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FÖRORD

Försäkringsbranschens Trafiksäkerhetskommitté (TRK) har givit statens

väg- och trafikinstitut (VTI) uppdraget att undersöka och analysera

kunskapsläget angående extra, högt placerade bromsljus. Institutet fann

problematiken så intressant att studien fördjupades med stöd av egna

medel.

Föreliggande rapport utgör en redovisning av hela arbetet.
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Högt placerade, extra bromsljus
Litteraturstudie och analys
av Gabriel Helmers och Jan Törnros
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

REFERAT

En litteratursökning rörande effekter av högt placerade, extra bromsljus

har genomförts och relevanta undersökningar refererats. Undersök-

ningarnas resultat har analyserats och kunskapsläget inom problem-

området sammanfattats. Mot denna bakgrund har sedan förslag givits

angående kompletterande forskning.
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High mounted, supplementary brake lights
A literature study and analysis
by Gabriel Helmers and Jan Törnros

National Swedish Road and Traffic Research Institute
5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

A literature survey concerning effects of high mounted, supplementary

brake lights was carried out. The research findings were analysed and the

state of the art was summarized. Suggesticns for further research were

given.
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Högt placerade, extra bromsljus
Litteraturstudie och analys

av Gabriel Helmers och Jan Törnros
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

En litteratursökning har genomförts och litteratur rörande effekter av

högt placerade, extra bromsljus har refererats och resultaten analyse-

rats. Två typer av studier har utförts, dels olycksstudier, dels ex-

perimentella beteendestudier.

Olycksstudierna, som alla utförts i USA, visar att ett högt placerat,

extra bromsljus reducerar risken för fordon med amerikansk signalljus-

konfiguration att bli påkörda bakifrån. Storleken hos den "sanna" olycks-

reduktionen kan ej bestämmas med önskvärd säkerhet utifrån dessa

studier på grund av alltför små olycksmaterial.

Styrkan hos den olycksreducerande effekten i dessa studier får inte

generaliseras att gälla europeiska förhållanden. Storleken hos olycks-

reduktionen kan nämligen förväntas variera bla a med fordonens ordina-

rie signalljuskonfiguration, som i hög utsträckning skiljer sig mellan

Amerika och Europa. Dessutom vet man inte i vilken utsträckning de

erhållna olycksreduktionerna påverkats av"nyhetsvärdet" hos högt place-

rade extra bromsljus eller av det faktum att endast en mycket liten del

av fordonsparken varit utrustad med sådant bromsljus.

Beteendestudierna, som också gjorts i USA, har utförts med syfte att

förklara de effekter som erhållits i olycksstudierna. Man har huvudsak-

ligen studerat hur förare i trafiken reagerar på tändning av bromsljuset

(utan samtidig fartminskning) hos närmast framförvarande fordon utrus-

tat med amerikansk signalljuskonfiguration med och utan högt placerat,

extra bromsljus. Det effektmått som använts har varit reaktionstid, dvs

tiden som förflyter mellan tändningen hos framförvarande fordons

bromsljus och försökspersonsbilens bromsljus. Ett annat effektmått har

utgjorts av den relativa andelen fall där tändningen avbromsljuset hos en
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framförvarande bil föranlett bromsning eller retardation utan bromsning

av försökspersonsbilen.

Det enda entydiga resultat beteendestudierna visar är att högt placerat,

extra bromsljus ger kortare reaktionstider under skymning och mörker.

Man bör vid värderingen av detta resultat ha i minnet att resultaten

utgör förarreaktioner på tändning av bromsljuset utan fartminskning hos

det framförvarande fordonet. Resultaten kan därför inte generaliseras

att gälla den situation man är intresserad av nämligen vid samtidig

bromsning och tändning av bromsljuset.

De amerikanska studierna har inte behandlat eventuella effekter av högt

placerat, extra bromsljus i fordonsköer. Denna trafiksituation har dock

preliminärt studerats i ett europeiskt experiment. Resultaten visar

följande tendens. Ju längre bak i fordonskön man befinner sig, desto

större blir reaktionstidsvinsten vid bromsning då högt placerat, extra

bromsljus kompletterat det ordinarie bromsljuset.

Under dagsljusförhållanden har i de amerikanska beteendestudierna inga

effekter på reaktionstiden erhållits hos närmast efterföljande förare,

som resultat av olika konfigurationer med högt placerat, extra bromsljus.

Inga motsvarande studier av olika konfigurationer med högt placerat,

extra bromsljus har utförts i kösituationer. För att ett bromsljus skall

fungera optimalt i fordonsköer måste det rimligtvis placeras så att

sannolikheten att det helt och hållet skall skymmas av 'mellanliggande

fordon är så liten som möjligt.

Eftersom resultaten från de amerikanska olycksundersökningarna inte får

generaliseras att gälla europeiska eller svenska förhållanden kan man

istället med utgångpunkt från ett beteendevetenskapligt betraktelsesätt

predicera att högt placerat, extra bromsljus kommer att medföra en

reduktion av okänd storlek av risken för påkörning bakifrån. Denna

prediktion bygger på följande överväganden. När det ordinarie broms-

ljuset kompletteras med högt placerat, extra bromsljus förstärks signa-

len. Detta sker i flera dimensioner nämligen signalens sammanlagda

ljusstyrka, signalens utbredning (i höjdled), signalens uppmärksamhets-

värde osv. I en komplex trafikmiljö och i övrigt under ogynnsamma
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förhållanden t ex med hänsyn till förarens förväntan eller beredskap

kommer en förstärkning av bromssignalen att resultera i kortare upp-

täcktstider med åtföljande längre tid för att klara av kritiska situatio-

ner.

I kökörningssitutioner torde gälla att bromssignalens styrka i hög

utsträckning kan antas vara avhängig av dess utbredning på grund av att

sannolikheten för att hela signalen skall skymmas av mellanliggande

fordon bör vara så liten som möjligt. Litteraturstudierna har givit som

resultat att inget godtagbart underlag finns som gör det möjligt att

specificera hur högt placerat, extra bromsljus bör vara utformat i denna

situation.

Rapporten avslutas med en kortfattad beskrivning av hur fortsatt forsk-

ning inom området bör bedrivas. Syftet med denna forskning måste vara

att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt avseende dels utformning

och dels ett eventuellt allmänt införande av högt placerat, extra

bromsljus i Sverige.

De potentiella trafiksäkerhetsvinster som kan uppnås med ett väl utfor-

mat kompletterande högt placerat bromsljus torde väl motivera fortsatt

forskning.
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High mounted supplementary brake lights
A literature study and analysis
by Gabriel Helmers and Jan Törnros

National Swedish Road and Traffic Research Institute
5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

A literature survey was carried out concerning effects of high mounted

supplementary brake lights and the findings were analysed. Two types of

studies have been performed, accident studies and driver behaviour

studies.

The accident studies, all performed in the U.S., show that a high

mounted supplementary brake light reduces the risk for a vehicle

equipped with the standard American rear signal light configuration to

be hit from behind. The size of this accident reduction cannot, however,

be stated with a high degree of accuracy, since the frequency of rear end

accidents is much too small.

The size of the accident reducing effect found in these studies must not

be generalized to be valid for European conditions since it can be

expected to vary with e.g. the standard rear signal light configuration

which shows significant differences between the U.S. and Europe.

Besides, the obtained accident reductions may have been affected by the

"novelty value" of the high mounted, supplementary brake lights or by

the fact that only a very small percentage of all cars were equipped with

such lights.

The driver behaviour studies, also performed in the U.S., had the purpose

to explain the effects found in the accident studies. The main object of

study was the reactions of following drivers in actual traffic conditions

to the onset of the brake light (without a concomitant speed reduction)

of the car ahead, equipped with the standard American rear signal confi-

guration with and without an additional high mounted brake light. The

employed effect measure was the reaction times of the driver, that is

the time interval between the onset of the brake light of the car ahead

and the onset of the brake light of the following vehicle. Another effect
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measure was the relative number of cases where the onset of the brake

light of the leading vehicle caused a brake response or a retardation

without a brake response by the following driver.

The only clear-cut result of the driver behaviour studies is that a high

mounted, supplementary brake light shortens the reaction times at dusk

and in darkness. When evaluating this finding it should be noted that the

results comprised driver reactions to the onset of the brake light without

a concomitant speed reduction of the car ahead. Consequently, the

results cannot be generalized to the situation of interest, where the

braking and onset of the brake light take place simultaneously.

The American studies did not look into possible effects of a high

mounted supplementary brake light in lines of vehicles. A European

experiment, however, made a preliminary study of this situation. The

results suggest the following: the further back in the line of cars, the

greater will the brake reaction time benefit be, when the standard rear

signal light configuration has been supplemented by a high mounted,

additional brake light.

In daylight conditions the American driver behaviour studies failed to

show an effect of different configurations including high mounted,

supplementary brake lights on the reaction times of the following driver.

No comparable studies employing different configurations including a

high mounted, supplementary brake light in lines of cars have been

carried out. In order to function in an optimal manner a brake light

should be placed in such a way that the probability of being completely

hidden by an intervening vehicle is as small as possible.

Since the results from the American accident studies cannot be general-

ized to be valid for European or Swedish conditions, one can instead

make the prediction from a behavioural scientific point of view, that a

high mounted, supplementary brake light will reduce the risk of being hit

from behind, the magnitude of this reduction being unknown. This

prediction is based on the following considerations: When the standard

brake light is supplemented by a high mounted, additional brake light the

signal is reinforced. This occurs in several dimensions, the total light
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intensity, the distribution of the signal (vertically), the attention value

of the signal etc. In a complex traffic environment and under otherwise

unfavourable conditions, e.g. with respect to the driver's expectancy or

readiness, a reinforcement of the brake signal will result in faster detec-

tion times with correspondingly more time for the driver to handle

critical situations.

When driving in lines of cars the strength of the brake signal can be

expected to be greatly dependent on its distribution since the probability

of being completely hidden by intervening vehicles should be as small as

possible. The literature survey showed that there is no sufficient data

available to specify how a high mounted, supplementary brake light

should be designed in this situation.

The report ends with suggestios for future research in the field, the

purpose of such research being to provide the data necessary for

decisions regarding design and possible legislation concerning a high

mounted, supplementary brake light in Sweden. The potential safety

benefits of a well-designed high mounted, supplementary brake light

motivates well the continuation of such research efforts.
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INLEDNING

Syftet med föreliggande studie är attredovisa och analysera tillgänglig

litteratur rörande trafiksäkerhetsmässiga effekter av högt placerat,

extra bromsljus.

Följande frågeställningar avses att besvaras:

(1) har man i gjorda undersökningar lyckats säkerställa en olycks- eller

skadereducerande effekt av högt placerat, extra bromsljus; om så är

fallet, kan liknande effekter förväntas i Sverige?

(2) ger resultaten entydiga anvisningar om hur ett extra bromsljus bör

vara utformat och placerat; om så är fallet kan dessa anvisningar

anses giltiga för svenska förhållanden?

LITTERATURSTUDIE

Litteratursökning har gjorts på databaserna IRRD, NTIS samt

GEOROAD.

Olycksstudier

Tre olika studier rörande effekten på olyckskvoten av högt placerat

extra bromsljus har utförts, samtliga i USA.

Malone et al (1978) jämförde 4 olika konfigurationer av bakåtriktade

signalljus (se figur 1). Ca 2100 taxibilar ("full-sized") i Washington D.C.

deltog i försöket, indelade i 4 lika stora grupper med olika lamp-

konfigurationer. Totalt kördes drygt 90milj km under ett års tid. Under

denna tid inträffade bland dessa taxibilar 217 "relevanta upphinnande-

olyckor". Relevant upphinnandeolycka är en olycka i vilken konfiguratio-

nen av bakåtriktade signalljus bedömdes kunna vara en faktor av

betydelse för olyckans uppkomst. För dessa olyckor visade det sig att

bilar utrustade med ett centralt placerat, extra bromsljus (konfiguration

1) hade 54% lägre olycksrisk än bilar i kontrollgruppen (se konfiguration
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4). Denna skillnad är statistiskt signifikant. Med 95% säkerhet ligger den

verkliga olycksrisken för konfiguration l i intervallet 32-7l°/o lägre än

för konfiguration 4. Olyckskvoten för bilar utrustade med lampkon-

figlurationerna 2 och 3 var 18% resp 21% lägre än för kontrollkonfi-

gurationen. Dessa skillnader är dock ej statistiskt signifikanta.

  

 

    

 

HIGH CENTER MOUNTED STOP HIGH MOUNTED STOP 8 TURN

CONFIGURATION #1 CONFIGURATION #2

   

 

 

       

P, 8, T

LW'

SEPARATION OF FUNCTION CONTROL GROUP HÅNUFACTURER'S
COHFIGURATION

CONFIGURATION #3 ' COHFIGURATION #U

  

LLGEND: P = PRESEHCE (TAiLLlGHT), S = STOP, T = TURN

 

Figur l I försöket ingående lampkonfigurationer: P:bakljus; Szbromsljus
och T:blinkers (Från Malone et al, 1978)

Figure l Lamp configurations examined in the study: Pzpresence
(taillight); S:stop light; thurn signal. (From Malone et al, 1978)

Att det verkligen var lampkonfigurationen och inte någon annan faktor

som gav nämnda resultat stöds av följande observationer:

a. För den grupp av olyckor som var av annan typ än "relevanta

upphinnandeolyckor" erhölls ingen signifikant skillnad mellan

kontrollkonfigurationen och någon av de övriga konfigurationerna.
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b. Skillnaden mellan konfiguration 1 och 4 tenderade att förstärkas

under mörkerförhållanden.

c. Där det påkörda fordonet höll på att stanna eller körde sakta vid

kollisionen tenderade skillnaden mellan konfiguration 1 och kontroll-

figurationen att vara betydligt större än då fordonet stod stilla vid

påkörningen.

Reparationskostnaderna för de inträffade "relevanta upphinnandeolyc-

korna" studerades också. För konfiguration 1 var den genomsnittliga

kostnaden 1945 per olycka, medan motsvarande siffra för konfiguration

4 var 3175 per olycka (differensen ej signifikanstestad). Detta antyder

att påkörningarna i genomsnitt var lindrigare då bilarna var försedda

med det extra bromsljuset än då de saknade detta ljus.

Reilly et al (1980) avsåg att validera de ovan redovisade resultaten med

andra fordon än taxibilar och i andra trafikmiljöer. Ca 5400 bilar (de

flesta av "compact"-modell) tillhörande den amerikanska telefonadmi-

nistrationen ingick i försöket. Försöket pågick i ett år och omfattade ca

90 milj km körda i ett stort antal stater i såväl stads- som landsbygds-

trafik.

Konfigurationen med ett centralt placerat, extra bromsljus (konfigura-

tion l i figur 1) jämfördes med standardkonfigurationen (konfiguration 4 i

figur 1).

Totalt inträffade 53 st "relevanta upphinnandeolyckor" bland de i försö-

ket ingående bilarna. För de bilar som hade ett högt placerat, extra

bromsljus erhölls en olyckskvot som var 53% lägre än för de standard-

utrustade bilarna. Denna skillnad är signifikant.

Rausch et al (1981) gjorde en jämförelse mellan tre olika konfigurationer

av bakåtriktade signalljus:

a. standardutrustning enligt konfiguration 4 i figur 1 ovan.

b. standardutrustning jämte ett centralt, högt placerat extra bromsljus

enligt konfiguration l i figur 1 ovan.

VTI RAPPORT 261



c. standardutrustning jämte ett större extra bromsljus med större

ljusstyrka och med samma placering som i betingelse b. ovan.

Totalt deltog 900 taxibilar ("full-sized ) i New York City i försöket -

varav 300 ingick i varje grupp. Den totala körsträckan uppgick till 60

milj km. Försöket pågick under 10 månader.

Bland de deltagande bilarna inträffade totalt 124 st "relevanta upphin-

nandeolyckor" under försöket. För dessa olyckor framkom att fordon

utrustade enligt konfiguration b hade 44% lägre olyckskvot än fordon ut-

rustade enligt konfiguration a. Denna skillnad är signifikant. Motsva-

rande resultat för de fordon som utrustats enligt konfiguration c var

58%. Skillnaden mellan konfigurationerna b och c är ej signifikant.

Kommentar: Ett centralt placerat, extra bromsljus vid bakrutans under-

kant har i de ovan refererade studierna resulterat i en halvering av

"relevanta upphinnandeolyckor" jämfört med standardutrustade person-

bilar i USA.

Vid en granskning av dessa resultat bör man observera följande:

a) Standardutrustade personbilar i USA har en signalbild bakåt, som i

hög utsträckning skiljer sig från europeisk standard. Den amerikanska

signalbilden är uppbyggd kring en gemensam lykta för bakljus, blin-

kers och bromsljus. Vilket ljus som är tänt framgår av signalljusets

styrka, om det är fast eller blinkande och om det samtidigt är tänt på

höger och vänster sida. Signalljuset enligt europeiska bestämmelser

utmärks dessutom av skilda positioner ofta inom ett gemensamt

lykthus för bakljus, blinkers och bromsljus samt att blinkersljuset är

orangefärgat. Detta innebär att den europeiska signalbilden torde

vara mera entydig och lättare att tolka än den amerikanska.

I Malones försök (1978) undersökte man också effekten av att lägga

bakljuset i en position och bromsljus och blinkers kombinerat i en

annan närmare bilens mittlinje liggande position inom samma lykthus

(enligt konfiguration 3 i figur 1). För dengrupp ,av bilar i Malones
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b)

försök, som var utrustade på detta sätt, erhölls en olycksreduktion

för de "relevanta upphinnandeolyckorna" med 21% jämfört med

standardkonfigurationen. Denna reduktion är ej signifikant. Malones

resultat visar dock att en separering av signalfunktionerna har

tenderat att resultera i en reduktion av "relevanta upphinnandeolyc-

kor".

Separationen av de bakåtriktade signalljusen enligt europeiska

bestämmelser har gjorts i ytterligare två steg. För det första har

bakljus, bromsljus och blinkers skilda positioner. För det andra är

blinkersljusets färg orange.

Denna skillnad i amerikansk och europeisk signalljuskonfiguration

innebär bl a att de olycksreduktioner som erhållits i de amerikanska

försöken ej kan generaliseras att gälla europeiska förhållanden. Vi vet

inte ens om den amerikanska signalljuskonfigurationen kompletterad

med ett högt placerat extra bromsljus är bättre än den europeiska

standardkonfigurationen.

Vid sidan av ett högt, centralt placerat extra bromsljus (enligt

konfiguration l i figur 1) använde Malone (1978) två högt, lateralt

placerade extra signalljus med kombinerad bromsljus- och blinkers-

funktion (enligt konfiguration 2 i figur 1). Den av Malone erhållna

olycksreduktionen avseende "relevanta upphinnandeolyckor" var 54%

för konfiguration 1 och 18% för konfiguration 2 vid en jämförelse

med standardutrustade bilar (konfiguration 4 i figur 1).

Detta resultat har otillåtet tolkats så att ett högt, centralt placerat

extra bromsljus är bättre än två högt lateralt placerade extra

bromsljus. Denna tolkning är felaktig eftersom det är

otillåtet att generalisera resultat erhållna med två extra signalljus

med kombinerad bromsljus- och blinkersfunktion att gälla motsva-

rande två extra signalljus med enbart bromsljusfunktion.

Ovanstående analys av de amerikanska försöken med högt placerat

extra bromsljus har bl a visat
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2.2

2.2.1

- att olycksreduktioner erhållits

- att storleken hos erhållna olycksreduktioner ej kan generaliseras

att gälla för europeiska förhållanden

- att den olycksreducerande effekten kan förväntas vara mindre med

europeisk signalljuskonfiguration

- att försöken inte ger oss kunskap om hur extra, högt placerat

bromsljus bör vara utformat.

Beteendestudier

 

Reaktioner hos förare i närmast efterföljande bil

 

Ett antal försök har utförts i syfte att förklara den i olycksstudierna

funna olycksreduktionen som effekt av extra, högt placerat bromsljus.

Följande två frågor har i första hand studerats:

l. ger ett extra, högt placerat bromsljus förkortad bromsreaktionstid

hos föraren av den närmast efterföljande bilen?

2. ger ett extra, högt placerat bromsljus högre sannolikhet för broms-

reaktion hos föraren av den närmast efterföljande bilen?

Allen Corporation (1978) har utfört ett försök i vilket man mätt

förekomsten av bromsreaktion samt bromsreaktionstidens längd hos

förare i det närmast efterföljande fordonet. Bromsljuset hos den fram-

förvarande bilen har motsvarat dels standardkonfigurationen och dels

konfigurationen med ett centralt, högt placerat extra bromsljus enligt

Malone et al (1978), dvs konfiguration 4 resp l i figur 1. Förekomsten av

bromsreaktion innebär att föraren tryckt nerbromspedalen så långt att

bromsljuset tänts, som respons på tändning utan retardation hos den

framförvarande bilen som befinner sig på ca 25 m avstånd. Bromsreak-

tionstidens längd utgörs av den tid som förflyter mellan tändningen av
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bromsljuset hos den främre bilen och tändningen av bromsljuset hos den

efterföljande.

Studien är utförd i trafiken med fordon som mer eller mindre av en

slump har hamnat efter försöksbilen. Försökspersonerna kan därför

betraktas som naiva och helt ovetande om att deras bromsreaktioner har

mätts.

Registreringen av förekomsten av bromsreaktion och själva bromsreak-

tionstidens längd registreras av ett fordon som ligger närmast bakom

"försökspersonens" bil.

Försöket är utfört mellan kl 16 och 22, varför man kan anta att

ljusförhållandena har varierat från dagsljus till mörker.

Resultaten visar en signifikant skillnad dels avseende förekomst av

bromsreaktion och dels avseende bromsreaktionstidens längd mellan

standardkonfigurationen och konfigurationen med ett högt, centralt

placerat extra bromsljus, vilket under de rådande betingelserna i experi-

mentet givit upphov till kortare bromsreaktionstider och en högre

sannolikhet för bromsreaktion än standardkonfigurationen.

Sivak et al (1979) redovisar två fältförsök som utförts i dagsljus.

I det första studerades effekten av olika lampkonfigurationer på reak-

tionstiden hos föraren i efterföljande bil. Tolv försökspersoner deltog i

försöket. Designen var upprepad mätning. Två bilar användes, dels en

som var försedd med de olika bromsljuskonfigurationerna, dels en som

framfördes av försökspersonen. Dennes uppgift var att så snabbt som

möjligt trycka på en knapp, placerad på ratten, då bromsljusen tändes i

den framförvarande bilen dock utan att denna bromsades. För att

försökspersonen inte skulle koncentrera sin uppmärksamhet på den

framförvarande bilen utan uppvisa ett mera normalt förarbeteende an-

vände man sig av ytterligare en uppgift. Denna uppgift presenterades för

försökspersonen som hans huvuduppgift och bestod i att denne skulle

trycka in en annan knapp på ratten så snart han uppfattade ett vägmärke

utefter vägen. Märket skulle även ges en verbal beskrivning.
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Resultaten visar inga signifikanta skillnader mellan ett högt, centralt

placerat extra bromsljus (bromsljuskonfiguration omfattande lamporna 2,

7, 9 i figur 2) eller av två högt placerade, separata extra bromsljus

(omfattande lamporna l, 3, 7, 9) jämfört med kontrollkonfigurationen

(omfattande lamporna 7, 9). Ingen konfiguration med 3 eller flera

lampor var signifikant skild från standardkonfigurationen (bestående av

två lyktor) med avseende på reaktionstid.
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Figur 2 Bromsljuspositioner i försök av Sivak et al (Från Sivak et al,
1979)

Figure 2 Positions of brake lights in a study by Sivak et al. (From Sivak
et al, 1979).

I det andra försöket studerades de två konfigurationerna med extra, högt

placerade bromsljus som testats av Malone et al (1978). De två separe-

rade extra bromsljusen fungerade dock endast som bromsljus i detta för-

sök. (Se i övrigt figur 1 sid 2.)

Man använde här samma metod som i det försök, som ovan redovisats

från Allen Corporation (1978). Detta innebär att försöksförarna är naiva

och att endast en mätning kan göras på varje förare. Sivaks försök är

dock av betydligt större omfattning. Han utförde 750 mätningar medan

Allen Corporation endast utförde 96.

Resultaten från försöket visar att sannolikheten för att försöksföraren

skall utföra en bromsreaktion är större som effekt av både ett och två

högt placerade extra bromsljus jämfört med standardbromsljuset. Däre-

mot kunde Sivak inte påvisa några signifikanta skillnader i reaktionstid i

de fall bromssignalen hos framförvarande bil utlöste en bromsreaktion.
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Skillnaden i resultat mellan Sivak och Allen Corporation skulle kunna

förklaras av att försöken utförts vid olika ljusförhållanden.

Sivak et al (1981) redovisar ytterligare tre dagsljusförsök. Det första av

dessa var delvis en upprepning av det sistnämnda försöket ovan. Samma

bromsljuskonfigurationer jämfördes. Även här var försökspersonerna

naiva. Metoden var i övrigt densamma. Man registrerade inte bara

förekomst av bromsreaktion och reaktionstid utan även retardationer

utan åtföljande tändning av bromsljusen. Man registrerade således också

om försökspersonen endast lättade på gasen. Försöket utfördes dels med

två olika bilar, en "compact" och en "full-sized" och dels i två olika

trafikmiljöer, "urban" resp "suburban" (där "suburban" karakteriserades

av betydligt högre hastigheter).

I detta försök fann man inga skillnader varken avseende förekomst av

bromsreaktion eller bromsreaktionstid i någon situation. Den enda signi-

fikanta skillnaden som författarna redovisar erhölls vid en av åtta för-

söksbetingelser och endast avseende retardation utan bromsreaktion

mellan konfigurationen med det centralt placerade extra bromsljuset och

standardkonfigurationen.

I det andra försöket jämfördes samma lampkonfigurationer, men med den

skillnaden att de extra bromsljusen hade flyttats upp ovanför bakrutan.

Försöket utfördes med den mindre bilen ("compact") och endast i

förortsmiljö ("suburban"). Metoden var i övrigt identisk. Inga skillnader

kunde säkerställas mellan någon av de två konfigurationerna med extra

bromsljus och kontrollfigurationen för något av effektmåtten.

I det tredje försöket, som var av betydligt mindre omfattning, jämfördes

ett centralt placerat, extra bromsljus monterat under bakrutan med

samma kontrollkonfiguration som tidigare. Metoden var i övrigt den-

samma som i de två förra försöken. Den större bilen ("full-sized")

användes i försöket som utfördes i förortsmiljö ("suburban"). I detta

försök var den enda signifikanta effekten den att konfigurationen med

det extra bromsljuset gav kortare bromsreaktionstider än kontrollkonfi-

gurationen. Författarna betonar emellertid att detta resultat baseras på

alltför få observationer och bör därför tolkas med stor försiktighet.
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Kommentar: Sivak har i sitt försök med upprepad mätning (sid 7) inte

 

erhållit några säkerställda skillnader i reaktionstid hos efterföljande

förare mellan konfigurationer med högt placerat extra bromsljus och

standardkonfigurationen. Detta resultat kan därför inte förklara de

olycksreduktioner som erhållits i olycksstudierna.

Allen Corporation och Sivak redovisar försök med naiva förare - försöks-

personer. Allen Corporation, som utfört sitt försök under kvällstid (kl 16-

22), redovisar signifikanta skillnader till fördel för ett centralt, högt

placerat extra bromsljus jämfört med standardkonfigurationen. Sivak har

däremot utfört alla sina försök under dagsljusförhållanden och kan inte

redovisa motsvarande resultat. Sivak redovisar enstaka signifikanta skill-

nader i varje försök, men misslyckas att återfå dessa skillnader vid

upprepning av försöken. En anledning till detta kan vara att Sivak vid

bearbetningen av resultaten kan ha signifikanstestat skillnaderna mellan

alla möjliga experimentbetingelser (dvs avseende använd bil (2 st),

trafikmiljö (2 st) och tid på dagen (2 st)) med avseende på flera

effektmått (dvs retardation utan bromsning, förekomst av bromsreaktion

samt bromsreaktionstid (3 st)) utan att ha korrigerat det kritiska värdet

för antalet utförda signifikanstester. Av t ex 20 utförda test på 5%-nivån

är sannolikheten att få åtminstone 1 signifikant skillnad genererad av

slumpen betydligt större än att inte få någon sådan skillnad.

De resultat som erhållits av Sivak et al kan därför sammanfattas så att

både en och två högt placerade extra bromsljus endast ger svaga

tendenser till snabbare och mera frekventa bromsreaktioner hos förare i

det närmaste bakomvarande fordonet jämfört med det i USA använda

standardbromsljuset.

Detta resultat torde inte kunna förklara de stora skillnader som erhållits

i olycksstudierna.

En mycket viktig skillnad mellan de ovan redovisade olycks- och beteen-

destudierna är följande. De olycksdata som redovisas i olycksstudierna

har genererats i kritiska situationer i vilka några resulterat i olyckor.

Sannolikheten att undvika olycka i dessa situationer kan förmodas ha

berott på med vilken snabbhet bakomvarande förare har förmått reagera
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med bromsning och/eller väjning för att undvika att köra in i framförvar-

ande bil.

I de ovan redovisade beteendestudierna har försöksförarna fått reagera

på tändningen av bromsljuset hos ett framförvarande fordon utan att

farten hos detta fordon minskats. Den mest funktionella förarreaktionen

i detta fall torde vara att inte ändra sin egen hastighet. Det man således

lyckats testa i dessa försök tycks vara om ett högt placerat extra

bromsljus förmått "lura" bakomvarande förare i högre grad än standard-

bromsljuset. Resultaten visar då att högt placerat extra bromsljus inte

lyckas "lura" de naiva bakomliggande förarna i större utsträckning än

standardbromsljuset under goda ljusförhållanden (dagsljus), men däremot

lyckas man under sämre ljusförhållanden (skymning-mörker).

Denna skillnad i resultat måste ses mot bakgrund av att bromsljusets

relativa styrka ökar samt att förmågan att upptäcka förändringar i

avståndet till en framförvarande bil avtar vid sjunkande nivå hos allmän-

belysningen.

Diskussionen ovan leder fram till slutsatsen att man måste ifrågasätta

validiteten i de metoder som använts i beteendestudierna. Det synes

därför vara nödvändigt att fortsättningsvis använda metoder och trafik-

situationer som tvingar föraren att bromsa för att undvika att köra på

framförvarande fordon vid utvärdering av olika bromsljuskonfigurationer.

I samtliga hittills refererade beteendestudier har man utan undantag

studerat samspelet mellan fordonets bromsljuskonfiguration och föraren i

närmast efterföljande fordon. Även de i olycksstudierna redovisade olyc-

korna får i huvudsak ses som ett resultat av denna interaktion. Vid

påkörning bakifrån i bilkö däremot drabbas ofta inte det först bromsande

fordonet utan fordon längre bak i kön. Det fordon som utlöser olyckan

kommer på så vis ofta inte med i statistiken. Detta innebär bl a att

effekten av högt placerat, extra bromsljus vid körning i fordonskö ej kan

studeras med enkel experimentell metod med antalet olyckor som be-

roende variabel.
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Reaktioner hos förare i fordonskö

Det torde vara rimligt att antaga att den olycksreducerande effekten av

högt placerat, extra bromsljus är störst vid körning i fordonskö. Detta

antagande grundar sig på att en förutsättning för att förare i fordonskö

skall bromsa är att de upptäcker att framförvarande fordon bromsar. Ju

längre fram i fordonskön framför, som föraren kan upptäcka. bromsningen

desto snabbare kan han själv bromsa. Sannolikheten för att bromsljuset

från fordon längre fram i kön helt och hållet skymmes av mellanliggande

fordon måste rimligen antas minska vid användningen av högt placerade,

extra bromsljus (t ex enligt figur 3 nedan).

 

Figur 3 Upptäcktsförhållanden i fordonskö med resp utan extra, högt
monterade bromsljus

Figure 3 Conditions of brake light detection in a line of cars with and
without high mounted brake lights

Endast en studie har utförts (Schmidt-Clausen, 1977) där man studerat

bromsbeteendet hos förare i bilkö. Bilkön har bestått av 5 bilar, där det

första fordonet varit utrustat med två högt placerade, extra bromsljus.

Tabell 1 nedan visar erhållna reaktionstider för förarna i olika köpositio-

ner dels i dagsljus, dels under mörker. Inga signifikansanalyser redovisas i

rapporten, men resultaten i tabell 1 antyder följande. Skillnaden i

reaktionstid hos föraren i det första bakomliggande fordonet är mycket

små med och utan högt placerade, extra bromsljus. Detta gäller speciellt

i dagsljus. Ju längre bak i kön förarna sedan befinner sig desto större

skillnader i reaktionstid erhålls.

Schmidt-Clausens studie stöder alltså uppfattningen att effekten av

extra högt placerade bromsljus är större ju längre bak i kön man befinner

sig.
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Tabell 1 Reaktionstider för olika förare i en bilkö med och utan högt
placerade extra bromsljus på det första fordonet. Reaktionsti-
derna utgör 99:de percentilen dvs 1% av uppmätta reaktionsti-
der har varit längre än de i tabellen redovisade värdena. (Från
Schmidt-Clausen, 1977)

Table l Reaction times of different drivers in a line of cars with and
without high-mounted, supplementary brake lights on the first
vehicle. 99th percentile reaction times (From Schmidt-Clausen,

       

1977)

Fordonskö
Line of cars

Ljusför- 1:a 2:dra 3:dje 4:de 5:te fordon
hållanden bromsljus
Light lst 2nd 3rd 4th 5th vehicle
conditions brake light

Dagsljus "med" l.36 5 1.61 5 2.06 5 2.93 5
"Wi-th"

Daylight "utan" 1.40 5 2.30 5 3.20 5 4.60 5
"without"

Mörker "med" 0.98 5 1.46 5 1.82 s 2.09 5
"Wi-th"

Darkness "utan" 1.15 5 2.00 5 2.65 5 3.60 5
"without"

"med" : med extra, högt placerade bromsljus
"utan": utan extra, högt placerade bromsljus
"with": with high mounted supplementary brake lights
"without": without high mounted supplementary brake lights

Kommentar: De resultat som redovisas av Schmidt-Clausen (l977) är

alltför knapphändiga för att kunna utvärderas. Resultaten är intressanta

och skapar behov av fortsatta experiment med snarlika metoder.

Gemensamt för alla studier som erhållits vid litteratursökningen är att

resultaten ej ger anvisningar om hur ett högt placerat, extra bromsljus

bör vara utformat. Antar man att högt placerat extra bromsljus har den

största olycksreducerande effekten vid körning i fordonskö torde

Schmidt-Clausens metod lämpa sig utmärkt vid optimering av utformning

och placering av ett sådant bromsljus.
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SLUTSATSER OCH DISKUSSION

Bilar utrustade med ett extra, centralt, under bakrutan placerat broms-

ljus har i amerikanska undersökningar visat sig bli påkörda i betydligt

mindre utsträckning än bilar som ej försetts med detta extra bromsljus.

Dessa resultat har uppnåtts i situationer där föraren i en efterföljande

bil bl a måste reagera på bromsljuset hos bilen framför. I dessa situa-

tioner utgör bromsljuset en icke skymd signal som bakomvarande förare

skall upptäcka och reagera på så snabbt som möjligt.

Förarens reaktionstid till bromsljuset hos en framförvarande bil kan

förutsättas vara beroende av signalens styrka. Styrkan varierar i hög

grad som funktion av ljusförhållanden (dagsljus-mörker), avstånd mellan

fordonen och ljusstyrkan hos signalen. Det är i detta sammanhang rimligt

att antaga att högt placerat extra bromsljus ger en starkare signal dels

genom att bromsljusets sammanlagda ljusstyrka är större och dels genom

att signalens konfiguration förbättras genom en utbredning också i höjd-

led. En positiv effekt bör också erhållas genom att högt placerat extra

bromsljus ger en entydig signal pga att det ej kombineras med andra

signaler som blinkers och bakljus.

Den starkare bromssignalen kan i kritiska situationer bl a tänkas ha givit

upphov till högre sannolikhet för bromsning, kortare bromsreaktionstider

samt kraftigare bromsning. Den kan också ha resulterat i förändrade

avstånd mellan bilar i fordonskö.

Olycksundersökningarna har var och en utförts under en ganska begrän-

sad tidsrymd samtidigt som det högt placerade extra bromsljuset endast

varit monterat på en mycket liten andel av bilparken. Detta innebär bl a

att den erhållna olycksreduktionen skulle kunna vara en "nyhetseffekt"

som avklingar med tiden. En annan möjlighet är att den olycksreduktion

som erhållits skulle kunna vara en effekt av att endast en liten andel av

bilparken utrustats med det nya bromsljuset -"andelseffekten". Är det så

skulle olycksreduktionen kunna försvinna om alla fordon utrustades med

högt placerat, extra bromsljus.
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Vi vet inte vilken inverkan "nyhetseffekten" och "andelseffekten" har,

vilket bl a innebär att osäkerhet råder avseende den varaktiga olycks-

reducerande effekten av ett allmänt införande av högt placerade, extra

bromsljus.

Vid bromsning i fordonsköer ökar sannolikheten för påkörning bakifrån ju

längre bak i kön man befinner sig. Detta är i särskilt hög utsträckning

fallet då förarna endast reagerar på bromsljuset hos det närmast

framförvarande fordonet. Ett fordon som plötsligt bromsar kan däri-

genom förorsaka kollisioner mellan fordon längre bak i kön utan att själv

bli påkört. Effekten av högt placerat, extra bromsljus på denna typ av

olyckor har ej studerats. Studium av olycksutfall mellan experiment-och

kontrollfordon omöjliggörs i detta fall av att det fordon som utlöser

olycksförloppet ofta ej blir inblandat i själva olyckan och därför ej heller

registrerat.

Vid körning i fordonskö vore det önskvärt att alla förarna i kön fick

samtidig och omedelbar information när ett framförvarande fordon

inbromsas. Ett sätt att i någon mån försöka åstadkomma detta är att

montera högt placerade, extra bromsljus så, att sannolikheten för att

bromssignalen helt och hållet skymmes av fordon som befinner sig mellan

det bromsande fordonet och det egna fordonet är så liten som möjlig.

Schmidt-Clausens undersökning (1977) antyder att högt placerat, extra

bromsljus kan ha goda effekter i detta avseende.

Ett väl utformat högt placerat, extra bromsljus bör således uppfylla båda

de uppgifter som ovan beskrivits dvs

- att förstärka förarens reaktioner till och underlätta upptäckt och

tolkning av bromssignalen hos den närmast framförvarande bilen,

- att öka sannolikheten för att bromssignalen ej skymmes av mellan-

liggande fordon i fordonskö och på detta vis skapa förutsättningar för

tidig upptäckt.

De amerikanska olycksstudierna ger belägg för att högt placerat, extra

bromsljus kan innebära avsevärda trafiksäkerhetsvinster när det används
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som komplement till det amerikanska standardbromsljuset enligt den

första att-satsen ovan.

Beteendestudierna ger däremot inga entydiga resultat avseende det extra

bromsljusets fördelar för föraren i närmast efterföljande fordon. En

trolig orsak till detta är att man ej valt relevanta trafiksituationer för

studium av förarreaktioner på dessa bromsljus. Man har t ex studerat

reaktionstider till tändningen av bromsljuset hos en framförvarande bil

samtidigt som denna bil inte bromsats. Detta är en situation som ur

olycksgenereringssynpunkt är irrelevant.

Man måste förutsätta att olycksstudiernas resultat är en effekt av

förares förmåga att klara upp en kritisk situation, som man omedvetet

har försatt sig i och som innebär att man ej lyckats undvika att bakifrån

köra på närmast framförvarande bil. Förarnas förmåga i detta avseende

har till stor del kunnat förklaras som en effekt av bromsljuskonfigura-

tionen hos framförvarande bil.

Mot denna bakgrund borde de beteendestudier som utförts om möjligt

kompletteras med beteendestudier i relevanta kritiska situationer innan

man kan dra några säkra slutsatser avseende olika bromsljuskonfigura-

tioners effekter på beteendet hos föraren i närmast bakomvarande

fordon.

Schmidt-Clausens undersökning (1977) antyder att avsevärda säkerhets-

vinster skulle kunna göras genom att ge det högt placerade, extra

bromsljuset en sådan utformning att även den andra att-satsen ovan i

lika hög utsträckning beaktas.

Den ovan gjorda analysen ger vid handen att frågan hur ett högt

placerat, extra bromsljus bör vara utformat, ej är besvarad. Detta gäller

såväl antal högt placerade, extra lyktor (dvs en, två, eller flera) som dess

placering i höjd- och sidled (t ex i höjd med bakrutans nederkant, i höjd

med dess mitt, i höjd med dess överkant eller på taket). De jämförelser

mellan bromsljuskonfigurationer som gjorts tillåter inte att några slut-

satser dras om hur ett högt placerat, extra bromsljus bör vara utformat.

De utförda studierna gäller också enbart reaktionen hos närmast efter-
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följande förare. Inga jämförelser mellan olika konfigurationer med extra

bromsljus har gjorts där man studerat förare längre bak i fordonsköer.

Eftersom det amerikanska bakåtriktade signalljuset i hög utsträckning

skiljer sig från det europeiska är det otillåtet att generalisera dessa

resultat att gälla fordon utrustade enligt europeisk standard.

Det är rimligt att antaga att det bakåtriktade europeiska signalljuset är

bättre än det amerikanska pga att de olika funktionerna hos det

europeiska signalljuset i motsats till det amerikanska är separerade både

med avseende på läge (olika lyktor eller skilda positioner inom samma

lykthus) och signalljusets färg (orangegult för blinkers och rött för

bakljus och bromsljus).

Resultaten från Malone et al (1978) visar bl a att färre antal olyckor

faktiskt inträffat för den bakåtriktade signalljuskonfiguration, som hade

skilda lyktor för bakljus å ena sidan och bromsljus/blinkers å den andra,

jämfört med den amerikanska standardkonfigurationen. (Skillnaden i

Malones försök är dock inte signifikant.) Det bör observeras att den

europeiska konfigurationen ej jämförts med den amerikanska i någon av

olycksstudierna. Detta innebär bl a att den europeiska bakljuskonfigura-

tionen vid motsvarande försök skulle kunna ha medfört lika stora eller

större olycksreduktioner än den amerikanska kompletterad med ett

centralt högt placerat, extra bromsljus. Skulle det förhålla sig så är det

ändå rimligt att antaga att det europeiska bakåtriktade signalljuset ej är

optimalt utformat. Detta innebär i sin tur att det skulle finnas en

förbättringspotential av okänd storlek.

Det är rimligt att antaga att förbättringspotentialen är förhållandevis

liten i trafiksituationer som fordrar förarreaktioner på en väl synlig, ej

skymd samt entydig signal. Ett exempel på en sådan trafiksituation är

bilföljning där den framförvarande bilen har europeisk bakåtriktad

signalljuskonfiguration och där bakomvarande förare skall reagera på

bromsljuset hos bilen framför. Mot denna bakgrund skulle högt placerat,

extra bromsljus kompletterande den europeiska signalljuskonfigurationen

förväntas ha en mindre olycksreducerande effekt vid en jämförelse med

den amerikanska.
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I motsats till ovan beskrivna situationer är det rimligt att antaga att

förbättringspotentialen är stor i trafiksituationer, som kräver förarreak-

tioner på endåligt synlig och ofta skymd signal. Ett aktuellt exempel på

denna trafiksituation är körning i fordonskö med i förhållande till

färdhastigheten alltför korta köavstånd. I dessa situationer är det ofta

nödvändigt att föraren reagerar på bromssignal från fordon långt fram i

fordonskön. Högt placerat, extra bromsljus skulle här kunna öka sannolik-

heten för att bromssignalen är synlig och inte skymd och på så sätt öka

dess upptäckbarhet. Man kan då förvänta en olycksreducerande effekt i

motsvarande grad.

I vilken grad högt placerat, extra bromsljus kan öka sannolikheten för

upptäckt av bromssignal hos fordon i fordonskö trots mellanliggande

fordon har vi mycket bristfällig kunskap om. Det måste därför empiriskt

undersökas. Erhålles stora förbättringar av högt placerat, extra broms-

ljus i ovan nämnda avseende borde det vara rimligt att anta att stora

olycksreducerande effekter också skulle föreligga. De reduktioner av

kökrockar som högt placerat, extra bromsljus skulle kunna åstadkomma

torde dock ej kunna undersökas med mindre än att man gör en för- och

efterundersökning i samband med ett allmänt införande av ett sådant

bromsljus. Detta innebär bl a att man är hänvisad till att försöka

optimera högt placerat, extra bromsljus med hjälp av indirekta metoder

och ej genom olycksstudier.

Under förutsättning att antalet skadade i kökrockar utgör en majoritet

av totalantalet skadade vid påkörningsolyckor bakifrån torde det vara

rimligt att i första hand försöka optimera högt placerat, extra bromsljus

med avseende på kökörningssituationen. Därefter bör man undersöka hur

det så optimerade, extra bromsljuset fungerar för föraren i närmast

efterföljande bil. Skulle problem uppstå i den senare situationen bör en

lämplig kompromiss göras mellan motstridiga krav. I annat fall bör den

bästa utformningen i kökörningssituationen som norm accepteras.
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AKTUELL FORSKNING

Mot bakgrund av den diskussion som förts i närmast föregående avsnitt,

bör ett eventuellt fortsatt arbete inom området omfatta studier enligt

föUande.

I en första etapp bör en olycksanalys omfattande olyckstypen påkörning

bakifrån göras i vilken man förhoppningsvis skall kunna särskilja andelen

sådana olyckor som genererats i kökörningssituationer (dvs i kö om-

fattande fler än två fordon) och ställa dem i relation till den andel, som

genererats i bilföljningssituationer (omfattande två fordon eller de två

första fordonen i en fordonskö). Övriga olyckstyper avseende påkörning

bakifrån bör också särredovisas som t ex påkörning av stillastående

fordon. Utfallet av studien bör bl a utmynna i beskrivningar av de van-

ligaste trafiksituationer, som genererar olyckor av typen påkörning

bakifrån. På så sätt skulle de trafiksituationer vid vilka högt placerat,

extra bromsljus i första hand bör optimeras kunna särskiljas.

I en andra etapp bör två typer av studier utföras oberoende av varandra.

Den ena studien bör omfatta en kostnad-nytta-analys på basis av dedata

som insamlats vid olycksanalysen varvid minsta lönsamma olycksredukt-

ion beräknas. Den andra studien bör omfatta optimering av högt place-

rat, extra bromsljus, i de relevanta trafiksituationerna. Effekterna på

förarbeteendet studeras med avseende på bromsljuskonfiguration, mon-

teringshöjd och sidoläge. Optimeringsarbetet utförs med hjälp av experi-

ment under så realistiska förhållanden som möjligt.

Resultaten från optimeringsstudierna skall ge kunskap om i vilken grad

informationsöverföringen till bakomliggande trafikanter kan förbättras

genom införande av högt placerat, extra bromsljus. Tillsammans med ut-

fallet av kostnad-nytta-analysen skall resultaten kunna utgöra besluts-

underlag vid beslut om ett eventuellt införande av högt placerat, extra

bromsljus.

Ett eventuellt obligatoriskt införande av högt placerat, extra bromsljus

bör följas upp med en för- och efterstudie för att dokumentera effekter-

na.
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SAMMANFATTANDE SLUTSATSER

De i inledningen (sid 1) formulerade frågeställningarna kan nu besvaras:

(l) Högt placerade, extra bromsljus har för fordon med amerikansk

signalljuskonfiguration inneburit minskad risk för påkörning bakifrån.

Pga skillnader mellan amerikansk och europeisk signalljuskonfigura-

tion är det rimligt att anta att den olycksreducerande effekten av

högt placerat, extra bromsljus är mindre i Sverige än i USA.

(2) Inga slutsatser kan dras från genomförda undersökningar avseende

optimal utformning och placering av högt placerade extra bromsljus.

När det gäller ett eventuellt fortsatt arbete med att utvärdera och

utveckla ett kompletterande högt placerat bromsljus kan följande slut-

satser dras:

1. Ytterligare forskning inom området är välmotiverad.

2. Forskningsinsatserna bör bl a omfatta

- analys av olyckskategorin påkörning bakifrån,

- kostnad-nytta-analys avseende ett allmänt införande av ett högt

placerat extra bromsljus,

- optimering av högt placerat extra bromsljus.
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