.8 |15.6 [28.3 [13.5 44.8 |50.0 0.0 |20.8

Handlings- 14.9 |26.7 |13.3 0.0 [21.6 31 0.0 [18.9 [18.9 0.0 0.0 0.0 0.0
beredskap

Vägtyp 4.2 44 [51.6 [13.7 [31.2 [34.4 3.8 0.0 0.0 0.0 6.2 25.0

Hastighet 4.2 |111 0.0 0.0 |21.6 0.0 0.0 '20.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Trafik 0.0 0.0 0.0 0.0 s.9 0.0 0.0 73.5 [13.5 0.0 0.0 0.0 0.0

Sammanlagt 99.9 99.9 99.9 100 100 100 i00 99.9 99.9 100 100 100 100              

Av tabellen framgår den relativa förekomsten av olika variabelgrupper vid

kategoriseringen. Fpp lägger olika stor tonvikt på de olika kategorierna. Dessutom

skiljer de sig åt när det gäller hur många kategorier som de har ansett vara viktiga.

Förhållandevis höga procentsatser finner vi framför allt i kategorierna Vägens

fysiska egenskaper respektive Omgivning. Kategorierna Trafik respektive Has-

tighet har generellt låga procentsatser.
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Antal noteringar/kategori för samtliga fpp, samt en uppdelning

efter kön. Max. antal bedömningar på varje kategori ärför alla fpp

sammanlagt 208, för männen 112 samt för kvinnorna 96. Detta

innebär att om alla fpp skulle ha nämnt den aktuella kategorin på

samtliga bilder, skulle antalet noteringar för alla fpp sammanlagt

vara 208, för männen 112 ochför kvinnorna 96.

Tabell 3

 
Samtliga fpp 13 st.

Max/kategori 208

Manliga fpp 7 st.

Max/kategori 112

Kvinnliga fpp 6 st.

Max/kategori 96

 

 

 

 

 

 

 

Vägens fysiska 156/208 75.0% 74/112 66.0% 82/96 85.4%

egenskaper

Siktuppfattning 51/208 _24.5% 29/112 25.9% 22/96 22.9%

Omgivning 106/208 51.0% 57/112 __50.9% 49/96 51.0%

Handlingsberedskap 54/208 _26.0% 34/112 20/96 20.8%

Vägtyp 66/208 _31.7% 33/112 29.5% 33/96 34.4%

Hastighet 29/208 13.9% 27/112 24.1% 2/96 2.1%

Trafik 12/208 5.8% 7/112 ___6.2% 5/96 5.2%
 

      

I första kolumnen i tabell 3 redovisas det sammanlagda antalet noteringar/kate-

gori för samtliga fpp. Höga procentsatser finner vi i kategorierna Vägens fysiska

egenskaper respektive Omgivning.

När det gäller skillnader mellan män och kvinnor, har kvinnorna i väsentligt

högre grad noterats på kategorin Vägens fysiska egenskaper. De manliga fpp har

däremot i högre grad än kvinnorna noterats på kategorierna Handlingsberedskap

och Hastighet.

Tabell 4 Antal noteringar/kategori uppdelat efter ålder. Max. antal bedöm-

ningar på varje kategori är för Grupp 1, 80, och för Grupp 2, 128.

Detta innebär att om alla i Grupp 1 skulle ha nämnt den aktuella

kategorin på samtliga bilder, skulle antalet noteringar vara 80. För

Grupp 2 skulle motsvarande antal noteringar vara 128.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grupp 1 Under 25 år 5 fpp Grupp 2 25-32 år 8 fpp

Max/kategori 80 Max/kategori 128

Vägens fysiska 64/80 80.0% 92/128 71.8%

egenskaper

Siktuppfattning 31/80 38.8% 20/128 15.6%

Omgivning 37/80 46.2% 69/128 53.9%

Handlingsberedskap 32/80 40.0% 22/128 17.2%

Vägtyp 29/80 36.2% 37/128 28.9%

Hastighet 7/80 8.8% 22/128 17.2%

Trafik 5/80 6.2% 7/128 5.5%
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Av tabellen framgår att båda grupperna har höga procentsatser på kategorierna

Vägens fysiska egenskaper och Omgivning. Grupp 1 har en något jämnare för-

delning än grupp 2 som har ovan angivna kategorier som starkt tongivande. Stora

skillnader finner vi framför allt i kategorierna Handlingsberedskap och Siktupp-

fattning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5 Antal noteringar/kategori uppdelat efter undersökningsgrupp (se

' punkt 3.1). Max. antal bedömningar på varje kategori ärför Grupp
4, 80, och för Grupp B, 128. Detta innebär att om alla i Grupp A
skulle ha nämnt den aktuella kategorin på samtliga bilder, skulle
antalet noteringar vara 80. För Grupp B skulle motsvarande antal
noteringar vara 128.

De 5 st. fpp som kategoriserade De 8 st. fpp som enbart kategori se-
både 3-vägskorsningar och väg- rade vägsträckor
sträckor
Grupp A Grupp B
Max/kategori 80 Max/kategori 128

Vägens fysiska 48/80 60.0% 108/128 84.4%
egenskaper
Siktuppfattning 37/80 46.2% 14/128 10.9%
Omgivning 41/80 51.2% 65/128 50.8%
Handlingsberedskap 36/80 45.0% 18/128 14.1%
Vägtyp 36/80 45.0% 30/128 23.4%
Hastighet 18/80 22.5% 11/128 8.6%
Trafik 3/80 3.8% 9/128 7.0%    

Båda undersökningsgrupperna har höga värden på kategorierna Vägens fysiska
egenskaper och Omgivning. Grupp A har väsentligt högre värden på katego-
rierna Siktuppfattning, Handlingsberedskap, Vägtyp och Hastighet. Grupp B
har väsentligt högre värden på kategorin Vägens fysiska egenskaper. Den andra
(grupp B) undersökningsgruppen är centrerad runt två kategorier, medan den
första gruppen har en mer utspridd karaktär. /

För att få en bild över hur ofta fpp placerat vägsträckorna tillsammans har kors-
tabeller upprättats. Korstabellerna redovisar hur ofta vägsträckorna kategoriserats
tillsammans för två olika grupper av fpp. Den första gruppen (tabell 6) är fpp som
uppskattat sin årliga körsträcka till 500 - 2000 mil/år, den andra gruppen (tabell 8)
är fpp som uppskattat sin årliga körsträcka till 20 - 150 mil/år. Tabell 7 och 9
visar hur respektive fp i ovan nämnda grupper har kategoriserat vägsträckorna dvs.
på vilket sätt de placerat vägsträckorna i kategorier (högar). Antalet fpp är 10 st.,
5 st. i respektive grupp. Då man strävat efter att få en klar åtskillnad mellan
grupperna har vissa fpp så att säga hamnat mitt emellan grupperna med avseende
på körda mil/år, vilket innebär att dessa inte deltar i analysen.
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Tabell 6 Hur ofta vägsträckorna placerats tillsammans för den grupp av

förare som uppskattat sin årliga körsträcka till 5300 - 2000 mil/år.

Maxvärdet/cell är 5, vilket innebär att alla fpp i gruppen placerat

vägsträckorna i samma kategori (hög). Vägsträckorna är uppställ-

da efter hastighet (se 2.1).

f16 |f31 |f02 |f13 |f15 |f27 |f03 |f18 |f20 f22 |f33 |f23 f25 f29

4 4 - 1

4 14

5

3

 

I tabellen redovisas olika siffervärden med avseende på hur ofta vägsträckorna

återfinns i samma kategorier (högar). De celler som är av mest intresse är de som

har ett mycket högt värde respektive de som har ett mycket lågt värde. Detta bero-

ende på att cellens siffervärde anger i vilken grad fpp anser att vägsträckorna hör

ihop. I tabellen ser man att vissa vägsträckor i stor utsträckning placerats i samma

kategorier. Det visar sig sålunda att samtliga fem fpp i denna grupp har placerat

f06 och f07 i samma kategori. Det samma gäller f02 och f16 samt f13 respektive

f22 liksom f23 och f29.
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Tabell 7 En jämförelse mellan fpp olika sätt att kategorisera vägsträckorna

(gruppen 500 - 2000 mil/år). I rutorna redovisas på vilket sätt res-

pektivefp har placerat de olika vägsträckorna i kategorier (högar).

113 f13 f13 f13 f13

f18 f18 f20 118 f20

f20 f20 f22 f20 f22

f22 f22 f23 f22 f27

f25

f29

133 f3 118 133 118

f3 f23 f3

f23 f25 f23

f25 f29 f29

f29

133 133 f25 f23

115 f25

f29

115 fö 115 f2 f2

f2 f7 f2 f6 fö

fö f27 fö f7 f7

f7 f31 f7 f16 f16

f16 f16 f27

f27 f31 f31

f31 f3

f2 f27 115 115

f16

f33

f31

f3

3 kategorier 5 kategorier 5 kategorier 5 kategorier 6 kategorier

(högar) (högar) (högar) (högar) (högar)

fp 2000 mil/år fp 800 mil/år fp 500 mil/år fp 1250 mil/år fp 700 mil/år

      

Fpp har vid sin kategorisering använt mellan 3 - 6 kategorier. Av tabellen

framgår att fpp i stor utsträckning använt samma vägsträckor i sina respektive

kategorier. I vissa fall är kategorierna i stort sett identiska. Det finns även exempel

på kategorier som är helt identiska. Vid 13 tillfällen innehåller kategorierna 4 st.

eller fler vägsträckor. Vid nio tillfällen innehåller kategorierna 2 st. eller färre

vägsträckor.

24 VTI meddelande 793



Tabell 8 Hur ofta vägsträckorna placerats tillsammans för den grupp av

förare som uppskattat sin årliga körsträcka till 20 - 150 mil/år.

Maxvärdet/cell är 5, vilket innebär att alla fpp i gruppen placerat

vägsträckorna i samma kategori (hög). Vägsträckorna är upp-

ställda efter hastighet (se 2. 1).

f06 fo7 tfi6 f3i to2 tis f15 t27 tos tis t20 t22 tag t23 t25 t29

1 1 2 - - [_. > 2 - 31 » 2 - 3

2 1

X

 

I tabellen redovisas olika siffervärden med avseende på hur ofta vägsträckorna

återfinns i samma kategorier (högar). De celler som är av mest intresse är de som

har ett mycket högt värde respektive de som har ett mycket lågt värde. Detta bero-

ende på att cellens siffervärde berättar om i vilken grad fpp anser att vägsträckorna

hör ihop. I tabellen ser man att endast ett fåtal vägsträckor placerats i samma

kategorier. Det visar sig sålunda att samtliga fem fpp i denna grupp endast vid ett

tillfälle placerat två vägsträckor i samma kategori (f23 och f25).
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Tabell 9 En jämförelse mellan fpp olika sätt att kategorisera vägsträckorna

(gruppen 20 - 150 mil/år). I rutorna redovisas på vilket sätt res-

pektive fp har placerat de olika vägsträckorna i kategorier (högar).

115 115 115 115 f15

f2 f2 f2 f2 f2

f13 f13 f16 f27 f16

f16 f16 f31

f27 f27 f3

f7

f22 f22 f22 f22 f22

118 f29 f29 f13

f29 fö

f23 f23 f23 f23 f23

f25 f25 f25 f25 f25

f3 f29 f29

f20

f31

133

118 118 118 118

f20 f20

f31

133 133 133 f33

f3 f3 f3

fö fö f16 fö

f7 f7 f6 f7

f7 f31

113 f13 f27

f27 f20

f20

f31

5 kategorier 6 kategorier 8 kategorier 8 kategorier 8 kategorier

(högar) (högar) (högar) (högar) (högar)

fp 150 mil/år fp 150 mil/år fp 150 mil/år fp 20 mil/år fp 150 mil/år
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Fpp har vid sin kategorisering använt mellan 5 - 8 kategorier. Kategorierna be-

står ofta av ett fåtal vägsträckor. Fpp har i stor utsträckning kategoriserat vägsträc-

korna olika, dvs. man finner sällan kategorier med identiska uppsättningar. Vid

fem tillfällen innehåller kategorierna 4 st. eller fler vägsträckor. Vid 23 tillfällen

innehåller kategorierna 2 st. eller färre vägsträckor.

5.2 Bedömning av gällande hastighetsgräns för väg-

sträckor

Av utrymmesskäl används förkortningar i tabellerna. Nedan redovisas en tecken-

förklaring som kan användas vid tabelläsningen. Teckenförklaringen använder sig

av exempel för att illustrera upplägget.

Teckenförklaring (ex.)

h90: väghastighet 90 km/h, samtliga

h90.0: väghastighet 90 km/h, män

h90.1: väghastighet 90 km/h, kvinnor

h90.ä: väghastighet 90 km/h, 52-90 år

h90.m: väghastighet 90 km/h, 25-32 år

h90.u: väghastighet 90 km/h, 18-23 år

£06.90: fotografi (f06) och gällande väghastighet (90 km/h), samtliga

£06.90.0: fotografi (f06) och gällande väghastighet (90 km/h), män

£06.90.1: fotografi (f06) och gällande väghastighet (90 km/h), kvinnor

£06.90.ä: fotografi (f06) och gällande väghastighet (90 km/h), 52-90 år

£06.90.m: fotografi (f06) och gällande väghastighet (90 km/h), 25-32 år

£06.90.u: fotografi (f06) och gällande väghastighet (90 km/h), 18-23 år

I tabellerna redovisas fpp svarsfördelning, samt medelvärde och träffprocent.

Medelvärdet anger hur fpp svar ligger i relation till rätt gällande hastighet. Poäng-

värdena för respektive vägsträcka är: h11l0Q (1.00) h90 (2.00) h70 (3.00) h50

(4.00) h30 (5.00), vilket innebär att varje vägsträcka tilldelats poäng efter respek-

tive fp hastighetsgränsskattning. Träffprocenten anger i vilken utsträckning fpp

bedömt vägsträckorna rätt dvs. enligt den hastighet som i verkligheten gäller.

Det redovisas två olika värden vid kategorin h70, h70 respektive h70 (ej f15).

Förklaringen är att vägsträckan (f15) som ingår i kategorin medverkar till en kraf-

tig snedfördelning.

Tabell 10 Samtliga fpp hastighetsgränsskattningar inom respektive hastig-

hetskategori, samtfpp medelvärde och träffprocent.

 

 

 

 

 

 

 

110 90 70 50 30 antal bedöm- medelvärde träffprocent
ningar

h90 3 50 19 4 - 76 2.32 65.8

h70 19 28 28 1 - 76 2.14 36.8

h70 3 25 28 1 - 57 2.47 49.1
(ej f15)

h50 7 7 39 53 3 95 3.62 35.8

h30 +- - 2 35 20 57 4.32 35.1

          

VTT meddelande 793 27



Den hastighetskategori där fpp noterats för den högsta träffprocenten är h90

(65,8 %). Kategorin h70 är representerad vid två tillfällen, där fpp vid den senare

erhåller både högre medelvärde och träffprocent. h30 är den kategori där fpp har

lägst träffprocent (35,1 %). Av tabellen framgår att fpp tenderar att bedöma väg-

sträckorna efter en hastighet som är högre än vad som i verkligheten gäller. Detta

framkommer än mer tydligt om man kontrollerar medelvärdena. Detta innebär att

fpp tenderar att överskatta vilken hastighet som gäller på vägsträckorna ifråga.

Detta gäller dock ej h90 sträckorna.

Tabell 11 Samtliga fpp hastighetsgränsskattningar uppdelat efter respektive

vägsträcka, samtfpp medelvärde och träffprocent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 90 70 50 30 antal bedöm- medelvärde träffprocent

ningar

f06.90 1 15 3 - - 19 2.11 78.9

f07.90 1 17 1 - - 19 2.00 89.5

f16.90 1 16 2 - - 19 2.05 84.0

f31.90 - 2 13 4 - 19 3.11 10.5

f02.70 2 15 3 - - 19 2.00 10.5

f13.70 1 5 12 1 - 19 2.68 63.1

15.70 16 3 > > 19 1.16 0.0

f27.70 - 5 14 - - 19 2.74 73.7

f103.50 - - 4 15 - 19 3.79 78.9

118.50 - - 9 8 2 19 3.63 42.1

f20.50 - - 12 7 - 19 3.37 36.8

f22.50 - - 14 S - 19 3.26 26.3

f33.50 > » > 18 1 19 4.05 94.7

f23.30 - - - 11 8 19 4.42 42.1

f25.30 - - » 10 9 19 4.47 47.4

f29.30 - - 2 14 3 19 4.05 15.8          

Fpp träffprocent är generellt mycket hög på h90-sträckorna, fpp har på tre av

de fyra sträckorna en träffprocent på mellan 78,9 - 89,5 %. Det högsta träffpro-

centvärdet finner vi på en h50-väg (f33.50), 94,7 %. Det lägst noterade träffpro-

centvärdet finner vi på en h70-väg (f15.70), 0 %. Vid bedömningen av h30

sträckorna har fpp ingen träffprocent över 50%. Av tabellen framgår att fpp

tenderar att bedöma vägsträckorna efter en hastighet som är högre än vad som i

verkligheten gäller. Detta framkommer än mer tydligt om man kontrollerar

medelvärdena. Detta innebär att fpp tenderar att överskatta vilken hastighet som

gäller på vägsträckan ifråga. Detta gäller dock ej h90-sträckorna.
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Tabell 12 Hastighetsgränsskattningar uppdelat efter kön/hastighetskategori,

samtfpp medelvärde och träffprocent.

110 90 70 50 30 antal bedöm- medelvärde träffprocent
ningar

h30.0 2 29 8 1 40 2.20 72.5

ho. 1 1 21 11 3 36 2.44 58.3

h70.0 11 14 15 - 40 2.10 37.5

h70.1 8 14 13 1 36 2.19 36.1

h70.0 1 14 15 30 2.47 50.0
(ej f15)

h70.1 2 11 13 1 27 2.48 48.1
(ej f15)
h50.0 23 27 50 3.54 53.3

h50.1 16 26 3 45 3.71 57.8

h30.0 18 12 30 4.40 44.4

h30.1 2 18 7 27 4.19 25.9

        
 

Vi noterar de största skillnaderna vid h90Ö respektive h30-sträckorna. Vid h70-

sträckorna är skillnaden marginell. h7/0-sträckorna är uppdelade i två olika katego-

rier, där den senare har fått bild f15 borträknad. Den högsta träffprocenten finner

vi, för båda könen, vid h90-sträckorna. Kvinnorna har vid h50-sträckorna en hög-

re träffprocent. Männen tenderar att i större utsträckning än kvinnorna överskatta

vilken hastighet som gäller på vägsträckorna ifråga. Detta framkommer än mer

tydligt om man kontrollerar medelvärdena.
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Tabell 13 Fpp hastighetsgränsskattningar uppdelat efter kön/respektive väg-

sträcka, samtfpp medelvärde och träffprocent.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

110 90 70 50 30 antal bedöm- medelvärde träffprocent
ningar

f106.90.0 1 9 - - - 10 1.90 90
f06.90.1 - 6 3 - - 9 2.33 67
f107.90.0 - 10 - - - 10 2.00 100
f07.90.1 1 7 1 - - 9 2.00 78
f16.90.0 1 8 1 - - 10 2.00 80
f16.90.1 - 8 1 - - 9 2.11 89
f31.90.0 - 2 7 1 - 10 2.90 20
f31.90.1 - - 6 3 - 9 3.33 0
f02.70.0 1 8 1 - - 10 2.00 10

f02.70.1 1 7 1 - - 9 2.00 11
f13.70.0 - 3 7 - - 10 2.70 70
f13.70.1 1 2 5 1 - 9 2.67 56
f15.70.0 10 - - - - 10 1.00 0
f15.70.1 6 3 - - 9 1.33 0
f27.70.0 - 3 7 - - 10 2.70 70
f27.70.1 - 2 7 - - 9 2.78 78
f103.50.0 - - 4 6 - 10 3.60 60
103.500. 1 - - - 9 - 9 4.00 100
f18.50.0 - - 4 6 - 10 3.60 60
f18.50.1 - - 5 2 2 9 3.67 22

f20.50.0 - - 7 3 10 3.30 30
f20.50.1 - - & 4 - 9 3.44 44
f22.50.0 - - 8 2 - 10 3.20 20
f22.50.1 - - 6 3 - 9 3.33 33
f133.50.0 - - - 10 - 10 4.00 100
f33.50.1 - - - 8 1 9 4.11 89
f23.30.0 - - - 5 & 10 4.50 50
f23.30.1 - - - 6 3 9 4.33 33
f25.30.0 - - - & & 10 4.50 50
f25.30.1 - - - & 4 9 4.44 44

f29.30.0 - - - 8 2 10 4.20 20
f29.30.1 - - 2 6 1 9 3.89 11         

Generellt tenderar resultaten att följa varandra dvs. har männen hög träffpro-

cent har även kvinnorna hög träffprocent, detsamma gäller låg träffprocent. f03.50

och f18.50 avviker dock från detta mönster. Vi kan notera 3 st. vägsträckor, där

fpp har en träffprocent på 100 % (f07.90.0, f£03.50.1, £f33.50.0), samt 3 st. väg-

sträckor där fpp har en träffprocent på 0 % (f31.90.1, £15.70.0, f15.70.1). Vidare

att både männen och kvinnorna tenderar att bedöma vägsträckorna efter en hastig-

het som är högre än vad som i verkligheten gäller. Detta framgår av medelvärdena.

Tendensen är mer tydlig då det gäller männen.
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Tabell 14 Epp hastighetsgränsskattningar uppdelat efter ålder/hastighets-

kategori, samt medelvärde och träffprocent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 90 70 50 30 antal bedöm- medelvärde träffprocent
ningar

2 11 5 2 - 20 2.35 55

h90.m - 22 9 1 - 32 2.34 68.8

h90.u 1 17 5 1 - 24 2.25 70.8

h70.å 7 10 3 - - 20 1.80 15

h70.m 7 11 13 1 - 32 2.25 40.6

h70.u 5 7 12 - - 24 2.29 50

h70.å 3 9 3 - - 15 2.00 20
(ej f15)

h70.m - 10 13 1 - 24 2.63 54.2
(ej f15)

h70.u = 6 12 - - 18 2.67 66.7
(ej f15)

h50.å - - 15 9 1 25 3.44 36

h50.m - - 14 25 1 40 3.68 62.5

h50.u - - 10 19 1 30 3.70 63.3

h30.å - - 2 8 5 15 4.20 33.3

h30.m - - - 13 11 24 4.46 45.8

h30.u - - - 14 4 18 4.22 22.2 

         

Samtliga åldersgrupper har sin högsta träffprocent i kategorin h90. h70 är upp-

delad i två kategorier, där den senare har fått bild f15 borträknad. Värt att notera är

att den äldsta gruppen generellt har en klart lägre träffprocent jämfört med båda de

andra grupperna. h30-sträckan avviker dock från detta. Där har den yngsta grupp-

en den lägsta träffprocenten. Mellangruppen och den yngsta gruppen har i stort

liknande träffprocentvärden. Vidare att den äldsta gruppen tenderar att i högre

grad överskatta vilken hastighet som gäller på vägsträckorna ifråga. Detta framgår

av medelvärdena.

VTT meddelande 793 31

 



Tabell 15 Hastighetsgränsskattningar uppdelat efter ålder/respektive väg-

sträcka, samtfpp medelvärde och träffprocent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

110 90 70 50 30 antal bedöm- medelvärde träffprocent

ningar

f106.90.ä 3 2 5 2.40 60

f106.90.m 7 1 8 2.13 87.5

f106.90.u 1 5 6 1.83 83.3

f07.90.å L 4 5 1.80 80

f07.90.m 7 1 8 2.13 87.5

f07.90.u 6 6 2.00 100

f16.90.å 1 3 1 5 2.00 60

f16.90.m - 7 1 8 2.13 87.5

f16.90.u - 6 - - - 6 2.00 100

£31.90.ä - 1 2 2 - 5 3.20 20

f31.90.m - 1 6 1 - 8 3.00 12.5

f31.90.u - 5 1 - 6 3.17 0

f02.70.ä 2 3 - - - 5 1.60 0

f02.70.m - 7 1 - - 8 2.13 12.5

f02.70.u - 5 1 - - 6 2.17 16.7

f13.70.ä 1 3 1 - - 5 2.00 20

f13.70.m - 1 6 1 - 8 3.00 75

f13.70.u - - 6 - - 6 3.00 100

£15.70.ä 4 1 - - - 5 1.20 0

f15.70.m 7 1 - - - 8 1.13 0

£15.70.u 5 1 - - - 6 1.17 0

f27.70.ä - 3 2 - - 5 2.40 40

f27.70.m - 1 7 - - 8 2.87 87.5

f£27.70.u - 1 5 - - 6 2.83 83.3

f103.50.ä - - 1 4 - 5 3.80 80

- - 2 6 - 8 3.75 75

f03.50.u - - 1 5 - 6 3.83 83.3

f18.50.ä - - 4 1 - 5 3.20 20

f18.50.m - - 3 4 1 8 3.75 50

f18.50.u - - 2 3 1 6 3.83 50

£20.50.ä - - 5 - - 5 3.00 0

f£20.50.m - - 4 4 - 8 3.50 50

f£20.50.u - - 3 3 - 6 3.50 50

f22.50.ä - - 5 - - 5 3.00 0

f£22.50.m - - 5 3 - 8 3.38 37.5

f22.50.u - - 4 2 - 6 3.33 33.3

f33.50.ä - - - 4 1 5 4.20 80

f33.50.m - - - 8 - 8 4.00 100

f33.50.u - - - 6 - 6 4.00 100

f23.30.äå - - - 3 2 5 4.40 40

f23.30.m - - - 4 4 8 4.50 50

f23.30.u - - - 4 2 6 4.33 33.3

f25.30.äå - - - 2 3 5 4.60 60

f25.30.m - - - 4 4 8 4.50 50

f25.30.u - - 4 2 6 4.33 33.3

f£29.30.äå - - 2 3 - 5 3.60 0

- - - 5 3 8 4.38 37.5

- - - 6 6 4.00 ( 
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Vi kan notera 5 st. vägsträckor där fpp har en träffprocent på 100 %. Av dessa

fem noteras den yngsta gruppen för 4 st. och gruppen 25 - 32 år för lst. 9 st. väg-

sträckor erhåller en träffprocent på 0 %. Den äldsta gruppen har noterats för 4 st.,

den yngsta gruppen för 3 st. och gruppen 25 - 32 år för 2 st. Resultaten tenderar

att följa varandra dvs. har en grupp hög träffprocent, har även de andra grupperna

en relativt hög träffprocent detsamma gäller låg träffprocent. Generellt har den

äldsta gruppen de lägsta träffprocentvärdena.
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6 Diskussion

Diskussionen är uppdelad i två avsnitt. Avsnitten som kommer att behandlas är

"kategorisering av vägsträckor" respektive "bedömning av gällande hastighets-

gräns för vägsträckor". Det är viktigt att betona att det som diskuteras i dessa av-

snitt, endast gäller de specifika vägsträckor som använts som stimuli i denna

studie. Det görs alltså inga anspråk på någon generalitet.

6.1 Kategorisering av vägsträckor

Sammanfattningsvis kan man säga att fpp till stor del använt aspekter som vi sam-

manfattat i kategorierna Vägens fysiska egenskaper respektive Omgivning när

de redogjort för vad som varit avgörande för sin kategorisering av vägsträckorna.

Detta gäller oberoende om man har redovisat alla fpp gemensamt eller om man

delat upp fpp efter kön, ålder eller undersökningsgrupp.

När det gäller skillnader mellan män och kvinnor visar det sig att männen i

högre utsträckning väljer beteckningen hastighet. De uppvisar ett större intresse

att beskriva vägsträckor efter hur fort man kan köra, t.ex. "här kan man blåsa på".

Det ska dock påpekas att det stora flertalet fpp överhuvudtaget inte använder has-

tighet, men de som gör det är i huvudsak männen.

Kvinnorna använder i mindre utsträckning än männen dynamiska egenskaper

(som t.ex. handlingsberedskap) när det gäller att beskriva vägsträckor. De

använder i gengäld i större utsträckning egenskaper av statisk karaktär (som t.ex.

vägens fysiska egenskaper). Eftersom kvinnornas medelålder är lägre än männens

- kan det vara av intresse att fråga sig om erfarenhetens betydelse. I en studie av

Solliday (1974) visar det sig att det finns en skillnad mellan erfarna och oerfarna

bilförares riskuppfattning. I studien ombads förarna att peka ut risker i trafiken. De

oerfarna såg i första hand faror förknippade med fasta objekt, medan de erfarna

främst såg faror förknippade med rörliga objekt. Detta kan tolkas som att erfaren-

heten bidrar till ett mer dynamiskt sätt att beskriva trafiken.

I förstudien "Informella trafikzoner" är skillnaderna i ålder/erfarenhet, samt an-

talet fpp dock inte tillräckliga för att direkt påvisa något samband.

Vad gäller åldersindelningen av fpp är skillnaden i ålder inte speciellt stor. De

yngre förarna (23 år) ser mer till beteckningarna siktuppfattning och handlings-

beredskap än de äldre (25 - 32 år). Detta pekar på, i motsats till det tidigare förda

resonemanget, att yngre (oerfarna) skulle vara mer dynamiska i sitt betraktelsesätt

än de mer äldre (erfarna) förarna. Det skall dock påpekas att då det gäller åldersin-

delningen har den unga gruppen i mycket hög utsträckning företrädare från den

första undersökningsgruppen (se nedan), vilket i detta fall kan förklara skillnader-

na.

När det gäller resultaten av jämförelsen mellan de två undersökningsgrupperna

(se tabell 5) beror skillnaderna med största sannolikhet på intervjuförfarandet. Den

första undersökningsgruppen som kategoriserade trevägskorsningar innan de kate-

goriserade vägsträckorna har angett beteckningarna Siktuppfattning och Hand-

lingsberedskap i mycket högre utsträckning än den andra undersökningsgruppen

som enbart kategoriserade vägsträckor. Skillnaderna antas bero på de stora svårig-

heter fpp hade att kategorisera trevägskorsningarna, vilket innebar att man bok-

stavligen vände ut och in på bilderna i sitt sökande efter ett hållbart kategorise-

ringssystem. Problemlösningsmetoden innebar att fpp prövade ett stort antal

aspekter för att skilja trevägskorsningarna åt innan de till slut bestämde sig för ett
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slutligt "kategoriseringssystem". När man senare i intervjun konfronterades med

nytt material (vägsträckor) är det troligt att man delvis använt sig av ett liknande

'kategoriseringssystem".

Det är samtidigt intressant att observera att ingen av fpp använt sig av variabeln

hastighet för att skilja vägsträckorna åt.

När man bortsåg från av fpp nämnda variabler och endast koncentrerade sig på

vilka vägsträckor som kategoriserats tillsammans, dvs. vägsträckor som av fpp

placerats i gemensamma högar, fann man några intressanta resultat. En märkbar

skillnad mellan erfarna och oerfarna förare kunde urskiljas. I analysen delades fpp

upp i två olika grupper med avseende på årlig körsträcka, 20 - 150 mil/år respek-

tive 500 - 2000 mil/år. Detta innebar dock att alla fpp inte kunde delta i analysen.

De fpp som befann sig så att säga mitt emellan grupperna togs bort ur analysen.

Det som först kan nämnas är antalet kategorier (högar) respektive grupp använt

sig av vid själva indelningen av vägsträckor i högar. Den oerfarna gruppen har an-

vänt betydligt fler kategorier, vilket samtidigt innebär att kategorierna oftast inne-

håller ett fåtal vägsträckor. Den erfarna gruppen har generellt använt sig av ett

färre antal kategorier, som samtidigt innehåller ett större antal vägsträckor. Antalet

vägsträckor/kategori skiljer sig anmärkningsvärt, detta gäller framför allt de kate-

gorier som innehåller 2 st. eller färre vägsträckor (se tabell 7 och 9). Tränger man

djupare in i materialet finner man även en skillnad då det gäller på vilket sätt väg-

sträckorna förhåller sig till varandra (se tabell 6 och 8). Den erfarna gruppen har i

relativt stor utsträckning placerat samma vägsträckor tillsammans. Hos den oer-

farna gruppen finner man inte denna överensstämmelse. Den oerfarna gruppen har

även i jämförelse med den erfarna gruppen använt en till viss del annan indelning

då det gäller vägsträckornas kategoritillhörighet. Ett flertal av de vägsträckor som

den erfarna gruppen ofta kategoriserat tillsammans förekommer överhuvudtaget

inte eller i väldigt liten utsträckning tillsammans hos den oerfarna gruppen. Detta

skulle kunna tyda på att bilföraren genom erfarenhet på något sätt utvecklar eller

förändrar sitt system för kategorisering av vägsträckor.

Dessa resultat kan sättas i relation till det Rosch (1975) benämner som proto-

typer. Rosch har funnit att många av de kategorier vi laborerar med i vårt tänkande

är uppbyggda kring en prototyp, dvs. ett typiskt exempel på kategorin i fråga. Ut-

vecklingen av sådana kategorisystem sker i huvudsak genom erfarenhet. Alla våra

kognitiva scheman är generella, medan yttre händelser och företeelser är individu-

ella. Varje kognitivt schema motsvaras av en kategori - prototyp av händelser och

företeelser i omvärlden. Enligt Rosch innefattar alltså all kognitiv verksamhet ett

moment av kategorisering och generalisering. Det är dock ingen medveten aktivi-

tet, utan den sker omedvetet som ett led i vårt sätt att bearbeta information.

Det är troligt att även bilföraren använder sig av sådana prototyper eller kate-

gorisystem, t.ex. i form av informella trafikzoner. Resultaten i denna studie,

framför allt gällande vägsträckornas kategoritillhörighet, tyder på att det finns en

skillnad i sättet att kategorisera olika vägsträckor. Den erfarna gruppens resultat

tyder på en grövre och mer generell indelning, samtidigt som gruppen i stor

utsträckning placerat samma vägsträckor i gemensamma högar. Den oerfarna

gruppen har i större utsträckning använt sig av en mer finskalig och "unik"

indelning, samt inte i samma utsträckning, som den erfarna gruppen, placerat

samma vägsträckor i gemensamma högar. Om det förhåller sig på detta sätt, dvs.

att bilföraren använder sig av någon typ av prototyper/kategoriseringssystem och

att dessa utvecklas genom erfarenhet, är det av stort intresse att undersöka mer in-
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gående hur dessa "inre modeller" ser ut och på vilket sätt de förändras genom er-

farenhet.

6.2 Bedömning av gällande hastighetsgräns för väg-

sträckor

Resultaten visar att bedömningen tenderar att följa ett visst mönster, där fpp ofta

bedömer vägsträckorna relativt lika. Ur resultaten går att utläsa vissa typväg-

sträckor, typvägsträckorna blir då beskrivningar på vägsträckor som med hög

överensstämmelse bedömts tillhöra samma hastighetskategori. Det finns väg-

sträckor med en mycket hög träffprocent, samtidigt som det finns vägsträckor med

en mycket låg träffprocent. Båda extremerna kan utgöra "typvägsträckor" på hur

en viss väg skall se ut respektive inte skall se ut för att förtjäna att bedömas "rätt"

enligt fpp. h90-sträckorna har generellt noterats för högst träffprocentvärden,

medan h30-sträckorna noterats för lägst träffprocentvärden. Vid en vägsträcka

(f1570) har fpp ett träffprocentvärde på 0 %, vilket innebär att ingen av fpp lyckats

avgöra rätt gällande hastighet. Denna vägsträcka har i mycket hög utsträckning be-

dömts tillhöra en väg med 110 km/h som gällande hastighet. Fpp högst noterade

värde finner man på en h50-sträcka med ett träffprocentvärde på 94,7 %.

När man jämför männens och kvinnornas resultat visar det sig att männen här

har en högre träffprocent. Undantaget är h50-sträckorna där kvinnorna har högre

värden. Man kan även se att männens bedömningar tenderar att ligga på en högre

hastighetsnivå, dvs. oftare bedömt att vägsträckor tillhör en kategori med högre

hastighet. Denna tendens (om än mycket liten) kan sättas i relation till det man vet

om män och kvinnors körsätt.

I en studie av Spolander (1983) visar det sig att män överskattar sin egen för-

måga vilket leder till ett offensivare körsätt, medan kvinnor underskattar sin för-

måga vilket leder till ett defensivare körsätt. Männens offensivare körsätt tar sig

uttryck i ett ökat hastighetsanspråk och i en ökad omkörningsbenägenhet.

Det skall dock påpekas att detta inte gäller bedömningen av h30-sträckorna där

tendensen är den motsatta. Jämförelsen mellan ålderskategorier visar att den äldsta

gruppen presterar mycket låga träffprocentvärden i relation till de två andra

grupperna. Detta kan tyckas förvånansvärt med tanke på den erfarenhet denna

grupp borde ha av denna typ av trafikmiljöer.

Att bedöma en vägsträckas verkliga hastighet har visat sig vara svårt. Det finns

i denna undersökning vägsträckor som bedömts rätt med stor överensstämmelse

och det finns vägsträckor som bedömts fel med stor överensstämmelse. Den

genomsnittliga träffprocenten är ca 50 %, vilket visar att trafikteknikern och trafi-

kanten inte alltid är överens.
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7 Erfarenheter gjorda under förstudien

En helhetsbedömning av de genomförda intervjuerna är att de i stort fungerat

mycket väl. Fpp har varit positivt inställda, visat intresse och varit nyfikna på vad

vi arbetar med. Detta gäller både före, under och efter undersökningen. Fpp har

accepterat att arbeta med fotografier av vägsträckor. De har också accepterat att

vissa delar av intervjun spelats in med hjälp av bandspelare.

Fpp visade en viss misstänksamhet mot den första uppgiften. De antog att det

fanns ett mönster eller att det fanns ett "rätt" sätt att kategorisera efter. Försöks-

ledarna påpekade dock att det inte förelåg några "rätta" svar, men även efter denna

information kunde man se en viss tveksamhet. När fpp uppmanades att göra en

noggrann genomgång av respektive kategori innebar detta en del problem. Fpp

upplevde att många vägsträckor kunde placeras i mer än en kategori. Detta innebar

att fpp var tvungen att hänföra en vägsträcka till en av kategorierna, fastän den

lika gärna kunde placerats i en annan.

Att namnge respektive kategori visade sig inte vara helt problemfritt. Fpp hade

svårt att med ett fåtal ord beskriva kategorierna. Även om försöksledarna upp-

manade fpp att försöka vara kort och koncis envisades de med att ge längre be-

skrivningar (gäller dock inte alla). Det är möjligt att fpp inte alltid varit helt säker

på vad som varit den avgörande faktorn vid den aktuella kategoriseringen. Det

faktum att alla fotografier är tagna inom Uppsala kommun och att det stora fler-

talet av fpp har Uppsala som hemort (tillfälligt), gör att viss lokalkännedom har

förekommit. Detta har också visat sig under intervjuerna, genom påpekanden från

fpp, att han/hon känner igen vägsträckan. Man bör i fortsättningen undvika att

välja vägsträckor och fpp från samma kommun.

Den andra delen av intervjun, hastighetsbedömning av vägsträckor, acceptera-

des helt av fpp. Det uppkom få frågor angående tillvägagångssätt och genomföran-

det tog relativt kort tid. Det skall dock påpekas att även här fanns tecken på lokal-

kännedom.

Erfarenheterna av det använda tillvägagångssättet pekar framför allt på två

huvudproblem:

7.1 instruktionen

I studiens första del (kategorisering av vägsträckor) användes en instruktion som

till sitt innehåll inte medverkar till någon direkt styrning. Instruktionen gav fp fri-

het att dels efter egen förmåga hitta ett sätt att förhålla sig till stimulusmaterialet,

dels själv bestämma vilken information som skall bli avgörande för den kategori-

sering som sedan sker. Denna öppna instruktion medverkade dock till att fpp

kände en viss osäkerhet om vad som egentligen förväntades av dem. Detta visade

sig framför allt i deras frågor till försöksledarna och i deras analytiska problemlös-

ning. Problemlösningen karaktäriserades av att fpp dissekerade bilderna samtidigt

som de sökte efter variabler som kunde användas som utgångspunkt för kate-

goriseringen (jmf. spelet "memory"). Får man denna analytiska problemlösnings-

situation misslyckas man troligtvis med att avslöja de "inre modeller" som antas

styra informationsinhämtningen.

Ett annat problem är att det finns anledning att misstänka att fpp inte kategori-

serade stimulusmaterialet enligt samma förutsättningar. Avgörande för kategorise-

ringen kan antas vara utifrån vilket perspektiv respektive fp utgår från när han/hon

studerar bilderna. Om delar av försöksgruppen utgår ifrån ett bilistperspektiv och

andra delar av gruppen utgår från andra perspektiv (cyklist, fotgängare, observa-
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tör) innebär detta att fpp inte kategoriserar enligt samma förutsättningar. Om detta

antagande skulle stämma blir resultaten lidande och i slutändan blir det svårt att se

en överensstämmelse. Det finns anledning att i fortsättningen ge fpp viss styrning

så att man försäkrar sig om att de utgår från samma perspektiv samt att de vet vad

som förväntas av dem.

I den andra delen av förstudien (hastighetsbedömning av vägsträckor) använder

man sig av en mer strukturerad och sluten instruktion. Problemet är givet och

ingen av fpp uppvisade några betänkligheter om vad som förväntades av dem. Stu-

dien genomfördes relativt problemfritt då det gällde uppgiftsförståelse.

7.2 Tidsaspekten

Ingen tidsgräns existerade, vilket innebar att tidsåtgången per fp varierade något. I

avsaknad av en tidsbegränsning fick fpp utrymme för en mycket noggrann kontroll

av stimulusmaterialet. Tiden har troligtvis varit en av faktorerna som ledde till fpp

analytiska problemlösning. Vid båda delarna av förstudien har det framkommit att

fpp på grund av tiden reflekterat "för mycket" omkring detaljer i stimu-

lusmaterialet, vilket inneburit att kategoriseringen försvårats. Fpp "intuitiva" upp-

levelse har på grund av detta förmodligen inte framkommit i studien. Det är

viktigt att i fortsättningen, för att fånga den omedelbara upplevelsen, begränsa

stimulimaterialets exponeringstid.
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8 Matchning av respektive hastighetsbedömning

av vägsträckor

De erfarenheter som gjorts under förstudien visar att förändringar måste företas

när man nu går vidare med projektet. Nedan redovisas en försöksbeskrivning som

utformats med tanke på det som framkommit under förstudien.

8.1 Gruppexperiment

Studien skall genomföras i form av ett antal gruppexperiment. Den uppenbara för-

delen är att man kan använda sig av ett större antal fpp. Det är även värt att notera

den tidsvinst man gör med denna typ av undersökning. Samtidigt är det viktigt att

ingående diskutera de problem som kan uppstå vid dessa sammankomster, för att

grundlägga förutsättningarna för ett lyckat genomförande. Det är t.ex. viktigt att ge

alla fpp ett lika bra utgångsläge visuellt i relation till den bild som kommer att

visas. Som ytterligare exempel kan nämnas de koncentrationssvårigheter som kan

uppstå på grund av de störningar som kan förekomma i salen/rummet.

8.2 Korttidsexponering

För visning av stimulusmaterialet används diabilder med tillhörande projektor. För

att uppfylla det överenskomna kravet på korttidsexponering används timerinställ-

ning. Antalet sekunder per exponerad bild föreslås att ligga på 3 - 5 sekunder.

Tidsintervallen gäller för båda experimenten.

8.3 Undersökningsgrupper

Som deltagare i studien föreslås tre olika grupper av fpp.

1. Individer utan körkort och förarerfarenhet.

Använder sig av körkortsaspiranter till några trafikskolor som ej påbörjat trä-

ningen eller är precis i början av sin utbildning. Fpp skall vara mellan 18-20 år.

2. Individer med nytaget körkort och en begränsad förarerfarenhet.

Använder sig av körkortsregistret. Följande förutsättningar gäller:

e Försöksgruppen skall innehålla 30 st. fp, vilket innebär att urvalet måste inne-

hålla betydligt fler.

Försöksgruppen skall bestå av både kvinnor och män .

Personerna skall nyligen genomgått godkänt körkortsprov (teori och praktik).

Personerna skall vara mellan 18 - 20 år .

Personerna skall vara bosatta i Linköping, helst centralt för att underlätta deras

transport till VTI.

3. Individer med förarerfarenhet.

Använder sig av körkortsregistret. Följande förutsättningar gäller:

e Försöksgruppen skall innehålla 30 st. fp, vilket innebär att urvalet måste inne-

hålla betydligt fler.

e Försöksgruppen skall bestå av både kvinnor och män.

e Personerna skall minst ha 10 års erfarenhet av bilkörning.

e Personerna skall vara 29-30 år .

e Personerna skall vara bosatta i Linköping, helst centralt för att underlätta deras

transport till VTT.
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Detta innebär en confunding av ålder och erfarenhet vid jämförelse av den

senare gruppen med de två övriga. Vi föreslår att 30 fpp skall ingå i respektive

undersökningsgrupp. Detta gör att det sammanlagda antalet fpp i undersökningen

blir 90 st. Könsfördelningen inom de respektive undersökningsgrupperna föreslås

att vara så jämn som möjligt.

8.4 Lokalkännedom

e Det är av vikt att undvika lokalkännedom, i den mening att fpp inte skall vara

bosatt i samma kommun som det tagna bildmaterialet. Motivet är självklart att

minimera den risk av lokalkännedom som kan förekomma. Bildmaterialet

kommer därför att fotograferas i Uppland med omnejd och experimentet

kommer att genomföras i Linköping (VTD. Att genomföra undersökningen i

Linköping innebär samtidigt vissa praktiska fördelar, dels att alla de tekniska

förberedelserna kan göras på plats (med kompetent personal), dels att man inte

behöver flytta den tekniska utrustningen.

8.5 Matchning av vägsträckor

Uppgiften består i att fpp skall matcha bilder på vägsträckor mot varandra och an-

ge i vilken grad bilderna ställer samma krav, enligt den instruktion de tillhanda-

håller. Båda bilderna växlas vid varje ny matchning tills det att alla vägsträcks-

bilder matchats mot varandra.

8.5.1 Instruktion

e Vi kommer att visa ett antal bilder på olika trafiksituationer. På bildduken

framför dig kommer två bilder att visas bredvid varandra. Båda bilderna kom-

mer att bytas ut med korta tidsintervall. Din uppgift är att ställning till följande:

e Du kommer körande som förare av en personbil i dessa trafiksituationer. I

vilken grad ställer trafiksituationerna samma krav på dig som bilförare?

Ditt svar skall anges på en skala som sträcker sig från O till S.

= trafiksituationerna ställer helt Olika krav

= trafiksituationerna ställer exakt Samma kravT
©

0

8.5.2 Bildmaterial

För att undvika ett analytiskt betraktelsesätt och fånga den "intuitiva" upplevelsen

krävs ett någorlunda stort urval bilder. Använder man sig av 20 bilder och alla

skall matchas mot varandra innebär detta 400 matchningar (om även "utgångs-

bilden" matchas mot sig själv). Omvandlar man detta till den tid genomförandet

tar är man uppe i över en 1 timme (10 sek/matchning = 360 matchningar/h). Ser

man till hela experimentets genomförande dvs. även inräknar den tid hastighetsbe-

dömningen och övriga arrangemang tar, innebär detta att vi talar om en tidsåtgång

på omkring 2 - 2,5 h/försök.
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De bilder som är med i matchningsundersökningen skall även vara med i has-

tighetsbedömningen. Detta för att se om fpp placerat samma bilder tillsammans

även här.

8.6 Hastighetsbedömning av vägsträckor

Uppgiften består i att fpp skall bedöma vilken hastighet de tror gäller för varje ex -

ponerad vägsträcka, samt ange vilken grad av säkerhet/osäkerhet de har i sin be-

dömning.

8.6.1 Instruktion

e Vi kommer att visa ett antal bilder på olika trafiksituationer. På bildduken kom-

mer Du att se en bild av en vägsträcka. Bilden kommer att bytas ut med korta

tidsintervall.

Uppgiften består av två olika moment:

1. Du skall bedöma vilken hastighet Du tror gäller på den visade vägsträckan.

2. Du skall på en skala från 1 - 6 ange din grad av säkerhet av den ovan gjorda

bedömningen

Ange den hastighet Du tror gäller

km/h

Ange Din grad av säkerhet

8.6.2 Bildmaterial

Antal bilder föreslås att ligga omkring 50 st. med en fördelning över de hastighets-

gränser som existerar. Den korta exponeringstiden tillåter ett stort antal bilder.
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Bilaga 1
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Bild f13 70 km/h
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Bilaga 1
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Bilaga 1

Sid 5 (8)
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Bild f18 50 km/h
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Bilaga 1

Sid 6 (8)
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Bild f22 50 km/h
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Bilaga 1

Sid 7 (8)

 

Bild f33 50 km/h
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Bild f23 30 km/h
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Bilaga 1

Sid 8 (8)
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Bild f25 30 km/h

 

Bild f29 30 km/h
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Bilaga 2

Intervjuguide

1. Placera bilderna i olika högar. Du bestämmer själv antal högar och efter vilka

kriterier detta skall ske. Se till att alla bilder i högarna är synliga under place-

ringen (vi visar).

Gör en noggrann genomgång av varje hög. Om det finns någon bild som Du

vill placera om kan Du göra detta nu.

Vilket namn skulle Du vilja ge respektive hög? (Namnet skall vara kort och

koncist).

Vilken bild representerar respektive hög bäst?

Vad är det i bilderna som gjort att Du har lagt dem tillsammans? Vad har varit

avgörande?

Diskutera med fp om eventuella frågetecken.

Här är bilder på 16 st. olika vägsträckor. Placera bilderna i olika högar efter den

hastighetsbegränsning Du tror gäller på respektive vägsträcka.

Ange hastighetsgränsen för respektive hög.
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