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Control of road user behaviour through road environment design

Empirical studies of the pre-crash phase and the effect of various safety
measures in the road environment.

by Hans-Erik Pettersson
National Swedish Road and Traffic research institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The interaction between the main components of the road traffic system,

the road user, the vehicle and the road, is examined within a psychological

frame of reference described in terms of a general model of road user

information processing.

A summary is presented of a project aimed at developing and empirically

testing a method for multi-disciplinary accident investigation. The collec-

tion and analysis of data were based on the information processing model

previously mentioned. The method proved capable of producing descriptions

of the pre-crash phase in terms of a breakdown in information processing

by the road user.

Empirical studies of the effect of three types of traffic engineering

measures on driver behaviour are presented. A type of speed-reducing

hump was tested in three residential areas. The humps proved effective in

reducing drivers' choice of speed and the effect was demonstrated to

persist over a period of two years.

The effect of so-called "rumble strips" was tested in connection with the

end of a motorway at a roundabout and on both sides of a temporary

motorway approach designed as an S-bend. The effect was measured in

terms of the drivers' choice of speeds and acceleration patterns. Both

installations proved effective in these two types of action.

The third type of measure studied consisted of warning 'devices used in

connection with moving road works zones. The ordinary warning sign was

compared with the use of a barrier (2.2. x 2.2 m) on wheels either towed by

the vehicle constituting the road works zone or placed 50 m behind the
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vehicle. The effect of the different devices was measured in terms of the

speed and the distance to the roadside chosen by drivers while passing the

road works zone. The barrier placed 50 m behind the vehicle was judged to

give the best effect on driver behaviour from the traffic safety aspect.
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Control of road user behaviour through road environment design

Empirical studies of the pre-crash phase and the effect of various safety
measures in the road environment.

by Hans-Erik Pettersson
National Swedish Road and Traffic research institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The research problems in road traffic discussed in this report are

described in the light of a psychological frame of reference. A general

psychological model is presented, which describes the information process

of the driver in terms of his interaction with the different components of

the traffic system. The model, which has been deve10ped from part of a

model of the complete road traffic system presented by Goeller (1969),

regards the traffic situation as created by the three main components of

the system: the road user, the vehicle and the road environment, and

describes the road user's processing of the information flow from this

situation. Accidents are regarded as a breakdown of the system and can be

described in terms of information that the driver did not receive or utilize.

The loss of information ifs accounted for by three filter processes: a

mechanical filter causing losses due primarily to sight obstacles, a percep-

tual filter causing losses due to limited human sensory capacity and a

cognitive filter causing losses due to ignorance or lack of experience of the

road user.

On the basis of this model and by reference to Dunn (1972), the safety

problem is seen as the problem of describing the information demands of

the traffic environment on the road user and his capacity to meet these

demands, in addition to determining measures to overcome any discrepan-

cies between these demands and the road user's capacity.
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A short summary is given concerning methods of studying the need for and

effect of measures of controlling road user behaviour. The advantage of

accident studies is seen in their high degree of ecological validity and their

indisputable relevance to the traffic safety problem. The main disadvan-

tage is seen as the otherwise very positive fact that traffic accidents are

fairly rare, sometimes making it difficult to draw reliable and general

conclusions from this type of study.

The alternative to accident investigations is studies of normal road user

behaviour which is thought to be relevant to the origin of accidents. This

type of study can produce more data, collected under more controlled

conditions than is the case in accident studies. The obvious disadvantage is

that the relevance of the data can always be questioned.

A summary is given of a research project aimed at deve10ping a new

method of performing multi-disciplinary accident studies. The method

concentrates on the precrash phase. Data collection and analysis were

controlled by the information processing model mentioned above. Data on

the Characteristics of the road environment and the vehicle,_ as well as the

road users involved in the accident, was collected.

To obtain a picture of the accident and the events leading up to it, road

users were asked first to describe the traffic situation statically as they

saw it immediately before they realised that there was going to be an

accident. They were asked to do this by drawing an outline of the road,

marking their own as well as other road users' positions at the time, road

signs, signals, sight obstacles and so on. On a first copy of this sketch, the

road user was asked to describe his interpretation of this situation by

marking how he intended to pass the place and what intentions he tought

the other road users might have. On a second c0py, he was asked to

describe what acutally happened.

_ Data was analysed in order to describe what information the road users had

needed to make use of in order to avoid the accident, what information

they had actutally received and the reasons for any discrepancies between

the former and latter.
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The method was shown to produce reasonable descriptions of the accident

and in a way that created quite a few hypotheses about possible traffic

safety measures which could have beenintroduced to prevent the accident.

It was stressed, though, that the investigations were strictly of a case

study character and that no formal generalizations could be made. It would

be interesting to study the extent to which the method allows subjective

views of the investigators to be reflected in the descriptions of the

accident. It is suggested that this be done by letting two or more

investigation teams collect and analyse data from the same accidents.

Four main methods of controlling road user behaviour are outlined:

statutory, economic, educational and technological (i.e. road engineering).

It is stressed that none of these methods can be used independently of the

other, possibly with the exception of economic methods, which have been

used very seldom in Sweden. It is obvious, for instance, that to obtain an

effect from a road sign indicating a speed limit, it is necessary to have a

law against driving faster than the speed limit displayed, while road users

must know the meaning of the sign.

The report focuses on traffic engineering aspects in the control of road

user behaviour. These methods have either the character of prohibitions

and commands or of advice and warnings. It is assumed that the efficiency

of prohibitions and commands is mainly dependent on how relevant road

users think they are although supervision and enforcement are, of course,

not insignificant. The efficiency of warnings and advice is thought to

depend on how reliable road users find them.

The design of the road and traffic environment is considered as an other

category of traffic engineering device for controlling road user behaviour.

In order to minimize journey time, the road environment should obviously

be designed in such a way that the road user is given as much information

as possible, so that he will be able to make precise predictions of how the

traffic situation is going to deve10p. In order to minimize the accident risk

on the other hand, it is more important to outline the environment in such
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a way that the road user becomes aware of the deficiencies of his

predictions.

To fulfil these two demands, it is important to give the road and traffic

environment a homogeneous standard. Three types of variation in the

standard of the road environment are examined in the report. First, the

road environment in residential areas, which often gives the impression of

a very high standard, at the same time as the traffic situations in these

areas are very unpredictable owing to the mixing of motor vehicles, cycles

and pedestrians. Second, places where the road user passes from a road

environment with very low demands on his information processing capacity

to an environment where these demands are high. The example cited in the

report is the end of a motorway. Third, temporary local obstacles on the

road which are not expected by the road user. The example mentioned

relates to road work zones.

To c0pe with the problem of the combination of a high road standard and

unpredictable traffic situations in residential areas, the Dutch created a

new type of road environment design called "Woonerven". The idea was to

lower the road standard for motor vehicles in such a way that it was

evident to motorists that driving was allowed only on the terms of

pedestrians and cyclists. This was done by planting trees and placing

benches in the middle of the road, forcing motorists to drive through

zigzag curves and over road humps. Similar design principles have been

used in Denmark "Stillevej" and "Ophold og lege" areas and in Norway

under the name of"Gatetun". In Sweden, this idea has never become very

popular. The ambition of our road authorities seems rather to be to

separate motor vehicles from other categories of road users. One explana-

tion of this may be the comparatively low price of land. In older residential

areas, however, where separation of different road user categories is not

possible, Speed- reducing humps have been used to improve conformance

with the 30 km/h speed limit.

The report contains a summary of a project studying the effect on real

traffic of a type of speed-reducing hump which was designed at the
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Transport and Road Research Laboratory in Great Britain. The humps, 4 m

in length, 10 cm in height and in the shape of a segment of a circle, were

installed in three residential areas. Vehicle speed was measured at five

distances from the installation site before and after the humps had been

introduced.

The measurements showed considerable reductions in Speed at all installa-

tion sites. However, since drivers braked immediately in front of the humps

and accelerated immediately after the speed variation along the road was

larger after the introduction of the humps. The dispersion of the drivers'

regarding their changes in speed increased considerably when the humps

had been installed. In order to study the long-term effects, measurements

were repeated two years after the installation. No interesting systematic

changes in the drivers' choice of speed could be observed.

It was concluded that humps of the type used in these tests had the desired

effect on vehicle speed and that their effect was stable over time.

The problem of the situation where a driver passes from a road and traffic

environment with very low demands on his information processing capacity

into a situation where demands drastically increase cannot really be solved

with warning signs, as there is a risk that the driver's level of attention is

so low that he never detects the signs. In the sixties devices , so-called

"rumble strips", to c0pe with this problem were designed in the United

States. These consist of strips laid on or milled into the bitumen, or strips

of rough dredding laid across the road, generating a rumbling noise inside

the vehicle when crossing the strips. Devices of this type could influence

driver behaviour according to three different principles:

I The rumbling noise could increase the attention level of the driver in

the same way as an alarm clock.

II If this type of device becomes more common in appr0priate places, it

could be perceived as a signal telling the driver that the demands of the

traffic situation are changing.
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III Some of these devices are designed in such a way that the distance

between the strips decreases in the direction of travel. The idea is that

the driver should experience an illusion of acceleration when passing

over the device at constant speed, which may possibly persuade him to

lift his foot from the accelerator.

The report summarizes a project evaluating the effect of two installations

with rumble strips. The first installation consisted of a pattern of strips

made of white road marking compound, laid upon the bitumen with a

decreasing distance between the strips. This installation was laid at the end

of a motorway, just before a roundabout. The second installation consisted

of strips milled into the bitumen, also with a decreasing distance between

the strips. The installation site was on each side of a temporary approach

to a motorway designed as an S-bend.

The effect was measured in terms of the difference in Speed level and

deceleration between observations before and after the installation of the

devices. Significant effects on both speed level and deceleration pattern

were observed.

The use of road signs to influence road user behaviour gives rise to special

problems, besides the problem of unattentive drivers, when the obstacle for

which the sign gives warning is a moving road works zone. In this case, the

sign has to be continuously moved to keep up with the road works zone. A

study of the effect of three different ways of warning the road user of this

type of obstacle is summarized in the report.

I. The common type of warning, where only the road sign commonly used

as an advance warning was placed 150 m before the road works zone.

II. A barrier (2.2 x 2.2 m) on wheels, towed by the lorry constituting the

road works zone.

III. The same type of barrier as above, but placed 50 m behind the lorry.
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The devices were tested in two different sight conditions:

l. Free sight distance to and restricted sight distance beyond the road

works zone.

2. Restricted sight distance to and free sight distance beyond the road

works zone.

Road user behaviour was studied in terms of the speed and the distance to

the roadside chosen by the road user while passing the road works zone. No

effect was registered on choice of speed, while significant differences

were noted in the distance to the road side. The results indicated that

warning device III above gives the best effect on road user behaviour from

a traffic safety point of view.

Finally, the report discusses the problems of the pre-test/post-test design

when using drivers' choice of speed as a dependent variable. The author

advocates a procedure where the effect of variables such as traffic flow,

weather conditions and road user categories on the observed speed are

controlled, in contrast to the use of matched control roads. This assumes

that it is not possible to make use of a fairly large sample of roads

randomly assigned as experimental and control roads.
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1 INLEDNING

När man önskar påverka vägtrafiken, för att t ex förbättra trafiksäker-

heten, är det väsentligt att dettagörs utifrån ett systemperSpektiv. En

förändring av en av systements komponenter - trafikanten, fordonet eller

väg- och trafikmiljön - får nämligen konsekvenser för de övriga kompo-

nenternas sätt att fungera, och ett och samma mål kan ofta nås via

åtgärder riktade mot olika komponenter men till en högst varierande

kostnad.

Denna rapport söker med utgångspunkt från en psykologisk referensram

studera trafikantbeteende i samband med en olycka och hur några olika

trafikmiljöåtgärder påverkar trafikantbeteendet. Rapporten inleds med en

presentation av en generell psykologisk modell, för att beskriva den

informationsbearbetning trafikanten har att svara för i trafikmiljön.

En icke obetydlig del av rapporten berör metodutveckling. Av denna

anledning ägnas ett avsnitt åt en översiktlig diskussion av metodproblem

och de speciella svårigheter, som möter en forskare då han lämnar

laboratoriet för att göra sina studier i fält. Denna situation medför

svårkontrollerade studieobjekt och kostnadskrävande insatser för manipula-

tion av trafiksituationen och registrering av uppkomna effekter.

Med utgångspunkt från en systemsyn kan vi skilja mellan två principer för

påverkan av trafikantbeteende. För det första utom systemet liggande

åtgärder, som syftar till att förändra trafikantens egenskaper - det är

framför allt fråga om pedagogiska åtgärder av olika typ, men kan även

vara åtgärder som förändrar de mål som styr trafikantens beteende. För

det andra åtgärder inom systemet, som primärt riktar sig mot andra

komponenter än trafikanten, men som förändrar förutsättningarna för

trafikantens beteende. I denna rapport ligger tyngdpunkten på den senare

typen av påverkan och då framför allt på en påverkan via åtgärder i väg-

och trafikmiljön i syfte att förbättra säkerheten.

Den första studien i avhandlingen beskriver utvecklingen av en ny metodik

för haveriundersökningar i samband med vägtrafikolyckor. Denna utgör en

post-hoc-metod för att nå kunskap om vad i förare-fordon-vägmiljö-

systemet, som bidragit till att en olycka inträffat.
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I den följande serien av studier har effekten på förarbeteende - sidoläge,

hastighetsnivå och accelerationsförIOpp - av vidtagna åtgärder i trafik-

miljön studerats. Den första gruppen av studier i denna serie avser effekten

av sk hastighetsdämpande vägbulor. Den andra gruppen är inriktad på

effekten av sk bullerremsor. I den sista studien slutligen har effekten av

några alternativa metoder för utmärkning av rörliga vägarbeten studerats.
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2 PSYKOLOGISK RERERENSRAM

2.1 Ett allmänpsykologiskt perSpektiv

 

Figur 1 beskriver förare-fordon-vägsystemet i termer av en modell över

flödet av information som trafikanten har att bearbeta.
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Modellen i figur 1 är en vidareutveckling av en del av en modell som

presenterats av Goeller (1969) (Englund, Jarleryd, Lindkvist och Pettersson,

1978).

Modellen utgår från funktioner hos systemets tre huvudkomponenter trafi-

kant, fordon samt väg- och trafikmiljö vilka skapar trafiksituationen. Den

beskriver därefter trafikantens bearbetning av det informationsflöde som

trafiksituationen ger upphov till.

Bortfallet av information som enligt modellen utgör förklaringen till

eventuella sammanbrott i förare-fordon-vägsystemet beskrives i termer av

tre filter. Det mekaniska filtret avser faktorer i fordons-, väg- och

trafikmiljön, vilka hindrar att föraren nås av den sensoriska stimulering

som krävs, för att han skall kunna registrera en informationsbärande

företeelse i omgivningen. Det mekaniska filtret utgörs i första hand av

olika typer av sikthinder.

Det perceptuella filtret avser psykologiska och fysiologiska faktorer, som

begränsar förarens möjlighet att sensoriskt registrera de informations-

bärande företeelserna i omgivningen. Begreppet perceptuellt filter kan i

första hand föra tankarna till resonemang kring begrepp som det av Neiser

(1967) lanserade och under 70-talet omdebatterade (se Coltheart, 1980 och

Long, 1980) "iconic memory" eller "visual masking", som illustrerar ett

fenomen där tidigare registrerad information trängs bort av senare presen-

terad information (se Kolers, 1983). Fenomen av denna typ hör förvisso

hemma under begreppet perceptuellt filter men bedöms i den tillämpade

situation det här är fråga om vara av underordnat intresse i jämförelse med

sådana aspekter på den sensoriska processen som sensorisk diskrimination

(se t ex Corso, 1967) och uppmärksamhetens inriktning och nivå (se t ex

Davies och Tune, 1970).

Det kognitiva filtret står för ett informationsbortfall på en högre nivå än

vad som avses med det perceptuella filtret. Informationsbortfallet är i det

kognitiva filtret beroende av att föraren t ex saknar kunskap om informa-

tionens relevans eller har felaktiga förväntningar om vilka egenskaper som

karaktäriserar trafiksituationen. Även om en trafikant registrerar ett

vägmärke, är det givetvis nödvändigt att han känner till innebörden av den
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information märket avser att förmedla, för atthan skall kunna registrera

denna information. Hur vår förväntan, på vilka egenskaper omvärden skall

besitta, påverkar vad vi registrerar, har illustrerats av många perceptions-

psykologer under 50-talet med Bruner i spetsen (se t ex Bruner öc Minturn,

1955).

Det är av stor vikt att understryka att modellen utarbetats för att ge en

teoretisk referensram för tillämpade studier av förarbeteende. Referatet

av studie 1 (avsnitt 6) ger genom konkreta exempel en mer utförlig

beskrivning av de tre filterfunktionerna än vad som presenterats här.

Med nödvändighet har de funktionella samband, som kan finnas mellan de

olika faktorer som påverkar förarens informationsbearbetning och som

markeras med pilar i schemat i figur 1, kraftigt förenklats. Så beskrives t

ex uppmärksamheten som beroende av trafikantens upplevelse av sin

körning, hans fysiologiska förutsättningar (t ex trötthet) och den motiva-

tion som styr hans beteende. Givetvis är det rimligt att se uppmärksamhe-

ten som beroende även av t ex förarens tidigare erfarenheter (se t ex

Davies och Tune, 1970). I flödesschemat har, för överskådlighetens skull,

erfarenhetens inflytande på informationsbearbetningen markerats via de

förväntningar på omvärlden som denna erfarenhet kan väntas skapa.

Den perceptuella struktureringen, som enligt flödesschemat är beroende av

de mål föraren har för sitt beteende och de förväntningar han har på

omvärldens egenskaper förutom av den information han direkt inhämtar

från trafikmiljön, står för förarens tolkning av hur trafiksituationen

gestaltar sig.

2.2 Ett individualpsykologiskt perspektiv

 

Ungefär 90% av alla olyckor kan tillskrivas den mänskliga faktorn

(McKenna, 1983). I ett systemperSpektiv är ett sådant konstaterande

mindre meningsfullt, eftersom olyckan då bör ses som ett sammanbrott i

samspelet mellan systemets olika komponenter. Denna betoning av den

mänskliga faktorns betydelse, som är mycket vanlig i samband med

olycksanalyser, kan tolkas så att i de undersökta olyckorna har fordonen
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och väg- och trafikmiljön haft de egenskaper man väntat sig, medan

trafikanterna inte uppfyllt dessa förväntningar.

"Accident proneness"-teorin, som under lång tid dominerade den beteende-

vetenskapliga trafiksäkerhetsforskningen (se t ex Shaw and Sichel 1971),

angriper problemet genom att försöka fastställa vilka trafikanter, som inte

uppfyller dessa förväntningar. Teorin, som varit mycket kontroversiell, bl a

beroende på en varierande tolkning av begreppet "accident proneness" och

på teorins låga förklaringsgrad (MCKenna, 1983), går ut på att vissa

grupper av människor skulle vara mer olycksbenägna än andra. Trafikant-

komponenten i trafiksystemet kan med utgångspunkt från denna teori

endast påverkas via åtgärder utanför systemet - i första hand någon typ av

urvalsförfarande - eftersom man egentligen inte intresserar sig för varför

vissa grupper är mer olycksdrabbade utan endast för vilka dessa grupper är.

2.3 Ett allmänpsykologiskt perspektiv som utgångspunkt för ett

 

åtgärdsinriktat studium av trafikantbeteende

 

"Accident proneness"-teorins låga förklaringsgrad och de allvarliga konse-

kvenserna av att beröva människor möjligheten att färdas med bil i ett

modernt samhälle - även om man skulle ha tillgång till mycket tillförlitliga

urvalsinstrument - gör att ett allmänpsykologiskt angreppssätt ter sig mer

fruktbart än ett differentialpsykologiskt. Dunn (1972) ser fyra principiella

orsaker till att olyckor inträffar i människa-maskinsystem:

- Operatören har ej tillgång till den nödvändiga informationen.

- Operatören saknar kapacitet att inhämta den nödvändiga informationen.

- Operatören feltolkar informationen.

- Operatören kan vara oförmögen att motoriskt utföra den ågärd som

krävs.

Om man bortser från den sista av dessa orsaker, eftersom den uppgift som

trafikanten har från motorisk synpunkt knappasttorde skapa några pro-

blem, skulle det olycksförebyggande arbetet, enligt Dunn's strategi, i

princip kunna inriktas på följande två frågeställningar. Vilka krav på

informationsbearbetning ställer trafiksystemet och vilken kapacitet har vi

som trafikanter att klara dessa krav? Vilka förändringar av systemet kan

göras för att överbrygga eventuella kapacitetsbrister?
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Wilde (1982) lanserar en teori, "the theory of risk homeostasis" som, om

den vore korrekt, skulle innebära en allvarlig invändning mot Dunn's

strategi. Ett centralt begrepp i teorin är "target level of risk". Detta

representerar den risk för att råka ut för en olycka, som vi inte endast

accepterar utan även eftersträvar. Enligt teorin blir alla förändringar av

trafiksystemet i syfte att minska risken för olyckor meningslösa, eftersom

trafikanten kommer att återställa den tidigare risknivån genom att utnytt-

ja förändringen, för att förbättra sin framkomlighet eller minska sin

uppmärksamhet. De enda åtgärder som kan ha effekt är sådana som är

inriktade på att förändra trafikantens "target level of risk".

Wildes teori har ifrågasatts utifrån såväl empiriska (McKenna, 1982) som

teoretiska (Slovic and Fiscoff, 1982) utgångSpunkter. McKenna (1982) ifrå-

gasätter också det rimliga i, att trafikanter skulle kunna ha en någorlunda

valid uppfattning om variation kring så extremt små värden som det är

fråga om, när det gäller risken för att råka ut för en olycka.

Det saknas kunskap om, hur vi som trafikanter handskas med risken för att

råka ut för olyckor. Det verkar dock mindre troligt, att trafikantbeteendet

skulle styras av något enkelt korrelat till olycksfrekvens relaterat till

något exponeringsmått, eftersom trafikanten inte rimligen kan ha tillgång

till information som skulle göra detta möjligt. Författaren finner det

rimligare att graden av kontroll som trafikanten upplever sig ha över

trafiksituationen, skulle styra trafikantbeteendet (se t ex Gibson och

Crooks, 1938). Wilde pekar dock på ett viktigt problem med trafiksäker-

hetsåtgärder, även om det inte är av den generella natur som hans teori

hävdar. Många typer av trafiksäkerhetsågärder kan av trafikanten utnyttjas

för att nå andra syften än förbättrad säkerhet. Det visar sig t ex att

förare, som kör med dubbdäck på vinterväglag, visserligen utnyttjar

dubbarna för att få ett något bättre väggrepp, men inte i den utsträckning

som skulle ha varit möjlig, om de nöjt sig med att hålla samma hastighet

som de trafikanter, som kör utan dubbar (Carlsson och Öberg, 1976).

Dunn's synsätt, som delas av många (t ex Cumming, 1964 eller Goeller,

1969), innebär att olyckor är resultatet av en brist i den information, som

operatören behöver för att ha kontroll över systemet. Detta gör att
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orsaken till en olycka alltid kan förläggas till en variabel, vilken beskriver

samspelet mellan föraren och trafiksystemets övriga komponenter. För-

h0ppningsvis inbjuder detta till ett mer förutsättningslöst val av åtgärder

än om orsaken på en eller annan grund förlägges till någon av systemets

komponenter. Den schematiska bild över informationsprocessen i trafikant-

fordon- och väg- och trafikmiljösystemet, som givits i figur 1, illustrerar

denna syn. Det är viktigt att påpeka att modellen naturligtvis inte gör

anspråk på någon fullständig ekologisk validitet och därför inte skall

betraktas som något alternativ till t ex en mer holistisk syn på mänsklig

informationsbearbetning, så som den presenteras av t ex Neisser (1978). I

en tillämpad forskning av den typ som beskrives i denna rapport är det

nödvändigt att arbeta med förenklade informationsprocessmodeller av den

typ som presenteras i figur 1 eller av andra författare t ex Weir och

McRuer (1968) och Näätänen och Summala (1976).
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3 METODER FÖR ATT UTREDA BEHOVET oCH EFFEKTEN AV

TRAFIKANTPÅVERKANDE ÅTGÄRDER

3.1 Olycksstudier

 

Det verkar rimligt att man, om man önskar utreda vilka egenskaper hos

trafiksystemet som leder till olyckor, koncentrerar sina studier på själva

olyckorna. Fördelen med olycksstudier är att de har en hög validitet. De

sysslar verkligen med de egenskaper som karaktäristerade trafiksystemet i

samband med olyckan. Nackdelen med olycksstudier är att olyckor (dess

bättre) är relativt ovanliga. Detta medför, att om man önskar dela upp

olycksmaterialet med avseende på olika aspekter, som karaktäriserar

trafiksystemet, så blir antalet olyckor redan vid förhållandevis få sådana

aspekter allt för litet i de olika cellerna, för att man skall våga dra några

generella slutsatser. Den ringa mängden av olyckor gör det dessutom ofta

omöjligt att utvärdera effekten av vidtagna åtgärder direkt i termer av

förändringar i olycksfrekvens.

3.1.1 Statistiska olycksstudier

Den satistiska olycksstudien är oftast av problemutpekande karaktär och

beskriver t ex variationen i olyckor över olika trafikantkategorier (SCB,

1984), över landet vid olika årstider (Nilsson, 1976) eller utvecklingen av

olycksfrekvensen över tid i en speciell trafikmiljö relativt motsvarande

utveckling i trafiksystemet som helhet (Törnros och Pettersson, 1980).

Metoden kan också användas för utvärdering av effekten av olika åtgärder,

om dessa berör stora mängder trafik, som t ex effekten av olika hastighets-

gränser på olika typer av vägar (Nilsson, 1981). Olycksfrekvens användes

även ofta för att utvärdera effekten av lokala trafiksäkerhetsåtgärder.

Problemet vid denna typ av studier, är förutom den absoluta storleken på

olycksmaterialet, att olycksfrekvens ofta varit det kriterium, som använts

för att bestämma var åtgärden skall sättas in, vilket leder till regressions-
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effekter som omöjliggör en tolkning av eventuella förändringar i olycksfre-

kvensen Brüde och Larsson, 1982; Pettersson 1976).

En fördel med de olycksstatistiska studierna är, att de ofta har ett högt

generaliseringsvärde. En nackdel är, att de sällan tillåter direkta slutsatser

om vilka egenskaper hos trafiksystemet, som kan ge en förklaring till

olyckornas uppkomst. I den olycksstatistiska undersökningen är man dess-

utom som regel hänvisad att genomföra analysen utifrån ett mycket

begränsat antal olycksbeskrivande variabler, ofta valda snarare på juridiska

än olycksanalytiska grunder.

3.1.2 Fallstudier

Fallstudier av typ haveriundersökningar har blivit en allt vanligare metod

för olycksstudier (se Englund, 1978). Haveriundersökningsmetodiken er-

bjuder möjlighet att, i nära anslutning till olyckan, direkt studera egenska-

per hos de trafikanter och fordon som varit inblandade, och hos den väg-

och trafikmiljö där olyckan inträffade. Inte minst betydelsefull är möjlig-

heten att få information om de inblandades syn på varför olyckan inträffa-

de. Metodiken är explorativ till sin karaktär och gör det möjligt att finna

ovanliga egenskaper hos trafiksystemet, som man annars kanske inte skulle

ha betraktat som möjliga olycksförklarande egenskaper.

Haveristudien har, enligt författarens mening, ett viktigt men begränsat

syfte, nämligen att generera hypoteser om egenskaper hos trafiksystemet,

som kan vara av betydelse för säkerheten, hypoteser som sedan får testas

med olycksstatistiska eller experimentella metoder. Studier av denna typ

kan givetvis leda till slutsatser om lämpliga åtgärder, för att undvika ett

upprepande av samma typ av olycka på just den plats där olyckan

inträffade. I vissa fall kan man också dra slutsatser om mer generella

åtgärder i de fall de kan genomföras till en låg kostnad, och där effekten

av åtgärden är uppenbar. Det är dock viktigt att konstatera, att man

utifrån fallstudien strikt endast kan dra slutsatser om den studerade

olyckan, och att metoden inte tillåter några slutsatser om vilken omfatt-

ning de problem man konstaterar har i trafiksystemet i sin helhet. I avsnitt
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6 ges en sammanfattande beskrivning av den utveckling av denna metodik,

som skedde inom ramen för TRK's haverikommission (Englund, Jarleryd,

Lindkvist och Pettersson, 1978).

3.2 Studier av normalbeteende

För att söka lösa problemet med den ringa mängden olyckor, och för att i

bästa fall kunna vidtaga åtgärder innan olyckorna inträffar, genomföres

studier där man utifrån normalbeteende söker dra slutsatser om risken för

olyckor. Studiet av normalbeteende tillåter även, att man studerar

effekten av systematiska variationer hos egenskaper i trafiksystemet,

vilket av etiska skäl sällan är möjligt att göra med olyckor som beroende-

mått.

För att en variation i trafikanternas normalbeteende skall kunna tolkas i

någon typ av olycksrisk, är det nödvändigt att man har tillgång till en

modell, som förknippar det studerade beteendet med uppkomsten av

olyckor. Sådana modeller får grundas på slutsatser från olycksstudier av

statistisk och/eller fallstudiekaraktär och på rimlighetsresonemang.

3.2.1 Experimentella studier

Experimentella beteendestudier används i trafiksammanhang, dels för att

testa effekten av olika typer av möjliga åtgärder, t ex upptäcktströskeln

för fotgängare i mörker, beroende på vilken typ av fotgängarreflex som

används (NTR, 1975) eller effekten av "Stingpinnen" på bilisters passage-

avstånd till cyklister (Dahlstedt, 1973), dels för att kartlägga kapacitets-

begränsningar hos trafikanten, som t ex vår möjlighet att i mörker bedöma

hastigheten på och avståndet till ett framförvarande fordon (Jansen,

1972), vår förmåga att genomföra en viss typ av manöver vid olika

blodalkoholkoncentrationer (Laurell, 1977) eller pensionärers gånghastig-

heter på övergångsställen (Dahlstedt, 1978). Metodiken spänner över allt

från rena "papper och penna"-test, där försökspersoner ombedes att skatta

tidsvinsten vid en höjning av hastigheten över en viss körsträcka

(Pettersson och Svenson, 1976), till avancerade simuleringar av trafik, där
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trafikanters kapacitet att bedöma möjligheten att genomföra en omkörning

undersöks med en systematisk variation av mötande och omkört fordons

hastigheter (Crawford, 1963; Faber and Silver 1967; Rumar och Berggrund,

1973).

Fördelen med den experimentella metodiken är uppenbar och betydelsefull,

den tillåter slutsatser om orsakssamband. Ett viktigt problem har redan

nämnts, nämligen den svårighet, som kan föreligga att beskriva det

studerande beteendets betydelse för det mål, vanligen säkerhet, som man

önskar uppnå i den verkliga trafiken. Ett annat problem är den generella

frågan om experimentets ekologiska validitet, som ingående behandlats av

Neise (1978). Om det t ex skulle vara så att trafikanten inte utnyttjar sin

uppfattning om restidens relation till hastigheten vid sitt val av hastighet,

eller inte bedömer tidluckan till ett mötande fordon då han avgör om en

omkörning är möjlig att genomföra eller ej, är det givetvis ointressant för

förståelsen av hans beteende som trafikant, att han har låg kapacitet att

göra dessa typer av bedömningar.

3.2.2 Fältstudier

En möjlighet att öka studiernas ekologiska validitet är att genomföra dem i

verklig trafik. Även denna typ av studier görs såväl för att testa effekten

av alternativa åtgärder t ex effekten på hastighet av olika utformning av

skydds- och varningsanordningar vid vägarbeten (se t ex Öberg, 1979;

Nygaard och Pettersson, 1982; Pettersson, 1985), som för att undersöka

kapacitetsbegränsningar hos trafikanterna, t ex bilisters bromsreaktions-

tider (Johansson och Rumar, 1965).

Metodiken vid fältstudien kan stå laboratorieexperimentet mycket nära.

Som exempel kan nämnas en studie av Jones and Heimstra (1964). Man

undersökte vilken tidslucka till mötande fordon bilförare kräver i samband

med omkörningar. Omkört och omkörande fordon kontrollerades experi-

mentellt, medan mötande fordon utgjordes av vanlig trafik.
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Vanligare är dock att fältstudien har karaktären av en observationsstudie,

där man registrerar effekten av någon vidtagen åtgärd med hjälp av

beteendemått. Det beteende som oftast studeras är trafikanternas hastig-

hetsval. Detta är ett beteeende, som går att relatera till trafiksäkerhet,

såväl genom rimlighetsöverväganden, så som att en ökad hastighet ökar

kraven på trafikantens informationsbearbetning, förlänger bromssträckan

och medför en svårare skadeföljd, som pga empiriska indicier (se t ex

Nilsson, 1981), som visar en positiv samvariation mellan förändringar av

högsta tillåten hastighet och olycksfrekvens på olika vägar. Exempel på

andra typer av beteenden som studeras i fältstudier är trafikantens

placering av fordonet på vägens tvärsektion (Pettersson, 1984), andelen

trafikanter som stannar för stopplikt (Owens, 1967), trafikanters uppfatt-

ning om företrädesregler i icke företrädesreglerade korsningar (Helmers

och Åberg, 1978) osv.

Det pris man i fältstudien får betala för den ökade ekologiska validiteten i

jämförelse med laboratorieexperimentet, är en sämre kontroll över mät-

betingelserna. Detta är ett problem, eftersom kostnaderna för fältstudier

som regel inte gör det möjligt att kompensera den bristande experimentella

kontrollen med en statistiskt kontroll av de olika väg- och trafikmiljövaria-

bler, som kan påverka de observationer man gör. Strikt gäller de observa-

tioner man gör i fältstudien endast den trafiksituation i vilken observatio-

nen gjorts. De generaliseringar, som görs utöver denna situation, måste

göras utifrån rimlighetsöverväganden med hjälp av inferenser via t ex

andra studier, laboratorieexperiment eller common sense. För att ge ett så

gott underlag som möjligt för denna typ av överväganden, är det viktigt,

att man ger en god beskrivning av alla de aspekter på den trafiksituation

där mätningarna gjorts, vilka man tror kan vara av intresse vid en

generalisering av resultatet.

3.3 Tillbudsstudier

 

Med tillbud eller "near accident" avses en trafikhändelse, som varit nära

att resultera i en olycka. Metoder för att registrera tillbud har utvecklats

för att kunna överbrygga problemet med den låga frekvensen olyckor, som
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begränsar möjligheten till olycksstudier å ena sidan och den tveksamma

validiteten hos studier av normalbeteende å den andra. Det är viktigt att

betona att man även här måste ha en modell som förknippar de observerade

händelserna med olyckor. Det är utifrån denna modell definitionen av

tillbudet måste göras, och resultaten av tillbudsstudier har inte större

validitet än vad denna modell erbjuder.

I princip användes två metoder vid tillbudsstudier. För det första studier

där tränade observatörer i en given trafikmiljö räknar alla händelser som

uppfyller kriteriet för ett tillbud, t ex tiden till dess en olycka inträffar om

ingen åtgärd vidtages (se t ex Hyden, 1977). För det andra studier där man

ber fordonsförare själva registrera de tillbud de upplever under sin normala

körning. Spolander (1974) har använt den senare metoden och visat att

rapporteringsfrekvensen är mycket känslig för det sätt på vilket ett tillbud

definieras.

Den terminologi man använder för att beteckna de händelser man obser-

verar i denna typ av studier - tillbud, nästan olyckor, near accidents - kan

förleda till en överskattning av metodernas validitet. Dessa studier har

samma brister som fältstudier av normalbeteende, men ofta en vagare

definition av vilket beteende man faktiskt observerar.
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4 METODER FÖR ATT PÅVERKA TRAFIKANTBETEENDET

Nedan beskrives fyra huvudmetoder för att påverka trafikantbeteende. Det

bör påpekas att vid många typer av åtgärder samverkar dessa olika

metoder. Så har t ex trafiklagstiftningen ingen möjlighet att påverka

trafikantbeteendet, om trafikanterna inte lär sig vilka regler som gäller,

och många av de trafiktekniska åtgärder som vidtas förutsätter en lagstift-

ning, som definierar innebörden av den vidtagna åtgärden.

4.1 Juridiska åtgärder

Den kanske mest påtagliga styrningen av trafikantbeteendet sker genom

trafiklagstiftningen, som juridiskt reglerar hela trafiksystemet och därmed

även vad man får och inte får göra som trafikant. Följande tre förutsätt-

ningar verkar rimliga för attlagstiftningen skall kunna ha någon effekt på

beteendet: Trafikanten måste känna till regeln i fråga, efterlevnaden av

regeln måste övervakas och brott mot regeln måste beivras.

Den första av dessa förutsättningar finns det knappast någon anledning att

betvivla. Övervakningens betydelse har dock ifrågasatts, bl a pga de höga

kostnader den medför. Spolander (1977) har i en litteraturstudie konsta-

terat, att av 25 referenser, som rör studier av övervakningens effekt på

trafikantbeteende, så finns dokumenterade effekter i 21 fall. Hur stabila

dessa effekter är över tid och rum kan - som Spolander visar - diskuteras,

liksom vilken effekt de kan ha på säkerheten. I samma studie uppges, att

bland 26 olycksstatistiska undersökningar av effekten av övervakning, finns

det endast "fyra där olycksreduktioner visas, som med någon grad av

säkerhet kan bedömas vara en effekt av övervakning". Spolander påpekar

dock att det inte är jämförelser mellan övervakning och icke övervakning

som görs, utan mellan normal övervakning och en något förhöjd övervak-

ning, vilket kan vara en orsak till svårigheten att påvisa säkerhetseffekter.

I Sverige utfärdas ca 200 000 sk ordningsförelägganden varje år, varav

ungefär hälften rör hastighetsöverträdelser mindre omfattande än 30

km/h. Mot ca 25 000 personer årligen förbereds åtal för vårdslöshet i

trafik. Ca 40 000 berörs av trafikbrottslagen, och av dessa rör ca 12 000
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rattfylleri eller rattonykterhetsbrott samt trafikolycksfallsmål. (Nilsson,

Pettersson och Spolander 1982).

Nilsson et al (1982) framhåller att det måste finnas en förståelse från

trafikanternas sida för en trafikregel, för att den skall få önskad effekt.

Lagen om obligatorisk användning av bilbälten i framsätet är ett gott

exempel på detta. Denna lag föregicks av intensiva pr0pagandakampanjer

under första delen av 70-talet, varigenom man lyckades höja användnings-

frekvensen från 15% till 36%. 1975 kom lagen, vilket medförde att

användningsfrekvensen ökade till ca 85% (Spolander, 1983). När det gäller

lagstiftningen kring våra hastighetsgränser, som är betydligt lättare att

övervaka, kan man misstänka, att man inte på samma sätt lyckats övertyga

trafikanterna om lagstiftningens förträfflighet. Nilsson (1977) redovisar,

att ca 65% av trafikanterna överskrider hastighetsgränsen 90 km/h på 13 m

breda vägar, medan endast 20% överskrider en hastighetsgräns på 110 km/h

på vägar av samma bredd. Detta talar för att det kanske är andra faktorer

än trafiklagstiftningen, som är av större betydelse för vårt hastighetsval.

4.2 Ekonomiska åtgärder

Ekonomiska åtgärder för att påverka beteende förekommer inom flera

områden i samhället. Som exempel kan nämnas alkoholbeskattningen, de

statliga byggnadslånen, lokaliseringsstöden osv. Debatten kring väg- och

broavgifter visar, att det dock finns en ovilja att använda ekonomiska

styrmedel i trafiksystemet, kanske främst av jämlikhetSpolitiska orsaker.

En viss ekonomisk styrning av konsumtionen av vägtransporter sker dock

givetvis via de skatter och avgifter, som lägges på bränsle och fordon. Ett

annat exempel är de förändrade reglerna för avdrag i deklarationen för

resor till och från arbetet, vilka troligen medför en styrning från privatbil

till kollektivtrafik.

Försäkningsbolagen i Norden har i ett samarbetSprojekt intresserat sig för

möjligheterna att via fordonsförsäkringen påverka trafikantbeteendet för

att på så sätt öka säkerheten (Backman, Haapanen och Mikkonen 1981;

Pettersson (a)1982).
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4.3 PedagoÄiska åtgärder

De pedagogiska åtgärderna i syfte att påverka trafikantbeteendet är av

typen trafiksäkerhetskampanjer och teoretisk och praktisk trafikantutbild-

ning.

Förutsättningen för att en trafiksäkerhetskampanj skall kunna ha någon

säkerhetseffekt är, att man med utgångSpunkt från någon teori om olyckors

uppkomst kan identifiera ett kritiskt beteende av betydelse för uppkomsten

av olyckor, mot vilket kampanjen kan inriktas (Spolander, 1983). En annan

förutsättning är, att man identifierar orsakerna till varför trafikanterna

inte uppvisar detönskade beteendet. Spolander (1983) menar, att skälen till

att många av de utländska kampanjer, som inriktats på att öka använd-

ningsfrekvensen av bilbälten misslyckats, är att man inriktat kampanjen på

något trafikanterna redan hade kunskap om, nämligen bilbältets skadeföre-

byggande effekter. Den verkliga orsaken till den låga användningsfrekven-

sen skulle i stället vara obehag av och ovana vid bältet.

Den teoretiska trafikantutbildningen, som i första hand är inriktad på att

lära ut det regelsystem som styr trafiksystemet, bedrivs dels i samband

med förarutbildningen och dels i förskola och grundskola. Den praktiska

trafikantutbildningen sker framför allt i samband med körkortsutbildningen

och i någon mån i grundskolan. Under senare år har ett ökat intresse visats

för praktisk fortbildning av bilförare. Denna utbildning bedrivs huvudsakli-

gen på de trafikövningsplatser, som blivit allt vanligare.

Den höga olycksbelastningen hos de unga förarna gör, att man finner det

angeläget att på något sätt reformera förarutbildningen. Två möjliga

problem med den nuvarande förarutbildningen anses vara, att man inte

tillräckligt beaktar problem kring förarens informationsbearbetning, och

att de nya förarna bibringas en orealistiskt "hög" uppfattning om sina

föraregenskaper (Spolander, Rumar, Lindkvist och Lundgren, 1984).

VTI RAPPORT 288



18

4.4 Trafiktekniska åtgärder

Det finns i princip fyra olika trafiktekniska metoder för att påverka

trafikantbeteende:

- Man kan förbjuda vissa typer av beteenden med hjälp av förbudsskyltar

och vägmarkeringar.

- Man kan påbjuda vissa beteenden med hjälp av påbudsskyltar och

signalregleringar.

- Man kan råda till eller varna för vissa typer av beteenden genom

varningsskyltar, vägmarkeringar och skyltar eller signaler, som anger

rekommenderad hastighet.

- Man kan försvåra eller omöjliggöra vissa typer av beteenden, medan

man uppmuntrar andra, genom den utformning man ger gaturummet.

Psykologiska aspekter på effekten av trafiktekniska åtgärder behandlas i

följande avsnitt.
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5 PSYKOLOGISKA ASPEKTER PÅ TRAFIKTEKNISKA ÅTGÄRDER

5.1 Förbud och påbud

 

Som antytts ovan är en stor del av de trafiktekniska medel, som står till

förfogande för att styra trafikantbeteendet, beroende av en juridisk

definition. Hastighetsbegränsningar som styrmedel förutsätter givetvis en

lag, som anger att det inte är tillåtet överskrida den angivna hastighets-

gränsen. På liknande sätt förhåller det sig med företrädesbestämmelser i

korsningar, enkelriktningar, omkörningsförbud osv. Hela "floran" av påbuds-

och förbudsskyltar, liksom trafiksignaler och vissa vägmarkeringar, kräver

denna juridiska definition.

Det motiv som torde vara av störst betydelse för att trafikanterna

verkligen efterlever gällande förbud och påbud, torde vara säkerhetsmoti-

vet. Man inser, att det skulle vara mycket riskabelt att köra mot enkelrikt-

ning, passera på fel sida om trafikdelare osv. Problem uppstår emellertid,

då man inför regleringar, som inte lika uppenbart upplevs som säkerhet-

smässigt motiverade av trafikanten. Ett exempel på en sådan typ av

trafikreglering är hastighetsbegränsningarna, vilkas efterlevnad varierar

avsevärt, beroende på sådanafaktorer som vägbredd och den nivå hastig-

hetsgränsen satts till (se t ex Nilsson, 1977; Brodin och Ringhagen, 1975).

När ett förbud eller påbud uppfattas som inte helt säkerhetsmässigt

motiverat, väljer trafikanten ett beteende, som blir en kompromiss mellan

hans strävan att undvika att bli bötfälld för en förseelse och det krav på

framkomlighet han har. Att i fall som dessa försöka förbättra regelefter-

levnaden i avsevärd grad, genom ökad övervakning, är troligen ekonomiskt

orimligt, och att kraftigt höja sanktionerna vid regelbrott skulle knappast

stå i överensstämmelse med det allmänna rättsmedvetandet.

Man kan se två åtgärdbara orsaker till en bristande överensstämmelse

mellan de beteendekrav trafikregleringarna ställer, och vad trafikanten

uppfattar som säkerhetsmässigt motiverat. För det första kan de risk-

moment, som motiverar regleringen, vara av en sådan art, att trafikanten

inte kan uppfatta dem, varför han inte heller kan inse det berättigade i

regleringen. Detta kan inträffa om trafikmiljön inte utformas så att den
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får en jämn standard. För det andra kan regleringen faktiskt vara säker-

hetsmässigt omotiverad, beroende på att regleringssystemet är alltför

odifferentierat i såväl tid som rum. Hastigheten i Sverige kan t ex endast

begränsas till någon av hastighetsgränserna 30,50,70,9O eller 110 km/h,

signaler och st0ppskyltar skall åtlydas även nattetid då trafikmängderna är

extremt små, osv. Tidsdifferentierade trafikregleringar tillämpas dock i

viss utsträckning (se t ex Hansen och Hyden, 1976).

Helmers och Åberg (1978) har påvisat en bristande överensstämmelse

mellan gällande trafikregler och faktiskt beteende, som är av något annan

art än den ovan beksrivna. Man undersökte vilken företrädesregel, som

trafikanterna tillämpade i sk T-korsningar där högerregeln officiellt var

gällande. Man fann att högerregeln var satt ur spel, och att man i stället

tillämpade regeln, att den icke svängande trafiken hade företräde. Trafi-

kanterna har alltså utvecklat en informell trafikregel, troligen därför att

den upplevs ge samma säkerhet men en bättre framkomlighet för trafik-

kollektivet än den formella regeln. Det är möjligt, att det i flera andra

situationer på samma sätt har utvecklats informella regler, som mer eller

mindre strider mot det formella regelsystemet. Från säkerhetssynpunkt är

detta tveksamt, eftersom vissa förare, och kanske framför allt de unga

ovana förarna, kommer att köra i enlighet med det formella regelsystemet.

Detta är därför ett angeläget område för fortsatta beteendestudier, som

bör leda till en anpassning av de två regelsystemen till varandra.

5.2 Åtgärder för att råda till eller varna för vissa beteenden

Bilföraren måste kontinuerligt göra förutsägelser om hur trafiksituationen

kommer att utveckla sig, så att han med Gibsons terminologi kan förut-

säga, vilket "fält för säker körning" han har till sitt förfogade. Förutsägel-

serna måste sträcka sig så långt fram i tiden, att han hinner vidta de

åtgärder som krävs. Ju mer regelmässig trafiken är, desto tillförlitligare

förutsägelser kan trafikanten göra. Kravet på en homogen trafikmiljö-

standard, där trafikanten "känner igen sig", är därför ett viktigt trafik-

säkerhetskrav. Trafikmiljönskall ges en utformning, som gör det möjligt

för trafikanten att anpassa sin uppmärksamhetsinriktning och sin uppmärk-

samhetsnivå så, att det uppfyller de krav, som den framförliggande

trafiksituationen ställer.
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5.2.1 Förvarningsmärken

Ett förvarningsmärke kan ses som den lösning man fått ta till, då man ej

kan ge trafikmiljön en sådan utformning, att den skapar realistiska

förväntningar på, hur trafiksituationen kan komma att utvecklas. Ett

problem är, att förvarningsmärket samtidigt är väghållarens möjlighet att

frånhända sig ansvaret för alla de ofullkomligheter, som trafikmiljön med

nödvändighet måste innehålla. Varningsmärket för ojämn väg kan stå före

allt från knappt märkbara ojämnheter till tjälskott, som endast med tvekan

kan passeras. Varningsmärket för vägarbete kan återfinnas före arbets-

platser, som över huvud taget inte inkräktar på körbanan.

Ett annan problem är, att många av de händelser man vill varna för

inträffar mycket sällan, även om de då de inträffar kan få mycket

allvarliga konsekvenser för trafikanten. Exempel på varningssyltar, som är

knutna till denna typ av händelser, är varning för viltstråk, järnvägs-

korsning, övergångsställe, kraftig sidovind osv. Detta kan leda till att

skyltarnas informationsvärde kommer att uppfattas som lågt. Den totalt

sett låga och mycket varierande upptäcksfrekvensen för olika vägmärken,

som Johansson och Rumar (1966) påvisat i ett fältförsök, tolkar författaren

som ett resultat av denna låga tillförlitlighet, snarare än som en effekt av

skyltarnas fysiska utformning.

Två åtgärder framstår framför allt som viktiga för att öka förvarningens

tillförlitlighet i trafiken. Man bör vara mer restriktiv, då man sätter ut

skyltar, problemet med väghållaransvaret bör lösas på ett annat sätt. Man

bör i ökad utsträckning med hjälp av signaler och sk föränderliga skyltar se

till, att förvarning ges endast då den behövs. Nygaard (1984) har t ex

påvisat positiva effekter av en förvarning för övergångsställe, som knutits

till om någon fotgängare faktiskt fanns vid övergångsstället eller ej.
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5.2.2 Åtgärder för att höja upptäckbarheten av hinder

Ju lägre förväntan trafikanterna har på en händelse desto mindre är

rimligen sannolikheten för atthan i tid skall upptäcka den. På grund av den

tveksamma effekten av de förvarningar som ges, och det omöjliga i att

förvarna för vissa typer av händelser, får man i stället försöka att höja

uppmärksamhetsvärdet för den kritiska händelsen. Detta kan ske t ex

genom att förse utryckningsfordon med sirener (se Dahlstedt, 1980) eller

vägarbetSplatser med varningslyktor, reflexer och olika typer av väl synliga

avstängningsanordningar (se Öberg, 1979), arbetskläder i fluorescerande

färger för vägarbetspersonal, osv.

Den rörliga vägarbetSplatsen är ett bra exempel på svårigheten att ge

trafikanterna en tillräckligt tidig och tillförlitlig förvarning. Denna typ av

arbetsplats tillåter inte omfattande avstängningar, eftersom arbetSplasen

och därmed avstängningarna kontinuerligt skall flyttas fram längs vägen.

En av de studier som presenteras i denna rapport (studie 7) redovisar en

undersökning av effekten av några alternativa utmärkningar av rörligt

vägarbete.

5.2.3 Bullerremsor

Ett speciellt problem, när det gäller trafikantens möjlighet att klara den

framförhållning som tidigare nämnts, uppstår vid övergången från en hög

vägstandard till en väsentligt lägrestandard. På en högstandardväg av typ

motorväg ställs ofta mycket små krav på trafikantens uppmärksamhet,

vilket gör att uppmärksamhetsnivån kan sänkas. När kraven i en sådan

situation plötsligt ändras, t ex genom att motorvägen tar slut, har ett

förvarningsmärke små möjligheter att ge effekt pga trafikantens låga

uppmärksamhetsnivå. "Rumble strips" eller "bullerremsor" är en anordning

avsedd för denna typ av situation. Anordningen kan sägas fungera enligt

samma princip som en väckarklocka (Pettersson, 1976). Det förekommer i

princip tre olika typer av anläggningar: sådana som gjorts så att ett eller
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några på varandra följande vägavsnitt belagts med grövre beläggningsma-

terial, sådana som består av en serie av i vägbanan nedfrästa ränder och

sådana där man i stället för nedfräsningar lagt ränderna som ca 5 mm höga

valkar ovanpå den ordinarie beläggningen. I avsnitt 8 redovisas en studie

rörande effekter av bullerremsor.

5.3 Påverkan av trafikantbeteende genom väg- och trafikmiljöns

utformning

I en perfekt fungerande trafikmiljö är de trafiktekniska åtgärder, som

diskuterats ovan, överflödiga - möjligen med undantag för vissa påbudsmär-

ken. Denna trafikmiljö är så utformad, att den "naturligt" ger trafikanten

en realistisk uppfattning om vilka krav, som ställs på hans beteeende, för

att han skall kunna uppnå de mål han eftersträvar. Som tidigare nämnts

innebär detta att man måste eftersträva en homogen standard i vägtrafik-

miljön. På en smal, kurvig grusväg behöver man knappast varna ens för de

snävaste kurvor, medan det på en lB-metersväg med god beläggningsstan-

dard är nödvändigt att förvarna även för kurvor med förhållandevis stora

radier. Med utgångspunkt från framkomlighetsmotivet, skall trafikmiljön

ges en sådan utförmning, att den tillåter så detaljerade förutsägelser som

möjligt av hur trafiksituationen kommer att utvecklas.

Med utgångspunkt från säkerhetsmotivet däremot, skall trafikmiljön ges en

sådan utformning, att trafikanten ges information om, i vilka avseenden

han saknar möjlighet att göra korrekta förutsägelser.

Trafikmiljön har i stort utvecklats enligt dessa riktlinjer, även om moti-

veringarna varit något annorlunda formulerade. Den trafikmiljö, där svårig-

heterna att åstadkomma denna anpassning kanske varit mest påtaglig, är

trafikmiljön i bostadsområden. Gatunätet i bostadsområdet har ofta en hög

standard, som inbjuder till höga hastigheter. Samtidigt har man här en

blandning av olika trafikantgrupper, vilken är i det närmaste helt oregle-

rad. Detta ställer krav på att bilisterna håller mycket låga hastigheter.
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I Holland skapades i början av 70-talet en ny typ av gatumiljö,

"Woonerven", för att lösa detta problem. Liknande lösningar har genom-

förts i Danmark under beteckningen "Stillevej"- och "Ophold og lege"-

områden (Dansk byplanlaboratorium, 1977) och i Norge under beteckningen

"Gatetun" (Norsk institutt for by- og regionsforskning, 1979). I Norge har

teknik av denna typ, under beteckningen "Strategi-C" (Statens vegvesen,

1979), även använts för att klara problemet med genomfartstrafik genom

tättbebyggda områden, där förbifarter ej varit möjliga att bygga. Idén

bakom dessa lösningar är att man utformar gaturummet på ett sådant sätt,

att det klart framgår, att bilisterna endast kan färdas genom området på

fotgängarnas och cyklisternas villkor. Detta sker bl a genom att man

planterar träd och rabatter och placerar ut bänkar ochlekredskap i gatan,

som påtagligt upplyser bilisterna om, att detta inte är en vanlig väg.

Hastigheten i dessa områden är som regel begränsad till en nivå kring 30

km/h. Efterlevnaden av en så låg hastighetsgräns har visat sig vara mycket

låg (Brodin och Ringhagen, 1975), och för attförbättra denna efterlevnad

har man infört olika typer av hastighetsdämpande åtgärder, som även

kommit till användning i Sverige (Trafiksäkerhetsverket, 1982). I avsnitt 7

redovisas en studie rörande effekten av en åtgärd av denna typ.
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6 HAVERIUNDERSÖKNINGAR (STUDIE i)

6.1 Syfte

Författaren har tillsammans med Anders Englund utarbetat en metodik för

insamling och analys av data från vägtrafikolyckor (Englund, Jarleryd,

Lindkvist och Pettersson, 1978 (studie 1); Englund och Pettersson, 1984).

I samband med haveriundersökningar brukar olycksförIOppet indelas i tre

faser "precrash", "crash" och "postcrash" (se t ex Englund, 1978). I de

haveriundersökningar som genomförts har tyngdpunkten som regel legat på

"crash" fasen.

Avsikten med den här presenterade studien var att utarbeta en metodik

som koncentrerades på "precrash" fasen, dvs det händelseförIOpp som

föregick den egentliga olyckan. Vidare önskade man pröva möjligheten att

genomföra analysen av olycksförIOppet och de faktorer, som kan ha

påverkat detta, inom ramen för en systemsyn, som a priori förelägger

orsaken till en olycka, inte till egenskaper hos enskilda komponenter, utan

till samspelet mellan systemets olika komponenter.

Metodiken skulle ha en strikt inriktning mot "case studies", Den skulle vara

inriktad mot en så detaljrik beskrivning av den enskilda olyckan, att

olycksförJOppet kunde göras begripligt på ett sådant sätt, att denna

beskrivning kunde ligga till grund för att skapa hypoteser, om vilka

åtgärder som skulle ha kunnat vidtagas, för att förebygga just denna

olycka. Denna inriktning valdes i en medveten motsats till haveristudier

inriktade mot en statisktisk bearbetning av Olycksmaterialet och därmed

möjligheten till mer generella slutsatser om eventuella åtgärder. FörhOpp-

ningen var att de olycksbeskrivningar som metoden skulle erbjuda, skulle

kunna utgöra ett tillskott till den erfarenhet man har att utgå ifrån inom

trafiksäkerhetsforskningen, när man konstruerar hypoteser för en mer

systematisk prövning.
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6.2 Genomförande

 

6.2.1 Datainsamling

Den i figur 1 presenterade modellen utgjorde den teoretiska basen för

datainsamlingen. Data insamlades sålunda om de egenskaper, som karaktä-

riserade såväl de inblandade fordonen och trafikanterna, som den väg och

trafikmiljö där olyckan inträffat. Datainsamlingen påbörjades ca 25

minuter efter det att olyckan inträffat, och omfattade data om trafikmil-

jön, de inblandade trafikanterna och deras fordon, samt själva olycksför-

loppet.

Den intervju som gjordes med de inblandade trafikanterna var uppdelad i

två huvudmoment. Den ena delen av intervjun var inriktad på egenskaper

som karaktäriserade trafikanten. En generell karaktäristik gjordes med

hjälp av, förutom rena persondata, sådana frågor som rörde erfarenheten

av trafik, av den plats där olyckan inträffat och av det fordon man färdats

i. För att få en uppfattning om de speciella tillstånd, som karaktäriserade

trafikanten vid tillfället för olyckan, ställdes frågor om hans aktivitet

tidigare under dagen, rörande t ex sömn, farmaka, den resa som slutade i

olyckan och speciella motiv, som skulle ha kunnat styra hans beteende vid

olyckstillfället.

Den andra delen av intervjun avsåg att samla information om det händelse-

för10pp som hade lett fram till olyckan. För att förhindra att intervjuper-

sonerna enbart koncentrerade sig på själva olycksförIOppet och åsikter om

skuld och orsaker, och för att de i stället skulle kunna inta en mer analytisk

hållning till vad som inträffat, var denna del av intervjun uppelad i tre

olika avsnitt på följande sätt:

Den intervjuade uppmanades först att försöka bortse från själva olyckan

och beskriva trafiksituationen, så som han/hon trodde sig ha upplevt den

omedelbart innan man insåg att en olycka höll på att inträffa. Beskrivning-

en gjordes muntligt samtidigt som man gjorde en skiss av trafiksituationen

på ett A4-ark. Den skiss som trafikanten gjorde k0pierades, då den ritades,
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i två exemplar med hjälp av karbonpapper. Den ena av dessa k0pior

uppmanades trafikanten att använda för att beskriva hur han/hon trodde

att trafiksituationen skulle komma att utveckla sig innan man insåg att en

olycka skulle inträffa. Dvs hur hade man avsett att själv passera platsen,

och hur hade man trott, att medtrafikanterna skulle bete sig? Den andra

kopian av skissen över trafiksituationen fick trafikanten slutligen använda

för att beskriva hur han/hon uppfattat själva olycksförloppet.

I analysen, som genomfördes enligt den i figur 1 presenterade referens-

ramen, sammanställdes data från intervjun med data, som inhämtats om de

inblandade fordonen och om väg- och trafikmiljön. Syftet med analysen var

att rekonstruera det händelseförIOpp, som lett fram till olyckan, och att

fastställa, dels vilken ytterligare information de olika trafikanterna skulle

ha haft behov av för att kunna förhindra olyckan, och dels skälet till varför

de inte erhållit denna information.

6.2.2.1 Olycksorsaker

Den orsak man tillskriver en olycka är beroende av i vilket syfte olycksana-

lysen görs. Skulle syftet t ex vara att utreda den juridiska ansvarsfrågan, är

orsaken definitionsmässigt någon typ av lagöverträdelse. Syftet med de här

relaterade haveristudierna var att skapa en metodik för att få ökad

kunskap om vad som händer i samband med trafikolyckor, en kunskap som

sedan skulle kunna användas för att skapa idéer om hur man på billigaste

och effektivaste sätt skulle kunna förebygga att liknande olyckor inträffa-

de. Orsaken till olyckan blir då i enlighet med det ovan sagda den eller de

egenskaper hos systemet, som kan förändras i detta förebyggande syfte.

VTI RAPPORT 288



28

Utpekandet av möjliga åtgärder eller orsaker ligger emellertid utanför den

egentliga olycksanalysen i de undersökningar som här avses. Det är viktigt

att påpeka, att de faktorer som används, för attförklara varför trafikanten

gått miste om väsentlig information, inte behöver vara dem, som trafik-

säkerhetsansvariga skall rikta sina åtgärder mot. Åtgärden kan t ex lika

gärna vara av den arten, att den eliminerar behovet av den kritiska

informationen.

En fördel med att beskriva olyckan som resultatet av en informationsbrist,

är att det gör det omöjligt att avsluta analysen med att konstatera, att

trafikanten höll för hög hastighet, var ouppmärksam, höll för kort avstånd

till framförvarande fordon osv. Man måste i stället söka den information

trafikanten saknade, för att han/hon skulle ha insett att situationen krävde

lägre hastighet, större uppmärksamhet, längre avstånd till framförvarande

fordon osv.

Nedan ges några exempel på hur man, utifrån olika psykologiska aspekter

på informationSprocessen, kunnat belysa egenskaper hos den trafiksituation

som lett fram till en olycka.

6.2.2.2 Motivation

Grundantagandet vid analysen har varit att trafikanten är mycket starkt

motiverad att skaffa sig all den information han/hon anser sig behöva för

att ha kontroll över trafiksituationen. Man kan tänka sig, att man som

trafikant, om man har speciellt höga krav på framkomlighet, vilket

onekligen gör att man kommer i konflikt med kravet. på säkerhet, inte

upplever sitt val av beteende som en kompromiss med säkerhetsmotivet,

utan som en extra ansträngning man presterar, som möjligen kan ses som

ett avkall på bekvämligheten. Motivationsfaktorer har endast bedömts vara

av intresse i de fall, då trafikanten speciellt uppgivit, att han haft bråttom

eller andra motiv, som kan antas avvika från något "normaltillstånd".
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I några få fall har trafikanter uppgivit sådana motiv, som kan sägas avvika

något från det normala. Som exempel kan nämnas en lastbilschaufför, som

var mån om att komma fram till en byggarbetsplats, innan man skulle ta

rast på bygget, eftersom han annars skulle få ett längre stillestånd. När

han körde in mot en korsning för att göra enhögersväng, koncentrerade han

hela sin uppmärksamhet mot ett från vänster kommande fordon, som han

avsåg att hinna före. Om han tvingats stanna i korsningen, hade det

inneburit en stor tidsförlust, eftersom det skulle ha tagit lång tid att

accelerera det tungt lastade fordonet. Den så långt beskrivna Situationen

kan föraren anses ha haft kontroll över. Vad han inte visste, var att ett

fordon kört fram mot korsningen på hans högra sida, vilket varit möjligt,

eftersom han med sitt otympliga fordon var tvungen att gå ut i ett för

vänstersvängande trafik reserverat körfält, för att kunna genomföra höger-

svängen. När föraren fullföljde högersvängen,sköt han det andra fordonet

av vägen. Förarens höga krav på framkomlighet kan i detta fall ha lett till,

att han valt en ur säkerhetssynpunkt mindre lämplig strategi för att

inhämta information.

Av speciellt intresse för hur trafikantbeteendet påverkas av den trafik-

tekniska utformningen av trafikmiljön, är frågan om varför föraren av det

tunga fordonet körde in mot korsningen i ett körfält reserverat för den

vänstersvängande trafiken, trots att han avsåg att svänga till höger. Det

visade sig, att det, med ett fordon av den typ han färdades, i kombination

med den mycket snäva kurvradien för den högersvängande trafiken, var

omöjligt att genomföra högersvängen, från det för den högersvängande

trafiken reserverade körfältet, utan att släpet gick upp på den 17 cm höga

kantstenen, vilket skulle ha fördärvat däcken. (Olycka 13 i Englund et al,

1978 studie l).

VTI RAPPORT 288



30

6.2.2.3 Erfarenhet

De i olyckor inblandades tidigare erfarenhet har analyserats i avsikt att få

en uppfattning om, vilka förväntningar trafikanten kan antas ha haft på hur

trafiksystemet är beskaffat. Som exempel kan nämnas en olycka, som

belyser en av de faktorer, som kan bidraga till de unga trafikanternas höga

olycksbelastning. En av de inblandade var en 20-årig bilist, som haft sitt

körkort endast ett halvt år. Han tillstod, att han var mindre van som

bilförare, vilket är anmärkningsvärt. - De flesta ansåg sig ha normal eller

mer än normal vana som bilförare, vilket står i överensstämmelse med det

resultat Svensson (1981) kom fram till i en enkätstudie. - Föraren närmade

sig en korsning, där han visste att han hade företräde, och såg på några

hundra meters håll, att ett fordon med korsande kurs närmade sig kors-

ningen. Han ägnade inte detta fordon vidare uppmärksamhet, förrän han

upptäckte att kollisionen var oundviklig. Föraren uppgav, att han inte lagt

märke till, att det korsande fordonet ej stannat, vilket han förväntat sig.

Denna händelse kan ge en idé om en möjlig egenskap, som karaktäriserar

bristande förarerfarenhet, och som skulle kunna vara en bidragande orsak

till de unga förarnas höga olycksbelastning. Den unge föraren har färska

kunskaper om, vilka regler som gäller i trafiken, men han har liten

erfarenhet av tillförlitligheten hos dessa regler. Kan det vara så, att ett

skäl till de unga förarnas höga olycksbelastning är, att de förväntar sig en

trafik, som fungerar enligt regelboken? En mer erfaren förare skulle

troligen inte ha nöjt sig med att konstarera, att han hade rätt till

företräde, utan också informerat sig om att han verkligen fick det. (Olycka

nr 2 i Englund et al, 1978 studie l).
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6.2.2.4 Uppmärksamhet

Nivån och inriktningen på trafikantens uppmärksamhet är, som delvis

illustrerats i ovanstående exempel, givetvis beroende av den erfarenhet och

de motiv, som styr hans beteende som trafikant. Det finns emellertid en

mängd uppmärksamhetsstörande faktorer, som inte har sin grund i den

egentliga trafikantrollen, t ex alkohol, sömnbrist, störande passagerare osv.

Ett exempel på en svåråtkomlig sådan uppmärksamhetsstörande faktor är,

vad som i haveriundersökningarna betecknades som "kognitiv aktivitet

under tidsperioden strax före olyckan".

Under intervjun tillfrågades trafikanten, om vad han tänkt på strax före

olyckan. Det vanliga svaret var, att man inte minns, eller att man endast

varit inriktad på trafiken. Vid några tillfällen kunde trafikanterna emeller-

tid något mer precist ange, vad deras tankar kretsat kring. I ett par av

dessa fall har det varit fråga om, så vitt man kan bedöma, emotionellt

mycket laddade problem.

Ett av dessa fall gäller den man, som körde upp till höger om det tidigare

beskrivna tunga fordonet, där föraren hade bråttom för att hinna fram före

rasten på bygget. Han uppger, att han var på väg till ett möte med en

kvinna, som han satte i samband med problem, som han hade haft i sin

familj under det senaste året. Han uppger, att han strax före olyckan

tänkte på detta förestående möte. Detta bedöms vara en möjlig orsak till

varför han ej hade sett, att höger körriktningsvisare var tänd på det fordon

han körde upp till höger om.

McKenna (1983) citerar ett par undersökningar, som ger stöd för att "those

going through more life events are more involved in accidents (Selzer och

Vinkur 1974 and Alkov and Borowsky 1980)."
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6.2.2.5 Perceptuellstrukturering

För att beskriva, hur trafikanternas slutliga uppfattning av trafiksitua-

tionen skulle kunna se ut, används en fältmodell, som presenterats av

Gibson och Crooks för mer än 40 år sedan (Gibson år Crooks, 1938).

Informationen tänkes strukturerad i termer av två fält. Dels ett fält för

säker körning, som representerar det område på vägen, som trafikanten

bedömer skall vara fritt från hinder när han/hon passerar, och dels en

st0ppzon, dvs ett område med en utsträckning i körriktningen som motsva-

rar den sträcka trafikanten bedömer som erforderlig för att stanna.

Trafikantens uppgift blir utifrån denna modell att kontinuerligt inhämta

information, så att han kan bygga upp sitt fält för fri körning i körriktning-

en, och att anpassa sin hastighet, så att st0ppzonen ej överskrider fältet

för fri körning.

Ett exempel på en radikal felstrukturering av informationen, som leder till

att fältet förfri körning ges en felaktig utsträckning, ger följande olycka:

En bilförare kör längs en väg, i anslutning till vilken ligger en parkerings-

plats på höger sida. Han ser ett fordon stå vid vägen på parkeringsplatsen,

vänd åt samma håll som hans egen körriktning. Detta fordon har vänster

körriktningsvisare tänd. Han tolkar informationen så, att det parkerade

fordonet står i begrepp att köra ut på vägen och fortsätta i samma riktning

som han själv. Eftersom sikten framåt är god och ingen mötande trafik

synlig, uppfattar han sig ha ett fält för fri körning, som sträcker sig över

det vänstra körfältet, medan det är begränsat i det högra av det utsvängan-

de fordonet. Han går därför över i det vänstra körfältet, där han kolliderar

med det utsvängande fordonet. Båda förarna är efter olyckan lika oförstå-

ende inför den andres beteende. Det visar sig att det utsvängande fordonet

avsåg att svänga över vägen och fortsätta i motsatt körriktning mot det

andra fordonet. Det fria fältet fanns alltså faktiskt på den högra körbanan,

medan det var begränsat på den vänstra.
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Denna olycka illustrerar svårigheten för trafikanter att kommunicera med

varandra. Blinkersignalen kunde betyda såväl det den utsvängande bilisten

avsåg att faktiskt göra, som det den andre föraren uppfattade att han

avsåg att göra. Utformningen av trafikmiljön kan ha bidragit till detta

missförstånd. Parkeringsplatsen var en öppen plan framför ett affärshus,

avgränsad från vägen endast genom vägens kantlinje. Om parkeringsplatsen

i stället haft en fysiskt mer påtaglig avgränsning från vägen och en väl

definierad utfart, skulle trafiken från parkeringsplatsen ha tvingats köra

ut vinkelrätt mot vägen, vilket i detta fall troligen hade gjort att det

fatala missförståndet aldrig uppstått.

6.3 Slutsatser

Den utarbetade metodiken visade sig vid den empiriska prövningen använd-

bar, såväl vad avsåg datainsamling som analys; det visade sig vara möjligt

att beskriva olycksförJOppen och de sammanbrott i samspelet mellan

trafikant-fordon-vägsystemets olika komponenter, som givit upphov till

olyckan, i termer av trafikantens informationsbearbetning.

Metodiken har prövats även i Finland (se Nordiska trafiksäkerhetsrådet,

1980) och senast även i en ännu ej publicerad studie av motorcykelolyckor,

som utfördes av Statens väg- och trafikinstitut sommaren 1984. Även i

dessa studier har metodiken visat sig användbar.

En viktig fråga är huruvida metodiken gör detmöjligt att minska inflytan-

det av subjektiva uppfattningar, från medlemmarna i undersökningsgrupp-

en, på beskrivningen av olycksför10ppet, dvs frågan om metodens reliabili-

tet. För att studera detta vore det önskvärt att göra en serie haveristudier

med två eller flera grupper, som genomförde parallella undersökningar av

samma olycksmaterial. Överensstämmelsen mellan de av dessa grupper

presenterade olycksbeskrivningarna skulle sedan kunna ge en indikation om

den reliabilitet metoden erbjuder.
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7 HASTIGHETSDÄMPANDE VÄGBULOR (STUDIE 2, 3, OCH 4)

7.1 Syfte

Idén att blanda oskyddade trafikanter och motorfordon på de oskyddade

trafikanternas villkor, så som det beskrevs i avsnitt 5.3 ovan, fick aldrig

samma genomslagskraft i Sverige som i t ex Danmark och Nederländerna.

Troligen berodde detta på att vi i Sverige har en bättre tillgång på

tomtmark vilket i högre grad gör det möjligt att skapa helt bilfria

bostadsområden. Trafiksäkerhetsverket var dock intresserat av möjlighe-

terna att åstadkomma en bättre efterlevnad av hastighetsbegränsningen 30

km/h i äldre bostadsområden, där en separering av motorfordon och

oskyddade trafikanter ej ansågs vara möjlig att åstadkomma. Brodin och

Ringhagen (1975) hade i en undersökning visat att efterlevnaden av

hastighetsgränsen 30 km/h var mycket låg.

Författaren har genomfört en litteraturstudie rörande förekomsten och

effekten av hastighetsdämpande åtgärder i vägbanan (Pettersson, 1976

studie 2). Vid denna tidpunkt var det i huvudsak en enda typ av åtgärder

som förekom på låghastighetsvägar - förutom vanliga hastighetsbegräns-

ningar -nämligen vad vi i dag i Sverige benämner "vägbulor". Efter det att

denna studie genomfördes har det publicerats en stor mängd rapporter

rörande denna typ av åtgärder. En litteratursökning på IRRD (International

Road Research Documentation) avseende tiden 1976-1984 gav 180 titlar,

som visar att den vid TranSport and Road Research Laboratory utprovade

vägbulan (Watts, 1973) alltjämt är den anordning som oftast kommer till

användning. Som exempel kan nämnas en empirisk undersökning rörande

effekten av hastighetsdämpande gupp, som genomförts av Baguley (1981).

Denna undersökning är av samma karaktär som den nedan redovisade och

visar inte på från denna undersökning avvikande resultat. Under senare tid

har även avsmalningar av vägbanan, sk "flaskhalsar", och anordningar som

tvingar bilisterna till sicksackkörning, kommit till användning.
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Vägbulan verkar enligt den enkla principen, att om man kör för fort så blir

passagen obehaglig. Ett stort problem har varit att konstruera ett gupp som

går att passera bekvämt i hastigheter under 30 km/h, men som vid snabbare

passager upplevs som obehagligt och som ger dessa effekter oberoende av

med vilken typ av fordon man passerar (Watts, 1973). Detta har inte

lyckats helt, eftersom de gupp som i dag användes är betydligt obehagli-

gare att passera i ett tungt fordon än i lätta personbilar (Pettersson, 1982

(b); Nilsson och Pettersson, 1982.
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processen, som är av speciellt intresse i samband med effekt-

studier av vägbulor, inramad.
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I figur 2 har den del av den i figur 1 presenterade modellen inramats, som

främst är av intresse vid studiet av effekten av hastighetsdämpande

vägbulor. Avsikten är att trafikanten, för att tillfredställa sina krav på en

bekväm transport , skall sänka sina hastighetsanSpråk vid passagen av ett

vägavsnitt med vägbulor.

Syftet med de i studie 3 och 4 (Pettersson, 1979 och 1980) redovisade

effektstudierna var att undersöka effekter av den vid TRRL (Transport and

Road Research Laboratory) utvecklade profilen i verklig trafik.

7.2 Genomförande

Vägbulor av den typ som utvecklats vid TRRL Watts, 1973) placerades i tre

bostadsområden av varierande karaktär, vad avser trafikmängder och be-

byggelsetyp. Effekten av guppen mättes i termer av det hastighetsförlOpp

trafikanterna uppvisade efter installationen av guppen, i jämförelse med

det hastighetsförIOpp som uppmättes före installationen. Hastighetsför-

10ppet mättes genom registrering av hastigheten i fem mätpunkter utlagda

över en sträcka om ca 100 m, på vardera sidan om den position där

vägbulan placerades.

För att få en uppfattning om de kringboendes attityd till de prövade

anordningarna, distribuerades en enkät till ett urval av innevånarna i de tre

bostadsområdena.

För att undersöka stabiliteten i eventuella effekter på hastighetsförloppet

över tid, genomfördes två år efter den första undersökningen (studie 3) en

förnyad mätning (studie 4), som, vad avser hastighetsmätningarna, gjordes

på identiskt samma sätt som den första mätningen.

7.3 Slutsatser

Den passagehastighet trafikanterna valde visade sig snarare ligga kring 20

än 30 km/h, troligen beroende på att vägbulorna blev någon cm för höga,

vilket resulterade i att man vid passage av dessa bulor erhöll en vertikal-
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acceleration motsvarande den man registrerat vid TRRL vid 30 km/h redan

vid ca 20 km/h.

Effekten av dessa anläggningar visade sig vara mycket stabil över tid.

Många trafikanter accelererade kraftigt mellan vägbulorna i de fall det

förekom fler än en, och även om variationen i hastighet vid passagen av

vägbulan var förhållandevis liten, så var variationen i det hastighetsförlOpp

trafikanterna uppvisade, då de närmade sig bulorna och efter det att de

passerat dem, mycket stor. Detta kan antas leda till att möjligheterna att

förutsäga medtrafikanternas beteende minskar, vilket dock troligen är av

mindre betydelse på vägar med små trafikmängder, som t ex i bostadsom-

råden. På hårt trafikerade tätortsgator däremot, en trafikmiljö där vägbu-

lorna allt oftare kommit till användning under senare tid, anser författaren

att detta kan få negativa konsekvenser. Vägbulan får anses vara en för

trafikreglering primitiv metod, som kan användas som en nödlösning då

andra typer av åtgärder inte är möjliga att använda.

Enkätundersökningen visade att man var mest positiv till vägbulorna i det

område, som karaktäriserades av en större andel barnfamiljer än de övriga

områdena. Detta kan synas rimligt med hänsyn till att barnfamiljerna kan

antas vara de som är mest motiverade att begränsa motorfordonens

rörlighet och framkomlighet inom bostadsområden. Man kan dock inte utan

vidare dra slutsatsen att det är detta som är orsaken till den registrerade

attitydskillnaden. De tre installationsplatserna skilde sig nämligen åt även

vad avser andra aSpekter än typen av innevånare. Det område där man

visade sig mest positiv till vägbulorna karaktäriserades även av att det var

det område som ur trafikteknisk synpunkt kanske lämpade sig bäst för

installation av vägbulor. Området saknade genomfartstrafik och bulan var

placerad på en återvändsgata, vilket i sig kan antas minska trafikanternas

hastighetsanspråk.

En väsentlig aspekt på vägbulan som beteendepåverkande åtgärd är, att den

syftar till att förmå trafikanten att sänka hastigheten, för att öka

säkerheten och/eller de boendes upplevda säkerhet i sitt bostadsområde,

men det argument man ger trafikanten, är inte säkerhet utan komfort.

Detta ser författaren som en möjlig förklaring till vissa bilisters försök att

undgå effekten av guppen, genom att passera snett över dem eller genom

att passera \id sidan om på trottoarer och gräsmattor.
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En fråga, som bör utredas vidare för att förbättra effekten av de

hastighetsdämpande vägbulorna, samtidigt som det kan minska visst stö-

rande buller från häftiga inbromsningar och accelerationer, är på vilket

avstånd från varandra bulorna skall placeras, och hur de skall integreras

med den övriga trafikmiljön, så att trafikanterna väljer en genomgående

lägre hastighet, i stället för att som i de redovisade undersökningarna

accelerera omedelbart efter det att de passerat en bula. Sumner och

Baguley (1979) redovisar en linjär relation mellan den hastighet som

uppmätes mitt emellan två bulor och avståndet mellan bulorna, vilket visar

att man skulle behöva gå ned till avstånd på ca 50 m för att nå en hastighet

om ca 27 km/h. Denna siffra kan jämföras med de 32-33 km/h, som

uppmättes i den här relaterade studien och som väl stämmer överens med

vad man kunde förvänta med utgångspunkt från Sumner och Baguleys

resultat då avståndet mellan guppen är 100 m. Den av Baguley 1981

presenterade studien (se avsnitt 7.1) bekräftar i stort den 1979 funna

relationen mellan avståndet mellan guppen och den hastighet till vilken

bilisterna accelererar mellan passagerna, men den visar också på kraftiga

avvikelser från denna relation beroende på installationsplats.

VTI RAPPORT 288



39

8 BULLERREMSOR (STUDIE 5 OCH 6)

8.1 Syfte

De i föregående avsnitt behandlade vägbulorna kan endast användas på

lâghastighetsvägar, då det finns anledning att anta att bulorna vid passage-

hastigheter på 50 km/h eller mer kan bidraga till att föraren förlorar

kontrollen över fordonet. Bullerremsor (se även avsnitt 5.2.3) är en

motsvarande anordning avsedd främst för höghastighetsvägar. Verknings-

principen för bullerremsor antages dock vara av annat slag än för vägbulor.

I fig 3 har den del av förarens informationsbearbetning, som står i focus i

samband med studier av effekten av bullerremsor, inramats i den övergri-

pande modellen från figur 1.
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Figur 3. En modell över förarensinformationsbearbetning med den del av

processen, som är av Speciellt intresse i samband med effekt-

studier av bullerremsor, inramad.
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Författaren skissar i anslutning till en litteraturstudie (Pettersson 1976

studie 5) tre möjliga verkningsprinciper:

I. Den redan i avsnitt 5.2.3 nämnda "väckarklocksprincipen" innebär, att

förarens uppmärksamhetsnivå förväntas bli höjd, då han, efter att ha

färdats på ett vägavsnitt med små krav på hans kapacietet att bearbeta

information från trafikmiljön, passerar den bullerskapande anordningen.

II. "Signalprincipen" innebär, att i den mån bullerremsor kommer att

användas i ökad utsträckning i situationer där vägmiljön ställer drastiskt

förändrade krav på trafikantens kapacitet att inhämta och bearbeta

information, så kan trafikanten förväntas knyta en information om denna

förändring till förekomsten av en anordning med bullerremsor.

III. "Hastighetsillusionsprincipen", som man endast sökt utnyttja i vissa

anläggningar, går ut på att man, genom att placera de bullerskapande

ränderna med ett avtagande avstånd från varandra i körriktningen, söker ge

föraren en illusion av att hans hastighet ökar i det fall han passerar med

oförändrad hastighet.

De första anläggningarna av denna typ provades redan i början av 60-talet i

USA och har använts i många olika trafiksituationer: i st0pplikts- och

signalreglerade korsningar, på motorvägsavfarter, vid övergångsställen, på

infarter mot cirkulationsplatser, vid övergång från fyrfältig till tvåfältig

väg, vid vägtullstationer, vid järnvägskorsningar och enbart för att för-

hindra att föraren skulle somna bakom ratten på enformiga vägavsnitt.

Under senare år har försök även genomförts i de nordiska länderna och i

England.

Det mått, som framför allt kommit till användning vid utvärdering av

effekten av bullerremsor, är förändringar i olycksfrekvensen i den

trafikmiljö där anordningen placerats. Författaren framför i sin litteratur-

studie (Pettersson, 1976 studie 5) misstanken, att de mycket kraftiga

effekter som rapporterats, vad avser denna variabel, i främsta rummet är

att hänföra till regressionseffekter. En studie där regressionseffekter inte

synes ha inverkat, är den av Carstens så sent som 1983 rapporterade

studien rörande effekten av totalt 207 anläggningar, där han inte kunde

påvisa några reduktioner i olycksbelastning uttryckt som olycksfrekvens

relativt trafikflödet. Detta resultat är dock svårt att tolka, då inga

uppgifter ges, om vilka trafikflöden det är fråga om och, då

olycksmaterialet totalt endast omfattar tre år.
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Det vore önskvärt att kunna mäta effekten, såväl i termer av förändringar

i förarnas uppmärksamhet, som i deras hastighetsval. Någon i detta

sammanhang - dvs med naturligt :förekommande trafikanter och ej vidtala-

de försökspersoner - användbar metod, för att registrera förändringar i

förarens uppmärksamhet, är dock inte känd för författaren. Utvärderingar

vad gäller förarnas hastighetsval rapporteras dock av några tidigare

författare (Enustun, 1972; Jones, 1967; Kermit och Hein, 1962; Owens,

1967; Walli,n 1972). Syftet med de i studie 6 (Pettersson, 1981) presen-

terade undersökningarna var att studera effekten av denna typ av anlägg-

ning på svenska förares hastighetsval.

8.2 Genomförande

 

Studie 6 beskriver två fältstudier inriktrade på effekten av bullerremsor. I

det ena fallet bestod anläggningen av ca 50 ovanpåliggande valkar, förde-

lade på en vägsträcka om drygt 300 m på en motorvägsavslutning, där

motorvägen mynnade i en rondell. I det andra fallet bestod anläggningen av

lika många i beläggningen nedfrästa Spår, fördelade på en vägsträcka om ca

150 m på vardera sidan om en provisorisk motorvägsavfart i form av en 5-

kurva med mycket små radier.

Ränderna i dessa två anläggningar lades ut i enlighet med det mönster, som

nämnts i samband med "hastighetsillusionSprincipen" ovan. Det mönster

som användes har föreslagits av Denton (1971) och liknande principer har

tidigare tillämpats i flera amerikanska anläggningar (Enustun, 1972; Kermit

och Hein, 1962; Owen, 1967).

I de två anläggningar, som beskrivs i studie 6, låg ränderna så, att de

förare, som gick in i anläggningen med uppskattad "normalhastighet" och

bromsade med lm/SZ, skulle passera lika-många ränder per tidsenhet under

hela passagen.

Effekten mättes i termer av förändringar - beroende på utplaceringen av

anläggningarna - av den hastighetsnivå och det hastighetsförlOpp trafikan-

terna uppvisade, då de närmade sig rondellen respektive S-kurvan.
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8.3 Slutsatser

Icke obetydliga effekter kunde konstateras, såväl vad avser hastighetsnivå

som retardationsmönster. Detta kan åtminstone i fallet med de ovanpå-

liggande valkarna förklaras med att trafikanterna blivit mer uppmräk-

samma på den trafiksituation de var på väg in i. Den anläggning, som

bestod av nedfrästa Spår däremot kan dessutom ha haft en effekt beroende

på att den var obehaglig att passera.Huruvida den registrerade effekten på

hastigheten beror på den tidigare nämnda "hastighetsillusionsprincipen"

eller om den i första hand är resultatet av den uppmärksamhetshöjande

effekten av bullret, kan inte avgöras utifrån dessa två studier.

För att undersöka om enbart det visuella mönstret kunde vara tillräckligt

för attfå en effekt på hastigheten - vilket i så fall skulle göra det möjligt

att använda denna typ av anläggningar i tättbebyggda områden -genomför-

des en undersökning där ränderna enbart målades på vägbanan (Pettersson

1985). Denna anläggning visade sig inte ha några hastighetssänkande

effekter, vilket talar för att hastighetsillusionen, i den mån den före-

kommer, är beroende av auditiva cues.

De registrerade effekterna på förarnas hastighetsval ger endast ett indi-

rekt mått på att anläggningarna har påverkat deras uppmärksamhet. Ett

.angeläget forskningsområde är att utveckla metoder för att registrera

naturligt förekommande trafikanters uppmärksamhetsnivå och uppmärk-

samhetsinriktning i verklig trafik. Möjligen skulle man här kunna vidareut-

veckla den teknik, som användes av Johansson och Rumar (1966) i en studie

rörande upptäckbarheten av vägmärken. Däremot ställer sig författaren

tveksam till möjligheten, att utifrån experimentella studier av variation i

försökSpersoners uppmärksamhetsnivå, registrerad t ex med hjälp av GSR

(se t ex Helander och Söderberg, 1971) eller sk "secundary tasks" (se t ex

MacDonald år Cameron, 1973), generalisera till den uppmärksamhet som

verkliga trafikanter uppvisar.

Ett forskningsbehov med mer direkt anknytning till bullerremsor gäller

frågan om denna typ av anläggningar kan åstadkomma den ovan nämnda

hastighetsillusionen, och hur dei så fall skall utformas för attpå bästa sätt

utnyttja denna effekt.
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9 UTMÄRKNING AV RÖRLIGA VÄGARBETEN (STUDIE 7)

9.1 Syfte

Vägarbeten utgör ofta ett för trafikanten oväntat hinder i trafiken, vilket

gör att det ställs stora krav på effektiva förvarningar och avstängnings-

anordningar, som måste utformas så att de har ett mycket högt uppmärk-

samhetsvärde. I figur 4 har den del av förarens informationsbearbetning,

som är av speciellt intresse i samband med studier av denna typ av

anordningar, inramats i den övergripande modellen från figur 1. Vid vanliga

stationära arbetsplatser går det förhållandevis lätt att åstadkomma effek-

tiva förvarningar och avstängningar. Problemen är betydligt större vid

rörliga arbeten, eftersom varnings- och skyddsanorningar då måste fraktas

framåt i takt med arbetets fortskridande. Syftet med studie 7 (Pettersson

1984) var att undersöka effekten av tre alternativa utmärkningar av rörligt

vägarbete.
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Figur 4. En modell över förarens informationsbearbetning med den del av,

processen, som är av speciellt intresse i samband med effekt-

studier av förvarning och avstängningsanordningar vid vägarbete,

inramad.
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Det finns knappast data som tyder på att trafiksäkerheten i anslutning till

vägarbetSplatser skulle vara Speciellt dålig (se t ex Törnrosoch Pettersson,

1980). Däremot uppger arbetSpersonalen, att man upplever arbetsplatsen

som mycket osäker. Det är framför allt den passerande trafikens höga

hastighet som man upplever som obehaglig. Hastigheten får därför ses som

ett viktigt effektmått i samband med vägarbeten. Trafikanternas spårval

och det avstånd de håller till arbetsplatsen i samband med passagen kan

även det ses som ett mått, som är av intresse, såväl för arbetspersonalens

upplevda säkerhet, som för den faktiska säkerheten.

9.2 Genomförande

 

Arbetsplatsen utgjordes av ett arbetsfordon försett med en roterande gul

varningssignal. De tre utmärkningarna som prövades var:

I. Endast ett förvarningsmärke för vägarbete placerat 150 m bakom

fordonet.

II. Förvarningsmärket placerat på en sk skärmvagn, som k0pplats till

fordonet.

III. Samma som under II ovan, men med skärmvagnen placerad 50 m bakom

arbetsfordonet

Utmärkningarna utvärderades, dels med arbetsfordonet placerat på väg-

renen och dels med arbetsfordonet gränslande kantlinjen. Vidare gjordes

utvärderingen under två olika siktbetingelser: en med begränsad sikt in

mot, men fri sikt förbi, arbetsfordonet, och en med omvända siktförhållan-

den.
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9.3 Slutsater

Resultatet visade att de olika utmärkningarna inte gav några skillnader av

intressant storlek, vad avser de hastigheter med vilka trafikanterna passe-

rade. Däremot gick trafikanterna inte oväntat ut i vänster körfält på ett

längre avstånd före arbetsfordonet, när skärmvagnen var placerad 50 m

bakom arbetsfordonet, jämfört med de övriga betingelserna. Ett intressant

resultat var, att trafikanterna visserligen sänkte sin hastighet något mer,

då sikten förbi arbetsfordonet var begränsad, och man gick också något

tidigare ut till vänster, men man passerade närmare arbetsfordonet än då

sikten var fri förbi fordonet. Att man höll ut något mindre från arbets-

platsen, då sikten var begränsad förbi arbetsfordonet, förklaras troligen av

att man i denna situation måste räkna med plötsligt uppdykande mötande

fordon.

Att ingen effekt kunde konstateras av att en förvarning placerades 150 m

före arbetsplatsen (utmärkning I) är märkligt. Vid begränsad sikt borde man

rimligen kunna förvänta sig en effekt av en förvarning placerad väl synlig

på vägrenen, om det vore så att trafikanterna tillmätte skylten något

informationsv ärde.

En trolig orsak till att man ej tar hänsyn till förvarningsmärket för

vägarbeten, är att det användes före alla typer av arbetsplatser, obero-

ende av vilket intrång arbetsplatsen gör på trafikanternas framkomlighet,

och att man dessutom ofta glömmer att ta bort märket i samband med att

arbetet avbryts. En möjlighet som vore intressant att undersöka är, om

man skulle kunna öka informationsvärdet i och efterlevnaden av förvar-

ningsmärken för vägarbeten, genom att ge en mer differentierad informa-

tion om graden av framkomlighetsbegränsning.
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10 METODDISKUSSION

I avsnitt 3.2.2 ovan har de generella problem som är förknippade med den

bristande kontrollen över mätbetingelser i samband med fältstudier be-

rörts. I detta avsnitt skall de speciella problem som uppstår i samband med

före- eftermätningar i fält tas upp till diskussion, dvs problem. Problem

som är av intresse i anslutning till studie 3,4 och 6.

Ett troligen vanligt förekommande fel i uppläggningen av före- efter-

studier i säkerhetssammanhang är att man använder samma mått som

kriterium för var en åtgärd skall vidtagas, som man senare använder för att

utvärdera effekten av den vidtagna åtgärden, nämligen olycksfrekvens.

Detta ger upphov' till stora regressionseffekter, som påpekats av bl a Brüde

och Larsson (1982). Lösningen på detta problem bör vara att i ökad

utsträckning använda sig av indirekta säkerhetsmått, dvs av till olycksfre-

kvens relaterade mått på trafikantbeteendet, eftersom möjligheten att få

de vägförvaltande myndigheterna att vidtaga olycksförebyggande åtgärder

pga andra kriterier än olycksfrekvens torde vara små.

Före- efter- studien erbjuder vidare ett problem, om man gör så att man

nöjer sig med att endast göra en mätning omedelbart före och en

omedelbart efter det att åtgärden vidtagits. Risken är då uppenbar, att det

i första hand är en effekt av överraskningen hos trafikanterna man mäter.

Alternativet är att även genomföra eftermätningar en tid efter det att

åtgärden vidtagits, (se t ex Pettersson, 1980 och 1981, studie l+0.6).

Ett problem vid en sådan fördröjd eftermätning är att trafikantbeteendet

över en sådan tidsperiod kan påverkas av andra faktorer än den vidtagna

åtgärden. Att åstadkomma laboratoriesituationens kontroll, som skulle

innebära att ett stort urval av möjliga installationSplatser valdes ut och att

man därefter slumpmässigt fördelade den åtgärd som skulle prövas, på

hälften av detta urval, medan den återstående halvan skulle få fungera som

kontrollgrupp, får ses som i det närmaste utopiskt inom detta tillämpnings-

område.
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Den metod, som ofta valts för att lösa detta problem, innebär att man

försöker matcha kontrollsträckor mot de platser, där den åtgärd som skall

prövas installeras. Metoden har två allvarliga brister. Den är dels mycket

dyrbar, eftersom antalet mätningar blir stort, och det är mycket svårt att

finna matchande kontrollsträckor, speciellt som man ofta ej ens vet vilka

matchningsvariabler som är relevanta.

I de i denna rapport relaterade före- efter- studierna har en annan strategi

använts, nämligen att i möjligaste mån kontrollera de variabler, som kan

antas påverka beroendemåttet hastighet över tid. De variabler som be-

dömts vara av speciell betydelse är:

1. Typ av trafikanter. Stora inslag av t ex semestertrafikanter kan antas

påverka de hastigheter som uppmäts. För att kontrollera denna variabel har

mätningarna endast genomförts på normala arbetsdagar, och för och efter-

mätningar har genomförts vid samma tid på året. Ett undantag från detta

utgör utvärderingen av den ena av bullerremsorna i studie 6, där avsikten

var att genomföra en för- och efter- mätning under juni respektive juli

1979. Dagen efter eftermätningen infördes en generell hastighetsbegräns-

ning i Sverige beroende av oljekrisen. Debatten som föregick denna åtgärd

antogs ha kunnat påverka trafikanternas hastighetsval på ett sådant sätt,

att denna eftermätning bedömdes som oanvändbar. Det bästa hade varit att

vänta till följande sommar med att genomföra eftermätningen, men

eftersom det förelåg osäkerhet om hur länge anläggningen skulle få ligga

kvar genomfördes en mätning i oktober. Någon ytterligare mätning fanns

dessvärre ej resurser för att genomföra. Eftersom mätningarna genomförts

vid torrt väglag och under dagsljusförhållanden och, då ingångshastigheter-

na innan man kommit in på själva anläggningen ligger mycket nära

varandra vid en jämförelse mellan förmätningen och den sena eftermät-

ningen, finns det knappast någon anledning att inte betrakta skillnaden i

hastighetsförlOpp mellan dessa båda mättillfällen som en effekt av den

prövade anläggningen.

II. Väderleken påverkar sikt och väglag, vilket givetvis är av stor betydelse

för trafikanternas hastighetsval. Denna variabel har kontrollerats genom

att samtliga mätningar xarit manuellt övervakade, varför de avbrutits vid

förändringar i väderleken, som kunde ha haft betydels för sikt och väglag.
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III. Trafikflödet och trafiksammansättningen (mängden tung trafik) på-

verkar trafikanternas möjlighet att välja hastighet. Detta har kontrollerats

genom att endast sk fria fordon registrerats, dvs fordon som ej ansetts

störda av framförvarande fordon. Tung och lätt trafik har registrerats och

redovisats separat (i studie 3 och 4 har endast lätt trafik registrerats).

De mätintrument som använts vid samtliga i avhandlingen redovisade

fältstudier, utom haveriundersökningarna, har utvecklats av författaren

tillsammans med Håkan Jansson, Sven-Åke Lindén och Roland Östergren

vid Statens väg- och trafikinstitut. Utrustningen tillåter i sin nuvarande

utformning mätning av hastighet, sidoläge, antal axlar och spårvidd på

passerande fordon i ett antal mätpunkter längs mätsträckan på ett sådant

sätt att varje individuell förares beteende kan rekonstrueras över samtliga

mätpunkter. Detta gör det bl a möjligt att utvärdera effekterna på

hastighetsförJOppet, dvs det accelerationsmönster trafikanterna uppvisar

över mätsträckan, med förhållandevis små stickprov. Utrustningen gör det

vidare möjligt att studera förändringar i variationen över förare, vad gäller

valet av hastighetsförIOpp, vilket varit av intresse framför allt i samband

med utvärderingen av vägbulorna. Metoden gör det slutligen möjligt att

beräkna sambandet mellan trafikantens hastighetsval i en viss mätpunkt

och hans sidoläge i vilken som helst av övriga mätpunkter, vilket varit av

intresse i samband med utvärderingen av skyddsanordningar vid vägarbeten.
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AVSLUTANDE KOMMENTARER

Den informationsprocessmodell som presenterats inledningsvis har visat sig

användbar vid analysen av trafiksituationer, som leder fram till olyckor

liksom för att ge en psykologisk förankring för effekten av åtgärder i

trafikmiljön på trafikantbeteende. En fördel med denna modell är att den

inbjuder till en systeminriktad diskussion om möjliga trafiksäkerhetsåtgär-

der. Författaren menar att grundtanken, att se olyckor som resultatet av

ett sammanbrott i den informationsprocess föraren svarar för, även är

fruktbar att utgå ifrån vid analys av olycksbelastade platser och vid

planering av nya trafikmiljöer. För att göra detta möjligt borde dock

modellen utvecklas mot en mer specifik inriktning på trafikantens

informationsbearbetning. Framför allt vore det önskvärt att skapa

fördjupad kunskap om de motiv, som styr trafikantbeteendet, och om de

förväntningar på eller den kognitiva bild a\ vägtrafiken, som är den

referensram inom vilken trafikantens informationsbearbetning sker.
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