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Förord 
Studien har utförts av Gabriel Helmers, VTI och Jan Törnros, VTI, inom det av 
Vinnova finansierade forskningstemat Studium av sambanden mellan väg- och 
trafikmiljöutformning och trafikantens beteende. Gabriel Helmers har haft huvud-
ansvaret för arbetets planering, genomförande och rapportering medan Jan 
Törnros haft huvudansvaret för den statistiska analysen.  

Mats Lidström och Håkan Jansson, simulatorgruppen vid VTI, har ansvarat för 
simulatorns anpassning till den aktuella försökssituationen. Beatrice Söderström, 
VTI och Janet Yakoub, VTI, har varit försöksledare vid genomförandet av experi-
mentet. Lektör vid granskningsseminariet var Rein Schandersson, VTI. Gunilla 
Sjöberg, VTI, har svarat för slutredigeringen av detta meddelande. 

Ett stort tack riktar jag till dessa medarbetare liksom till alla övriga som på ett 
eller annat sätt bidragit till genomförandet och dokumentationen av studien.  
 
Linköping maj 2004 
 
 
 
Sven Dahlstedt 
Projektledare 
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Effekt på hastighet och sidoacceleration av läget hos rotationscentrum för 
snäva kurvors skevning samt inverkan av träning – ett försök i körsimulator 
 
av Gabriel Helmers och Jan Törnros 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Kan snäva kurvor med små medel ges en utformning som gör att man kör genom 
dessa kurvor med större säkerhetsmarginal? Att välja ett bra läge hos rotations-
centrum för snäva kurvors skevning skulle kunna vara en sådan åtgärd. Studien 
hade som huvudsyfte att undersöka om läget hos rotationscentrum har någon be-
tydelse för förarnas hastighetsval och sidoacceleration i snäva kurvor. Eftersom 
kurvor inte enkelt låter sig förändras i verkligheten genomfördes studien i VTI:s 
körsimulator. Ett andra syfte med studien var av metodisk art: att undersöka om 
förares vana vid att köra simulatorn och träning i försökssituationen påverkar 
resultaten.  

Den simulerade vägen var en tvåfältsväg med 8 m belagd bredd. Vägen var 
horisontell. Den bestod av korta raksträckor och mellan dem relativt snäva kurvor. 
Kurvorna varierades med hänsyn till läget hos rotationscentrum för vägbanans 
skevning (tre lägen). Dessa lägen låg alla på den raka vägens plan och var a) i 
vägmitten, b) på vägbanekanten i innerkurvorna 4 m från vägmitten samt c) i en 
punkt utanför vägbanan i innerkurvorna 8 m från vägmitten. Kurvornas radie 
antog tre lägen, 100 m, 200 m och 400 m. Alla kurvor var cirkulära och utan 
klotoider. Inverkan av vana och träning studerades genom att den första försöks-
omgången upprepades (under roterade betingelser) under tre på varandra följande 
vardagar för varje försöksperson. Varje försöksperson exponerades för alla 
betingelser (”within subjects design”). Data underkastades variansanalys. 

Resultaten visade att läget hos rotationscentrum för snäva kurvors skevning på-
verkade förarnas val av hastighet och sidoaccelerationen. Störst sänkning av 
hastigheten och lägst sidoacceleration uppnåddes för det läge hos rotations-
centrum som låg längst från vägmitten. Resultaten från de upprepade försöksom-
gångarna visade att träning i och vana vid experimentsituationen inte påverkade 
de slutsatser som kunde dras från den första experimentomgången. 
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Effects on vehicle speed and side acceleration related to the location of the 
centre of rotation for banking of sharp curves, and influence of training – an 
experiment in a driving simulator. 
 
by Gabriel Helmers and Jan Törnros 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95  Linköping, Sweden 
 
Summary 
Can sharp curves be redesigned by small means so drivers negotiate them with 
larger safety margins? To choose a good position for the centre of rotation for the 
banking of sharp curves could be such a measure. The main purpose of this study 
was to investigate if the position of the centre of rotation will have any importance 
for the drivers´ choice of speed and the side acceleration of the car in sharp 
curves. Since road curves not easily can be changed in the real world the study 
was carried out in VTI´s driving simulator. A second purpose of the study was of 
a methodological character, namely to investigate if the subjects´ practice in 
simulator driving and training on the experimental task will influence the results. 

The simulated road was an 8 metre wide two lane road. The road was 
horizontal with short straight sections and between these sections relatively sharp 
curves. The curves were varied according to the position of the centre of rotation 
for banking. Three positions were used: a) in the centre of the road, b) on the edge 
of the road surface in the inner part of the curves (4 metres from the centre of the 
road) and c) in a point outside the inner edge of the curve (totally 8 m from the 
centre of the road). The radius of the horizontal curves was varied in three levels: 
100 m, 200 m, and 400 m. All curves were circular and without clothoides. 
Influence of practice and training was studied by repetition of the experiment 
(under rotated conditions) four times for each subject. Each subject was exposed 
to all experimental conditions (within subjects design). Data were analysed by 
analysis of variance.  

The results showed that the position of the centre of rotation for the banking of 
sharp curves had an effect on the drivers´ choice of speed and the side accelera-
tion of the car in sharp curves. The largest change of speed was obtained for the 
most remote position of the centre of rotation which was 8 m from the road centre. 
The results from the repeated experimental sessions showed that training and 
experience had no effect upon the conclusions that could be drawn after the first 
experimental session.  
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1 Bakgrund och syfte 
Vägkurvor varierar i hög utsträckning utifrån de krav de ställer på föraren att 
anpassa hastigheten. Den vane föraren försöker omedvetet att köra så att han hela 
tiden håller en viss säkerhetsmarginal. Blir marginalen för liten riskerar föraren att 
tappa kontrollen över fordonet. Är marginalen för stor i kurvor som kräver en 
hastighetssänkning, har han valt en onödigt låg hastighet och förlorar restid. Det 
gäller därför för föraren att hela tiden anpassa farten efter vägen och trafik-
situationen. 

För att köra säkert genom skarpa kurvor krävs att föraren anpassar sin hastighet 
efter varje kurvas utformning. En förutsättning för att föraren skall klara detta är 
att han förmår bedöma vilka krav en kurva ställer i tillräckligt god tid före kurvan. 
Kan föraren göra denna bedömning med god säkerhet har han också tillräcklig 
information för sitt hastighetsval. Svårigheter uppstår i det fall föraren inte känner 
vägen sedan tidigare och kurvan är utformad så att han inte kan göra en korrekt 
bedömning av hur skarp den är. I detta fall får föraren i större utsträckning också 
förlita sig på andra informationskällor. En sådan är förarens tidigare erfarenhet av 
liknande kurvor. En annan är förarens förväntningar på vägen mot bakgrund av 
hur den just passerade vägsträckan varit utformad. En tredje utgörs av informa-
tionen hos vägmärken (t.ex. varning för skarp kurva). Målsättningen för vägens 
utformning bör dock alltid vara att den skall ge föraren bästa möjliga förut-
sättningar för att direkt kunna uppleva vilka krav vägen med dess kurvor ställer på 
hur fordonet bör framföras. Det visuella intryck föraren får av kurvan han närmar 
sig är därför av avgörande betydelse för en korrekt informationsöverföring från 
vägen till föraren. 

Kurvor varierar på flera sätt vid sidan av horisontal- och vertikalradier. Ett av 
dessa är grad av skevning. Ett annat är var rotationscentrum för kurvors skevning 
är beläget. Huvudsyftet med detta försök var att undersöka om och i så fall hur 
läget hos rotationscentrum för kurvors skevning påverkar förarens val av hastighet 
och bilens sidoacceleration i kurvor.  

Hur graden av skevning hos kurvor inverkar på olycksrisken har studerats av 
Sakshaug (2000). Resultatet gick emot det man förväntat sig. Analysen visade en 
tendens till att kurvor med stor skevning har högre olycksrisk än kurvor med liten. 
Olycksrisken tycks således samvariera med hur snabbt man kan köra i kurvorna: 
stor skevning – snabbare och större risk; liten skevning – långsammare och 
mindre risk. Som alternativ till att variera graden av skevning skulle valet av 
rotationscentrum för kurvors skevning också kunna påverka säkerheten. Denna 
idé vilar då på antagandet att läget hos rotationscentrum påverkar förarens upp-
levelse av hur skarpa kurvorna är när man närmar sig dem. Denna möjliga åtgärd 
är dock inte omnämnd i ”Trafikksikkerhetshåndboken” (Elvik, Mysen & Vaa, 
1997). 

Ett andra syfte med försöket var av metodisk karaktär, nämligen att undersöka 
om resultaten påverkades av hur vana försökspersonerna var att köra simulatorn i 
den aktuella experimentsituationen. Den konkreta frågan som skulle besvaras var, 
om de resultat man fick när försökspersonerna genomförde experimentet en första 
gång kunde återfås efter träning och erfarenhet av att ha genomfört samma 
experiment ett antal gånger. Detta är en viktig metodfråga då försök i simulatorn 
vanligtvis genomförs med försökspersoner som kör simulatorn endast en gång.  
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2 Metod 
2.1 Försök i körsimulator 
Försöket genomfördes i VTI:s körsimulator, Modell I (www.vti.se/körsimula-
torn/), under augusti månad 2002. Försökspersonerna körde en simulerad bil med 
prestanda och köregenskaper (simulatorns fordonsmodell) motsvarande en Volvo 
V40. Själva förarplatsen var dock identisk med den hos en Volvo 850. 

Den datorgenererade bilden av vägen presenterades på en stor skärm framför 
motorhuven. Skärmen upptog för föraren en sektor av 120 grader horisontellt och 
30 grader vertikalt. För en utförligare beskrivning av simulatorn och dess egen-
skaper hänvisas till Nilsson (1989) och Nordmark och medarbetare (1984). 
 
2.2 Simulerad vägmiljö 
Försökspersonerna körde på en simulerad tvåfältig horisontell väg med snäva 
kurvor och utan korsningar. Den belagda vägbredden var 8 m. Den valdes så att 
körfältet i varje körriktning hade en sådan bredd (3,5 m) att förarna kunde ligga 
kvar i körfältet utan ansträngning. Samtidigt skulle körfältet inte vara så brett att 
det skulle tillåta förarna att i någon större utsträckning skära i kurvorna. I 
Vägverkets regelverk (Vägverket, 2002) benämns vägar med den belagda bredden 
6,5–11 m ”normal tvåfältsväg”. När en sådan väg är byggd för referenshastigheten 
90 km/h (VR90) skall den belagda bredden normalt vara 9 m. Eftersom många av 
kurvorna hos den simulerade vägen inte kunde tas i 90 km/h, bedömdes den 
simulerade vägbredden väl ha motsvarat en ”normal tvåfältsväg” med referens-
hastigheten 70 km/h. 

Vägen bestod av ett antal vägslingor. Varje vägslinga var uppbyggd så att varje 
raksträcka följdes av en kurva, som mynnade i en ny raksträcka, osv. Alla rak-
sträckor utom den första var 250 m långa och alla kurvor var 150 m långa. Varje 
vägslinga var 5 km lång. Ordningsföljden mellan kurvorna på varje slinga variera-
des för att försökspersonerna inte skulle kunna känna igen vägen. 

På var sin sida om vägbanan fanns V-formade diken. På andra sidan dikena, 
fyra meter utanför asfaltkanterna, fanns längsgående vallar med 45 graders lutning 
in mot vägen. Syftet med dessa vallar var att förhindra ”genomsikt” i kurvorna. 
Förarna tvingades på detta sätt att bedöma hur skarpa kurvorna var utifrån de syn-
intryck som de första delarna av kurvorna gav.  

Vägbanan hos de simulerade raksträckorna avvek från den på en verklig väg 
genom att sakna tvärfall (detta innebär att vägbanan var helt plan tvärs vägen). 
Vägbanans skevning i alla kurvor var 5,5 %. Övergångszonerna mellan den raka 
vägens plan och den skevade vägbanan i kurvorna låg i slutet och i början av varje 
raksträcka. Längden hos övergångszonerna valdes så att de motsvarade ungefär 
hälften av vad som rekommenderas i regelverket (Vägverket, 2002). Bakgrunden 
till detta var att försöka ge försökspersonerna en upplevelse av övergångszonerna 
som skulle motsvara den man har på verklig väg. Genom att göra övergångszonen 
tvärare och på så sätt tydligare skulle detta kompensera för att upplösningen hos 
den simulerade vägbilden inte motsvarade ögats upplösning (vilket sätter 
gränserna för förarens informationsinhämtning i verklig trafik). 
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2.3 Oberoende variabler och experimentell design 
Försökets huvudsyfte var att undersöka om läget hos rotationscentrum för skarpa 
kurvors skevning har någon betydelse för förares val av hastighet och säkerhets-
marginal i dessa kurvor. Den viktigaste oberoende variabeln var därför läget hos 
rotationscentrum. Tre lägen valdes för försöket. Hur dessa lägen hos rotations-
centrum för kurvors skevning påverkade vägbanans plan i kurvorna visas i figur 1. 
Den översta delen av figur 1 (med beteckningen –) visar vägens plan på raksträcka 
utan tvärfall. Det andra läget i figur 1 (med beteckningen 0) visar vägbanan vid 
skevning i kurva med vägmitt som rotationscentrum. I detta fall innebar skev-
ningen att vägbanan i kurvans ytterkant höjdes och att den i kurvans innerkant 
sänktes i motsvarande grad. Rotationscentrum i vägmitt är enligt Vägverkets 
regelverk (Vägverket, 2002) det mest vanliga utförandet på svenska vägar. Rota-
tionscentrum kan också enligt regelverket ligga på innerkurvans vägkant. För den 
simulerade vägen innebar detta 4 m från vägmitt. Detta visas av det tredje läget 
(med beteckningen 4) i figur 1. Vid skevningen låg då innerkurvans vägkant kvar 
i samma plan medan ytterkurvans kant fick en dubbelt så stor höjning. Utan att 
vara förankrat i något regelverk kan man också lägga rotationscentrum i en punkt 
på den raka vägens plan på andra sidan om innerkurvans dike t.ex. 8 m från väg-
mitt. Detta alternativ visas (med beteckningen 8) längst ner i figur 1 och innebar 
en höjning av hela vägbanan genom kurvan. 
 

 
Figur 1  Beskrivning av vägens plan vid de olika skevningsbetingelserna. 
 –   Raksträcka utan tvärfall 
 0  Rotationscentrum i vägmitt, skevning 5,5 %  
 4  Rotationscentrum på vägkant (4 m från vägmitt), skevning 5,5 % 
 8  Rotationscentrum över diket (8 m från vägmitt), skevning 5,5 %. 
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Vägbanans skevning i kurvorna var alltid 5,5 %, vilket är största projekterad skev-
ning enligt regelverket (Vägverket, 2002). Rotationscentrum varierades i tre 
lägen. Överst i figur 1 visas vägens plan på raksträcka, som i figuren betecknas 
(–). Därefter visas de 3 lägena för rotationscentrum med beteckningarna ”0” för 
vägmitt, ”4” för 4 m från vägmitt och ”8” för 8 m från vägmitt. 

Som framgått av första avsnittet är huvudsyftet med försöket att undersöka om 
läget hos rotationscentrum för skarpa kurvors skevning har någon effekt på hastig-
het och sidoacceleration. Detta innebär att ”skarpa kurvor” också måste varieras i 
försöket för att resultaten skall vara giltiga för ett visst intervall av sådana kurvor. 
Av denna anledning varierades kurvornas cirkulära radie i 3 lägen: 100 m, 200 m 
och 400 m. Kurvorna hade inga övergångskurvor. Varje kurvradie förekom lika 
ofta som höger- och vänsterkurva.  

För att kunna besvara frågeställningen om inverkan av träning och övning 
introducerades den tredje oberoende variabel som utgjordes av experimentomgång 
eller dag. Varje försöksperson genomförde 4 experimentomgångar under lika 
många på varandra följande vardagar. Detta innebar att denna variabel hade 
4 lägen, experimentomgång 1, 2, 3 och 4. 

Sammanfattning av de 3 oberoende variablerna jämte dess variabellägen:  
• Kurvradie, 3 lägen: 100 m, 200 m, 400 m 
• Rotationscentrum, 3 lägen: 0 m, 4 m och 8 m från vägmitt  
• Försöksomgång/dag, 4 lägen: dag 1, 2, 3 och 4. 
 

Kurvorna varierades inom varje vägslinga. Rotationscentrum varierades mellan 
vägslingor medan försöksomgång av naturliga skäl varierades mellan dagar. 

Försöket genomfördes med ”within subjects design”. Detta innebär att alla 
försökspersoner exponerades för alla betingelser. 
 
2.4 Försöksvägen 
Varje vägslinga var 5 km lång och bestod av 12 kurvor med föregående rak-
sträckor (3 radier x 2 riktningar (vänster/höger) x 2 upprepningar = 12 kurvor). 
Ordningsföljden mellan dessa 12 kurvor på varje slinga var slumpad för att 
försökspersonerna inte skulle kunna känna igen vägen. Varje slinga kördes dock i 
båda körriktningarna.  

Läget hos rotationscentrum var konstant över varje vägslinga. Ordningsföljden 
hos presentationen av slingorna med de 3 lägena hos rotationscentrum var roterad 
över försöksperson och försöksomgång. Detta gjordes för att kontrollera ordnings-
effekter. 

 
2.5 Försökspersonernas uppgift och försökets genom-

förande 
Instruktionen till försökspersonerna var att köra som de brukar (se bilaga 1). Den 
simulerade bilen var en Volvo V 40. Växeln var låst i växelläge 3 för att fordonet 
under hela experimentet och för alla försökspersoner skulle ha identiska accelera-
tions- och retardationsprestanda. Försökspersonernas val av hastighet låg gott och 
väl inom bilens fartregister för detta växelläge.  

Försökspersonerna körde först en träningsslinga, som var lika för alla och som 
upprepades i början av varje försöksomgång. Träningsslingan var 10 km lång. 
Den första hälften av slingan kördes alltid med fungerande hastighetsmätare och 
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varvräknare, den senare hälften utan dessa båda instrument. Själva försöket kördes 
sedan med både hastighetsmätaren och varvräknaren urkopplade. Simulerat väg- 
och motorbuller hölls konstant och var oberoende av ”bilens” fart. Anledningen 
var att försökspersonerna skulle tvingas inhämta all information om bilens hastig-
het utifrån sin upplevelse av vägbildens visuella flöde över näthinnan.  

Efter träningsslingan började själva försöket, som kördes på följande sätt: 
 
A. Slinga (0–5 km) med det första slumpvalda läget för rotationscentrum 
B. Ny slinga (5–10 km) med det andra slumpvalda läget för rotationscentrum 
C. Ny slinga (10–15 km) med det sista slumpvalda läget för rotationscentrum. 
 
Därefter följde en kort paus om ca 30 sek. Sedan följde en fortsättning enligt 
ABBA-principen, dvs. 
 
C. Samma slinga körs i motsatt körriktning (15–20 km), i övrigt upprepning av C 
B. Samma slinga körs i motsatt körriktning (20–25 km), i övrigt upprepning av B 
A. Samma slinga körs i motsatt körriktning (25–30 km), i övrigt upprepning av A. 
 
Därefter var försöksomgången avslutad. Efter sista försöksomgången dag 4 
ställdes några frågor till försökspersonerna (se bilaga 2).  
 
2.6 Försökspersoner och försöksomgångar 
Sex försökspersoner med stor körvana (minst 1 000 mil per år över många år) 
deltog i försöket. Varje försöksperson körde försöket under 4 på varandra följande 
vardagar. Vid dessa upprepningar var betingelserna och vägslingorna roterade 
medan allt annat var lika. Av administrativa skäl rekryterades fem av försöks-
personerna bland anställda på VTI med arbeten som inte var relaterade till 
simulatorn. Den sjätte försökspersonen var nära anhörig till en VTI-anställd.  

Försöket omfattade totalt 24 ”försökssessioner” (6 försökspersoner x 4 om-
gångar = 24) Detta motsvarar ett ”normalstort” försök i simulatorn med 24 för-
sökspersoner, som kör simulatorn en gång. 
 
2.7 Effektmått 
De kurvor som hade samma radie och skevning hade också samma ”fysikaliska 
hastighetstålighet” oberoende av läget hos rotationscentrum. Detta innebar att 
bilens säkerhetsmarginal i kurvorna var direkt relaterad till fordonets hastighet 
och sidoacceleration. Eftersom förare har de bästa möjligheterna att sänka hastig-
heten på raksträcka före varje kurva valdes ”ingångshastighet i kurva” som ett av 
effektmåtten. Detta mått var registrerat i den punkt där kurvan började. Det andra 
effektmåttet som valdes var fordonets ”minimihastighet i kurva”. Detta mått är ett 
uttryck för minimihastigheten över en viss vägsträcka. Det tredje effektmåttet som 
valdes var ”maximal sidoacceleration i kurva”. Detta mått är ett uttryck för 
fordonets hastighet kombinerat med momentan svängradie. Även om kurvan har 
en konstant radie så varierar bilens momentana svängradie i kurvan kring värdet 
för kurvans konstanta radie. 
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2.8 Hypotesformulering 
Som redan nämnts under avsnitt 1 var huvudsyftet att undersöka om rotations-
centrum för kurvors skevning påverkar förares val av hastighet och sidoaccelera-
tion. Den hypotes (H0), som skulle testas vid den statistiska analysen kan 
formuleras: ”Det är ingen skillnad i hastighet och sidoacceleration i kurvor som 
effekt av läget hos rotationscentrum för kurvornas skevning.” 

Försöket genomfördes också för att besvara en metodfrågeställning, nämligen: 
Har försökspersonernas vana vid att köra simulatorn och vana vid försöks-
situationen någon påverkan på resultaten när det gäller effekten av övriga 
oberoende variabler (dvs. i detta experiment rotationscentrum och kurvradie)? 
Den hypotes (H0), som skulle testas lydde: 

”Försökspersonernas vana vid och träning i försökssituationen påverkar inte 
resultat och slutsatser.” 
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3 Analys av data 
De hypoteser, som just redovisats, testades med hjälp av variansanalys. Resultaten 
är redovisade i nästa avsnitt. Den första hypotesen (H0) förkastas om huvud-
effekten av rotationscentrum skulle vara signifikant. Den andra hypotesen (H0) 
förkastas om minst en av interaktionerna mellan försöksomgång (dag) och övriga 
oberoende variabler (rotationscentrum och kurvradie) skulle vara signifikant. För-
kastas inte den senare hypotesen så gäller resultaten oberoende av försöks-
personernas vana vid försökssituationen och med att köra simulatorn.  

Data analyserades med variansanalys baserad på 3 oberoende variabler 
(3-faktoranalys) och ”within subjects design”. De oberoende variablerna med dess 
variabellägen var: 

1. Kurvradie, 3 lägen: 100 m, 200 m, 400 m 
2. Rotationscentrum, 3 lägen: 0 m, 4 m och 8 m från vägmitt 
3. Försöksomgång/dag, 4 lägen: dag 1, 2, 3 och 4. 

 
Såväl huvudeffekter som interaktioner analyserades. Förutom F-värden och där-
med förknippade signifikanta effekter har även ω2 (omegakvadrat) redovisats. ω2 
är ett mått på effektens storlek i termer av förklarad varians. Enligt Keppel (1982) 
kan ett ω2-värde på 0,01 (1 %) anses utgöra en liten effekt, medan ett värde på 
0,06 (6 %) kan anses vara en medelstor effekt och ett värde på 0,15 (15 %) som en 
stor effekt. Detta gäller i beteendevetenskapliga sammanhang med förhållandevis 
stora mätfel. 

All signifikansprövning görs på 95 % nivån (p<0,05). 
Bortfall: På grund av en miss i programmeringen förekom visst bortfall av 

data, dock endast för kurvradien -400 m (högerkurva). I dessa sex fall var den 
faktiska kurvradien korrekt, dvs. 400 m, men kurvan var en vänsterkurva 
(+400 m) i stället för en högerkurva (-400 m). Tabell 1 visar bortfallen hos data. 
 
Tabell 1  Bortfall av data. 
Försöksperson nr Bortfall 1 Bortfall 2 

1 Dag 4, rotation 8, radie -400  
2 Dag 1, rotation 8, radie -400 Dag 2, rotation 0, radie -400 
3 Dag 4, rotation 4, radie -400  
4 Dag 3, rotation 0, radie -400  
5 Dag 1, rotation 4, radie -400  

 
Saknade data ersattes av försökspersonens närmast intilliggande resultat i samma 
betingelse (dvs. identiska lägen hos rotation och kurvradie) enligt följande: Data 
för dag 1 ersattes av motsvarande data för dag 2. Data för dag 2 ersattes av medel-
värdet för motsvarande data för dag 1 och dag 3. Data för dag 3 ersattes av medel-
värdet för motsvarande data för dag 2 och dag 4. Data för dag 4 ersattes av mot-
svarande data för dag 3.  

Alternativet hade varit att ersätta värdena med dem man registrerat vid den fel-
aktigt simulerade vänsterkurvan. Detta bedömdes dock ha varit ett sämre för-
farande.  

Ersatta data har sannolikt inneburit att effekten av dag något underskattats. 
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4 Resultat 
Svaren på de frågor (se bilaga 2) som ställdes till försökspersonerna efter sista 
försöksomgången visade sammanfattningsvis följande: Försökspersonerna hade i 
medeltal haft körkort i 26 år och körde i medeltal 1 600 mil per år. Körningen i 
simulatorn upplevdes vara ganska realistisk. Man upplevde avvikelser från verklig 
bilkörning speciellt vid inbromsning. Hastighetsanpassningen upplevdes också 
vara svårare. Man tyckte inte att körningen var särskilt ansträngande utan mera 
monoton och tröttande. Ingen blev illamående av att köra. Sammantaget tyder 
detta på att simulatorn fungerat väl i försöket. 

Försökspersonerna antog att försöket gick ut på att studera hastighetsanpass-
ning och uppgav att kurvorna var olika skarpa. Någon uppgav (felaktigt) att 
kurvorna också varierade i längd och en annan att vägbredden varierade. Ingen 
hade lagt märke till att läget hos rotationscentrum för kurvornas skevning hade 
varierats. Man uppgav också att det var svårt att på tillräckligt långt avstånd upp-
leva hur skarpa kurvorna var. Detta kan tyda på att upplösningen hos bilden av 
vägen kunde ha varit bättre. Flera av försökspersonerna uppgav slutligen att de 
ökat sin hastighet från omgång till omgång. 

Resultaten av variansanalyserna presenteras nedan. Redovisningen sker separat 
för varje effektmått. 
 
4.1 Ingångshastighet i kurva 
Ingångshastigheten är den hastighet (km/h) fordonet hade i de punkter längs 
vägen där raksträckorna övergick i horisontalkurvor med konstanta radier. 

Av tabell 2 framgår att signifikanta huvudeffekter erhölls för samtliga tre 
oberoende variabler (se feta siffror i tabellen). Inga interaktioner var signifikanta. 
Effekterna för var och en av de tre oberoende variablerna är grafiskt redovisade i 
figurerna 2 till 4. 
 
Tabell 2  Variansanalystabell för ”ingångshastighet i kurva”. 
Källa Frihetsgrader F-värde Sign.värde ω2

Rotationscentrum 2 13,061 0,002 0,0362 
Radie 2 11,012 0,003 0,1223 
Dag 3 4,450 0,020 0,2440 
Rotation x Radie 4 0,016 0,999 0,0000 
Rotation x Dag  6 1,440 0,232 0,0012 
Radie x Dag  6 1,841 0,124 0,0026 
Rotation x Radie x Dag 12 1,297 0,244 0,0009 
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Figur 2  Ingångshastighet – effekt av rotationscentrum. 
 
Effekten av (variationen hos) rotationscentrum var ganska liten. Den förklarade 
3,6 % av den totala variansen hos data (ω2 = 0,0362). Parvisa jämförelser gav ut-
fallet i tabell 3. Ingångshastigheten var lägre för rotationscentrum i läge 8 jämfört 
med såväl läge 4 som läge 0.  
 
Tabell 3  Ingångshastighet – effekt av rotationscentrum - parvisa jämförelser. 
Jämförelse q-värde Signifikans 
Rotation 0 – Rotation 4 3,34 ej sign. 
Rotation 0 – Rotation 8 7,22 p<0,01 
Rotation 4 – Rotation 8 3,89 p<0,05 
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Figur 3  Ingångshastighet – effekt av kurvradie. 
 
Effekten av (variationen hos) kurvradien var ganska stor. Den förklarade drygt 
12 % av variansen hos data (ω2 = 0,1223). Parvisa jämförelser gav utfallet i tabell 
4. Ingångshastigheten var lägre för den minsta kurvradien jämfört med den 
största.  
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Tabell 4  Ingångshastighet – effekt av kurvradie - parvisa jämförelser. 
Jämförelse q-värde Signifikans 
Radie 100 – Radie 200 4,12 ej sign. 
Radie 100 – Radie 400 6,55 p<0,01 
Radie 200 – Radie 400 2,44 ej sign. 
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Figur 4  Ingångshastighet – effekt av dag. 
 
Effekten av (variationen hos) dag var stor. Den förklarade drygt 24 % av varian-
sen hos data (ω2 = 0,2440). Parvisa jämförelser gav utfallet i tabell 5. Ingångs-
hastigheten var signifikant lägre dag 1 än dag 3.  
 
Tabell 5  Ingångshastighet – effekt av dag – parvisa jämförelser. 
Jämförelse q-värde Signifikans 
Dag 1 – Dag 2 2,96 ej sign. 
Dag 1 – Dag 3 4,88 p<0,05 
Dag 1 – Dag 4 3,91 ej sign. 
Dag 2 – Dag 3 1,93 ej sign. 
Dag 2 – Dag 4 0,95 ej sign. 
Dag 3 – Dag 4 0,98 ej sign. 
 
4.2 Minimihastighet i kurva 
Minimihastigheten i kurva var den lägsta hastighet (km/h) fordonet hade vid 
passagen av varje kurva.  

Av tabell 6 framgår att signifikanta huvudeffekter erhölls för alla de tre obero-
ende variablerna (se feta siffror i tabellen). Inga interaktioner var signifikanta. 
Effekterna för var och en av de oberoende variablerna är redovisade i figurerna 5 
till 7. 
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Tabell 6  Variansanalystabell för ”minimihastighet i kurva”. 
Källa Frihetsgrader F-värde Sign.värde ω2

Rotation 2 33,836 0,000 0,0424 
Radie 2 46,476 0,000 0,3106 
Dag 3 5,069 0,013 0,2742 
Rotation x Dag 6 1,126 0,371 0,0002 
Rotation x Radie 4 0,526 0,718 0,0000 
Radie x Dag 6 1,579 0,188 0,0015 
Rotation x Radie x Dag 12 1,475 0,159 0,0008 
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Figur 5  Minimihastighet – effekt av rotationscentrum. 
 
Effekten av rotationscentrum var ganska liten. Den förklarade 4,2 % av variansen 
hos data (ω2 = 0,0424). Parvisa jämförelser gav utfallet i tabell 7. Minimi-
hastigheten var högst för rotationscentrum i läge 0 och lägst för rotationscentrum i 
läge 8.  
 
Tabell 7  Minimihastighet – effekt av rotationscentrum – parvisa jämförelser. 
Jämförelse q-värde Signifikans 
Rotation 0 – Rotation 4 4,35 p<0,01 
Rotation 0 – Rotation 8 11,53 p<0,01 
Rotation 4 – Rotation 8 7,18 p<0,01 
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Figur 6  Minimihastighet – effekt av kurvradie. 
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Effekten av kurvradie var stor (ω2 = 0,3106). Parvisa jämförelser gav utfallet i 
tabell 8. Minimihastigheten ökade med ökande kurvradie. 
 
Tabell 8  Minimihastighet – effekt av kurvradie – parvisa jämförelser. 
Jämförelse q-värde Signifikans 
Radie 100 – Radie 200 8,78 p<0,01 
Radie 100 – Radie 400 13,42 p<0,01 
Radie 200 – Radie 400 4,65 p<0,05 
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Figur 7  Minimihastighet – effekt av dag. 
 
Effekten av dag var stor (ω2 = 0,2742 %). Parvisa jämförelser gav det utfall, som 
redovisas i tabell 9. Minimihastigheten var signifikant lägre dag 1 än dag 3 och 
dag 4.  
 
Tabell 9  Minimihastighet – effekt av dag – parvisa jämförelser. 
Jämförelse q-värde Signifikans 
Dag 1 – Dag 2 2,79 ej sign. 
Dag 1 – Dag 3 5,10 p<0,05 
Dag 1 – Dag 4 4,34 p<0,05 
Dag 2 – Dag 3 2,30 ej sign. 
Dag 2 – Dag 4 1,55 ej sign. 
Dag 3 – Dag 4 0,75 ej sign. 
 
4.3 Maximal sidoacceleration 
Maximal sidoacceleration var den största sidoaccelerationen (m/s2) fordonet hade 
vid passagen av varje kurva.  

Av tabell 10 framgår att signifikanta huvudeffekter erhölls för samtliga tre 
oberoende variabler. Dessutom var tvåfaktorinteraktionen mellan rotations-
centrum och kurvradie signifikant. Detsamma gällde också för trefaktorinter-
aktionen (rotationscentrum x kurvradie x dag) (se feta siffror i tabellen). 
Effekterna för var och en av de tre oberoende variablerna är grafiskt redovisade i 
figurerna 8 till 10. 
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Tabell 10  Variansanalystabell för ”maximal sidoacceleration”. 
Källa Frihetsgrader F-värde Sign.värde ω2

Rotation 2 23,610 0,000 0,0177 
Radie 2 88,956 0,000 0,7343 
Dag 3 3,756 0,034 0,0663 
Rotation x Radie 4 4,411 0,010 0,0007 
Rotation x Dag 6 1,648 0,169 0,0008 
Radie x Dag  6 2,013 0,095 0,0061 
Rotation x Radie x Dag 12 2,173 0,025 0,0014 
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Figur 8  Maximal sidoacceleration – effekt av rotationscentrum. 
 
Effekten av rotationscentrum var liten (ω2 = 0,0177 %). Resultatet av parvisa 
jämförelser visas i Tabell 11. Av tabellen framgår att den maximala 
sidoaccelerationen var lägre för rotationscentrum i läge 8 än för övriga två 
rotationscentra. 
 
Tabell 11  Maximal sidoacceleration – effekt av rotationscentrum – parvisa 
jämförelser. 
Jämförelse q-värde Signifikans 
Rotation 0 – Rotation 4 3,77 ej sign. 
Rotation 0 – Rotation 8 9,65 p<0,01 
Rotation 4 – Rotation 8 5,88 p<0,01 
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Figur 9  Maximal sidoacceleration – effekt av kurvradie. 
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Effekten av kurvradie var mycket stor (ω2 = 0,7343). Parvisa jämförelser gav det 
utfall som redovisas i tabell 12. Sidoaccelerationen minskade med ökande kurv-
radie. 
 
Tabell 12  Maximal sidoacceleration – effekt av kurvradie – parvisa 
jämförelser. 
Jämförelse q-värde Signifikans 
Radie 100 – Radie 200 10,78 p<0,01 
Radie 100 – Radie 400 18,76 p<0,01 
Radie 200 – Radie 400 7,98   p<0,01 
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Figur 10  Maximal sidoacceleration – effekt av dag. 
 
Effekten av dag var medelstor (ω2 = 0,0663). Resultatet av parvisa jämförelser 
visas i tabell 13. Av tabellen framgår att den maximala sidoaccelerationen var 
lägre dag 1 än dag 3. 
 
Tabell 13  Maximal sidoacceleration – effekt av dag – parvisa jämförelser. 
Jämförelse q-värde Signifikans 
Dag 1 – Dag 2 2,30 ej sign. 
Dag 1 – Dag 3 4,36 p<0,05 
Dag 1 – Dag 4 3,76 ej sign. 
Dag 2 – Dag 3 2,06 ej sign. 
Dag 2 – Dag 4 1,46 ej sign. 
Dag 3 – Dag 4 0,60 ej sign. 
 
Den signifikanta tvåfaktorinteraktionen mellan rotationscentrum och kurvradie 
visade att effekten var mycket liten (ω2 = 0,0007). Grafiskt innebär interaktionen 
att kurvorna i figur 11 inte är parallella. Kurvan för läge 8 hos rotationscentrum 
ligger relativt lågt för den snävaste kurvan (radien 100 m) och relativt högt för den 
minst skarpa kurvan (radien 400 m). Kurvorna i figur 11 korsar dock inte varandra 
varför interaktionseffekten inte har någon praktisk betydelse. 

22 VTI meddelande 967 



 

 

0

1

2

3

4

5

6

Radie 100 m Radie 200 m Radie 400 m

m/s2

Rotation 0

Rotation 4

Rotation 8

Figur 11  Maximal sidoacceleration – interaktion rotationscentrum x kurvradie. 
 
Trefaktorinteraktionen mellan rotationscentrum, kurvradie och dag var också 
mycket liten (ω2 = 0,0014). Den är grafiskt beskriven med en figur för varje 
försöksomgång, se figurerna 12–15. 
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Figur 12  Maximal sidoacceleration – interaktionen rotationscentrum x kurv-
radie – dag 1. 
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Figur 13  Maximal sidoacceleration – interaktionen rotationscentrum x kurv-
radie – dag 2. 
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Figur 14  Maximal sidoacceleration – interaktionen rotationscentrum x kurv-
radie – dag 3. 
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Figur 15  Maximal sidoacceleration – interaktionen rotationscentrum x kurv-
radie – dag 4. 
 
De fyra figurerna ovan visar att trefaktorinteraktionen inte påverkar de slutsatser 
som kan dras när det gäller effekten av försöksomgång (dag) särskilt mycket. En 
slutsats är att kurvorna för rotationscentrum i läge 8 alltid ligger lägst medan de 
övriga två kurvornas inbördes nivå varierar något från dag till dag. 
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5 Slutsatser 
5.1 Ingångshastighet i kurva och minimihastighet i kurva 
Alla huvudeffekter var signifikanta men inga interaktioner. Effekten av rotations-
centrum var således signifikant varför vår uppställda hypotes (H0) förkastas. Läget 
hos rotationscentrum för kurvors skevning har effekt på såväl ingångshastighet 
som minimihastighet i kurvorna. Hastigheterna var i båda fallen lägre för rota-
tionscentrum i läge 8 jämfört med de två övriga lägena 0 och 4. 

Avsaknaden av signifikanta interaktioner mellan omgång och övriga oberoende 
variabler innebär att resultaten inte påverkats av försöksomgång, dvs. av hur vana 
försökspersonerna varit vid försökssituationen och körsimulatorn. I detta fall för-
kastas inte 0-hypotesen (H0). Slutsatsen är därför att eventuella inlärningseffekter 
av att upprepa experimentet ett antal gånger för samma försökspersoner inte på-
verkat resultaten. Detta innebär att resultaten från första omgången återfåtts vid de 
följande. 
 
5.2 Maximal sidoacceleration i kurva 
Alla huvudeffekter var signifikanta. Dessutom var tvåfaktorinteraktionen mellan 
rotationscentrum och radie signifikant. Detsamma gällde trefaktorinteraktionen 
(rotationscentrum x radie x dag). Detta innebär att resultaten med avseende på 
sidoaccelerationsmåttet inte är lika lätta att tolka som resultaten för de båda 
hastighetsmåtten.  

Rotationscentrum hade en signifikant effekt på den maximala sidoaccelera-
tionen. Sidoaccelerationen var lägst för rotationscentrum i läge 8. Vår hypotes 
(H0) om att läget hos rotationscentrum inte har någon effekt förkastas också för 
detta beroendemått. 

När det gäller inverkan av experimentomgång förkastas (H0) formellt. Detta 
eftersom såväl två- som trefaktorinteraktionerna var signifikanta. Träning i att 
köra simulatorn och övning i experimentsituationen hade effekt. Å andra sidan var 
dessa interaktionseffekter mycket små. Dessa resultat har därför ingen praktisk 
betydelse. I fallet med trefaktorinteraktionen innebär detta att man kan bortse från 
den lilla skillnad man har fått mellan experimentomgångar. 
 
5.3 Sammanfattande slutsatser 
Variansanalyserna har lett fram till klara slutsatser. Den första slutsatsen är att 
läget hos rotationscentrum för snäva kurvors skevning påverkar förarens val av 
hastighet och sidoacceleration i skarpa kurvor. I detta fall förkastas 0-hypotesen. 

Den andra slutsatsen är att träning och erfarenhet av att köra i simulatorn inte 
påverkat resultaten i någon nämnvärd grad. Detta gäller i första hand de båda 
hastighetsmåtten ”ingångshastighet i kurva” och ”minimihastighet i kurva” och 
innebär att 0-hypotesen inte förkastas. Resultaten från den första omgången åter-
fås vid de senare.  

När det gäller sidoaccelerationsmåttet visade analysen signifikanta interaktion-
er. Detta innebär att 0-hypotesen formellt förkastas. Men eftersom de av inter-
aktionerna förklarade varianserna var så små, får detta ingen praktisk betydelse 
för tolkningen av resultaten.  
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6 Diskussion 
I detta försök i körsimulator har vi visat att läget hos rotationscentrum för snäva 
kurvors skevning påverkar förarens val av hastighet och sidoacceleration. Detta 
resultat bör valideras vid mätningar i verklig trafik innan det kan ingå i det 
empiriska underlaget för att revidera olika regelverk.  

Om resultaten återfås vid studier i verklig trafik skulle detta också visa på en 
hög validitet hos körsimulatorn i denna studie. Detta skulle innebära att vi i 
simulatorn på ett bra sätt har kunnat mäta det vi avsett att mäta, nämligen vad som 
händer i motsvarande situationer på verklig väg. Körsimulatorns validitet i olika 
studier är aldrig given utan måste på detta sätt bekräftas genom upprepad mätning. 

Analyserna visade också att effekten av kurvradie var stor och mycket större än 
effekten av läget hos rotationscentrum. Effekten av kurvradie känner vi sedan 
tidigare, vilket innebär att detta resultat är trivialt. Syftet med att variera kurv-
radien i försöket var att få kunskap om ifall eventuella effekter av läget hos rota-
tionscentrum påverkas av kurvradien i intervallet 100–400 m. Analyserna visade 
att effekten av rotationscentrum inte i nämnvärd grad påverkas av kurvradier i 
intervallet. 

Detta försök är av allt att döma ett av mycket få experiment i körsimulator i 
vilket effekten av identiska upprepningar av försöket för ett antal försökspersoner 
har undersökts. Att låta samma försökspersoner upprepa experimentet ett antal 
gånger innebär att försökspersonerna lär sig och anpassar sig till experiment-
situationen allt bättre. Om resultatet hade visat att sådan inlärning och erfarenhet 
påverkade resultatet när det gäller de slutsatser som kan dras, skulle vi stå inför ett 
stort metodproblem. Hur många omgångar skulle vi behöva upprepa försök i kör-
simulatorn för varje försöksperson innan vi skulle nå ett stabilt resultat?  

Lyckligtvis visar resultaten i försöket att försöksomgång (variabeln dag) ger 
signifikanta huvudeffekter men, och det är det viktiga, att variabeln dag – med två 
undantag i form av en svag två- och trefaktorinteraktion för ett av de tre beroende-
måtten – inte har några signifikanta interaktioner med övriga oberoende variabler. 
Avsaknaden av sådana interaktioner innebär att de slutsatser, som kan dras av den 
första försöksomgången i simulatorn är desamma som man kan dra av de följande. 

I likhet med att simulatorns validitet måste testas i olika situationer borde också 
inverkan av upprepningar (dvs. variabeln dag) testas då och då för att få bekräftat 
att inlärningseffekter i den aktuella försökssituationen inte påverkar de slutsatser 
som dras. 
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Bilaga 1 
Sid 1 (1) 

 
Instruktion till simulatorförsök, augusti, 2002 
 
Du kommer att få köra en vägslinga i körsimulatorn. 
 
Vägen är en vanlig 2-fältsväg med raksträckor och kurvor. 
Inga hastighetsbegränsningsskyltar finns utefter vägen. 
 
Efter att ha kört 5 km kopplas hastighetsmätaren bort.  
Du bestämmer själv hur fort du vill köra.  
Du skall köra som du brukar.  
 
Bilen du kör har automatlåda så du ändrar hastigheten enbart med gas 
och broms. När du startar trycker du bara ner gaspedalen.  
 
Du kommer inte att ha några möten, men du skall ändå alltid ligga i 
kvar i ditt körfält. 
 
Du kör först en 10 km lång slinga som träning. Den första hälften av 
slingan kör du med hastighetsmätare därefter utan. 
 
Vid träningens slut stannar bilen automatiskt.  
 
Därefter ger du dig ut på den riktiga slingan.  
Mitt på slingan stannar bilen automatiskt.  
 
Kort paus. 
 
Du startar igen på uppmaning av försöksledaren genom att trycka på 
gaspedalen.  
 
När bilen sedan stannar nästa gång är försöket slut.  
Sitt kvar i bilen tills försöksledaren hjälper dig ut. 
 
Efter körningen får du svara på några enkla frågor. 
 
Försöket tar ca 45 minuter. 
 
Information till fp efter försöket:  
1) Om fp frågar om försökets syfte är svaret: 
     att kurvorna har utformats på litet olika sätt och 
     att vi ser vad detta har haft för betydelse för din körning. 
2) Att inte berätta om försöket innan det är avslutat (ca 10 dagar) 
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Bilaga 2 
Sid 1 (1) 

GAH:s simulatorförsök, augusti, 2002 

Avslutande intervjufrågor: 
 
Fp nummer:                   . 
 
När tog du körkort?   År 19           .      (Körkortsålder:                år) 
 
Hur långt brukar du köra per år?                          mil 
 
Hur långt har du kört senaste året?                          mil 
 
Hur realistisk tycker du körningen i simulatorn var?  

1.  inte alls    
2.  litet  
3.  ganska 
4.  mycket    
 

Blev du illamående under körningen? 
1. inte alls 
2. litet 
3. ganska  
4. mycket     

 
Hur ansträngande tyckte du körningen var? 

1. inte alls 
2. litet 
3. ganska  
4.   mycket 

 
 
Vad tror du försöket gick ut på? 
 
Hur varierade kurvorna? 
 
Kunde du se hur skarpa kurvorna var i tid? 
 
Ändrade du din körning från dag till dag? 

 
 
Datum:                2002-              .    
 
Försöksledarsignatur:                         .         
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