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FÖRORD

Den undersökning som redovisas i föreliggande rapport,

och vari frost är en mycket Viktig aspekt, initierades

av statens trafiksäkerhetsverk relativt sent på våren

1976. Av meteorologiska skäl var det därför nödvändigt

att genomföra undersökningen med mycket kort varsel

och på en plats med högre sannolikhet för frost än

Linköping.

Experimenten ägde därför rum i Kiruna under påskhel-

gen 1976 - en plats och en tidpunkt som medförde vissa

administrativa och praktiska svårigheter. Att under-

sökningen ändå kunde genomföras är till stor del en

mans förtjänst, nämligen Lennart Lundquist, sekreterare

i Kiruna Trafiksäkerhetskommittê, till vilken härmed

framföres ett varmt tack.
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Dahlstedt, Sven. The legibility of road signs during

night driving - An analysis and some results concerning

the effect of frost. The National Swedish Road and

Traffic Research Institute, Report No 120, Linköping,

Sweden, 1977, 32 pp.

SUMMARY

The objective of the present study wasto compare the

legibility of road signs with different kinds of

retro-reflective sheeting under dry and frosty

conditions at two levels of vehicle head-lighting.

The results do not permit any general conclusions about

the superiority of a certain kind of sign, but the

interactions rather indicate that the best legibility

is obtained by different signs under different condi-

tions. The variation in legibility between various

conditions is interpreted as effects of deviations

from an optimal luminance level.

With the study as a starting point an overview is

then given in which various factors influencing the

night-time legibility of road signs are presented.

Beginning with this overview a model for an alternative

method for legibility studies is discussed.

Finally some of the results are discussed from traffic

safety point-of-view, and the great differences between

arithmetic means and 5:th percentiles are observed.
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Dahlstedt, Sven. Vägmärkens läsbarhet vid mörkerkörning.

En problemanalys och några resultat rörande effekten

av frostbeläggning.

Rapport 120 Statens väg- och trafikinstitut, Fack,

581 01 LINKÖPING, 1977.

SAMMANFATTNING

Den undersökning som redovisas i föreliggande rapport

syftade till att jämföra hur vägmärken utförda i olika

reflexmaterial varierar med avseende på läsbarhet vid

olika frostbeläggning och i olika belysningar.

De erhållna resultaten medger inga generella slutsatser

men de starka interaktioner som verkar föreligga tyder

på att vilken vägmärkestyp som ger bästa läsbarhet beror

på under vilka betingelser vägmärket betraktas. De

läsbarhetsvariationer som konstaterades för olika be-

tingelser i försöket tolkas i rapporten som effekter

av avvikelser från en optimal luminansnivå.

Med utgångspunkt från undersökningen ges sedan en över-

sikt över hur olika faktorer påverkar vägmärkens läs-

barhet under mörkerkörning, och möjligheterna att ut-

veckla alternativa metoder för läsbarhetsbestämningar

antyds.

Avslutningsvis tas också undersökningens resultat upp

från trafiksäkerhetssynpunkt varvid bl a skillnaden i

läsavstånd mellan medelvärden och 5:e percentiler,

vilka i många andra sammanhang används som dimensione-

ringsmått, diskuteras.
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BAKGRUND

I förhållande till trafikarbete är olycksrisken under

mörkerkörning påtagligt större än under dagsljuskörning.

Olika studier har visat att risken att råka ut för en

trafikolycka är mellan 30 och 300% högre i mörker än i

dagsljus (Nilsson, 1976, Widén, 1974).

Detta torde vara främsta anledningen till att stora

resurser har satsats på att underlätta mörkerkörningen

och därmed göra den säkrare. Med ett explicit syfte att

öka säkerheten har därvid störa insatser gjorts för att

studera och förbättra belysningsbetingelserna. Detta

gäller såväl stationär belysning som fordonsbelysning.

Se t ex Transportation Research Board (1975) som inne-

håller flera aktuella exempel på forskningens status och

inriktning inom dessa båda områden.

Utan att direkt syfta till att minska antalet trafik-

olyckor med vissa enheter har dessutom åtskilligt arbete

satsats på att göra trafikmiljön i allmänhet - och

mörkertrafikmiljön i synnerhet - bättre anpassad till

trafikanternas förutsättningar. Om begreppet förutsätt-

ningar inskränks till att omfatta trafikanternas visu-

ella förutsättningar så kan som exempel nämnas utveck-

lingen av metoder för utmärkning av Vägarnas linjeför-

ing såsom tydligare vägmarkeringar och vägkantreflek-

torer (se t ex Dahlstedt, 1969, 1975), samt användandet

av allt bättre reflexmaterial för att öka synbarheten

hos vägmärken och andra trafikanordningar (3M, 1976).

När man genom reflexbeläggning ökar ljusheten hos en

belyst yta måste man emellertid småningom ta hänsyn

till två olika krav som oftast står i konflikt med va-

randra. För ett givet vägmärke kan man antingen sträva

efter maximal ljushet för att erhålla maximal upptäck-

barhet, eller också måste man välja en lägre luminans-

nivå för att få optimal läsbarhet (Dahlstedt, l974b;

VTI rapport nr 120



Elstad m fl, 1962). Utvecklingen har dock gått mot allt

mer högreflekterande reflexmaterial, och de undersök-

ningar som har gjorts beträffande läsbarheten (Rumar

och Öst, 1975) tyder inte på någon försämrad läsbarhet

vid de - antagligen - relativt höga luminansnivåer som

sådana material ger.

Det senast lanserade högreflekterande materialet har

emellertid även medfört ett problem av ett helt annat

slag. Reflexmaterialet är uppbyggt som en flerskiktad

folie, där de optiskt effektiva komponenterna utgörs av

ett lager mikroskopiska glaspärlor liggande intill en

speglande metallfolie. Det optiska system som reflex-

materialet utgör är uppbyggt med mycket stor precision

och har små toleranser för störningar i ljusets strål-

gång. Detta medför att beläggningar av optiskt aktiva

substanser kan förändra reflektionsvinklar och därigenom

få reflexmaterialet att mer eller mindre "slockna".

En sådan optiskt aktiv substans är vatten. När vatten

kondenseras på en reflexmaterialbelagd vägmärkesyta kan

detta ske antingen som dagg i form av små droppar eller

som rimfrost i form av kristaller. Vilken av dessa aggre-

gationsformer som har störst effekt på materialets ref-

lektionsvärde beror förmodligen på faktorer som dropp-

storlek och kristallstruktur, vilket man ännu inte stu-

derat. Det är emellertid uppenbart att vatten i båda

dessa former påtagligt minskar ett reflexmaterials ef-

fekt - och kanske speciellt effekten hos det nya hög-

reflekterande materialet.

Att fuktighet i form av dagg eller frost har negativ

effekt på läsbarheten hos reflekterande vägmärken är

dock inte något nyupptäckt problem. Redan i början av

1960-talet gjorde reflexmaterialföretaget 3M (Woltman,

odaterad) en undersökning av när, och hur, dagg och

frost bildas på vägmärken. Den undersökningen var dock

närmast inriktad på att fastställa dagg- och frost-

problemets omfattning samt att finna åtgärder mot
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vattnets kondensering på vägmärken, och några data

rörande varseblivningseffekterna redovisas inte.

Det högreflekterande reflexmaterialet har emellertid

så många positiva egenskaper att det i många fall för-

modligen skulle innebära en förbättring om det inför-

des för allmänt bruk på vägmärken. I torrt och rent

tillstånd ger det t o m så höga luminanser att det har

diskuterats om inte separatbelysning av vägmärken i

vissa fall skulle kunna ersättas av den nya reflexma-

terialbeläggningen.

Vid en analys av användbarheten hos ett högreflekte-

rande reflexmaterial, som nyligen gjorts i staten

Virginia (Robertson and Shelor, 1975), kom man till den

slutsatsen att för 45% av redan uppsatta värmärken pla-

cerade över körbanan kunde vägmärkesbelysningen ersät-

tas av ett högreflekterande reflexmaterial. Dessa

slutsatser måste dock tas med en viss reservation.

Främsta orsaken till detta är att analysen och resulta-

ten bygger på amerikanska vägmärken, amerikansk skylt-

ningspraxis och amerikanska realed-beam strålkastare,

som inte direkt går att överföra till svenska förhål-

landen. Med anledning av det aktuella problemet rörande

reflexmaterials fuktkänslighet kan som en ytterligare

reservation nämnas att de redovisade resultaten före-

faller gälla för relativt gynnsamma förhållanden, dvs

nya, torra och rena vägmärken.

Som antyggs ovan verkar det emellertid som om särskilt

det högreflekterande reflexmaterialet skulle kunna för-

lora mycket av sin effekt under mera ogynnsamma för-

hållanden. Före ett generellt införande av det hög-

reflekterande materialet krävs därför att de eventuella

negativa effekterna - varav fuktkänsligheten förefaller

vara den mest betydelsefulla - ges ett sådant studium

att det går att uppskatta totaleffekten av åtgärden.
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PROBLEM

Innan ett reflexmaterial får utnyttjas på vägmärken i

Sverige måste det först godkännas för denna användning

av statens trafiksäkerhetsverk. Trafiksäkerhetsverket

gör därvid en bedömning utifrån olika data och mät-

resultat om materialet kan förväntas fylla sin funktion

under de betingelser som kan uppkomma under den praktiska

användningen.

Vid granskningen av det nya högreflekterande materialets

egenskaper visade det sig att det uppfyllde alla tek-

niskt-fysikaliskt formulerade krav. Dessa krav innefattar

bl a att ett material skall motstå fukt i form av vatten-

begjutning. När det gäller fuktighet i form av konden-

seradechxxxxureller kristaller finns dock inga krav,

och inga data har heller presenterats beträffande effek-

ten av frost eller dagg på reflektionsvärden eller läs-

barhet och upptäckbarhet.

För trafiksäkerhetsverkets bedömning av materialet var

det därför väsentligt att belysa att den förmodade

speciella fuktkänsligheten hos materialet var så stor

att den måste beaktas vid verkets bedömning av materia-

lets användbarhet. Eftersom inga absoluta kriterier för

bedömning av vägmärken existerar måste det nya materialet

jämföras med redan existerande vägmärkesvarianter vilket

gjorde att trafiksäkerhetsverkets problem formulerades

ungefär enligt nedan:

- Vilken läsbarhet ger vägmärken utförda i det hög-

reflekterande materialet i torrt resp fuktigt till-

stånd i jämförelse med dagens konventionella väg-

märken medoch utan separat belysning och vid lik-

artade fuktighetstillstånd?

Att en "subjektiv" variabel som läsbarhet valdes som

kriterium kan förklaras med att variabler som läsbarhet
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och upptäckbarhet är lättare att tolka och översätta

till en reell trafiksituation än fysikaliskt definierade

reflektionsvärden. Och vidare att läsbarhet valdes

snarare än upptäckbarhet - som faktiskt är mera mono-

tont relaterad till vägmärkenas luminans - torde bero

dels på att läsbarhet är en mättekniskt känsligare

variabel, dels på att avläsningsuppgiften ställer stör-

sta kraven på ett vägmärkes konstruktion och luminans-

nivå.

METOD

.1 Material

För att studera vägmärkenas läsbarhet tillverkades ett

antal skyltar med 150 mm Landoltringar som symbol vilka

i avläsningshänseende motsvarar vägmärken med 170 mm-

text. Landoltringen valdes eftersom den ger en enklare

experimentell procedur med bättre kontrollmöjligheter

än skyltar med konventionell text. Som ett motiv för

Landoltringen som avläsningsuppgift kan dessutom fram-

hållas att Sundin och Joandi (1975) har visat att det

föreligger ett närmast perfekt samband mellan avläs-

ningsavstånd för Landoltringar resp konventionell väg-

märkestext upp till en storlek av åtminstone 108 mm

för Landoltringar och 120 mm för text.

Skyltarna tillverkades av plåtar i ett av de standard-

format som finns för lokaliseringsvägmärken, vilket

gjorde skyltarna kvadratiska 310 x 310 mm. Applicering

av reflexmaterial samt lackering gjordes enligt fabri-

kanternas anvisningar för tillverkning av vägmärken.

Skyltarna tillverkades i tre olika materialkombinationer

som redovisas i tabell 1. I anslutning till tabellen

kan påpekas att beteckningarna Ld och LB syftar på

samma skylt men under två olika presentationsbetingelserL
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Tabell 1. Redovisning av testskyltarna.

. .. Nominellt relativt

Beteckning Materlal 00h farg reflektionsvärde x) Nominell

Symbol Bakgrund Symbol Bakgrund kontrast

HR Högrefl., vitt Högrefl., 600 60 10:1

ljusblått

Hd Högrefl., vitt Diffusrefl. 600 0,032) 20 000=1
mörkblått

Ld Lågrefl., vitt Diffusrefl. 200 0,032) 7 000:1
mörkblått

LB (Samma skylt som IrL men separat belyst) ^1100:1

I I I

 

 

x) Med "nominellt" avses att tillverkaren gett uppgiften,

och med "relativt" avses att mängden reflekterat ljus ut-

trycks i förhållande till en diffust reflekterande vit yta

(==l.0).

2) Värdet uppskattat av förf.

 

Under försöket sattes skyltarna upp en och en på

en vägmärkesstolpe placerad 2,5 m till höger om för-

längningen av försöksbilens färdriktning. Skyltarna

fästes på stolpen med ett snabkapplingsarrangemang så

att centrum kom på en höjd av 1,70 m och så att skylt-

arna var vridna ca 50 från färdriktningens normal för

undvikande av spegelreflektion. För försöksbetingelserna

LB, dvs då skyltarna skulle belysas med en speciell väg-

märkesarmatur, byttes hela vägmärkesstolpen mot en annan

på vilken armaturenvar permanent monterad. Armaturen

var en Siemens 5069111 monterad med lampcentrum ca 50 cm

ovanför och 25 cm framför skyltens centrum och bestyckad

med en 80 W kvicksilverlampa (G.E.C. 80 W MBF/U).
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.2 Betingelser

 

Försöket genomfördes på ett flygfält utanför Kiruna

eftersom det vid tiden för försöket bedömdes som osanno-

likt att erhålla någon frostbeläggning på skyltarna i

södra Sverige. Tyvärr blev emellertid denrøturligafiost-

beläggningen mycket dålig även i Kiruna. För att erhålla

ett märkbart frostskikt på skyltarnaxmurdet nödvändigt

att kyla ned dem på konstgjord väg. Före varje del-

omgång (fyra delomgångar i varje natts försök) besprut-

ades därför de skyltar som skulle vara frostbelagda med

kolsyresnö på framsidan medan jämförelseskyltarna tor-

kades av för att vara så torra och rena som möjligt.

Kolsyremetoden hade fördelen att på mycket kort tid ge

ett märkbart frostskikt på skyltarna. Nackdelarna var

främst att frostskiktet inte blev helt jämnt över hela

skyltytan och dessutom föreligger en viss risk att den

med hjälp av kolsyresnö framkallade frosten inte är

representativ för mera "naturlig" frostbeläggning.

Avsikten var att dokumentera frostbeläggningen genom

blixtfotografering för att möjligen:iefterhand kunna

närmare studera den frostbeläggning som rått under för-

söket. Tyvärr fungerade inte kamerans blixtsynkroniser-

ing vilket medförde att frostens struktur inte kan be-

skrivas på annat sätt än i tabell 2 och att representa-

tiviteten endast kan belysas av luminansvärdena i tabell

3. I den följande texten redovisas oftast de olika stimu-

luskombinationerna med enbart en förkortad bokstavskod.

I dessa koder anger ett T eller ett F i näst sista posi-

tionen om skylten var torr (T) eller frostig (F).
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Tabell 2. Väderleks- och frostobservationerX under

försöket.

  

Väder Frostlagerx)

Kväll, Delomgång Temp(OC) Luftfukt.(%) Tjocklek,Täthet,Jämnhet

1 - (Snöfall) -

2 1 -6 95 Tunt glest ojämnt

2 _7 _Il_ _Il_ _II_

3 1 -3,5 90 Tunt glest ojämnt

2 _4 _II_ _II_ _II_

3 _3 _u_ _n_ 7u_

4 _3,5 _II_ _II_ _H_

4 l -4 65 Tunt tätt jämnt

2 -5 _"_ _u_ _H_

3 -6 80 -"- -"- jämnt med
några fläc-
kar

4 -5 80 -"- -"- jämnt med
några fläc-
kar

 

  

 

x) Frostbeläggningen karaktäriserades enbart enligt de

dikotomiserade variablerna tjock-tunn, tät-qles och

jämn-ojämn.

Tabell 3. Luminanser hos testskyltarna, uppmätta
inifrån försöksbilen på 75 m avstånd från
skyltarna. Medelvärden över de tre försöks-

omgångarna.

  

l) 2) 3) Luminans (cd/m2) Kontrast

Skylt Yta Belysn Symbol Bakgrund Symbol/Bakgrund

LB T B 285 2,3 124

LB F B 188 4,8 39,2

LB T D 147 2,1 70

LB F D 144 3,3 43,6

Ld T B 164 0,21 780

Ld F B 95 0,20 475

Ld T D 19 0,04 475

Ld F D 11 0,03 367

Hd T B 310 10,2 11550

Hd F B 35 20,2 1175

Hd T D 41 N0,05 1820

Hd F D 5,5 0,05 1110

HR T B 325 24 13,5

HR F B 36 4,1 8,8

HR T D 39 3,1 12,6

HR F D 5,1 0,5 10,2

   

 

 

1) Skyltbeteckningar: Se tabell 1

2) T = torr skylt, F = frostig skylt

3) B = bra bilstrålkastare, D = dålig bilstrålkastare
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Eftersom belysningsstyrkan på skylten tillsammans med

skyltytans reflektionsvärde kan ge mycket stora inter-

aktionseffekter med avseende på läsbarheten så infördes

även strålkastarnas ljusstyrka som oberoende variabel

i experimentet. Strålkastarnas ljusstyrka varierades i

två steg genom att bilens dubbla standardstrålkastare

byttes ut och kOpplades så att två par av strålkastare

kunde tändas och släckas oberoende av varandra. Ena

paret utgjordes av två halogenstrålkastare som matades

med bilens fulla spänning (13,1 V). Andra paret bestyck-

ades med glödlampor och kOpplades dessutom i serie med

ett motstånd så att spänningenêümüflamporna'endast var

10,5 V. Detta gjorde att två olika kvalitetsklasser

erhölls för fordonsbelysningen; en som kan betecknas

som relativt bra (B i förkortningen av stimulusbetingel-

serna) som gav 3,0 lux på 100 m, och en belysning som

måste betecknas som dålig (förkortad D) med 0,9 lux på

100 m.

Under försöken användes hela tiden endast helljus för

att undvika att den skarpare ljus/mörkesgränsen hos

halvljus tillsammans med små ojämnheter i vägbanan

skulle ge en icke önskvärd variation i belysningen på

skyltarna. Detta medförde emellertid att belysnings-

styrkan på skyltarna - särskilt med den "bra" belys-

ningen - blev högre än med ett normalt halvljus.

.3 Utförande

Undersökningen genomfördes som gruppförsök, där fem

personer åt gången deltog. Dessa åkte med som passa-

gerare i försöksbilen, en Chrysler stationsvagn. Föraren

och två försökspersoner satt i framsätet och tre för-

sökspersoner i baksätet; Föraren körde bilen längs en

rät linje fram mot den uppsatta skylten från ett av-

stånd av åtminstone 400 m, medan försökspersonerna för-

sökte avgöra åt vilket håll Landoltringens öppning var

riktad. Varje försöksperson hade en strömbrytare kOpplad
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till en elektronisk vägmätare. När de kunde urskilja

Landoltringens öppning skulle försökspersonerna utan att

meddela sig med varandra trycka på sina respektive

strömbrytare. Vid tryckningen startades avståndsmät-

ningen för respektive person samtidigt som en lysdiod

tändes hos försöksledaren (föraren). För att kontrollera

om gissning förekom brukade denna med oregelbundna

mellanrum (i genomsnitt vart tionde varv) släcka bil-

belysningen och fråga om öppningens riktning. Vid dessa

kontroller erhölls endast ett felsvar (vilket dock inte

kan karaktäriseras som ren gissning), varför det före-

faller som om gissningsfrekvensen var låg under försöket.

I varje delomgång i försöket kombinerades de tre obero-

ende variablerna vägmärke (HR, Hir, Lir, LB), fuktig-

hetstillstånd (T, F) och fordonsbelysning (B, D) faktori-

ellt så att (4x2x2=) l6 presentationsbetingelser erhölls.

Under varje försökskväll genomfördes fyrasüäknuidelom-

gångar. I de två första omgångarna var presentations-

ordningen helt slumpmässig och i de två senare var ord-

ningen helt omvänd enligt den s k ABBA-principen.

Undersökningen genomfördes under fyra kvällar och nät-

ter i april 1976 (påskhelgen). Första kvällen måste

emellertid försöket avbrytas på grund av snöfall varför

denna kväll endast kunde rubriceras som förförsök. Även

andra kvällen (lördag) måste försöket avbrytas - denna

gång på grund av att en försöksperson blev åksjuk -

dock inte förrän tredjedelomgången hade påbörjats.

Från denna kväll erhölls således två observationer per

betingelse av var och en av de fem försökspersonerna.

De två sista kvällarna (söndag, måndag) förflöt mera

normalt vilket resulterade i fyra observationer per

betingelse och person varje kväll.

Försökspersonerna var frivilliga från Kiruna trafik-

säkerhetskommittê, SKBR, SFRO samt Arméns Jägarskola.
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Av de femton försökspersonerna vars resultat har be-

arbetats var fem kvinnliga och tio manliga och vari-

erade i ålder mellan 19 och 49 år. Samtliga personer

rapporterade "normal synskärpa", tre av dem dock med

glasögon. Någon synskärpekontroll företogs ej efter-

som varje person presenterades för varje betingelse

lika många gånger och därigenom kan anses som sin

egen "kontrollgrupp".
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RESULTAT OCH KOMMENTARE R

Innan de konkreta resultaten kan redovisas måste först

datainsamlingsmetoden och de begränsningar den medför

för de statistiska beräkningarna beröras. Eftersom valet

av försökstid och försöksplats gjordedet omöjligt att

anlita ett större antal försökspersoner vilka enbart

deltog under någon enstaka försöksbetingelse så genom-

fördes istället försöket så att alla försökspersoner

presenterades för alla betingelser och så många gånger

som tiden medgav. Denna typ av försöksuppläggning

("repeated measurement") ger ett stort antal observa-

tioner till en låg kostnad men medför samtidigt att

villkoren för statistisk variansanalys inte kan förut-

sättas vara uppfyllda.

Om en variansanalys av resultaten ändå hadeutförts

hade den sannolikt inte kunnat användas för testning

av några huvudeffekter (dvs skylt K mot skylt Y över

alla övriga betingelser), eftersom det verkar före-

ligga starka interaktionseffekter mellan skylttyp,

frostbeläggning och belysning med avseende på läsbarhet.

Eftersom undersökningsresultaten dessutom kan misstänkas

vara svårgeneraliserade har inte heller de faktiskt

möjliga jämförelserna av enskilda medelvärden genom-

förts, eftersom de ansågs sommindre meningsfulla.

Undersökningen får därför ses mera som problembeskriv-

ande och resultaten nedan som illustrationer till pro-

blematiken kring vägmärkens läsbarhet.

Resultatens tillförlitlighet har studerats genom att

reliabilitetskoefficienter har beräknats för varje för-

söksperson som produktmomentkorrelationen mellan resul-

taten i de två första respektive två sista delomgångarna

(under lördagen första resp andra delomgången). Efter

en första beräkning som gav genomgående mycket låga

koefficienter gjordes beräkningarna om med en uppdel-

ning på torr/frostig skylt. De sålunda erhållna paren
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av reliabilitetskoefficienter för varje person uppvisar

en systematisk skillnad mellan de båda betingelserna.

För betingelsen "torr skylt" varierade således relia-

biliteten mellan 0,40 och 0,73 med en median på 0,60

och för betingelsen "frostig skylt" mellan -0,07 och

0,49 med en median på 0,30. Av dessa siffror torde vär-

dena för den "torra" betingelsen snarast motsvara en

konventionell reliabilitetsbestämning med upprepade

mätningar under konstanta betingelser. Att koefficien-

terna ändå har blivit så låga som 0,40 - 0,73 (ca 0,90

är önskvärt) tyder dock på att någon (några) faktorer

i försöket inte varit konstanta, vilket kan kräva ett

par ord som kommentar.

Den närmast till hands liggande tolkningen skulle kunna

vara att försökspersonerna varit omotiverade och okon-

centrerade. Detta motsägs dock både av försöksledarnas

allmänna intryck och det låga antalet felsvar som regi-

strerades vid den tidigare nämnda gissningskontrollen.

Det kan också nämnas att sambanden mellan olika försöks-

personers resultat under varje delomgång har beräknats

och jämförts med reliabilitetskoefficienterna vilka

beräknades inom de olika personernas egna resultat.

Vid denna jämförelse visade det.sig - något anmärknings-

värt - att korrelationerna mellan personer var högre

(r=0,46-0.82) än "inom" personer (r=0,40-0,73). Detta

måste tolkas som att försökspersonernas samstämmighet

var bättre när det gällde läsbarheten hos en viss skylt

under en viss delomgång, än.när det gällde en viss

skylt presenterad vid flera tillfällen.

En annan tänkbar felkälla i mätningarna kan var själva

mätutrustningen. Det måste dock anses som mycket osanno-

likt att eventuella bristfälligheter i denna skulle ha

resulterat i slumpmässigheter i resultaten, utan i så

fall snarare i konstanta fel eller direkta
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funktionsavbrott. Det förefaller således mest sannolikt

att större delen av slumpvariationen i resultaten

istället kan härledas till en tredje faktor i försöket,

nämligen stimulussituationen.

Med stimulussituationen avses hur skyltarna presente-

rades och såg ut från försökspersonernas sida, vilket

kan ha påverkats av två typer av faktorer. Den ena av

dessa kan kallas realistisk variation eftersom den mot-

svarar en liknande variation under naturliga trafik-

betingelser och beror bl a på att skyltarna inte mon-

terades i exakt samma positioner hela tiden och att

försökspersonsbilen inte åkte i exakt samma spår varje

varv. Denna variation kan emellertid inte ha påverkat

försöksresulaten i någon nämnvärd utsträckning.Den

andra tänkbara störningsfaktorn i stimulussituationen

kan däremot påtagligt förändra förutsättningarna för

att besvara försökets huvudfråga.

Det förefaller nämligen som om de skyltar, som skulle

varit "torra" och som skulle utgjort den konstanta

referensbetingelsen, inte har varit helt torra. Sanno-

likt har även dessa skyltar haft en tunn beläggning -

så tunn attden inte märktes av försöksledarna i mörk-

ret, men ändå så påtaglig att den har förändrat reflex-

ionsegenskaperna hos skyltarna. Antagandet att de

"torra" skyltarna inte varit helt torra stöds även av

luminansvärdena i tabell 3 ovan. Dessa ligger nämligen

på en lägre nivå än man kan förvänta sig med utgångs-

punkt från bilstrålkastarnas ljusstyrka och reflex-

materialens reflexionsvärden i torrt tillstånd. Denna

okontrollerade inverkan på en av försökets oberoende-

variabler gör att den betingelse som kallats "torr

skylt" istället måste ges innebörden "knappt märkbart

frostig skylt", med åtföljande försämrad tolkbarhet

 

och generaliserbarhet hos resultaten.
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erhållna resultaten inte anses utgöra en jämförelse av

torra och frostiga vägmärken utan endast en jämförelse

av effekterna av större eller mindre grad av frost-

beläggning. 

Som en översikt över huvudtendenserna i resultaten

redovisas i tabell 4 medelvärden för samtliga försöks-

betingelser samt de sammanräknade marginalmedelvärdena.

I tabellen redovisas även standardavvikelser för de

erhållna medelvärdena.

Tabell 4. Läsavstånd 1 meter för 15 cm Landoltringar
för samtliga betingelser. Medelvärden och

standardavvikelser över alla försöksperso-
ner och omgångar (50 observationer/cell).
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Skylt
_ HR Hd Ld LB Totalt

Presentations-

betingelse

B 81,7 83,6 88,2 97,6 85,9

T (bra) (26,2) (23,7) (20,9) (30,8) (26,5)

(torr) _

D 87,6 87,5 84,4 93,2 88,1

(dålig) (24,1) (28,9) (30,5) (28,4) (28,0)

B 90,9 85,4 91,8 84,6 88,2

F (bra) (28,0) (28,1) (29,6) (24,3) (27,6)

(frostig)
D 83,3 74,6 84,3 87,5 82,4

(dålig) (27,9) (22,0) (34,3) (22,1) (27,2)

85,8 83,0 87,2 90,8

Totalt (26,6) (26,2) (29,7) (26,9)
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Eftersom det verkar förekomma ett flertal interaktioner

mellan de olika faktorerna i försöket är det inte lämp-

ligt att dra några slutsatser från de enskilda cell-

värdena i tabellen. Möjligen kan marginalvärdena tol-

kas som att genomsnittligt över fyra presentations-

betingelser gav den separatbelysta skylt (LB) bäst läs-

barhet och högreflekterande text på diffusreflekterande

bakgrund sämst läsbarhet; men att huvudresultatet ändå

måste sägas vara att ingen skylttyp ger en genomgående

bästa läsbarhet och att ett omdöme om ett vägmärkes läs-

barhet måste baseras såväl på dess konstruktion som på

belysnings- och frostbetingelser.

För att illustrera den komplexitet som inte framgår av

en sammanfattning som tabell 4 har resultaten även

redovisats grafiskt i figur 1. I figuren är resultaten

uppdelade efter olika betingelser på samma sätt som i

tabell 4, men dessutom har även en uppdelning gjorts

på de tre försöksomgångarna. Motivet för denna extra

uppdelning är framför allt att frostskiktet varierade

så mycket mellan omgångarna att det var märkbart redan

vid en besiktning under mycket dåliga ljusförhållanden.

Dessutom är det uppenbart att synskärpan varierade på-

tagligt mellan försökspersonerna i de olika omgångarna.

Under måndagens försöksomgång bestod försökspersons-

gruppen av värnpliktiga från Jägarskolan, vilka hade

en genomgående mycket bra synskärpa. Under de andra

försöksomgångarna varierade däremot sammansättningen

av försökspersonsgrupperna - och även försökspersoner-

nas synförmåga - i en påtagligt större utsträckning.

Som torde framgå av olikheterna mellan alla de olika

delfigurerna, och eftersom inte heller några statis-

tiska tester har utförts kan inga generella slutsatser

dras rörande effekten av ett visst konstruktionssätt

eller en viss betingelse på vägmärkets läsbarhet. De

kraftiga interaktioner som verkar förekomma mellan

skylttyp och presentationsbetingelse gör att eventuella
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slutsatser bör begränsas till att gälla jämförelser

inom en enskild betingelse.

Den konkreta frågan om det högreflekterande materialet

skulle vara särskilt känsligt för frostbeläggning kan

dock kommenteras något med utgångspunkt från resulta-

ten i tabell 4 och figur 1 och med beaktande av reser-

vationerna rörande resultatens tillförlitlighet och

generaliserbarhet. Därvid bör resultaten för främst

skyltarna HR och Ld jämföras; HR för att det är en

sannolikare konstruktion än Hd, och Ld för att det är

den kombination av reflexmaterial och bakgrund som är

förhärskande för närvarande och som torde anses ge en

acceptabel synbarhet. Om man därvid betraktar resulta-

ten för alla försöksomgångarna sammanslagna (tabell 4

eller under figurraden i figur 1) visar det sig att

den betingelse då den högreflekterande skylten givit

sämsta genomsnittliga läsavståndet är med bra bil-

belysning på torr skylt, vilket kan vara en effekt av

att helljus tillsammans med det högreflekterande mate-

rialet givit en för hög luminans för båsta läsbarhet.

Kombinationen bra belysning och torr skylt är också

den betingelse då skillnaden var störst mellan HR och

Ld skyltarna. Med frostbeläggning gav de båda skyltarna

ungefär samma läsbarhet. Den lågreflekterande skylten

har visserligen givit ca en meter längre läsavstånd,

men denna skillnad är varken statistiskt eller praktiskt

signifikant.

För att i någon mån nyansera den förenklade bild som

totalmedelvärdena ger kan det vara befogat att även

betrakta resultaten från de tre delomgångarna. Komplexi-

teten i resultaten framgår då något tydligare, och en

jämförelse av delfigurerna ger en antydan om hur läs-

barheten varierade beroende på försöksbetingelser -

och i viss utsträckning även beroende på försökspersons-

sammansättningen.
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Figur 1. Läsavstånd (m) för 15 cm Landoltringar upp-
delat efter testskylt, presentationsbeting-
else och försöksomgång och, underst, totalt
över samtliga försökspersoner. (Beteckningar:
Se tabell 1 och 3).
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Som en komplettering av jämförelsen av det hög- och

lågreflekterande reflexmaterialet - och även för att

ge ett perspektiv på de redovisade medelvärdena - kan

slutligen nämnas att de kortaste läsavstånden för HR-

respektive Ldskylten var av samma - låga - storleks-

ordning. För båda skyltarna erhölls de kortaste av-

stånden under betingelsen frostig skylt/dålig bilbelys-

ning och de uppgick till 22,0 meter för den högreflek-

terande respektive 20,4 meter för den lågreflekterande

skylten.

Som en avslutande kommentar till resultatredovisningen

kan det vara befogat att på en mera generell nivå struk-

turera resultaten i figur 1, som på en konkret nivå kan

förefalla något svåröverskådliga. Det förefaller näm-

ligen som om de flesta resultaten för skyltarna HR, Hd

och Ld kan tolkas som utslag av avvikelser från en opti-

mal luminansnivå. I figur 2 ges ett exempel från en

annan undersökning av vägmärkens läsbarhet (Dahlstedt,

1972), där det tydligt framgår hur såväl för höga som

för låga luminanser minskar vägmärkens läsbarhet. I

den aktuella undersökningen torde läsbarheten hos dessa

tre skyltar ha varierat enligt liknande kurvor. Möjligen

kan man spekulera kring hur läsbarhetskurvan för respek-

tive skylt kan vara förskjuten i förhållande till de

övriga, men kurvformerna torde vara någorlunda lika

varandra och även dem i figur 2.

Med utgångspunkt från en sådan omvänd U-relation mellan

luminans och läsbarhet verkar det sannolikt att de

flesta interaktionerna i figur 1 kan tolkas enligt följ-

ande: Kombinationen torrt reflexmaterial/dålig bilbelys-

ning har givit en luminans som ligger närmare läsbar-

hetskurvans maximum än kombinationen torrt material/bra

belysning, vilken kan antas ha givit så höga luminanser

att läsbarheten minskat. Med frostiga skyltar är situa-

tionen den omvända; kombinationen frost/dålig belysning

har givit luminanser långt under den optimala nivån med

VTI rapport nr 120



20

  

Armatur

_._._.= I

O ---- --= II

0 _'-'- IV
..-.....-....... : V

----= III
904

4232::7_
80"1 /. ,ii-'_Äk .

;x
.p 70" .//'/l \\\

2 /ø/ \
i; 60' /f' \\
Q 3'/
(D 50" /./Il/

*3 //x
40' ///
304

20-

10-

0,5 l. 5 10 50 100 500 1000

Eigur 2. Läsbarhet som funktion av vägmärkesluminans
för fem olika vägmärkesarmaturer (ur Dahlstedt,

1972).

resulterande dålig läsbarhet, vilken dock ökat när lumi-

nansen höjts med hjälp av den bättre belysningen.

Vad gäller den separatbelysta skylten (LB) har dess

läsbarhet knappast påverkats av några större luminans-

förändringar under de olika betingelserna eftersom den

huvudsakliga belysningen på denna skylt var konstant

under hela försöket. Det kan dock anmärkas att lumi-

nansen hos denna skylt (150-300 cd/mz) torde ha varit

över den optimala nivån, vilken med tanke på den låga

allmänna belysningsnivån bör ha legat kring 30-60 cd/mz.

Det kan därför förutsättas att de erhållna läsavstånden

utgör en underskattning av den läsbarhet som kan erhål-

las med en optimal luminans.

De skillnader i läsbarhet som dock verkar föreligga

mellan olika betingelser för LB-skylten kan istället

för luminanseffekter antas vara orsakade av
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kontrasteffekter. Den speciella belysningsgeometri

med mycket stora infallsvinklar som gäller för ytter-

belysta skyltar medför nämligen att även relativt obe-

tydliga beläggningar på skyltytan (av frost, dagg,

smuts eller annat) kan ge stora kontrastförändringar.

Att kontrastförändringarna kan bli stora beror på att

luminanserna hos ljusa ytor minskar samtidigt som lumi-

nansen hos mörka ytor ökar tills - i extrema fall -

kontrasten helt försvinner.
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DISKUSSION

De erhållna resultaten kan kommenteras utifrån många

skilda utgångspunkter men i sammanhanget förefaller

det vara av störst intresse att beröra dels de mättek-

niska arbetena, dels praktiska trafiksäkerhetskonsekven-

SEEI7.

När det gäller de mättekniska frågorna kan den genom-

förda undersökningen något tillspetsat sägas vara lika

mycket en illustration av svårigheterna att i fältför-

sök studera svårkontrollerade variabler, som en illustra-

tion av vägmärkens effektivitet under olika förhållanden.

Att just en sådan variabel som läsbarhet kan vara be-

svärlig att studera under fullständigt kontrollerade

former torde antydas av figur 3, vilken kan tas som

utgångspunkt för en översikt av hur olika faktorer

påverkar vägmärkens läsbarhet, och vilka mättekniska

konsekvenser detta kan föranleda.

 

Tillfälliga och föränderliga faktorer (Åldring, Nedsmutsning, Väderlek, etc.) I
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Figur 3. Schematisk illustration av hur olika variabler
i en trafiksituation samverkar för att bestämma

ett vägmärkes läsbarhet.

VTI rapport nr 120



23

Figuren illustrerar hur vägmärkens läsbarhet kan anses

påverkas av ett stort antal faktorer, som här har sam-

manslagits till tre huvudgrupper som kallats: "Utseende",

"Situationsvariabler" och "Individvariabler". Av dessa

tre är grupperna "Utseende" och "Individvariabler" så-

dana som oftast kan anses som dimensioneringsvariabler

och som i experimentsammanhang därför behandlas som

konstanta parametrar. När det gäller att tolka olika

experimentellt erhållna resultat innebär emellertid

detta att konstaterade effekter av situationsvariab-

lerna endast gäller för de studerade parametrarna, dvs

för vägmärken av ett givet utseende, och för individer

med vissa givnaegenskaper. Denna reservation har i

figur 3 illustrerats så att det kan ses som att effek-

terna av situationsvariablerna "filtreras" med avseende

på utseende- och individvariabler innan den slutliga

läsbarheten kan konstateras. I de flesta fall är denna

begränsning dock av mindre betydelse eftersom vägmär-

kenas utseende i stort är bestämt i författning och

man ofta inte heller har ambitioner att generalisera

till några speciella trafikantpopulationer.

Den variabelgrupp som man oftast är intresserad av att

studera är den som i figuren har kallats "situations-

variabler". Som framgår av figuren har alla dessa vari-

abler i sin tur delats upp i "specifika" och "generella"

variabler. För att beskriva läsbarheten hos ett vägmärke

med ett visst utseende och för individer medvissa

egenskaper är det såväl nödvändigt som tillräckligt att

känna till de fyra generella variablerna luminans,

kontrast, luminansjämnhet och adaptationsnivå. Med

luminans avses då oftast textens luminans, men i de

fall man studerar mörk text på ljus bakgrund kan värdet

definieras som luminansen hos de ljusa delarna av väg-

märket; Med kontrast avses den relativa luminansskill-

naden mellan text och bakgrund enligt någon definierad

formel och även kontrastens riktning - positiv för ljus

text på mörk bakgrund och negativ för mörk text på ljus
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bakgrund; Med luminansjämnhet avses skillnader i lumi-

nans mellan olika punkter med vissa inbördes avstånd;

Och med adaptationsnivå avses ögats ljuskänslighet hos

den observatör som betraktas vägmärket och vilken

främst bestäms av mängden ljus som faller in på ögats

näthinna.

Tyvärr lämpar sig emellertid dessa fyra variabler

snarast för laboratorie- eller grundforskningsbetonade

studier av läsbarhet. När man studerar läsbarhet är

det oftast av störst intresse att relatera erhållna

resultat till faktiska trafiksituationer och beskriv-

ningen av försökssituationen görs därför i stället med

de specifika situationsvariablerna. Detta gör att man

endast kan konstatera olika läsbarheter vid olika till-

fällen men att man sällan har en möjlighet att fast-

ställa hur mycket enskilda faktorer - på generell eller

specifik nivå - har bidragit till ett erhållet resul-

tat. Som exempel på dessa svårigheter kan hänvisas

till figur 3 där det illustreras hur de generella

variablerna påverkas av en rad samtidiga effekter av

de specifika situationsvariablerna.

Eftersom vägmärken skall fungera under en mängd olika

förhållanden och under långa tider måste man vid be-

stämningar eller beräkningar av läsbarheten ta hänsyn

till ytterligare ett antal faktorer. I figur 3 har

dessa kallats "tillfälliga och föränderliga faktorer"

vilket bl a avser åldring, nedsmutsning, väderleks-

påverkan och liknande. Den föreliggande studien syf-

tade till att studera ett exempel på sådana effekter

och som torde ha framgått av resultatredovisningen kan

dessa faktorer ha mycket stor betydelse för att avgöra

ett vägmärkes läsbarhet.

Om man i en realistisk situation önskar studera väg-

märkens läsbarhet på ett sådant sätt att resultaten

skall kunna jämföras med andra studier eller användas
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för prediktion av läsbarhet i andra situationer än den

studerade, krävs således att man mäter eller på annat

sätt har kontroll över ett mycket stort antal faktorer.

Detta är i och för sig ett välbekant dilemma vid fält-

försök, att det man vinner i realism och generaliser-

barhet förlorar man i mätteknisk tillförlitlighet. Det

kan således inte anses som en fullständig överraskning

att det i en så komplex försökssituation som i den

föreliggande undersökningen kan ha varit svårt att

kontrollera samtliga betingelser. Eftersom resultaten

dock tyder på att inte ens den viktigaste oberoende-

variabeln - frostbeläggning - varit helt under kontroll

kan detta tas som ett argument för att studera värmär-

kens läsbarhet med ett helt annat angreppssätt.

Principen för denna alternativa metodik är direkta

motsatsen till fältförSök med ett flertal kontrollerade

och okontrollerade variabler, nämligen att i labora-

toriestudier isolera effekten av varje enskild variabel

i en fullständigt kontrollerad situation. Efter att de

enkla sambanden mellan olika variabler har fastställts

är det sedan möjligt att kombinera dessa i en formel,

eller modell, vilken kan byggas upp så att det blir

möjligt att enbart med utgångspunkt från relativt lätt-

åtkomliga fysikalista mätvärden kunna förutsäga läs-

barheten för ett godtyckligt vägmärke i en godtycklig

trafik- eller belysningssituation.

Metoden bygger på att samtliga de effekter som redo-

visas i figur 3, och som direkt eller indikret påverkar

vägmärkens läsbarhet, kan uttryckas som matematiska

funktioner. Sambanden mellan läsbarhet och de fyra

generella situationsvariablerna skulle exempelvis

schematiskt kunna uttryckas som y = f(xl, x2, X3, X4),

där y betecknar läsbarhet och xi står för de fyra obe-

roendevariablerna. Dessa fyra kan i sin tyr uttryckas

som funktioner av de specifika situationsvariablerna,

t ex xl = f(zl, z z z 2 26) där x betecknar
2' 3' 4' 5' l
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luminansen och zi står för skyltplacering, separation

ögon/strålkastare, reflexionsegenskaper, separat be-

lysning, fordonsbelysning respektive allmänbelysning.

Vid behov kan dessa formler utvidgas ytterligare för

att även inkludera sådana variabler som i figur 3 har

kallats "tillfälliga och föränderliga faktorer".

Nackdelen med den skisserade metodiken är att det krävs

ett relativt stort förarbete med fastställande av de

enkla sambanden. Detta arbete erbjuder dock inga prin-

cipiella svårigheter och desSutom torde vissa av dessa

samband kunna fastställas genom enbart litteraturstu-

dier. Fördelen är främst att det färdiga formelsystemet

ger möjligheter att på ett mycket enkelt sätt studera

ett flertal olika vägmärkesproblem. Genom att enbart

specificera ett antal ingångsvärden och sätta in dem

i formlerna - antingen med hjälp av nomogram eller i

ett datorprogram - kan man direkt läsa av resulterande

läsbarhet, eller omvänt sätta in ett läsbarhetsvärde

som kriterium och räkna fram ett värde på någon annan

variabel av intresse. Denna metodik skulle således

inte enbart kunna användas för att bestämma läsbarhet

för existerande och kommande reflexmaterial, med eller

utan separat belysning och med olika frost eller smuts-

beläggningar, utan även för att predicera läsbarheten

hos ett givet vägmärke i en viss väggeometri. Och

som exempel på det omvända arbetssättet kan man sätta

upp krav på en viss läsbarhet och beräkna vilken lu-

minans som krävs i form av inner- eller ytterbelysning,

eller vilken kontrastminskning p g a exempelvis ned-

smutsning som kan tillåtas.

En metod i form av ett datorprogram liknande den ovan

skisserade men med en något annorlunda uppbyggnad har

redan utvecklats av Newberg, Lee och Loewenstein

(1971) och ett par rapporter om dess användning har

publicerats (Adler and Straub, 1971; King, 1971).

Denna metod bygger på tidigare arbete av Straub and
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Allen (1957) rörande sambanden mellan ett vägmärkes

luminans ochdess placering, avståndet till vägmärket

och reflektionsegenskaperna. Denna metod har dock en

stor svaghet i och med att man egentligen endast tar

hänsyn till luminansen när man räknar fram läsbarhets-

värden. Av de fyra generella situationsvariablerna i

figur 3 saknas rutiner för att behandla kontrast och

luminansjämnhet, och adaptationsnivå behandlas mycket

schematiskt. Detta gör att resultaten av det hittills-

varande arbetet inte kan accepteras helt okritiskt,

och vid eventuella jämförelser med svenska förhållanden

måste dessutom observeras att resultaten bygger på

amerikansk skyltningspraxis (placering, färg, utform-

ning) och amerikanska "sealed-beam" strålkastare.

Efter denna utläggning om vilka mättekniska konsekven-

ser den föreliggande undersökningen skulle kunna ha

för fortsatta studier av vägmärkens läsbarhet bör

också de eventuella trafiksäkerhetskonsekvenserna be-

röras. Först kan därvid konstateras - vilket torde ha

framgått av de tydliga interaktionerna i resultaten -

att ingen av de studerade kombinationerna av belysning

och skyltmaterial verkar vara generellt bättre än de

andra. Den skyltbetingelse som totalt sett har givit

längsta medelläsavståndet är den som kallats LB (se-

parat vägmärkesbelysning). Denna skylt har givit på-

tagligt längre läsavstånd under de "torra" betingel-

serna, men är sämre eller ungefär likvärdig med de

andra när den blir frostbelagd. Med utgångspunkt från

de erhållna resultaten skulle det således vara fördel-

aktigast om man under "torra" betingelser kunde ha

vägmärkena belysta, men under frostiga betingelser

släcka belysningen och då endast lita till kombinatio-

nen av reflexmaterial och fordonsbelysning. Detta torde

dodk vara en ganska svårgenomförd lösning som möjligen

kunde övervägas för platser där vägmärkena är extremt

mycket utsatta för frost- och daggbeläggning.
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För att rätt kunna utnyttja data som de redovisas i

exempelvis tabell 4 ovan krävs emellertid att man

också vet hur trafiken är fördelad över de studerade

betingelserna. Om man till exempel kan anta att tra-

fikarbetet under "frostiga" betingelser och med dålig

belysning är mycket litet i förhållande till andra

betingelser bör resultat för denna betingelse få mot-

svarande lägre vikt vid sammanvägning av resultaten

till ett beslutsunderlag.

Hittills har alla resonemang - mer eller mindre utta-

lat - rört sig om statistiska centralmått i form av

medelvärden, som har stora fördelar när det gäller

att enkelt sammanfatta försöksresultat som de förelig-

gande. Avslutningsvis kan det dock vara av intresse

- särskilt från trafiksäkerhetssynpunkt - att betrakta

data ur en annan synvinkel som kan ge resultaten något

annorlunda dimensioner och därvid också beakta att resul-

taten motsvarar läsavstånd för 170 mm vägmärkestext.

I tabell 4 har förutom medelvärdena även standardavvik-

elser redovisats. Eftersom de erhållna läsavstånden i

de flesta fall mycket väl följer en normalfördelnings-

kurva kan standardavvikelserna utnyttjas för att predi-

cera vilka läsavstånd som har underskridits resp över-

stigits med olika sannolikheter. Om man således multi-

plicerar en standardavvikelse med 1,64, 1,96 eller 2,58

och sedan tar motsvarande medelvärden plus/minus den

framräknade produkten så erhålls de värden inom vilka

90, 95 resp 99% av observationerna sannolikt skall

ligga. Om man gör denna beräkning för den cell i tabell

4 som har högsta medelvärdet (LB, T, B) finner man att

exempelvis 95% av läsavstånden skall ligga inom

97,6i1,96 x 30,3 vilket ger intervallet 37,2 - 157,9

meter.

Eftersom det torde vara de korta läsavstånden som är av

intresse från trafiksäkerhetssynpunkt har 5:e percentilens
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Tabell 5. 5:e percentilens läsavstånd för de olika
presentationsbetingelserna (m). För att un-
derlätta jämförelser redovisas även medel-

värdena från tabell 4 inom parentes.

Skylt

Presen- HR Hd Ld LB
tations-
betingelse

B 43 41 43 49

(bra) (81,7) (83,6) (88,2) (97,6)

T

(torr) D 47 37 35 41

(dålig) (87,6) (87,5) (84,4) (93,2)

B 43 37 41 41

(bra) (90,9) (85,4) (91,8) (84,6)

F

(frostig) D 37 33 25 47

(dålig) (83,3) (74,6) (84,3) (87,5)

    

  

 

 

läsavstånd beräknats från de erhållna resultatför-

delningarna och redovisas i tabell 5. Dessa värden

representerar således de avstånd som krävdes för att

testskyltarna skulle kunna läsas korrekt vid 95% av

observationerna. Som framgår är storleksordningen hos

dessa läsavstånd ungefär hälften av medelvärdena. För

en realistisk värdering av dessa resultat - medelvärden

såväl som 5:e percentiler - måste också beaktas att

data har erhållits i en renodlad experimentsituation,

fri från störningar, och med försökspersoner som bara

hade en enda uppgift att koncentrera sig på. Det kan

således förutsättas att dessa värden är avsevärda över-

skattningar av vad försökspersonerna skulle presterat

i reella trafiksituationer. Hur stor denna överskatt-

ning är kan omöjligt avgöras men det är inte osanno-

likt att de realistiska medelvärdena och 5:e percen-

tilerna skulle ligga vid ca 50% av de erhållna avstån-

den. Det måste visserligen anmärkas att de studerade

försökspersonerna inte utgjorde något representativt

urval ur den svenska förarpOpulationen och att genera-

liseringar därför inte får göras till andra förare.
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Det finns dock knappast skäl att anta att försöksper-

sonerna skulle ha haft så extremt dålig synskärpa att

resultaten inte kan tas som motiv för en översyn av

svensk skyltningspraxis.

Som en sista punkt måste också observeras att läsbar-

het, som den mätts i den föreliggande och de flesta

andra undersökningar, förutsätter en 100 procentig

upptäckbarhet. I många situationer - t ex på landsväg

vid ett bländande möte, eller i stadsmiljö med mycket

ljusreklam - kan det dock antas att vägmärkens upp-

täcktssannolikhet är mycket låg. I sådana fall är läs-

avstånd liknande de presenterade av enbart teoretiskt

intresse och ett mera meningsfullt mått vore i stället

"total inregistreringssannolikhet" där man kunde ta

hänsyn såväl till trafikanternas möjligheter att upp-

täcka ett vägmärke som till deras förmåga att läsa av

den eventuella texten.
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