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Simulatorförsök med körfältssignalering

 
Referat

Meddelandet redovisar en experimentell studie med syftet att belysa bilförares spontana reaktioner på och för-

ståelse av MCS-signalering. Studien genomfördes i VTT:s körsimulator i vilken 24 försökspersoner, som inte

i förväg hade informerats om MCS-signaleringens närvaro eller om signaltavlornas betydelse, fick köra på

motorvägssträckor med 3 körfält i samma körriktning. Vägsträckorna var försedda med signalportaler med

MCS-signaltavlor. Vid försöket presenterades realistiska signalsekvenser. Vissa signalsekvenser angav en

hastighetsrekommendation andra signalsekvenser angav en avstängning av det körfältet som försökspersonen

för tillfället använde (mittkörfältet), i det senare fallet skulle försökspersonen byta körfält.

Försöket visade att försökspersonerna reagerade spontant och konsekvent vid de olika signalsekvenserna.

Vid signalsekvenser som angav rekommenderad hastighet, var hastigheten lägre än på de sträckor där ingen

hastighetsrekommendation gavs, även om medelhastigheten var något högre än den rekommenderade. Vid signal-

sekvenser som angav avstängning av körfältet bytte (utom i 3 fall av 768 möjliga) försökspersonerna körfält

uppströms avstängningssignalen. Vid signalsekvensens avslutning bytte försökspersonerna dock oftast tillbaka

till mittkörfältet (där de var instruerade om att normalt köra) uppströms upphörsignalen, vilket tyder på att

försökspersonerna inte uppfattade att en signaltavla gällde hela vägen fram till nästa.

Ett litet antal onödiga körfältsbyten och ett stort antal hårda inbromsningar registrerades under försöket.

Onödiga körfältsbyten var oftast relaterade till de hastighetsrekommenderade signalsekvenserna och drygt hälften

av de hårdaste inbromsningarna kunde relateras till "akut upptändning" av en signalsekvens, d.v.s. att av-

stängningssignalen visas som första signalbild i en signalsekvens. En utfrågning av försökspersonerna efter

försöket, visade att de i stort sett uppfattade signalbilderna såsom det var tänkt att de skulle uppfattas, dock

uppfattade flertalet att de hastighetsrekommenderade signalbilderna angav den lagliga hastighetsgränsen och

flertalet av försökspersonerna var av den uppfattningen att signalbilderna gällde så fort de syntes. Detta gällde

även upphörsignalbilden vid signalsekvensens avslutning, där flertalet försökspersoner ansåg att man kunde

byta körfält så fort upphörsignalen syntes. Detta beteende observerades även vid försöket där försöksperso-

nerna bytte till mittkörfältet, så fort ett simulerat hinder i det avstängda körfältet hade passerats.
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Abstract (background, aims, methods, result)

The aim of the present study was to elucidate car drivers, spontaneous reaction to MCS signalling. The study

was carried out in the VTT Driving Simulator on motorway sections with three lanes in each direction. It included

24 subjects, who had not been informed about the presence of MCS signals or the implication of the signal

pictures prior to the experiment. Subjects were presented with realistic MCS sequences indicating either a speed

recommendation or the closure ofthe lane presently used by the subject (the middle lane) which would require

a lane change. The results indicated that subjects responded spontaneously and consistently to the different

signal sequences. At sequences indicating a speed recommendation, speed was actually lower than it was_on

road sections with no speed recommendation, but was somewhat higher than the speed recommended on the

signboard. Except in 3 of 768 sequences, indicating the closure of the driving lane, subjects changed lane

upstreams of the closed-lane signboard. However, at the end of signal sequences most subjects also changed

back to the middle lane (in which they were instructed to normally drive) upstreams the end-of-closure sign-

board. This behaviour suggested that the subjects had hardly grasped the idea that a signboard was in force

until the position of the next one.

A small number of unmotivated lane changes and a relatively high number of heavy brake reactions were

also observed. Unmotivated lane changes were related to signal sequences with speed recommendations, whereas

about half ofthe heaviest brake reactions could be related to signal sequences presenting a closed-lane symbol

on the very first signboard in a sequence. A questionnaire after the experiment showed that subjects were

consistent in explaining the implication of the different signal pictures. The majority observed the speed

recommendation for the legal speed limit and the majority also claimed that a signal picture was in force as

soon as it was visible. This may explain the observed tendency to change lane as soon as the end-of-closure

symbol was visible unless prohibited by the presence of a hindrance in this lane.
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Förord

Den aktuella studien av bilförares spontana reaktioner på MCS-signalsekvenser har utförts på uppdrag av Vägverket,

Avdelningen för Väg- och Trafiklagstiftning. Studien har planerats i samarbete med Vägverket, Avdelningen för Väg-

och Trafiklagstiftning och Vägverket, Region Stockholm. På VTT har Helén Djurberg, Lisbeth Harms, Håkan Jans-

son, Mats Lidström, Rein Schandersson och Beatrice Söderström bidragit till projektets genomförande. Gunilla Sjö-

berg har redigerat rapporten. Avsikten med studien har varit att belysa några få men viktiga frågeställningar beträf-

fande bilförares spontana reaktioner på körfältssignalering. Studien ansågs även lämpad som basmätning för even-

tuella framtida studier av bilförares reaktioner i mer komplicerade signalmiljöer och under mera komplicerade trafik-

förhållanden. Med komplicerade signalmiljöer menas här situationer, där vägmiljöns egenskaper i kombination med

körfältssignalering kan leda till tvivel om hur man skall reagera. Med komplicerade trafiksituationer menas både

trafiksituationer, där övrig trafik kan avleda bilförarens uppmärksamhet från körfältssignaleringen och situationer

där signalerna kan bortleda bilförarens uppmärksamhet från den omgivande trafiken.

De frågeställningar som studien här avser att behandla är i första hand trafikanters spontana förståelse av och

spontana reaktioner på olika typer av MCS-signalsekvenser i andra hand studeras hur alternativa utformningar av

signalbilder och signalsekvenser påverkar försökspersonernas reaktioner på signalbilderna. Studien har genomförts

på en simulerad vägsträcka utan annan trafik.
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Simulatorförsök med körfältssignalering

av Lisbeth Harms

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 Linköping

Sammanfattning

Meddelandet redovisar en studie, vars avsikt var att be-

lysa hur MCS-signalering påverkar bilförares körbe-

teende. MCS-signalering är baserat på variabla signal-

bilder, vilka enbart tänds vid behov. Ett antal MCS-sig-

nalbilder sammansätts till en för tillfället relevant sekvens

där varje signalbild gäller fram till den nästa. Normalt

visas som avslutning på en signalsekvens en upphör-

signal. MCS-signaleringen är även körfältsbaserad,

samma signalbild upprepas eller olika signalbilder visas

samtidigt i alla körfält.

Studien har genomförts på en simulerad motorvägs-

sträcka med tre körfält i samma körriktning och utan

annan trafik. I första hand syftade studien till att avgöra

om naiva försökspersoner, d.v.s. försökspersoner som

inte kände till MCS-signalering och inte i förväg hade

informerats om signalbildernas närvaro och betydelse,

skulle reagera någorlunda konsekvent på signalbilderna.

I andra hand syftade studien till att utreda hur olika va-

rianter av signalbilder och olika typer av signalsekvenser

påverkade körbeteendet. Som komplement till experimen-

tet genomfördes efter körningarna en utfrågning av för-

sökspersonerna om deras uppfattning om de enskilda

signalbildernas betydelse och om hur man borde reagera

på dem.

En åtta mil lång simulerad vägsträcka var försedd

med signalportaler med signaltavlor över alla körfält. Av-

ståndet mellan två successiva portaler var 200 meter. Om

inte signaltavlorna visade en realistisk sekvens av signal-

bilder var signaltavlorna tomma. Hälften av signalsek-

venserna angav enbart en rekommenderad hastighet

medan den andra hälften visade avstängning av mittkör-

fältet, i vilket försökspersonerna var instruerade att nor-

malt köra. Vid försöket varierades avstängningssignal-

ens placering i signalsekvensen: Avstängningssignal i mitt-

körfältet visades ibland som första signalbild (akut sek-

vens) ibland senare i sekvensen (normalsekvens, del-

sekvens(1) och delsekvens(2)). Nedströms en avstäng-

ningssigna] presenterades ett antal koner i mittkörfältet

för att markera att körfältet var avstängt. Signalsekvenser

med avstängningssignal avslutades av en signaltavla med

upphörsignal medan signalsekvenser med enbart hastig-

hetsrekommendation inte avslutades med upphörsignal.

Vid försöket uppdelades vägsträckan i fyra lika långa

delsträckor, på vilka visades de olika varianter av signal-

bilder som det fanns relevant att utprova. Dessa var:

blinkande lampor på vissa signaltavlor, denna variation
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omfattade enbart signalsekvenser med avstängning av

mittfältet. På två delsträckor visades blinkande lampor

på den första hastighetstavlan i en normalsekvens, på

två andra delsträckor var alla signalbilder med snedpil,

vilken anger att körfältsbyte skall ske, försedda med

blinkande lampor. Den andra experimentella variationen

var upphörsignalens placering relativt avstängningen:

antingen visades upphörsignalen på den första signal-

tavlan nedströms den avstängda körsträckan alternativt

upprepades upphörsignalen nedströms hindret och upp-

hörsignalen presenterades i så fall på signalportalen ned-

ströms en ohindrad körsträcka.

De 24 försökspersoner som tog del av experimentet

instruerades om att köra såsom de skulle göra på en li-

kadan riktig vägsträcka och om att normalt köra i mitt-

fältet. Under körningarna registrerades försökspersoner-

nas spontana reaktioner på körfältssignaleringen.

Vid 763 av totalt 768 signalsekvenser med avstäng-

ningssignal bytte försökspersonerna spontant körfält

uppströms avstängningstavlan, i tre fall passerades av-

stängningssignalen innan fältbytet och i två fall byttes

körfält uppströms en släckt signaltavla d.v.s. innan sig-

nalsekvensens början. Dessutom registrerades sex onö-

diga körfältsbyten, vilka inträffade vid signalsekvenser

utan avstängning av körfältet, d.v.s. vid signalsekvenser

med enbart hastighetsrekommendation.

Efter avstängningen skulle försökspersonerna återgå

till mittfältet, eftersom de var instruerade om att normalt

köra där. I de fall där upphörsignal presenterades vid av-

slutningen av en körsträcka med hinder, registrerades

55 % av alla körfältsbyten nedströms upphörsignalen,

motsvarande 15 % om avstängningssignalen var place-

rad på en fri körsträcka nedströms hindret. Detta bete-

ende visar att försökspersonerna uppfattade mittfältet

som öppet så fort upphörsignalen var synbar och kör-

fältet fritt från hinder.

Medelhastigheten på körsträckan var ganska låg,

drygt 70 km/h och medelhastigheten var påverkad av

signaltavlornas hastighetsrekommendation, även om has-

tigheten var något högre än den som rekommenderades

på signaltavlorna. En efterföljande analys av försöks-

personernas inbromsningsbeteende visade på ett ganska

stort antal hårda inbromsningar. Mer än hälften av de

hårdaste av dessa inbromsningar inträffade vid signal-

sekvenser, där signalen: avstängning av mittfält presen-

terades som den första signalbilden i sekvensen (akut



sekvens). I övrigt fanns inget systematisk samband

mellan hårda inbromsningar och utformning av signal-

sekvenser.

Utfrågningen av försökspersonerna gav till hands att

alla försökspersoner hade förstått signaltavlornas inne-

börd. Flertalet menade att man skulle reagera på signal-

tavlorna så fort de syntes, men en försöksperson hade

dock den uppfattningen att man måste passera en signal-

tavla med upphörsignal innan man byter tillbaka mitt-

fältet. Trots att alla försökspersoner, utom en, sade sig

vara av den uppfattningenatt man skulle byta körfält

innan man passerade den piltavla som anger att körfältet

skall lämnas, registrerades detta beteende enbart vid drygt

25 % av de sekvenser, som omfattade denna signaltavla.

Försökspersonerna i simulatorförsöket reagerade

helt konsekvent på signalbilderna utan att i förväg ha in-

formerats om signalernas närvaro och betydelse och

utan att ha instruerats om att de skulle reagera på signal-

tavlorna. Detta resultat tyder på att signalbildernas inne-

börd är lätt att förstå i kontexten d.v.s. om de visas på

en vägsträcka där man kör. Försökspersonerna respek-

terade också avstängningssignalen, så till vida att man

inte passerade en sådan. Det var dock enbart en försöks-

person (av 24) som var av den uppfattningen att upphör-

signalen skulle passeras innan det avstängda körfältet fick

användas.

En signalbild gav anledning till skillnad i försöksper-

sonernas utsagor jämfört med deras körbeteende: Den

piltavla, som anger att man skall byta körfält, sade för-

sökspersonerna att man inte fick passera fastän alla hade

gjort det under körningen. I stort tycks försöksperso-

nerna ha uppfattat MCS-signalbilderna ungefär som de

är avsedda att uppfattas. Det är mer tveksamt om de upp-

fattade MCS-signaleringens grundprincip: att en tavla

gäller helt fram till den nästföljande.

Icke önskvärda beteenden till följd av MCS-signa-

leringens närvaro är möjligen de onödiga körfältsbyten

och de hårda inbromsningar, som registrerades under

försöket. Dessa beteenden kan i det aktuella försöket

knappast ha orsakats av annat än körfältssignaleringen.

Onödiga körfältsbyten förekom vid signalsekvenser som

enbart visade en rekommenderad hastighet och drygt

hälften av de kraftigaste inbromsningarna förekom vid

signalsekvenser där avstängningssignal visades som den

första signalbilden i en sekvens. Det kunde inte påvisas

någon effekt av blinkande lampor på hastighetstavlor

eller piltavlor i detta försök, men det kan inte uteslutas

att blinkande lampor kan ha betydelse i verklig trafik där

både ljusintensiteter i trafikomgivningen varierar mer än

i en körsimulator och där bilförarna delar uppmärksam-

heten mellan fler olika trafikelement.
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Spontaneous driver responses to MCS signalling - A simulator study

by Lisbeth Harms

Swedish National Road and Transport Research Institute

SE-581 95 Linköping, Sweden

Summary

This report describes a simulator study of subjects"

spontaneous responses to MCS signal sequences pre-

sented on a simulated 3-lane road with motorway stan-

dard and with no other traffic present. The aim of the

study was to decide whether naive subjects would resp-

ond spontaneously and consistently to signal sequences

they had never seen before and not been informed about

prior to the experiment. Another objective was to test

the possible behavioural effect of different types of the

signal pictures and sequences. After the driving experi-

ment, the subjects were questioned about the implication

of each signal picture and the correct reaction to it.

The road section was 80 km long and provided with

portals with signal boards separated by a distance of200

metres. Each portal carried three signal boards, one

above each driving lane. The signal boards were either

empty or showed realistic sequences of signa] pictures.

Half of the sequences presented a speed recommenda-

tion, while the other half included a signboard with a

closed-lane symbol above the middle lane, in which the

subjects were instructed to normally drive. The posi-

tion of the closed-lane signboard varied: It could be

presented as the first signboard in a signal sequence

(acute sequence) or it could be presented later in the

sequence (normal, partial (1) and partial (2)) sequences,

in the driving lane downstreams a closed-lane symbol,

a row of cones was presented to mark the presence of

an obstacle. A closed lane was followed by an end-of-

sequence signal either at the end of the closed section

(the section with cones) or one free section later, i.e.

_200-metres downstreams the closed section.

The road section was subdivided into four sections,

each with a different variant of the signalling system

beeing tested. Design variations of interest were flashing

lights on signboards, on two subsections the first sig-

nal in sequences including a closed-lane signal (speed

recommendation) and on two other subsections the sig-

nal indicating the necessity of lane change (an arrow

symbol) was provided with flashing lights.

The 24 subjects participating in the experiment were

instructed to drive in the same way as they would do on

a similar real road section and to normally use the middle

lane. The drivers, spontaneous responses to MCS sign-

als were recorded and it was found that subjects changed

lane upstreams the closed-lane signal in 763 out of 768

cases. In three cases, the lane change occurred down-
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streams the signal and in two cases the lane change

occurred upstreams the signal sequence, i.e. at an un-

lighted signal. Six unmotivated lane changes were also

observed, those occurring at signal sequences indicating

only the recommended speed. The position of the end-

of-sequence signal influenced lane change. 55 % of all

the lane changes occurred downstreams of the end-of-

sequence signal if this was presented at the end of a road

section with cones, whereas if the same signal was pre-

sented at the end of a free section only 15 % of the lane

changes occurred downstreams this signal.

Mean speed was rather low, approximately

70 km/h, and was influenced by speed recommenda-

tions, although speed was generally somewhat higher

than that recommended on the signboards. A post hoc

analysis of subjects" brake reactions revealed a large

number ofheavy brake reactions. More than half of the

heaviest brake reactions were related to signal sequences

in which the lane-closed signal was presented as the first

signal in the sequence. Except for this finding, heavy

brake reaction could not be related to specific variations

in the signals or signal sequences.

The questioning of the subjects after the experiment

revealed that the subjects had generally understood the

implications ofthe signal symbols. The majority claimed

that drivers should respond to the signals as soon as they

were visible and only one subject said that the end-of

sequence signal must be passed before a lane change.

Despite all subjects except one saying that drivers should

respond to the signal indicating the necessity of lane

change as soon as it was visible, this behaviour was

found in only 25 % of the cases.

The results indicate that the subjects responded both

spontaneously and consistently to the MCS signals and

that they generally avoided passing a closed-lane signal.

The results generally suggest that the subjects interpreted

the signal correctly, but it may be questioned whether

they had grasped the main principle ofMCS signalling:

that a signal is in force until the next one has been pas-

sed. A difference between the actual behaviour and the

verbal statements of the subjects was noticed for one

signal: The signal picture indicating the necessity of a

lane change was generally passed during the experimen-

tal runs, whereas all the subjects, except one, said that

a lane change should be made as soon as the symbol

was visible.



Appropriate behaviour caused by the signals consisted

of the unmotivated lane changes and the heavy brake

reactions. Unmotivated lane changes related to signal

sequences with a speed recommendation only, whereas

50 % of the heaviest brake reaction occurred at sequ-

ences presenting a lane-closed symbol as the first sig-

nal in the sequence where the others were apparently

randomly distributed. In this experiment, the presence

offlashing lights on signal boards did not affect the driver

responses. However, in real traffic with a greater varia-

tion in light intensity and less focused attention, flashing

lights could influence driver behaviour although this was

not found in the present simulator experiment.
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1 Bakgrund

Vägverket har beslutat att införa MCS-signalering

(Motorway Control System), för att reglera trafiken på

tättrafikerade motorvägar främst i Stockholmsområdet.

Man har beslutat att tillämpa det holländska så kallade

MTM-systemet (Motorway Traffic Management).

Vid anpassningen av MTM-systemet till svenska väg-

trafikförhållanden har det bedömts lämpligt att ändra

vissa av MTM-systemets utformningsdetaljer. Med an-

ledning av detta har Vägverket, avdelningen för Väg- och

Trafiklagstiftning, gett VTT i uppdrag att genomföra en

simulatorstudie av bilförares spontana reaktioner på

MCS-signalering. Studien har syftat till att belysa två

frågeställningar:

1. Hur bilförare spontant reagerar på körfältssignalering.

2. Huruvida olika utformningsdetaljer påverkar bilförar-

nas uppfattning av och reaktioner på signalen.

Som komplement till simulatorexperimentet har även en

utfrågning av försökspersonerna genomförts för att

belysa deras uppfattning om signalbildernas innebörd.

1.1 MCS-signaleringens huvudprinciper

MCS-signalering är baserad på tre huvudprinciper:

1. Körfältssignalering: De olika signaltavlorna är upp-

hängda i portaler över varje körfält, vilket innebär

möjlighet till att ge differentierade instruktioner till tra-

fikanter i de olika körfälten. Den signalbild som vi-

sas över ett visst körfält, gäller enbart trafikanterna

i detta körfält.

2. Sekventiell signalering: Ett fåtal olika signalbilder

kombineras till en för tillfället lämplig signalsekvens,

där varje signaltavla enbart gäller trafiken i ett bestämt

körfält och enbart gäller sträckan från signalbilden

fram till nästa signaltavla (se figur 1).

  

Figur 1 Figuren visar de signalbilder som fanns aktu-

ella vidförsökets planering: hastighetstavlor

(två exempel), piltavlor (med gul snedpil) för

körfältsbyte, avstängningssignal (med rött

kryss) och upphörsignal (med vertikal grön

pil).

3. Variabla signalbilder och -sekvenser: Signaltavlorna

är i vanliga fall släckta och upptändningen av signal-

bilderna sker endast i situationer med temporära stör-

ningar i trafikflödet vid t.ex. köbildningar eller vid

avstängningar av ett eller flera körfält på en viss

sträcka, t.ex. grund av vägarbete, olyckor eller an-

nat hinder på vägbanan (se figur 2).

I situationer där ett körfält måste stängas, skall signal-

sekvensen påbörjas med signaltavlorna som anger re-

kommenderad hastighet, därefter följer en piltavla vil-

ken anger att bilförare i körfältet skall byta till ett annat

körfält. Uppströms avstängningen visas en avstängnings-

signal i relevanta körfältet. Denna signalbild upprepas

sedan på alla signalbilder under hela avstängningen. Alla

signalsekvenser avslutas med en upphörsignal, vilken

markerar att körfältssignalering upphör. Detta indikerar

att trafikanterna skall fortsätta färden utan ledning av

körfältssignal, vilket innebär att alla körfält kan använ-

das och att reducerad hastighet inte längre rekommen-

deras (se figur 2).
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Figur 2 Figuren visar ett exempelpå en signalsekvens med de signalbilder

och de riktlinjer som var grundför simulatorförsöket.
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2 Problemställningen

2.1 Bilförares spontana förståelse av körfälts-

signalering

Ett centralt problem vid införandet av en ny skylt, en ny

signal eller ett helt nytt signalsystem, såsom körfälts-

signalering, är att avgöra i vilken omfattning systemet

kan anses självförklarande. Vad beträffar införandet av

körfältssignalering i Sverige kan man fråga sig om nor-

mala svenska bilförare kommer att förstå och reagera

på av körfältssignaleringen lika väl som de förstår och

reagerar vid annan skyltning och signalering på svenska

vägar?

Det är naturligtvis inte möjligt att utreda en så kom-

plex frågeställning i ett simulatorförsök med ett fåtal för-

sökspersoner. Ett simulatorförsök kan dock visa om

bilförare, som inte har instruerats om skyltarnas närvaro

eller betydelse, reagerar på skyltningen på ett någorlunda

konsekvent sätt i en experimentellt upplagd körsituation

och detta kan ge en fingervisning om de tolkningar och

den vikt trafikanter tillmäter körfältssignalerna. Det fö-

rebådar givetvis problem om försökspersonerna inte

förstår signalen alls eller om de reagerar helt felaktigt vid

signalbilderna. I den enkla försökssituationen är möjlig-

heten till fel både genom distraktion och genom miss-

förstånd troligen mindre än i verklig trafik. Om ett fåtal

eller bara en försöksperson inte skulle förstå eller rea-

gera på ett lämpligt sätt på körfältssignaleringen under

ett enkelt simulatorförsök, kan man troligen förvänta

liknande problembeteenden vid körfältssignalering i verk-

lig trafik, med mer komplicerade former för signalering

än de som används under försöket.

Utifrån ett optimistiskt antagande om att signalbil-

derna i sitt symbolspråk följer gällande skyltningskon-

ventioner så pass bra att de inte av det skälet ska ge an-

ledning till missförstånd, planerades ett simulatorförsök

vilket även omfattade utprovning av vissa variationer av

signalsekvensernas utformning. Systematiska skillnader

i försökspersonernas förhållningssätt gentemot olika

typer av signalsekvenser kan på så sätt identifieras och

relateras till signalsekvensernas eller signalbildernas spe-

ciella utformning.

2.2 Signalsekvensernas utformning

Den principiella utformningen av MCS-signalsekven-

serna var redan bestämd vid försökets planering. Det

14

ansågs dock lämpligt att undersöka innebörden av några

alternativa utformningar av signaltavlor och signalsek-

venser för trafikanternas förhållningssätt. De utform-

ningsvarianter som studerades var:

1. Placeringen av blinkande lampor (sefigur 3). Skulle

blinkande lampor runt en signalbild påverka försöks-

personernas körbeteende? På två delsträckor under

försökskörningarna placerades blinkande lampor i

hörnen på den först presenterade signalbilden i sek-

venser med avstängningssignal, vilken vid försöket

visar rekommenderad hastighet 70 km/h. På två an-

dra delsträckor visades blinkande lampor i hörnen på

de signalbilder som med en pilsymbol anger att tra-

fikanter måste byta körfält.

 

Figur 3 Figuren visar de två alternativa placeringa-

rna av blinkande lampor som tillämpades vid

försöket: Påförsta signaltavlan i en normal-

sekvens med avstängning av körfält, vilket

vidförsöket alltid är en hastighetstavla eller

på de piltavlor som anger att bilföraren skall

byta körfält .

2. Signalsekvensens avslutning (sefigur 4). Genom att

tillämpa principen om att en signal gäller från den

position där den visas, skulle upphörsignalen kunna

visas direkt vid avslutningen av en avstängning. Bil-

förare kan dock uppfatta att en signalbild gäller så

fort den syns. Det är därför tänkbart att de kör in i

det avstängda körfältet om nästa synbara signalbild

visar en upphörsignal. Den senare möjligheten talar

för att upprepa avstängningssignalen nedströms av-

stängningen. Detta innebär dock att bilförarna måste

passera en fri sträcka mellan två portaler innan upp-

hörsignalen visas, vilket anses kunna leda till att bil-

förarnas respekt för signalbilden försvagas.
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Figur 4 Figuren visar de två alternativa sätten att skylta upphör av avstängning: Upprepning av

avstängningssignal vid slutet av den avstängda sträckan respektive visning av upphör-

signal även vid slutet av den avstängda körsträckan.

3. Betydelsen av signalsekvensens tändning. Detta pro-

blem är av en liten annan karaktär: Körfältssignaler-

ingen är baserad på en princip om succession och

skall principiellt ge bilföraren möjlighet att anticipera

ett kommande filbyte över en längre körsträcka. Det

kan dock inträffa situationer, där en signalsekvens

måste tändas akut och detta innebär att bilförare även

VT] MEDDELANDE 823

kan möta en avstängningssignal ganska oförberett,

som den första signalbilden i en sekvens. Just denna

problemställning är av många olika skäl svår att han-

tera experimentellt. I simulatorexperimentet nalkas

den genom att presentera olika signalsekvenser, med

varierande möjlighet till att förbereda sig för filbytet

(se figur 5).
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Figur 5 Figuren visar hur problemet med "akut upptändning" hanteras i försöket: Försökspersonerna presente-
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ras förfyra olika varianter signalsekvenser: Normalsekvens: Hastighetsrekommendationen 70 km/h vi-

sas somförsta signaltavlan, Delsekvens (1) Hastighetsrekommendation 50 km/h presenteras som denför-

sta signalen, Delsekvens (2), Piltavlapresenteras somförsta signal och Akut sekvens, Avstängningssignal

i eget körfält (mittfältet) presenteras som första signaltavla. Parentes och gråton anger den signalbild

som till följd av variation av signalsekvensernas avslutning enbart presenteras på två av de fyra kör-

sträckorna.
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2.3 Utfrågning av försökspersonerna

Förutom den experimentella studien av försöksperso-

nernas spontana reaktioner på de olika typerna av signal-

sekvenser och betydelsen av de olika utformningsdetalj-

erna för försökspersonernas förhållningssätt ansågs det

även lämpligt att ge försökspersonerna möjlighet att

VTl MEDDELANDE 823

verbalt formulera vilken betydelse de tillmätte de olika

signalbilderna och hur de tror man bör reagera för en

viss signalbild. Alla försökspersonerna utfrågades där-

för efter försökskörningarna om de olika signalbilder-

nas betydelse. Försökspersonernas synpunkter redovi-

sas i avsnitt 5 i denna rapport.
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3 Simulatorförsök med körfältssignalering

3.1 Syfte

Tidigare i rapporten (kapitel 1), beskrivs studiens två

olika syften; att undersöka bilförares spontana reaktio-

ner på MCS-signalering och att bestämma specifika ut-

formningsdetaljers påverkan av bilförarnas reaktioner.

En förutsättning för att betydelsen av de olika utform-

ningsdetaljerna kan uppskattas, är att bilförarna under

försökskörningarna tillmäter signalbilderna någon bety-

delse alls och i sin tur reagerar någorlunda konsekvent

vid presentationen av likadana signalbilder, även om de

inte i förväg informerats om signalbildens närvaro eller

om hur de skulle reagera på dem.

Om inte försökspersonerna reagerar på tavlorna kan

det inte heller utredas huruvida de olika utformnings-

detaljerna och de olika typerna av signalsekvenser på-

verkar beteendet.

De beteenden som är av intresse vid införande av

körfältssignalering är främst positionen för körfältsbytet

och försökspersonernas anpassning av hastigheten till

den som anges på signaltavlorna. Det är också av in-

tresse att identifiera problembeteenden, d.v.s. beteenden

som indikerar att signalbildernas ledningsförmåga har

varit otillräcklig: byte av körfält utan anledning, byte till

fel körfät, körning in i ett avstängt körfält och även kraf-

tiga inbromsningar på körsträckan anses vara möjliga

icke önskvärda effekter av körfältssignalering.

3.2 Metod

3.2.1 Körningarna

Körningarna genomfördes i VTTI:s körsimulator på en 3-

fältig motorväg och omfattade en samlad sträcka av ca

8 mil med totalt 392 portaler med signaltavlor. Av dessa

visade ungefär hälften signalbilder, medan signaltavlorna

på övriga portaler visades utan signalbild. Avståndet

mellan portalerna var 200 meter. Vägsträckan uppdela-

des i fyra delsträckor som påbörjades med en påfarts-

sträcka vilken omfattade ca 1000 meter och avslutades

med en avfartssträcka omfattande ca 1200 meter. På på-

fartssträckan fanns fem portaler och på avfartssträckan

fans sex. De fyra försökssträckorna var 17.400 meter

långa och omfattade 87 portaler vardera. Försökssträck-

orna hade alla motorvägsstandard, de hade tre körfält i

samma riktning och var raksträckor.

På varje delsträcka skyltades den gällande has-

tighetsgränsen enligt vanlig standard, vilket innebär att

vägskyltar med hastighetsbegränsningen 90 km/h visas

med intervaller på två kilometer utmed hela körsträckan.

Hastighetstavlorna var upphängda på portalstolpar. De
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fyra delsträckorna skilde sig genom de oberoende va-

riationerna av signaltavlornas utformning (med blink-

ande lampor i hörnen på olika signalbilder) och upphör-

signalens placering vid sekvensens slut. Innan försö-

ket, uppskattades signalbildernas synbarhet och det be-

dömdes att en signalbild kunde identifieras på ett av-

stånd av 200 m och att man redan på 400 meters håll

kunde se om det fanns en signalbild på signaltavlan. Då

avståndet mellan portaler, i vilka signaltavlorna hängde,

var 200 m vid försöket kan synavståndet även anges

som avstånd mellan portaler: från en portal ser man alltså

klart signalbilden i den följande och man kan se om det

finns någon signalbild i den därpå följande.

3.2.2 Körsträckorna

Genom att både variera förekomsten av blinkande lam-

por och utformningen av signalsekvensens upphörande

i två steg, bildades de fyra delsträckor som represen-

terade olika varianter av körfältssignalering:

Blinkande lampor på första signaltavla

(rekommenderad hastighet 70 km/h)

med upprepning av avstängningssignal

vid avstängningens slut.

Blinkande lampor på första signaltavla

(rekommenderad hastighet 70 km/h)

utan upprepning av avstängningssigna]

vid avstängningens slut.

Blinkande lampor på piltavlor (vilka an-

ger rekommenderat körfältsbyte) med

upprepning av avstängningssignal vid

avstängningens slut.

Blinkande lampor på piltavlor (vilka an-

ger rekommenderat körfältsbyte) utan

upprepningav avstängningssigna] vid

avstängningens slut.

Körsträcka 1:

Körsträcka 2:

Körsträcka 3:

Körsträcka 4:

Signalsekvensernas uppbyggnad: Inom varje utform-

ningsvariant av körfältssignaleringen visades sex olika

signalsekvenser. Som framgår av figur 6 visades två

olika signalsekvenser enbart en rekommenderad hastig-

het i det relevanta körfältet (mittfältet). Signalbilden med

rekommenderad hastighet på 70 km/h visades fyra

gånger på vardera körsträckan och även de två signal-

bilder med hastighetsrekommendationen 50 km/h i mitt-

fältet, och pil följt av avstängning av ett irrelevant kör-

fält visades fyra gånger.
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De övriga fyra signalsekvenserna (se figur 7) innehöll

signalbilder som indikerar avstängning av det egna kör-

fältet (mittfältet) och ett annat körfält. Dessa fyra sig-

nalsekvenser visades två gånger under försöket på varje

delsträcka (en gång med öppet vänster körfält och en

gång med öppet högerkörfält). Blinkande lampor pre-

senterades, beroende på delsträcka på olika signalbilder.

I figur 7 visas blinkande lampor på 70-tavla i vänster

panel och blinkande lampor på piltavlor i höger panel.

Upprepningen av avstängningssignalen visades till 2 del-

sträckor medan signalen inte upprepades på 2 andra

delsträckor. Detta anges i figur 7 med en parentes om

denna signalbild.

På varje delsträcka visades på så sätt totalt 16 signal-

sekvenser av vilka åtta innehöll avstängning av det egna

körfältet (mittfältet) och åtta enbart rekommenderade en

viss hastighet i det egna körfältet (mittfältet).

Hastighetssignalering

C

    

Figur 6

s ©) 8

soll solflc

C

  

Figuren visar de två signalsekvenser som enbart innehåller hastighetsrekommendation.

Vardera sekvens presenteradesfyra gångerpå varje delsträcka.
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Figur 7
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Signalering av avstängning
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Figuren visar defyra signalsekvenser med avstängning av körfält: Normalsekvens, (1),

delsekvens(2) och akut sekvens. Till vänster visas varianten med blinkande lamporpåförsta signal-

tavla till höger visas varianten med blinkande lampor på piltavlor som anger att det skall bytas

körfält. Medparentes anges avstängningssignalen. vilken upprepas på två delsträckor och inte upp-

repas på två andra delsträckor.
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180 meter). Syftet med att variera längden var både att

öka realismen i försöket och att göra det möjligt att ut-

reda huruvida försökspersonerna skulle byta körfält vid

3.2.3 Blockering av körfältet

På körsträckan nedströms avstängningssignalen marke-

rades avstängningen med koner i det avstängda körfältet.

Avspärrningens längd varierade med avseende på var den avstängningen och inte vid signalbilden.

började (30 respektive 90 meter efter avstängningssig- Ett prov på hur körfältssignalering tog sig ut i simu-

nalen) och var den slutade (efter 40, 100, 120, 150 eller latorföröket ges på de tre följande bilderna:

 

Bild 1 Hastighetsrekommendation 70 km/h med hastighetsbegränsning på portal.

 

Bild 3 Avstängningssignalen i en akut sekvens med hinder i avstängt körfält.
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3.2.4 Försökspersoner

I försöket deltog 24 försökspersoner, 12 män och 12

kvinnor. De var anställda på VTT eller SGI och avlöna-

des med 500 kr för sin insats. Försökspersonernas ål-

der var mellan 23-51 år med en medelålder på 31.7 år.

Alla hade haft körkort sedan 18 års ålder. Den årliga

körsträckan uppgavs av försökspersonerna vara 800-

2 500 mil/år. Medelvärdet för årlig körsträcka var 1 200

mil. Ingen försöksperson hade tidigare genomfört simu-

latorförsök. De som rekryterades på VTT var alla nyan-

ställda utan relation till beteendeforskning eller körsimu-

lering. En försöksperson rapporterade illamående efter

försökskörningarna, en annan blev illamående direkt och

fick ersättas av en reservförsöksperson.

3.2.5 Instruktion

Innan försökskörningarna fick alla försökspersoner köra

ca 10 minuter på en 2-fältig landsbygdsväg för att be-

kanta sig med simulatorn. Efter detta fick de läsa den

skrivna instruktionen (bilaga 1). Därefter läste försöks-

ledaren instruktionen högt och säkerställde att försöks-

personen hade förstått den. Som framgår av bilaga 1

instruerades försökspersonerna om att: "köra som du

brukar göra på en verklig motorväg" och om att "nor-

malt ligga i mittfilen", den senare delen av instruktionen

var av rent försökstekniska skäl. Försökspersonerna

informerades inte om körfältssignaleringens närvaro el-

ler signalbildernas betydelse och försöksledarna disku-

terade inte heller signaltavlorna eller deras betydelse med

försökspersonerna.

3.2.6 Genomförande

Alla försökspersonerna körde alla fyra delsträckorna.

Turordningen var balanserad, så att man när man ana-

lyserar hela materialet inte skall se effekter av körsträc-

kornas turordning. Det var viktigt för experimentets

genomförande att försökspersonerna körde i mittfältet,

då signalsekvensernas uppbyggnad var baserat på detta.
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Försökspersonerna var instruerade om att normalt ligga

i mittfältet och om de inte återvände till mittfältet under

de första 200 metrarna efter en upphörsignal, d.v.s. ned-

ströms den signalen, gavs de automatiskt en påminnelse

om att byta till mittfilen. Denna påminnelse gavs vid två

tillfällen under hela försöket.

Under försöket hände det vid två tillfällen att säker-

hetssystemet utlöste till följd av för kraftig rörelse. Detta

inträffade vid påfart och har troligen ingen betydelse för

körningen på raksträckan, som avhandlas i denna rap-

port.

Det inträffade också ett fall, där bilden frös och

försöksledarna rapporterade att en försöksperson stan-

nade på körsträckan utan anledning. Då hastighetsdata

inför analysen summeras över 200-meter intervaller be-

tyder detta att det i analysen inngår ett par 200-meters

intervall där hastigheten är mycket låg.

3.3

Under försöket registrerades varje försökspersons has-

tighet och sidolägesposition med frekvensen 10 Hz.

Dataunderlaget som är grund för analysen av för-

sökspersonernas körbeteende är positionen för fältbyten,

vilken anges i meter. Dessutom registreras de körfält

som fältbytet berör (från och till). Alla fältbytespositioner

anges som avståndet till den närmaste avstängnings-

signalen. Som fältbytestel registreras fältbyten som sker

på en körsträcka uppströms en signaltavla utan signal-

bild, vid en signalsekvens med enbart hastighetsrekom-

mendation eller till fel körfält.

Förutom försökspersonernas hastighet i 200-meters

intervallerna mellan portalerna har även retardationer

23.0 m/s? registrerats och dessa redovisas. Det är dock

tveksamt om den i körsimulatorn uppmätta retardationen

kan omräknas till densamma i en vanlig bil, då simula-

torn rör sig på ett annat sätt. I körsimulatorn kan retar-

dationer av den storlek som analyseras dock enbart

uppnås med en hård bromsreaktion.
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4 Resultat

4.1 Byte av körfält

Studien omfattar två olika typer av körfältsbyten: de som

sker vid signalsekvensens början från mittfältet. Ett

korrekt fältbyte skall i detta fallet ske uppströms en av-

stängningssignal. Den andra typen av körfältsbyten, är

de som sker vid signalsekvensens avslutning till mitt-

fältet, där försökspersonerna är instruerade om att "nor-

malt köra". Dessa fältbyten skall ske nedströms avstäng-

ningen. Om inte försökspersonen har bytt tillbaka till

mittfältet 200 meter efter det att upphörsignalen har

passerats påminns de om att byta tillbaka till mittfältet

(se avsnitt 3.2).

Positionen för fältbyten av den första typen, körfälts-

byte vid signalsekvensens början, beräknas som avstån-

det till den första avstängningssignalen uppströms denna.

Om ett fältbytet har skett efter det att avstängnings-

signalen har passerats fås ett negativt värde.

Positionen för den andra typen av körfältsbyten, byte

vid signalsekvensens avslutning, beräknas som avstån-

det till den senaste avstängningssignalen. Negativa vär-

den fås om ett körfältsbyte har skett uppströms (se-

naste) avstängningssignal(en).

Förutom ett mindre antal felaktiga fältbyten av de

ovan nämnda typerna har ett mindre antal andra fält-

bytesfel noterats under försöket. Dessa behandlas sär-

skilt i avsnitt 4.

4.1.1 Körfältsbyten uppströms avstängnings-

signaler: Byte från mittfältet vid signal-

sekvensens början

Under hela försöket har totalt 768 signalsekvenser med

avstängning av mittfältet visats och ett motsvarande antal

med enbart hastighetsrekommendation. Antalet regist-

rerade korrekta fältbyten vid signalsekvensens början

d.v.s. från mittfältet till korrekt val av körfält uppströms

första avstängningssignalen var 763. I de resterande fem

fallen har i tre fall fältbyte skett nedströms avstängnings-

signalen och i två fall har inget fältbyte registrerats som

med rimlighet kan relateras till avstängningen, d.v.s. där

ingen relevant signalbild (t.ex. en piltavla) har varit syn-

lig.
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Medelavståndet uppströms en avstängningssignal har

beräknats för alla försökspersoner för de två delsträckor

där signalbilderna vid signalsekvensernas början skilt sig

genom placeringen av blinkande lampor på tavlorna.

Som framgår av tabell 1 sker körfältsbyten vid både

utformningsvarianter mer än 200 meter uppströms av-

stängningssignalen utom vid "akut sekvens" där fältbytet

sker på den senare delen av 200-meter sträckan upp-

ströms avstängningssignalen även om signalen syns på

200 meters avstånd. Medelpositionen varierar något, men

inte på ett sådant sätt att det kan dras slutsatser om be-

tydelsen av placeringen av blinkande lampor.

Tabell 1 Medelavståndet till avstängningssignal vid

byte från mittfältet Överst visas resultatet för

delsträckor där blinkande lamporfinns på 70-

tavlanförst i sekvensen, nederst visas delsträc-

kor med blinkande lampor på piltavlor, som

anger att det skall bytas körfält. Medelavstån-

det i varje cell är baseratpå 96 observationer.

Typ av Signalsekvens
 

normal del(1) del(2) akut

 

Blink-på- 730 257 m 263 m 244 m 87 m

 

Blink-på-pil 273 m 267 m 222 m 80 m
       

Figur 8 visar det samlade antalet körfältsbyten inom olika

50-meters intervall uppströms avstängningssignalen, för

de två utformningsalternativen, blinkande lampor på 70-

tavlor respektive blinkande lampor på piltavlorna. Vid de

signalsekvenser, som har avstängningssignal som för-

sta signalbild (akut sekvens) sker drygt hälften av alla

körfältsbyten 100-50 meter uppströms avstängnings-

signalen. Vid akut sekvens presenteras inga signalbilder

med blinkande lampor och den lilla skillnaden som finns

kan enbart indirekt sett relateras till signaltavlornas ut-

formning.
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Figur 8 Figuren visar antaletfältbyten på olika avstånd till avstängningssignalen för de två utformningsvarianterna

av signalsekvenser: Blink på 70-tavla (överst) och Blink på piltavlor (nederst). Avståndet 0 anger avstäng-

ningssignalens position, staplarna anger signalsekvensens längd (se figur 2).

24 MEDDELANDE 823



För övriga signalsekvenser, normal, del (1) och del (2)

gäller att i utformningsvarianten med blinkande lampor

på 70-tavlan sker enbart 64 fältbyten i 200-meter inter-

vallet uppströms avstängningssignalen medan 216 byten

sker innan piltavlan i mittfältet passeras och åtta byten

sker tidigare än detta. I utformningsvarianten med blink-

ande lampor på piltavla sker 73 byten efter det att pil-

tavlan i mittfältet har passerats, 202 fältbyten sker innan

piltavlan passeras och 12 byten sker ännu tidigare.

De två utfomningsvarianterna tycks inte påverka

försökspersonernas fältbytesposition avsevärt. Oavsett

blinkande lampor på piltavlor eller 70-tavlor förhåller sig

försöksbilisterna ganska konsekvent: Merparten av alla

byten sker i 200-meters intervallet innan piltavlan, medan

drygt 25 % av alla fältbyten sker nedströms piltavlan. I

de tre fall bytet har skett nedströms avstängningssig-

nalen var utformningsvarianten blinkande lampor på pil-

tavlor och signalsekvensen var i ett fall akut och i två

fall visades piltavlan i mittfält som första signalbild (del-

sekvens (2))

4.1.2 Bytespositioner nedströms avstängnings-

signal: Byte till mittfält efter signalsekvens-

ens avslutning

Det kan tyckas självklart att bilister som har förstått

 körfältssignaleringens innebörd endast av en händelse

kan råka passera en avstängningssignal i det egna kör-

fältet. Det är dock inte helt självklart att samma försöks-

personer inte kan tänka sig att köra in i ett avstängt kör-

fält om inte avstängningssignalen är synlig. Om en upp-

hörsignal syns på närmaste portal och inget hinder syns

på vägbanan fram till denna signaltavla, kan situationen

invitera till ett fältbyte redan uppströms upphörsignalen.

Detta förhållningssätt innebär i princip att försöksper-

sonerna inte anser att avstängningssignalen gäller helt

fram till nästa signalbild och att upphörsignalen inte måste

passeras innan körfältsbytet sker. Detta kan vara en an-

ledning till att upprepa avstängningssignalen även efter

ett hinder. Detta innebär att körfältet uppströms upphör-

signalen alltid är fritt från hinder (se figur 4). Under

försöket testades försökspersonernas förhållningssätt vid

två olika typer av avslutning är av en signalsekvens: Upp-

hörsignal nedströms sträcka med hinder respektive upp-

hörsignal nedströms fri sträcka.
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Bytespositionen vid avslutningen av en signalsekvens

beräknas som bytesavståndet nedströms senast passe-

rade avstängningssignal Ett bytesavstånd >200 meter

visar att fältbytet har skett nedströms upphörsignalen

medan byten med ett lägre värde än 200 meter visar att

fältbytet har skett på körsträckan mellan avstängnings-

signalen och upphörsignalen. Detta har dock olika inne-

börd beroende på signalsekvensens avslutning. På alla

körsträckor var körsträckan nedströms första avstäng-

ningssignal försedd med koner för att markera ett hin-

der. På körsträckor där avstängningssignalen upprepas

nedströms hindret, är körfältet fritt från hinder efter

senaste avstängningssignalen. På körsträckor, där av-

stängningssignalen visas enbart uppströms hindret, fram-

träder en större eller mindre del av körfältet uppströms

upphörsignalen som fysiskt avstängt.

Av tabell 2 framgår det att medelavståndet för fält-

bytet påverkas av hur signalsekvensen avslutas.

Tabell 2 Medelavstånd till avstängningssignal vid kör-

fältsbyte vid signalsekvensens avslutning.

Överst visas varianten med avstängning av

fritt körfält, nederst vises varianten med upp-

hörsignal strax nedströms hindret (se även fi-
gur 4). Medelavståndet i varje cell är baserat

på 96 observationer, fyrafrån varjeförsöksper-

 

 

 

SQn.

normal del(1) del(2) akut

fri sträcka 131 m 127 m 128 m 119 m

sträcka med 204 m 231 m 182 m 190 m

hinder
       

Om det visas en avstängningssignal uppströms en fri

sträcka byter försökspersonerna konsekvent fält upp-

ströms upphörsignalen och på ett större avstånd till

denna än om det på sträckan finns ett hinder. De relativt

korta medelavstånd vid fältbyte även på sträcka med

hinder antyder att hinder på den avstängda sträckan är

det som hindrar försökspersonerna från att byta körfält

inte det att man väntar till efter upphörsignalen. Antalet

fältbyten på olika avstånd nedströms senast presenterade

avstängningssignal (se figur 9) visar detsamma.
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Figur 9 Antal körfältsbyten i olika avstånd nedströms senast presenterade avstängningssignal beroende på hur
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signalsekvensen avslutas, upprepning av avstängningssignal och upphörsignal efter en fri 200-meters sträcka

(överst) och upphörsignal direkt nedströms körsträcka med hinder (nederst). Avståndet 0 anger i båda figu-

rerna position för senast passerade avstängning.
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Av de totalt 766 fältbyten, som har ägt rum vid avslut-

ningen av en signalsekvens har 503 byten till mittfältet

skett uppströms upphörsignalen och 261 byten har skett

nedströms upphörsignalen. Därtill kommer två byten,

som har skett sent: Först sedan försökspersonen hade

blivit påmind om att byta till mittfältet. Uppdelat på de

två olika typerna av avslutning skiljer sig bytesfrek-

venserna avsevärt, 331 fältbyten har skett uppströms

upphörsignalen och 52 nedströms upphörsignalen, i den

utformningsvariant där delsträckan innan upphörsignalen

är fri från hinder. I det fall där det finns hinder på del-

sträckan uppströms upphörsignalen har 172 byten skett

uppströms och 211 nedströms upphörsignalen. Resul-

tatet tyder på att försökspersonerna inte har uppfattat

att avstängningssignalen var gällande ända fram till upp-

hörsignalen, utan att man kunde byta körfält uppströms

upphörsignalen om mittfältet var fritt från hinder. I ut-

formningsvarianten med hinder på sträckan mellan av-

stängningssignal och upphörsignal har fältbyte därför i

allmänhet skett senare, efter passage av hindret, än vid

utformningsvarianten med fri sträcka uppströms upp-

hörsignalen.

4.2 Felaktiga körfältsbyten

I analysen ovan redovisas sex fältbytestel: I tre fall har

avstängningssignalen vid signalsekvens början passerats,

i ett fall har en försöksperson bytt körfält uppströms

upphörsignalen och "kört in i konerna" och i två fall har

försökspersoner blivit påminda om att byta tillbaka till

mittkörfältet. Man kan diskutera om detta är mycket eller

lite och om motsvarande frekvenser kan förväntas i

verklig trafik. Om beteendet observeras i ett simulator-

försök, där försökspersonerna inte belastas av någon

annan uppgift än just att följa körfältssignaler, kan bete-

endet enligt författarens uppfattningen, rimligen förvän-

tas förekomma i verklig trafik.

Det samlade antal fältbytesftel uppgår dock till 12.

Detta beror på att ytterligare sex fältbyten utanför om-

rådet av MCS-signalsekvenser även har registrerats.

Dessa sex fältbyten (fältbytesfel) fördelar sig på tre fall

av fältbyte vid en signalsekvens som visar hastighets-

rekommendation och alltså inte kräver fältbyte. I samt-

liga tre fall har signalbilderna visat 50 km/h hastighets-

gräns med piltavla i ett för försökspersonen irrelevant

körfält (se figur 6). Vid tre andra tillfällen har försöks-

personerna "'vinglat mellan körfälten". De har bytt kör-

fält uppströms en signalsekvens med avstängningssignal,

men till fel körfält. Närmare signalen har de bytt tillbaka

till mittfältet och därifrån hunnit byta till rätt körfält upp-

ströms avstängningssignalen.
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4.3 Sammanfattning: Fältbyten

Analysen av försökspersonernas fältbytesbeteende vi-

sar att avstängningssignal enbart har passerats vid fyra

tillfällen, vid tre tillfällen vid signalsekvensens början

(nedströms första avstängningssignal) och vid ett till-

fälle vid signalsekvensens avslutning, där fältbytet har

skett uppströms en avstängningssignal.

Om det senare fallet har också försöksledaren note-

rat att försökspersonen körde in i hindret (mellan kone-

rna på den avstängda körsträckan). Om man bortser från

signalsekvensen: "Akut sekvens", där alla fältbyten vid

signalsekvensens början har skett på körsträckan mel-

lan senaste portalen med släckt signal och portalen med

avstängningssignal har ungefär 75 % av alla fältbyten vid

signalsekvensernas början skett uppströms piltavlan i

mittfältet och motsvarande 25 % nedströms denna sig-

nalbilden.

Skillnader i bytesposition mellan de två olika utform-

ningsalternativen av signalsekvensernas första signal-

bilder (blinkande lampor på 70-tavla respektive på pilt-

avla) har inte påvisats. Däremot tycks utformningen av

signalsekvensens avslutning påverka försökspersoner-

nas beteende. Enbart i 52 fall har byte till mittfältet skett

nedströms upphörsignalen om körfältet uppströms

denna signaltavla var fritt från hinder, mot 211 fall vid

de tillfällen, då det fanns ett hinder i körfältet uppströms

avstängningssignalen.

I det enstaka fall då en försöksperson körde in i hind-

ret (in mellan konerna) inträffade detta på en körsträcka

av den senare typen d.v.s. där upphörsignalen visas vid

slutet av en körsträcka med hinder.

Försökspersonerna visar i sitt körbeteende ett gan-

ska konsekvent förhållningssätt gentemot avstängnings-

signalen. Försökspersonernas beteende tyder på att de

anser att man inte kör mot en avstängningssignal, men

gärna kör in i ett avstängt körfält om detta är fritt från

hinder och nästa signalbild visar en upphörsignal. Detta

innebär att försökspersonerna troligen inte ansåg att en

signal var gällande på hela sträckan fram till nästa signal-

tavla. Försökspersonernas körbeteende tyder på att de

förstod signalbildernas symbolspråk, men inte innebör-

den av körfältssignaleringen: Att signalbilden gällde hela

sträckan fram till nästa signalbild.

Vid utfrågningen av försökspersonerna efter kör-

ningarna (se även avsnitt 5) angav alla försökspersoner

dock att man skall byta körfält så fort man ser (fem för-

sökspersoner) eller innan man passerar piltavlan i det egna

körfältet (17 försökspersoner). Enbart två försöksper-

soner sade vid utfrågningen att man vid signalsekvensens

avslutning skulle vänta med att byta körfält till dess att
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upphörsignalen hade passerats, medan ett flertal (25 för-

sökspersoner) sade att man kunde byta körfält redan

efter passage av senaste avstängningssignal. Avstäng-

ningssignalen tycks vara en kraftfull signal, som man

inte gärna passerar, medan piltavlor och upphörsignal

inte tycks ha samma dignitet, även om försöksperso-

nernas verbala utsagor efter försöket visar att de till-

mäter signaltavlorna betydelse.

Enligt de verbala rapporterna anser också försöksperso-

nerna att tavlorna som anger rekommenderad hastig-

het anger gällande hastighetsgräns och merparten för-

sökspersoner sade också att de vid en sådan tavla skulle

reducera hastigheten till den som signaltavlan angav.

4.4 Hastighet

Den gällande hastighetsgränsen var densamma på alla

körsträckor, 90 km/h, vilket trafikanterna informerades

om genom konventionella hastighetsbegränsningstavlor

på portalstolparna vid påfarten till motorvägssträckan

och därefter med två kilometers mellanrum längs hela

sträckan. På drygt hälften av den samlade körsträckan

rekommenderade dock körfältssignaltavlorna en lägre

hastighet, på antingen 70 km/h eller på 50 km/h avsnitt.

Medelhastigheten på körsträckan var, för att vara en 3-

fältig motorvägssträcka utan trafik, anmärkningsvärd

låg, den var 71.6 km/h och varierade mellan 57.4 och

89.2 för de olika försökspersonerna.

4.4.1 Hastighet på fria körsträckor och på kör-

sträckor med hastighetsrekommendation

Den relativt låga medelhastigheten under försökskör-

ningarna visar att försökspersonerna både hade vilja och

förmåga att hålla en ganska låg hastighet under de drygt

80 km:s körning som försöket omfattade. Hastighets-

rekommendationen på körfältssignalerna påverkade ock-

så hastigheten. Tabell 3 visar medelhastigheten på tre

olika typer av delsträckor: Delsträckor med släckta sig-

naltavlor och delsträckor med signalsekvenser med en-

bart hastighetsrekommendation i det egna körfältet, vil-

ken kan vara på 70 km/h eller på 50 km/h.
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Tabell 2 Tabellen visar medelhastigheten på de fyra

körsträckor uppdelad på delsträckor utan

hastighetsrekommendation delsträckor med

hastighetsrekommendation på 70 km/h och

delsträckor med rekommenderat 50 km/h i

 

 

 

 

mittkörfältet.

körstr. 1 körstr. 2 körstr. 3 körstr. 4

km/h km/h km/h km/h

ingen signal- 14.7 18.9 19.2 82.2

bild

70 km/h 13.7 74.2 73.4 18.8

signalbild

50 km/h 61.3 60.5 62.6 ingen

signalbild obs.
       

Tabellen visar en ganska stor hastighetsskillnad på de

körsträckor där signaltavlorna är tomma. Dessa sträc-

kor hade under försöket mycket varierande längd och

det är troligen detta som har orsakat hastighetsskillnaden.

Genom ett oförlåteligt fel i försöket, vilket innebär att inga

signalbilder med hastighetsrekommendationen 50 km/h

har visats på körsträcka 4, uppnås ett visst stöd för detta

antagande: På körsträcka 4 där avståndet mellan de olika

signalsekvenserna är relativt stort och de fria körsträcko-

rna i sin tur längre, observeras även en allmänt högre

hastighetsnivå. På de övriga körsträckorna ses i prakti-

ken ingen hastighetsskillnad på de delsträckor, där hastig-

hetsrekommendation ges, utan enbart på de fria kör-

sträckorna. Medelhastigheten på delsträckor med hastig-

hetsrekommendation är dock något högre än den has-

tighet som rekommenderas på signaltavlorna.
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4.4.2 Hastighetsnivå genom de olika signal-

sekvenserna med avstängt mittkörfält

På varje körsträcka visades, förutom signalsekvenser

med rekommenderad hastighet, fyra olika signalsekvenser

där mittfältet avstängdes och som alltså krävde kör-

fältsbyte. Dessa signalsekvenserna simulerar olika upp-

tändningssekvenser och sekvenserna inleds därför med

olika signalbilder och har även olika längd (se figur 6).

Gemensamt för alla signalsekvenser är en avstängnings-

signa] och en upphörsignal, i övrigt skiljer sig signal-

sekvenserna i avseende till antalet upptända signalbilder

uppströms sträckan med hinder avstängningen. Antalet

signalbilder uppströms avstängningen kan förutom fält-

bytesposition ha betydelse för försökspersonernas has-

tighetsanpassning d.v.s. huruvida de följer hastighets-

rekommendationen på 50 km/h under hela signalsek-

vensen.

I figur 10 ses hastighetsprofilen genom de olika ty-

per av signalsekvenser på de fyra olika körsträckorna.

Hastighetsprofilen anger den medelhastighet som har

uppmätts i 200-meters intervallet nedströms den signal-

bild, som anges på figuren.

Varje hastighetsvärde har baserats på enbart 48 ob-

servationer, varje försöksperson har genomkört sekven-

sen 2 gånger, och skillnaden mellan de olika körsträckorna

kan till stor del bero på lite godtycklig variation i hastig-

heten.

Körsträcka 1: Blink på 70-tavla, upphörsignal efter fri sträcka
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Körsträcka 1: Blink på 70-tavla, upphörsignal efter fri sträcka
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Körsträcka 2: Blink på 70-tavla,upphörsignal efter sträcka med hinder
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Körsträcka 4: Blink på piltavlor, upphörsignal efter sträcka med hinder
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Figur 10 Hastighetsprofil genom signalsekvenserna: Figuren visar medelhastigheten i 200-meter intervallet

nedströms den signalbild som anges ifiguren.
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4.5 Diskussion av hastigheterna

Den allmänt låga hastighetsnivån som observerats i för-

söket kan ge anledning till att validiteten av hastigheten

i ett simulatorförsök ifrågaställs. I tidigare genomförda

valideringsstudier för 2-fältig landsbygdsväg [Harms,

1993 och Alm, 1995] fanns medelhastigheter i kör-

simulatorn på ca 80 km/h respektive ca 85 km/h. Dessa

medelhastigheter stämde väl överens med den medel-

hastighet som uppmättes på den motsvarande verkliga

vägsträckan i dessa studier. En senare valideringsstudie

genomfördes på en 3-fältig tunnelsträcka utan trafik. I

den studien var hastigheten något högre i simulatorn än

på den verkliga tunnelsträckan. Medelhastigheten på den

simulerade tunnelsträckan var strax över 80 km/h [Törn-

ros, 1996].

Den allmänna tendensen i körsimulatorer är en lite

högre hastighet än i verkligheten och det är därför knap-

past troligt att de exceptionellt låga hastigheterna som

fanns i detta försök är "en simulatoreffekt". Orsaken till

att hastigheterna i den nu aktuella studien ligger på en

relativt låg nivå, även på delsträckor utan signalbilder,

är troligen att de fria sträckorna, där ingen signalbild är

synlig, är ganska korta - från 200-800 meter.

En annan möjlig förklaring till den låga medelhas-

tigheten kan dock vara att försökspersonerna inte kla-

rade av att köra särskilt fort om de skulle hinna med att

identifiera de olika signalbilderna och reagera rätt på dem,

om så är fallet är det inte helt otänkbart att körfälts-

signalering kan ha en hastighetsreducerande effekt. Detta

kan dock enbart testas genom att jämföra trafikflödet

vid körfältssignalering och utan körfältssignalering.

4.6 Inbromsningsbeteende

Förutom medelhastighet och hastighetsprofil har för-

söksbilisternas inbromsningsbeteende analyserats. Un-

der försöket gjordes inga mätningar av försöksperso-
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nernas användning av bromspedalen, men efterföljande

har en retardation >3 m/s? ansetts indikera att aktiv

bromsning har skett.

En uppräkning av alla inbromsningar under försöket

visade ett samlat antal av 591 inbromsningar >3 m/sek?.

Dessa inbromsningar fördelar sig jämt med 295 in-

bromsningar på körsträckor med blink på 70-tavlor och

296 på körsträckor med blink på piltavlor. Fördelningen

av inbromsningar mellan försökspersonerna var inte

jämn, den varierar mellan 0 inbromsningar för en enskild

försöksperson till 79. Ser man enbart de 41 inbroms-

ningar som är >7 m/s? orsakades 16 av dessa av en

enskild försöksperson medan de resterande 25 orsaka-

des av nio olika försökspersoner. Övriga 14 försöksper-

soner hade inga inbromsningar >7 m/s?.

Även dessa inbromsningars fördelning på körsträc-

kor var ganska jämn. Sjutton inträffade på sträckor med

blink på 70 km/h tavla och 24 inträffade på sträckor med

blink på piltavlor. Merparten av de 41 hårda inbroms-

ningarna inträffade vid en akut signalsekvens (17) and-

ra inträffade i övergångszonen till signalsekvenser, d.v.s.

på sträckan mellan en släckt signal den första tända sig-

nalen i en sekvens. Under knappt 2000 km är kanske

drygt 600 inbromsningar inte mycket, det motsvarar en

bromsning för varje 3-4 km. Med tanke på en 3-fältig

motorvägssträcka utan annan trafik kan inbromsninga-

rna knappast ha annan orsak än just körfältssignale-

ringen. Författaren av denna rapport har ingen kunskap

om studier av inbromsningsfrekvenser i trafik som skulle

vara lämpligt att jämföra med.
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5 Försökspersonernas verbala rapporter

Omedelbart efter försökets genomförande utfrågades

försökspersonerna om deras uppfattning om körningen,

hur realistisk det kändes och hur svårt det kändes. Där-

efter fick försökspersonerna se de olika signalbilderna

och de utfrågades om varje signalbilds betydelse och om

vad man skulle göra när man såg en sådan bild (se bi-

laga). Därefter fick de se en skiss av en vägsträcka med

denna bild och en bil, och ombads förklara hur man

skulle köra i den här situationen. Utfrågningen baserades

på ett intervjuschema med både öppna och fasta svars-

alternativ. Bilaga 2 visar intervjuschemat med en redo-

visning av försökspersonernas svar. Här redovisas i kort-

het försökspersonernas verbala rapporter.

5.1 -Om körningen

De flesta försökspersonerna fann att körningen verkade

realistisk och alla tyckte det var lätt att följa instruktio-

nen. De som preciserade vad som kändes annorlunda

nämnde bristen på annan trafik och en försöksperson

nämnde att man nog inte körde helt som man skulle göra

"på riktigt". Enbart en försöksperson nämnde att det var

svårt att förstå skyltarna första gången man såg dem.

5.2 Om de olika signalbilderna

5.2.1 Avstängningssignalen

Alla försökspersonerna tycks ha förstått innebörden av

avstängningsskylten. Även om enbart nio svarade att det

betydde avstängd fil eller avstängt körfält, var dock de

andra förslagen av samma typ. Nitton försökspersoner

uppgav att de bytte körfält så fort de såg denna signal-

bild medan fem sade att de bytte innan de passerade

signalbilden. Detta stämmer väl överens med försöks-

personernas körbeteende under försöket.

5.2.2 Signalbilden rekommenderat fältbyte/pil-

tavla

Samtliga försökspersoner menade att signalbilden be-

tydde att man skulle byta körfält. Försökspersonerna

hade delade meningar om lampornas betydelse. Ingen

av de åtta försökspersoner som uppgav att skylten änd-

rade betydelse, om den var försedd med lampor, upp-

gav dock någon ändrad betydelse - om inte man menar

att "lite mer akut" och "lite mer en varning" innebär att

försökspersonen uppfattar en ändring i betydelsen. De

övriga förslagen till ändrad betydelse refererade till skylt-

ens synbarhet. De flesta försökspersonerna uppgav att

de skulle byta körfält så fort de såg signalbilden. En

mindre grupp sa att de skulle byta körfält innan de pas-

serade signalbilden. Dessa utsagor stämmer ganska då-
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ligt överens med försökspersonernas körbeteende un-

der försöket där drygt 25 % av alla körfältsbyten skedde

nedströms piltavlan.

5.2.3 Hastighetsskyltningen

Ingen tvivlade på vad skyltningen betydde: Vid 70 signal-

bilden gäller hastigheten 70 km/h oavsett blinkande lam-

por eller inte. Alla sade att skylten visade hastighets-

gränsen och alla sade att de skulle reducera hastigheten

till 70 km/h där skylten visades. En försöksperson me-

nade dock att han/hon först trodde att det var 70 meter

till någonting. Av de sju personer som uppgav att skyl-

ten förändrade betydelse om den var försett med lam-

por, nämnde enbart två något som kunde peka på bety-

delsen: "en mer speciell varning" och "högre tillåten

hastighet", medan de övriga förslagen avsåg skyltens

synbarhet. Även det lite knepiga skyltningsfallet med 50

km/h på signalbilden och 90 km/h på en hastighetstavla

på portalstolpen gav inga inkonsekventa svar. "Normalt

90 nu 507" är essensen i svaren och alla utom en sade att

de skulle reducera hastigheten till 50 km/h. Det stora

flertalet menade att signalbilden och inte hastighetstav-

lan på portalstolpen angav hastighetsgränsen. En försöks-

person sade dock att man kunde fortsätta i 90 och att

90 km/h var gällande hastighetsgräns. En försöksper-

son var av åsikten att skyltningen inte var bra.

5.2.4 Upphörsignalen

Även upphörsignalen gav anledning till samstämmiga

uppfattningar, "körfältet öppet" var det mest frekventa

svaret och alla försökspersoner menade att man inte

skulle göra något speciellt om tavlan presenterades. En-

bart en försöksperson var av den åsikt att man skulle

byta körfält efter passage av upphörsignalen medan 20

menade att man kunde byta körfält så fort man hade

passerat senaste avstängningssignal.

5.2.5 Signalsystemets nytta

Försökspersonernas förslag till hur signalbilderna kunde

användas var i enlighet med de som skyltarna är tänkta

att användas för, men en försöksperson anmärkte dock

på att mer skyltning behövdes om det fanns "folk" vid

ett "vägarbete" och en nämnde möjligheten att man skulle

kunna missa signalen i en trafikmiljö med andra skyltar

och annan trafik. De skyltar i vägmärkesförordningen

som försökspersonerna tyckte påminde om körfälts-

signaler var i stort 1.3-serien, vita pilar på blå bakgrund,

men även vägarbetsskyltning ansågs påminna om kör-

fältssignalering.
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5.2.6 Spontana kommentarer

Spontant nämnde nio försökspersoner i sin slutkommen-

tar att de saknade hastighetsskyltning efter körfälts-

signaleringens upphörande. Det var tydligen inte så själv-
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klart att motorvägens vanliga hastighetsgräns skulle gälla

där, eller att de upprepade hastighetsbegränsningstav-

lorna gällde om inga signaltavlor visades på vägsträckan.
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6 Avslutande diskussion

De 24 försökspersoner som tog del av simulatorförsöket

reagerade alla spontant på signalbilderna. I allmänhet

visade försökspersonerna både genom sitt körbeteende

och i sina verbala utsagor att de uppfattade signaltavlorna

ungefär såsom de ska uppfattas. Enbart i tre fall hände

det att någon försöksperson passerade en avstängnings-

signal vid signalsekvensens början och enbart i ett fall

körde en försöksperson in i hindret i ett avstängt kör-

fält.

Att uppfatta signalbilderna korrekt är dock inte helt

det samma som att uppfatta innebörden av körfälts-

signaleringen. Försökspersonerna tycks inte ha uppfat-

tat att signalbilderna gällde på hela sträckan fram till nästa

signaltavla och de flesta försökspersonerna bytte tillbaka

till mittfältet vid avstängningens avslutning uppströms

upphörsignalen, om detta var möjligt. Även om körfältet

inte hela körfältet var fritt från hinder byttes fält efter

hindret och det genomfördes ett stort antal fältbyten

uppströms upphörsignalen och alla försökspersonerna

- utom två - sade också att man kunde göra detta.

Försökspersonernas beteende skiljer sig från deras

verbala utsagor (efter försöket) på en punkt. Medan

enbart drygt 75 % av alla fältbyten vid signalsekvensens

början hade skett uppströms piltavlan (för körfältsbyte)

sade alla försökspersoner när de utfrågades om denna

signalbild, att man skulle byta körfält så fort man såg

eller innan man passerade signalen. Alla försöksperso-

ner utom en sade också att den på körfältssignalen an-

givna hastigheten visade hastighetsgränsen, medan en-

bart en försöksperson alltså angav att det enbart var en

rekommendation. Hastighetsrekommendationen tycks

också påverka försökspersonernas hastighetsnivå. Det

kördes långsammare på delsträckor med hastighets-

rekommendation än på de delsträckor, där signaltavlorna

är släckta. Hastighetsnivån på båda dessa delsträckor

och under körningarna i sin helhet var dock ganska låg.

Detta orsakas troligen av att de fria körsträckorna, d.v.s.

där signaltavlorna är släckta var ganska korta under

försöket, men det kan inte uteslutas att den extra upp-

gift, som läsningen av signalbilderna var, bidrog till den

låga hastighetsnivån.
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Genom att efter försöket registrera hastighetsreduktioner

>3 m/s? har knappt 600 inbromsningar kunnat identifie-

ras, av dessa var 41 >7 m/s?. Det är osäkert om antalet

inbromsningar skall anses vara högt. Då ingen övrig tra-

fik förekom på 3-fältsvägen kan inbromsningarna knap-

past ha en annan anledning än just körfältssignalen.

Det är närliggande att konkludera att försöksperso-

nerna förstod körfältssignalernas symbolspråk och för-

stod vilket körfält signalerna gällde. Det är mer tveksamt

om de uppfattade den sekventiella signaleringens inne-

börd: att en signaltavla gäller på hela sträckan fram till

den nästa signaltavla. Det finns dock en viss reson i att

en piltavla (för körfältsbyte) inte påverkar körbeteendet

på samma sätt som en avstängningssignal och även i att

man kan köra in i ett körfält om man efter att ha passe-

rat en avstängningssignal ser att körfältet är fritt och att

nästa signal är en upphörsignal.

Det kunde inte vid försöket visas någon effekt av var

de blinkande lamporna placerats, på 70-tavlor eller på

piltavlor (för körfältsbyte). Detta betyder dock inte att

blinkande lampor på signaltavlorna inte kan ha en upp-

märksamhetshöjande effekt i verklig trafik, om det inte

redan finns ett stort antal blinkande lampor i miljön. I

allmänhet gäller att uppmärksamhetshöjande effekt av

t.ex. blinkande lampor kan anses positiv, dock inte i si-

tuationer där uppmärksamheten leds bort från objekt i

trafikmiljön som trafiksäkerhetsmässigt måste anses

vara viktigare.

Avslutningsvis bör det kanske noteras att försöket

endast omfattade okomplicerade signalsekvenser och att

försökspersonerna inte under försöket skulle ta hänsyn

till annan trafik. Försöket har enbart genomförts för att

belysa den spontana förståelsen (i ord och i körbeteende)

av körfältssignalering och för att belysa betydelsen av

de variationer som försöket omfattade: signalsekvenser

av olika längd, varierande placering av blinkande lam-

por och betydelsen av signalsekvensens avslutning.
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Väg- och transport-
/Åforskningsinstitutet

Instruktion till försökspersonen

I detta försök ska du köra ca 8 mil på en 3-fältig motorväg.

Först kommer du till en påfart och ut på motorvägen. Du ska köra i

mittfilen, om du inte har anledningtill annat.

När du kommer till avfarten märkt Ekerö, följ den.

Du kör 4 mil och därefter blir det en liten rast på 10 minuter, och sen kör

du ytterligare 4 mil.

Du ska köra som du brukar göra på en verklig motorväg, men ligg normalt

i mittfilen.

Undvik att leka eller experimentera med simulatorn.

Ta uppgiften på allvar.

Efter körningen kommer du att utfrågas ca 1/2 timme om körningen.

Innan du kör själva testet ska du få köra en övningssträcka för att vänja

dig vid simulatorkörningen.

Lycka till, och tack för att du vill hjälpa oss genom att ta del av ett

simulatorförsök.
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Bilaga 2

Sid 1 (8)

KÖRFÄLTSSIGNAL/1996

Vid utfrågningen av försökspersonerna användes ett frågeformulär med fasta såväl

som öppna svarsalternativ, se nedan. I det följande används kursiv stil för de svar

som försökspersonerna själva har formulerat. Då inte alla försökspersoner svara-

de på alla frågor och vissa försökspersoner angav två svarsalternativ, finns det inte

24 svar överallt. Där försökspersoner har givit spontana kommentarer, har dessa

rapporterats med försökspersonens nummer inom parentes.

1. Hur realistisk tycker du körningen var (5 fasta svarsalternativ):

a. inte alls realistisk 0

b. svårt att föreställa sig att man kör bil på 3-fältig motorväg 0

c. det går att föreställa sig att .................................... 15

d. det är lätt att föreställa sig ..................................... 5

e. det kändes helt och hållet som att ............................ 5

Totalt antal svar 25

1.1 Kan du precisera vad det var som kändes annorlunda (öppna svar)

Det känns som att köra på en 3-fältsväg 1

Ingen anna trafik 3

Kör nog ej som man brukar 1

Med annan trafikföljer man mera trafikströmmen 1

Totalt antal svar 7

2. Tycker du att det var enkelt eller besvärligt att följa instruktionen:

"att köra som du brukar göra på en verklig motorväg" (2 svars-

alternativ)

1. enkelt 23

både och 1

2. besvärligt 0

Totalt antal svar 24

2.1 Vad var det som var besvärligt (öppna svar)

inga bilar

svårt attförstå skyltarnaförsta gången

Totalt antal svar
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Bilaga 2

Sid 2 (8)

Efter dessa inledande frågor om själva körningen, presenterades försökspersonen

för bilder av de olika skyltar och frågades om (1) deras betydelse och om (2) hur

de gör ifall en sådan tavla visas.

3. (Skylten med "rött kryss" visas): "Vad tror du skylten betyder"

får ej köra i dettafält

avstängd(t) fil/körfält

förbjudet körfält

stopp/hinder i körfältet

här kör man inte

Totalt antal svar 24

S
=

1
0

G
V

1
0
L

4. (Skiss av vägsträcka visas), "Föreställ dig att du kommer här

i 90 km/h, vad ska du göra om du ser skylten" (4 svarsalternativ)

a. Jag byter körfält så fort jag ser skylten 19

b. Jag byter körfält innan jag passerar skylten 5

C. Jag byter körfält efter att jag har passerat skylten 0

d. Jag gör mig beredd att byta körfält om det skulle

visa sig ett hinder i körfältet

jag bromsarförst 1

Totalt antal svar 25

5. (Skylten med "gul pil" visas); Vad tror du skylten betyder (öppna

svar)

bytfil/körfält 15

bytfil dit pilen visar 6

förvarning omfilbyte (ingetförpliktande) 1

Jfältvägvisare 1

förvarning om hinder - bytfil

Totalt antal svar 24
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5.1 Ändrar pilen betydelse om den har blinkande lampor

1. Nej 16

men den upptäcks bättre 6

uppmärksammas mer &

den stör 1

2. Ja 8

den upptäcks bättre 3

blir lite mer akut 3

mer en varning 1

uppmärksammas mer 4

Totalt antal svar 24

6. (Skiss av vägsträcka med piltavla visas); Föreställ dig att

du kommer här i 90 km/h, vad ska du göra om du ser

skylten (5 svarsalternativ)

a. Jag byter körfält så fort jag ser skylten 17

b. Jag byter körfält innan jag passerar skylten 5

C. Jag byter körfält efter att jag har passerat skylten 0

d. Jag gör mig beredd att byta körfält om skylten

efterföljs av "rött-kryss" skylt 0

e. Jag gör mig beredd att byta körfält om det skulle visa

sig ett hinder längre fram 0

saktar ner 1

fortsätter raktfram 1

Totalt antal svar 24

F. (Skylten med "70" visas): Vad tror du skylten betyder (öppna svar)

Det är en hastighetsskylt 5

Hastigheten 70 gäller 15

Kör 70 4

Trodde först det var 70 meter till någonting 1

Totalt antal svar 25
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8. Ändrar skylten betydelse om den har blinkande lampor

1. Nej

den uppmärksammas mer 3

den syns tidigare 2

2. Ja

man reagerar snabbare 1

högre tillåten hastighet 1

den syns bättre

det är en mer speciell varning 1

den uppmärksammas mer 1

Totalt antal svar

9. (Skiss av vägsträcka med 70 tavla visas); Föreställ dig att

du kommer här i 90 km/h, vad ska du göra om du ser

skylten (2 svarsalternativ med motivering)

a. Reducera hastigheten (till 70)

motivation:

al. Skylten anger hastighetsgränsen 24

a2. Om skylten visas är den viktig 0

b. Fortsätta i 90 0

motivation:

bl. Skylten anger inte hastighetsgränsen

b2. Skylten är inte så viktig

Totalt antal svar

0
©

15

22

24

24
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10. (Skyltningen med "50" i portal och "90" på portalstolpen

visas): Vad tror du denna skyltningen betyder (öppna svar)

Sänk hastigheten till 50

När skylten lyser gäller den, annars är det 90

50 km/h vid skylten 90 efter

Omjag ej ser något hinder efter, fortsätterjag i 90

Lite tveksamt, 90 borde täckas över, men man såg hindret och

sänkte hastigheten

Normalt 90, nu 530

Hastigheten är 50

Var inte bra, man ser 90 skylten mer. 50 borde blinka

Totalt antal svar

11. (Skiss av vägsträcka med 90 km/h och 50 km/h hastig-

hetsrekommendation visas); Föreställ dig att du kommer

här i 90 km/h, vad ska du göra om du ser skylten (2 svars-

alternativ med motivering)

a. Reducera hastigheten till 50

motivation:

al. 50 skylten anger hastighetsgränsen 21

a2. Det är alltid den lägsta hastigheten som gäller 0

a3. Den variabla signalen är viktigare än den fasta 2

b. Fortsätta i 90

anpassa hastigheten till övrig trafik 1

motivation:

bl. 90 skylten anger hastighetsgränsen 0

b2. Den fasta signalen är viktigare än den variabla 0

b3. 90 skylten anger hastighetsgränsen, 50 skylten

är bara en rekommendation 1

Totalt antal svar

VTT meddelande 823
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12. (Skylten med "grön pil" visas); Vad tror du denna skylt

betyder (öppna svar)

Öppet körfält, 90 gäller 1

Tillåtet att köra i dettafält 2

Kör vidare i sammafält/följ pilen 2

Upphäver tidigare restriktion 1

Körfältet öppet/klar väg/körfältenfria 15

Kör i pilens riktning 1

Håll i detta körfält 1

Det är inget bra, upplysning om hastighet saknas 1

Fritt att köra vägens normala hastighet 1

Totalt antal svar 25

13. (Skiss av vägsträcka med upphörsignaler visas); Föreställ

dig att du kommer här i 90 km/h, vad ska du göra om du ser

skylten (ett fast och ett öppet svarsalternativ)

a. Ingenting speciellt 23

b. Annat svar

Fortsätter raktfram och ökar hastighetenför nu är detfritt

från hinder 1

Totalt antal svar 24

14. (Skiss av vägsträcka med "grön-pil" som avslutning på

MCS-sekvens visas): Föreställ dig att du kommer här, när

kan du byta körfält

1. Jag kan byta körfält så fort jag ser skylten

2. Jag kan byta körfält så fort vägen är fri från hinder

3. Jag kan byta körfält efter det att jag passerat senaste

"rött-kryss" skylten 20

4. Jag kan byta körfält efter det att jag passerat "grön-pil

tavlan" 1

Jag byter straxföre grön-pil tavlan 1

Totalt antal svar 24
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15. Finns det situationer där detta sätt att skylta skulle vara nyttigt

för dig som motorvägstrafikant

a. Nej, det finns redan för mycket skyltning på motorväg 1

b. Nej, jag kan inte komma på någon situation 0

C. Ja, ungefär som i försöket (om ett körfält är blockerat) 22

Andra situationer (försökspersonernas spontana svar):

Tunnelkörning, vägarbeten (3 svar), köer (4 svar), olyckor (2 svar),

motorvägsbyggen, optimera hastigheten, ingenförbättringför bilisten,

men ev. för vägarbetaren, det behövs mer skyltar där det ärfolk, hög-

trafikerade vägar, typ Stockholm.

16. Finns det redan i dagsläget skyltar som påminner om de vi visat

under försöket? (Inte till utseende, utan till betydelse)

a. Nej, jag har aldrig sett något liknande i Sverige 2

b. Jag har sett dessa skyltar i ........................ 0

C. Kanske 7

d. Ja 13

(om kanske eller ja):

peka ut i vägmärkesförordningen de skyltar som till deras betydelse påminner

om de du har sett:

Skylt nr:

Hittar inga

Vidfärjor

Orange skyltar med blinkande lampor

Antal som pekar

1.3.2.1 11

1.3.2.2 8

1.3.2.3 1

1.3.3.1 3

1.3.1.3 1

1.3.2.3 1

1.1.1.1 2

3

1

2
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En lista med försökspersonernas spontana kommentarer anges nedan, inom paren-

tes anges försökspersonens nummer.

Saknade hastigheten efter vägarbetet (1), varför inga skyltar om när den sänkta

hastigheten upphör att gälla (2). Saknar uppgift om vilken hastighet som gäller

från start (2). Hastigheten efter vägarbetet 90 eller 50? (3 och 4), vilken hastighet

efter vägarbetet (6), vilken hastighet efter hindret (21). Varför inga hastighets-

skyltar efter hinder (9 och 13), i den verkliga körsituationen påverkar den övriga

trafiken körbeteendet. Mera information om när det börjar gälla och hur länge

det gäller (18), för mycket skyltar svårt att köra som man brukar göra (20), sitter

dessa skyltar ihop med andra skyltar kanske man inte uppmärksammar den (24).
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