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FÖRORD

Trafiksäkerhetsverket och vägverket gav 1981 väg- och trafikinstitutet,

VTI, i uppdrag att undersöka och provaexperimentellt befintliga system

för vägvisning i korsningar.

I projektet skulle man bedöma kvalitén hos systemen beträffande upp-

täckt, synbarhet, läsbarhet m m och vidare söka identifiera förhållanden

som direkt eller indirekt kan bidra till ökad olycksrisk orsakad av

feltolkningar, lång uppfattningstid, sen upptäckt av korsningen och andra

trafikanter etc.

I syfte att jämföra de befintliga vägvisningssystemen med tänkbara

framtida ersättningar med bättre kvalité skulle i undersökningarna också

ingå försök med sådana nya, tänkbara varianter.

Därvid provades och utvärderades kombinationer av vägvisningsskyltar

av typ orienteringstavla och s k tabellvägvisare enligt regler om vägmär-

ken l.5. Som nya varianter valdes en s k engelsk variant av tabellvägvi-

sare där ortsnamn är inplacerade i grupper i relation till geografisk

placering och körriktning.

Samma princip var underlag för utformningen av en helt ny vägvisnings-

tavla där emellertid ortsnamn och körriktning typiskt sammanföll vid

placering på tavelytan.

Vid projektstart tillsattes en referensgrupp som löpande under projektet

skulle bevaka och godkänna ev förändrade inriktningar och sedan med-

verka vid sammanställningen av projektets resultat och slutsatser.

I referensgruppen har under projektförIOppet ingått följande personer:

Dick Ivarsson, TSV

Roland Lithander, TSV

Jörgen Åhman, TSV, numera VV

Örjan Oscarsson, VV

L-O Johansson, VV
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Rolf Lövkvist, VV

Hans-Erik Pettersson, VTI, numera Försvarets Forskningsanstalt

Roland Lithander, TSV, har under hela projektförloppet agerat som

kontaktman till VTI. Projektledare har varit Birger Nygaard, VTI.

I rapporten redovisas i kap 1 mera detaljerat projektets uppläggning och

olika faser.

I kap 2 genomförs en generell analys av vägvisningsproblematiken som 1

kap 3 kompletteras med redovisning av undersökningar som internatio-

nellt har berört vissa av projektets problemställningar.

Rapportens första del avslutas 1 kap 4 och 5 med motiveringen av nya

undersökningar och detaljbeskrivningar av de undersökningstyper som har

ingått i projektet.

I kap 6 redovisas utvalda resultat med korta sammanfattande slutsatser,

som i kap 7 fördjupas och sammanfattas.

Vägförvaltningar och polismyndigheter på olika platser i Sverige, perso-

nal från TSV, VV och VTI och övriga medverkande tackas härmed för sitt

bidrag vid genomförandet av projektets många prov.

Linköping juni 1984

Birger Nygaard

Projektledare
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Vägvisning i korsningar på det allmänna vägnätet
av
Birger Nygaard
Statens väg- och trafikinstitut

581 Gl LINKÖPING

REFERAT

Vid vägvisning i korsningar används i Sverige två olika system, s k

tabellvägvisare och orienteringstavlor (diagramvägvisare). Vid laborato-

rie- och fältprov av förekommande och nya utformningar av vägvisnings-

tavlor har man undersökt skillnader i upptäckt, läsbarhet, tolkning m m.

De snabbaste och mest felfria tolkningarna ges av orienteringstavlor

och nya utformningar där ortsnamnen på tavlan är rubricerade under

pilar för resp geografiska riktning. Mätningar i fält av passerande

fordons reaktioner på olika utformningar visar uppfattningstider upp till

7 - 8 sekunder motsvarande drygt 175 m körsträcka.

Vägkantintervjuundersökningar och diabildvisningar för bilförare visar

längre uppfattningstider och fler felsvar när vägvisningsinformationen

söks överförd via färg- och vägnummerkodning jämfört med ortsnamn

och pilar.

Undersökningar av ögonrörelser och fixeringsmönster förstärker dessa

konstateranden samt betydelsen av textens och pilarnas inbördes place-

ring för snabb och korrekt tolkning.

Även prov i fordonssimulator understryker huvudtendenserna även om de

konstaterade uppfattningstiderna på under 2 sek antyder brister i verk-

lighetsgrad hos simulatorn för denna sorts uppgift.
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Road signs in intersections on the public highway network
by Birger Nygaard
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

In Sweden two different systems are used for road guidance at crossings,

i.e. stack direction signs and diagrammatic signs. At laboratory and field

tests of present and new designs for road guidance, differences in

detection, readability and interpretation have been studied.

The quickest and most correct interpretations are noticed at

diagrammatic signs and new designs where the place-names on the table

are classified below arrows for the respective geographical direction.

Field measurements of the reactions to different designs of passing

vehicles present perception times of up to 7-8 seconds corresponding to a

running distance of more than 175 metres.

Roadside interview studies and colour slide presentations for car drivers

indicate longer apprehension times and more wrong answers when one

tries to transmit road guidance information via colour and road number

coding compared with place-names and arrows.

Studies of eye movements and fixation patterns strengthen these state-

ments and the importance of the relative position of the text and arrows

for a quick and correct interpretation.

Tests in a vehicle simulator also point out the main tendencies even

when the noted times for apprehension below two seconds indicate lacks

in simulator reality for this kind of task.
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Vägvisning i korsningar på det allmänna vägnätet
av
Birger Nygaard
Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Man har i projektets enskilda undersökningar försökt att skaffa fram

underlag för kommande beslutsfattande om val av utformning av vägvis-

ningstavlor i korsningar på allmänna vägnätet.

Undersökningarna har koncentrerats till jämförelser mellan s k tabell-

vägvisartyp av svensk och engelsk variant och jämförts med s k orien-

teringstavlor.

Vidare har en ny princip för utformning utprovats (en sorts horisontell

tabellvägvisare med ortsnamnen arrangerade i överensstämmelse med

deras geografiska belägenhet).

Jämförande undersökningar avdenna typ har bara i begränsad omfattning

genomförts internationellt, och resultaten härav går inte att överföra till

svenska förhållanden.

Generellt är undersökningen av vägvisningens betydelse och inflytande på

körningen mycket svår. Man har därför vid uppläggningen både av

tidsmässiga och ekonomiska orsaker begränsat sig till besvarande av

vissa frågor. Dessa har i synnerhet rört sig om ev skillnader i läsbarhet

och tolkning beroende på olika utformningar och fördelningar av pilar,

namn, färg, m m.

För att uppnå bredast möjliga belysning av dessa grundfrågor har olika

undersökningsmetoder använts, t ex diabildvisningar i laboratorium,

ögonrörelsemätningar, mätningar i normal trafik etc.

Vägvisning av provad typ förekommer i trafiken omedelbart före an-

komst till korsning. Den ska här både beskriva den kommande korsningen
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och ge trafikanten underlag för hans beslutsfattande om hur han ska

agera för att komma vidare åt rätt håll.

Det ställs sålunda stora krav på synbarhet, läSbarheT, m m Om informa-

tionsöverföringen ska ske så problemfritt som möjligt. Särskilt den stora

risk som bilförarna utsätts för och de krav på uppmärksamhet som

korsningsmanövern ställer på dem, kräver kort uppfattningstid vid väg-

visning.

Man har vid undersökningarna sökt konstatera arten och omfattningen av

tidsskillnader vid olika utformningar och speciellt uppmärksammat de

feltolkningar som tavlorna har bidragit till.

Något förenklat kan en trafikants behov av vägvisningsinformation ha

två innehåll när han kommer fram till en korsning:

(1) Information om val av körriktning för att nå fram till målet, och (2)

information om vilket mål man kommer till beroende på körriktning.

I laboratorieundersökningarna har båda typerna kunnat provas genom

formuleringen av de frågor som har ställts vid visningarna av diabilder.

Man uppnår emellertid i laboratoriet sällan realistiska värden för den tid

trafikanten behöver för att klara av uppgiften under verkliga förhållan-

den.

För att skaffa sig information om uppfattningstider i trafiken har man

genomfört enskilda prov i VTIs nya körsimulator och i fält vid

vägkorsningar i Fagersta och Ålem.

Varje teknik har sina för- och nackdelar och i stället för att dra

generella slutsatser från den enskilda undersökningen ges i det följande

en sammanfattning av dehuvudtendenser som kan tolkas från de olika

resultaten.

Sammanfattar man undersökningarnas resultat om tidsskillnader vid

uppfattning av de olika tavlorna blir bara de relativa skillnaderna av
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egentligt intresse. Att man vid simulatorproven (kap 6.3) uppnår värden

på <2 sekunder anger snarare den minimitid under vilken tavlorna kan

uppfattas vid full koncentration enbart på tavlorna.

Försöken med diabildvisningarna (kap 6.1) visar medelsvarstider på 3-4

sekunder. Vid fältförsöken har man inte direkt kunnat mäta uppfatt-

ningstiden, men de något längre registrerade tiderna för påbörjad

svängning (kap 6.4) tyder på att man realistiskt ska förvänta uppfatt-

ningstider (dvs upptäckt, läsning, tolking och reaktion) på drygt 4-7

sekunder i trafiken.

Bidragande till skillnaderna i uppfattningstiderna är givetvis tavlornas

utformning och innehåll av informationskomponenter. Färgkodningen

försämrar enligt resultaten i kap 6.1 försökspersonernas uppfattning om

vissa tavlor och bidrar till längre uppfattningstider. Dock visar sig vid

fältförsöken (kap. 6.4) den vita kodningen för lokalmål ha positiv effekt.

Vägnummerkodningen tycks försämra uppfattningen enligt dessa

 

undersökningar.

Man får emellertid beakta att proven av dessa kodningsvariabler bara har

medtagits i några undersökningar och inte är systematiskt utvärderade.

Av mera grundläggande karaktär är de skillnader hos tavlorna som beror

på val, placering och utformning av pilar och text.

Ögonrörelseundersökningarna (kap 6.2) avslöjar tydligt ett mindre behov

av att specifikt titta på pilar framför text. Å andra sidan är det inte

utan betydelse hur pilarna och texten är inbördes arrangerade. Att

uppfatta korrekt körriktning klaras sålunda med mycket färre ögonfixe-

ringar (och därvid snabbare) vid orienteringstavlor än vid tabellvägvisar-

baserade utformningar.

Övergripande visar laboratorieundersökningarna redovisade i kap 6.1, 6.2

och 6.3 snabbare uppfattningstider och färre fel hos orienteringstavlan

 

jämfört med tabellvgvisarbaserade varianter när uppgiften är att hitta

 

rätt körriktning via text- och pilinformationen.

VTI RAPPORT 284



VI

Är uppgiften istället att hitta rätt ort via pil- och textinformationen

uppvisar under vissa förutsättningar i vissa fall tabellvägvisarbaserade

system bättre resultat.

Vad gäller den nya varianten (bilaga 1, tavla 7) visar den generellt bra

 

resultat i samtliga prov, båda i laboratorium och fält. Tavlans storlek

kan emellertid i vissa fall begränsa dess praktiska använding.

Den tabellvägvisarbaserade " engelska" varianten (bilaga 1, tavla 5) och

 

smärre varianter härav, har tillmätts särskilt intresse vid

undersökningarna. Trots i vissa sammanhang (tabell 6.2.2) bättre resultat

än den vanliga tabellvägvisaren medför dessa utformningar, enligt

resultaten, inte avgörande förbättringar.

Projektets undersökningar pekar sammanfattningsvis - om än inte i alla

avseenden entydigt, och trots brister och tolkningssvårigheter hos vissa

av försöken - mot utformningar av vägvisningstavlor antingen med

diagram som i orienteringstavlan (bilaga 1, tavla 1) eller som den nya

varianten (bilaga 1, tavla 7).

Det är emellertid viktigt att notera att funna skillnader mellan olika

utformningar i de flesta fall är små, och bara fältförsökets demonstra-

tion av senare påbörjad svängningsmanöver hos tabellvägvisarvarianten

antyder ev negativa konsekvenser för trafiksäkerheten hos dessa tavlor.

Å andra sidan dokumenterar undersökningarna att inte bara

bakomliggande utformningsprinciper, utan också placering av informa-

tion, val av kodning etc har betydelse för vägvisningstavlans effektivitet.
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Road signs in intersections on the public highway network
by Birger Nygaard
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

In the specific studies within this project the aim has been to produce a

basis for future decision-making regarding the choice of the design of

road signs in intersections on the public highway network.

The studies have been concentrated upon the design of stack direction

signs in Swedish and in English variants and these have been compared

with diagrammatic advance direction signs.

Furthermore, a new principle for the design has been tested (a sort of

horizontal stack sign where the place-names have been arranged in

accordance with their geographical location).

Internationally, comparative studies have only been carried out to a

limited extent and the results will not be possible to transfer to Swedish

conditions.

Generally, the study of the importance and influence of road guidance

upon the driving is difficult to carry out. When planning, both circum-

stances regarding time and economy have been limited to the answering

of certain questions dealing with prospective differences in readability

and interpretation depending on different designs and distributions of

arrows, names, colours etc.

In order to illustrate these basic questions as much as possible different

methods of study have been used, e.g. the showing of slides in a

laboratory, measurements of the eye movements, measurements in

normal traffic etc.

The road signs tested can be found on roads just before arriving at an

intersection. They are supposed to inform about the intersection to come
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VIII

and to give theroad user a basis for his decision-making i.e. how to act

in order to go on in the right direction.

Consequently, great demands are made Upon ViSibility, readability, etc.

if the information transmission will cause as few problems as possible.

Considering the demand for attention and the accident risk in crossings a

short perception for the meaning of the road sign is a matter of

necessity.

There has also been an attempt in the studies to find out the nature and

the scope of time differences at various designs and especially to

observe the misinterpretations caused by the signs.

Somewhat simplified, the road user's need for road guidance can be

twofolded when approaching an intersection:

(1) Information of the choice of direction of travel in order to reach the

destination and (2) information about destination depending on direction

of travel.

In laboratory studies both types have beenpossible to test by the wording

of the questions put when showing the slides.

In laboratories, however, realistic values are seldom obtained for the

time needed by the road user to cope with the task in real conditions.

With the object of obtaining information about the preception time in

traffic specific tests have been carried out in the new driving simulator

at the Swedish Road and Traffic Research Institute and in the field in an

intersection in Fagersta and Ålem.

Each technique has its advantages and disadvantages and rather than

drawing general conclusions from the specific study a summary of the

main tendencies interpreted from the different results will be presented

below.

When summing up the results of the studies about time differences at the

perception of the different signs only the relative differences will be of
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real interest. The values of <2 seconds reached in the simulator tests

(chapt. 6.3) rather state the minimum time for the perception of the

signs when the concentration is fully upon the signs.

The tests where slides were shown (chapt. 6.l) indicate average response

times of 3-4 seconds. In the field tests one has not been able to measure

the perception time directly but the somewhat longer times registered at

the beginning of a turn (Chapt. 6.4) suggest that realistically one should

expect perception times (i.e. discovery, reading, interpretation and

reaction) of fully 4-7 seconds in traffic.

Naturally, the design and contents of the information components of the

signs contribute to the differences in perception. According to the

results in chapter 6.1 the colour coding impairs the subject's conceptions

 

of certain signs and adds to longer perception times. Still in the field

experiments the white coding for local destinations turns out to have a

positive effect. According to the studies the road number coding also

seems to impair the perception.

It should be considered though, that the tests of these coding variables

have only been included in a few studies and have not been evaluated

systematically.

The differences in the signs depending on choice, location and design of

arrows and text are differences of a more basic nature.

The eye movement studies (chapt. 6.2) clearly disclose a minor need of

looking specifically on arrows preferably to text. On the other hand the

relative arrangement of the arrows and the text is of importance. Less

eye fixations (and consequently less time) are needed when perceiving

the right direction of travel at advance direction signs than at designs

based on stacks.

As a whole the laboratory studies reported in chaps 6.1, 6.2 and 6.3 show

faster perception times and less errors with the advance diagrammatic

direction signs compared with varieties based on stack direction signs
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when the task is to find the right direction of travel through text and

arrow information.

On the contrary, if the task is to find the right destination by way of

arrow and text information the systems based upon tables present under

certain conditions better results.

The new variant (appendix l, table 7) shows generally good results in all

 

tests both in the laboratory and in the field. The size of the sign may,

however, in some cases limit its practical use.

The "English" variant (appendix l, table 5) and its minor variants have

 

been of special interest in the studies. Despite better results than the

ordinary stack direction sign in certain connections (table 6.2.2) these

designs do not lead to crucial improvements according to the results.

As a whole the studies within the project - though not unambiguous in

every respect and despite shortages and difficulties in interpretation in

some tests - point towards design of signs either with diagrams as in the

advance direction sign (appendix l, table 1) or like the new variant

(appendix l, table 7).

It is however important to observe that the differences found between

the various designs are in most cases small and only the demonstration in

the field test of delayed turning manoeuvres with the stack sign variants

implies possible negative traffic safety consequence aspects with these

signs.

On the other hand the studies prove that not only underlying design

principles but also the placing of the information, the choice of coding

etc. influence the efficiency of the road sign.
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INLEDNING

Vägvisningstavlor i samband med Vägkorsningar är i dagens Sverige

utformade enligt två olika informationsprinciper:

Den sk orienteringstavlan visar en stiliserad ritning av korsningsutform-

 

ningen och orienteringen av olika geografiska mål i förhållande till

korsningen. Samtidigt anges ortsnamnen för respektive geografiska ort i

text.

 

BERGSHAMMAR

OXELÖSUND

    

Figur 1.1 Orienteringstavla (VMK 1.5.1.1)

Tabellvägvisaren innehåller ingen grafisk ritning av korsningen utan

 

anger i stallet med hjälp av enstaka tavlor, placerade på samma

ställning, riktning (pil) och ortsnamn (text) för korsningens olika vägar.

Alla informationer och pilam'isningar är orienterade i förhållande till

körriktningen.

 

   

  

1_ ,
5

Figur 1.2 Tabellvägvisare (VMK 1.5.1.3)

 

VTI RAPPORT 284



Kostnadsmässigt är tabellvägvisaren av lägre kostnad på grund av mindre

yttre storlek och mindre krav på ställningskonstruktion etc.

I samband med det planerade förnyandet och utbytet av befintliga tavlor

är det av bl a ekonomiska skäl av intresse att helt övergå till tabellväg-

visare i framtida vägvisning.

Det saknas emellertid kunskap om ev övriga skillnader hos de två

skylttyperna och informationsprincipen, bl a deras respektive egenhet att

förmedla tilltänkt information och deras betydelse för säkerheten. Detta

visar sig i samband med trafikanternas upptäckt av tavlorna under olika

förhållanden, deras tolkning av budskapen, arten och omfånget av ev

misstolkningar, och i synnerhet, det krav på uppmärksamhet respektive

system fordrar.

De säkerhetsmässiga skillnaderna kan bero på olika uppfattningar hos

trafikanterna av väjningsförhållande, korsningens utformning och dylikt

hos de två vägvisningstavlorna.

Dessa och liknande uppfattningar har givetvis stor betydelse för trafi-

kantens reaktioner på information och det körbeteende han visar när han

passerar korsningen.

Projektet har syftat till att ta fram förslag till utformning av skylt och

innehåll av information rörande vägvisning i korsningar på det allmänna

vägnätet med särskilt vikt på utvärdering av positiva och negativa

skillnader mellan befintliga orienteringstavlor och tabellvägvisare, eko-

nomi, utvecklingsmöjligheter och tillämpning för framtida förhållanden.

Utvärderingen har också omfattat utprovning av uppdragsgivarens för-

slag till att utvidga tavelinnehållet jämte ytterligare alternativ som

framkommit som resultat av problemanalysen under projektets gång.

Sammanfattningsvis har i projektet, i tre faser, utretts följande förhål-

landen:
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Fas 1. Problemformulering och bibliografiska inventeringar nationellt

och internationellt.

Fas 2. Experimentell utprovning och utvärdering av befintliga och

föreslagna vägvisningssystem i laboratorie- och verkliga situatio-

ner.

Fas 3. Slutsatser och rekommendation av skyltutformningar och skyltin-

nehåU.

Fas 1 har innefattat den nödvändiga inventeringen av befintlig kunskap

om vägvisningsproblematiken, som nationellt och internationellt finns

uttryckt i föreskrifter, utredningar etc eller har påvisats i forsknings-

sammanhang och undersökningar m m.

_F_as___2_ har innefattat primärt experimentell utprovning av befintliga

vägvisningssystem samt framkomna förslag till alternativa utformningar

och innehåll. Vid experimenten har systematiskt utvärderats främst

perceptuella och tolkningsmässiga skillnader hos olika informationsprin-

ciper. Häri bl a den inbördes betydelsen av enskilda element i vägvis-

ningsinformationen (symbol - val - textinnehåll - färg -och nummerkod-

ning m m) för trafikanternas beteende.

En del av dessa experiment har försiggått i laboratorier, men i syfte att

uppnå en bredare utvärdering av ev skillnader under verkliga förhållan-

den, har också genomförts enstaka försök i trafiken tillsammans med

jämförande kontrollmätningar i VTIs nya simulator.

Förutom att konstatera ev skillnader i uppfattning och bearbetning av

olika vägvisningsvarianter har experimenten haft till uppgift att ge en

realistisk bild av olika vägvisningsvarianters individuella krav på upp-

märksamhet och den tid som erfordras för att uppfatta budskapen

korrekt under olika körförhållanden. (Trafikantens uppmärksamhet och

disponibla tid är beroende på t ex trafikflöde, korsningsutformning,

manöver etc och möjligheten att inhämta extra information beror bl a på

mängden konkurrerande och uppmärksamhetsfordrande samtidig informa-

tion).
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E312 har innefattat en sammanfattande utvärdering av resultaten från

Fas 1 och Fas 2. Sammanfattningen innehåller en genomgång av för- och

nackdelar hos inventerade och provade utformningar och avslutas med en

samlande rekommendation av utformning och innehåll av vägvisningsin-

formation. Rekommendationen innehåller för sin del en diskussion av den

rekommenderade vägvisningens förväntade betydelse för trafikantens

tolkning av skyltinformationen, hans beslutsfattande och karaktären av

ev feltolkningar och felhandlingar.
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VÄGVISNINGSPROBLEMATIKEN

Vägarna används oftast av en rad olika trafikanter som gör olika slags

resor, söker efter olika information och var för sig har olika kunskaper

och kännedom om vägen.

Vägvisningen bör principiellt förse dessa trafikanter med tillräcklig

information. Även om detta inte alltid är möjligt bör man vara uppmärk-

sam på att dessa olikheter i kännedom, förväntan, prestanda etc trots

allt gör det nödvändigt att förse de flesta lokaliteter med mer än entyp

av information.

Trafikanter som ofta färdas samma sträcka har lärt sig var de skall

lämna vägen eller byta färdväg. Vad som emellertid är viktigare är att

de också har lärt sig att förvänta när de skall lämna vägen. De känner

vid varje tidpunkt till var de befinner sig och är beredda att agera

korrekt när tid är.

Oftast är trafikanter som inte känner till vägen endast informerade om

var de befinner sig genom de uppgifter de får från tavlor och skyltar som

finns i omedelbar närhet avden punkt där ett ev beslut om riktningsför-

ändring skall ske.

Man kan säga att de därvid saknar en fundamental kännedom för att

kunna reagera optimalt, en kännedom om sin orientering. Därmed avses

deras ögonblickliga körriktning och geografiska lokalisering.

Mot denna bakgrund reagerar de ofta med körriktningsförändringar på

felaktig tidpunkt och plats och samtidigt är de relativt oförberedda när

det verkligen behövs. De anländer ofta till viktiga färdpunkter tidigare

eller senare än de förväntar sig och fattar därför beslut under viss stress.

En allmän önskan hos trafikanterna att uppföra sig väl och köra korrekt

samt kännedom om konsekvensen av att köra åt fel håll förstärker denna

stress.

Som en direkt följd härav minskar stressen och antalet möjliga felhand-

lingar effektivast om trafikanten löpande informeras om var han befin-
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ner sig när han måste avlägsna sig från färdriktningen och när han måste

ha uppmärksamheten riktad på detta.

En trafikant med stor färdkännedom är däremot konstant förberedd på

nästa beslut han måste göra rörande färdriktningen.

Med avsikt att utforma en vägvisning som tillgodoser dessa krav måste

några fundamentala krav på informationsöverföring och utformning av

tavlelinnehåll beaktas:

Man kan översiktligt tala om 6 olika krav:

l. Krav på tolkbarhet

 

Alla tänkbara tolkningar och misstolkningar måste beaktas vid mär-

kesutformningen. Ett meddelande måste vara fullständigt och klart

uttryckt. Mängden information som presenteras får inte överstiga den

mängd som en förare klarar av att läsa och förstå på viss begränsad

tid.

2. Krav på kontinuitet

 

Varje vägvisningstavla måste utformas i samstämmighet med de

skyltar som föregår den, så att kontinuitet i informationen uppnås för

relativt långa _vägavsnitt. Förare behöver ägna mindre tid (och

därmed uppmärksamhet) åt efterföljande märken än åt ett förvar-

ningsmärke där informationen först presenteras. Dessutom har förare

förväntningar om var en viss information skall finnas. Diskontinuitet i

informationen kan leda till att föraren reagerar långsammare på den

oväntade informationen och risken ökar för felhandlingar.

3. Krav på förvarning

Vägvisning måste förbereda förare i god tid i förväg om varje beslut

de måste fatta. Dessutom behöver en förare veta var han befinner sig

i relation till den punkt där beslutet skall fattas. Av samma skäl som

ovan är det viktigt att en förare inte helt plötsligt ställs inför en

beslutssituation.
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4. Krav på relaterbarhet

 

Meddelanden i vägvisningen skall presenteras i samma termer som

den information som förare har tillgänglig från andra källor, t ex

turistkartor. Just att utnyttja karta tycks (åtminstone i USA) vara ett

vanligt hjälpmedel för att hitta till rätt destination. Enligt undersök-

ningar av Schoppert m fl (1960) och King och Lunenfelt, (1974.)

använder drygt 3/4L av förarna kartor som hjälpmedel vid långfärder.

Ett sätt att förbättra överensstämmelsen mellan vägvisning och

kartor skulle kunna vara att numrera eller namnge olika viktigare

vägkorsningar, vilka skulle kunna återfinnas på kartan. Detta skulle

bl a underlätta för förare att såväl planera färden som att orientera

sig under densamma.

5. Krav på pregnans

 

Storleken och positionen samt antalet gånger ett vägmärke eller ett

meddelande upprepas, måste vägas mot andra krav som trafikmiljön

samtidigt ställer på förares uppmärksamhet. Detgäller alltså att

avväga utformning och placering av skyltar så att dessa kan läsas

utan att detta stör eller störs av att information måste inhämtas för

behov av högre prioritet. På stora vägar med tät trafik och med

"livlig" omgivning bör skyltar göras stora, vara välplacerade med

hänsyn till förares naturliga blickriktning (gärna "over-head") och

repeteras ofta. Å andra sidan, för mindre vägar med glesare trafik

och utan störande inslag i vägmiljön bör inte större skyltar användas

än vad som är absolut nödvändigt. Ett alltför flitigt användande av

stora skyltar minskar i längden effekten av storlek för de tillfällen då

detta verkligen behövs.

6. Kravpå varning för "ovanliga manövrer"

Vägvisning måste vara speciellt utformad vid de platser där förare är

tvingade att utföra oväntade eller onaturliga manöverer. I en viss

vägmiljö har förare förväntningar om vilka manövrer som kan komma

att krävas. Om det då krävs att föraren gör något annat kommer

detta att vara oväntat och upplevs som onaturligt. (Efter L. Åberg

1980).
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Av en amerikansk undersökning (1) framgår det att särskilt tolkbarheten

av skyltningen ger problem för trafikanterna. Även om undersökningen

handlar om vägvisning på motorvägar kan resultaten anses ha allmän

karaktär.

Vid undersökningen registrerade man på två olika orter på motorvägen

omfattningen och karaktären av de problem vägvisningen gav anledning

till hos bilförarna. I tabell 1 visas fördelningen (0/0) av dekonstaterade

problemen (jämför beskrivningen av problemområden på föregående

 

sidor).

Tabell 1

Problem ort ort

% l % 2

l. tolkbarhet 34 42

2. kontinuitet 6 ll

3. förvarning 24 l2

4. relaterbarhet 6 9

5. pregnans 17 7

6. ovanlig manöver 13 19

100 100

Det framgår av tabellen att i synnerhet tolkningen av vägvisningen vållar

besvär, men också problemen med för sen förvarning och information om

behov av ovanliga manövrer är av viss omfattning.

För att mera systematiskt motverka problem av dessa typer vid uppbygg-

nad av vägvisningssystem kan efterföljande praktiska "checklista" vara

till god nytta och garantera att kraven på optimal vägvisning görs till

föremål för utvärdering och tillämpas vid den praktiska utformningen.

I "checklistan" bör följande punkter ingå:

i. Innehåller vägvisningen tillräcklig information för att förhindra

trafikanten att köra åt fel håll på grund av hans förmodan om

information som inte finns på tavlorna?
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10.

11.

12.

13.

Kommer trafikanten rätt om han noggrant och konsekvent följer

skyltningen?

Är skillnaden mellan ev alternativa valmöjligheter tydligt uttryckt?

Finns det mer än en valmöjlighet åt gången?

Är informationen för kryptisk på grund av val av ord och symboler

som antingen är tvetydiga eller oförståeliga för några trafikanter?

Får trafikanterna för mycket information på en gång, antingen i

form av för många skyltar eller i form av för mycket information på

en och samma tavla?

Är de olika informationsbitarna på vägvisningstavlorna framhävda

med samma styrka som de har för trafikanten i den givna situatio-

nen?

Är vägvisningen tillräckligt framträdande (prominent) för att synas i

miljön?

Bevaras sammanhang och kontinuitet i tavelinnehåll och utformning

mellan enskilda tavlor och tavlor som hör samman?

Finns det någon överensstämmelse mellan vägvisningstavlornas in-

formation och information på kartor, trafikradio etc?

Presenteras informationen upprepad och i tillräcklig tid för att

trafikanten ska hinna se och fatta beslut?

Undviks det i tillräckligt hög grad att presentera ny information i

punkten för beslutsfattandet?

Fordrar vägvisningen vid en enskild punkt särskild och fördjupad

information och på vilket sätt uppnås detta?
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UNDERSÖKNINGAR AV VÄGVISNINGSSYSTEM

Mot bakgrund av denna inledande sammanfattning av allmänna Vägvis-

ningsproblem i kap 2 skall i det följande ges en kort redovisning av de

resultat som internationellt har konstaterats vid utvärderingen av orien-

teringstavlor (s k diagramvägvisare) och tabellvägvisare (s k stackvägvi-

sare). Redovisningen avslutas med en kort diskussion av resultaten och

deras generaliserbarhet till svenska förhållanden.

Orienteringstavlor (figur 3.1) skall enligt svenska föreskrifter användas

före vägkorsningar där stor avvikande trafik förekommer, där trafiken

sker med stor hastighet eller där - på grund av begränsad sikt eller av

andra skäl - förberedande upplysning erfordras.

 

BERGSHAMMAR

OXELÖSU N D

    

Figur 3.1 Orienteringstavla (VMK 1.5.1.1)

Viktigt för denna tavlas användningsfunktion är sålunda den förberedande

informationen före korsningen på leder med hög hastighet.

Tabellvägvisare (figur 3.2) används före gatukorsningar (vägkorsningar)

för att undvika en anhopning av vägvisare i korsningen och används

normalt som ersättning för orienteringstavla och vägvisare, i första hand

inom tättbebyggt område. Dock må, om särskilda skäl föreligger, tabell-

Vägvisare användas utanför tättbebyggt område, exempelvis i trafikplat-

ser där avstånan mellan olika korsningar ofta är så korta att användning

av övriga lokaliseringsmärken omöjliggörs.
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Figur 3.2 Tabellvägvisare (VMK 1.5.1.3)

Tabellvägvisaren syftar sålunda till att samla ihop vägvisningen på en

punkt och används främst på lokaliteter med lägre hastighet och i direkt

anknytning till själva korsningen.

En avgörande skillnad mellan dessa två tavlor är dessutom orienterings-

tavlans direkta diagrammatiska visning av korsningens geometri, en

information som endast indirekt kan utläsas ur tabellvägvisaren.

Varianter av dessa två vägvisare i korsningar har sedan många år använts

utomlands, både på kontinenten, i USA och Australien. Det har med

jämna mellanrum ifrågasatts vilka av dessa principer som mest effektivt

förser trafikanten med information om ändringar i linjeföring, behov av

körriktningsändringar etc i förhållande till trafikantens planerade res-

mål.

En av de bäst kontrollerade undersökningarna utfördes i England 1961 (2).

Man jämförde 6 typer av tavlor, två av diagram- och 4 av tabelltyp.

Vid laboratorieundersökningen fanns inga konsistenta skillnader i tolk-

ningsfel eller i svarstider för de bästa tabell- eller diagramtavlorna.

Emellertid var diagramtavlorna bäst när försökspersonerna ombads be-

skriva eller göra en skiss av vägutformningen och korsningen särskilt när

denna var onormal eller komplex.

Man kom till den slutsatsen i den engelska undersökningen att det var

möjligt att både uppfatta och välja möjliga körriktningar från båda

skylttyperna men att riktningsanvisningen vid komplexa korsningar var
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otillräcklig och en form av diagrammatisk visning nödvändig. En anled-

ning till att föredra tabellvägvisare var enligt författarens uppfattning

deras bättre läsbarhet vid enklare korsningar på grund av större bokstä-

ver jämfört med diagramtavlor av samma storlek. (1 Sverige används

samma bokstavsstorlek på såväl diagram: som tabellvägvisare).

Enligt rapportens rekommendationer är användningen av tabellvägvisare

i komplexa korsningar med 5 eller flera ben tveksam. För vanliga 1+-

vägskorsningar är de sannolikt ett billigare alternativ.

Två amerikanska studier från 1972 av diagramvägvisare jämfört med

vanliga tavlor (varianter av tabellvägvisare) (3) och (4) visar liknande

fördelar vid diagramtavlor vid komplexa vägutformningar. En tredje

studie från USA från samma år (5) visar emellertid överraskande längre

svarstider och fler fel vid diagramtavlorna.

De längre svarstiderna förklaras av författaren bero på det extra

innehållet av geometrisk information hos diagramtavlorna och dessa bör

därför endast användas vid orter med komplexa och onormala utform-

ningar. Å andra sidan uppvägs den längre uppfattningstiden på dessa

ställen av ett färre antalfeltolkningar och felkörningar.

En fjärde amerikansk studie utfördes som fältförsök (6). Man koncentre-

rade sig här särskilt på filbyte i relation till vägvisningen och de något

bättre effekterna vid diagramtavlorna berodde enligt författaren på en

bättre och tidigare förvarning hos dessa tavlor och färre feltolkningar

som utlöste nedbromsningar vid framkörandet till utfarten eller kors-

ningen.

I Australien har under 70-talet gjorts en rad undersökningar (7), (8), (9)

där varianter av tabellvägvisare och diagramtavlor har jämförts.

Vid dessa undersökningar har observationsvinklar tillmätts en särskild

betydelse. Till skillnad från vanliga tabellvägvisare har man testat

utformningar där ortsnamnen var placerade i tavlans högra respektive

vänstra sida i överensstämmelse med körriktningsanvisningen. Jämför

figuren nedan.

VTI RAPPORT 284



13

 

I Jowexa

 

(-Humeby

Figur 3.3 Australiensisk tabellvägvisare

 

   

Av de australiensiska undersökningarna kan man dra den slutsatsen att

för samma tavelstorlek är tabellvägvisare av standardtyp med texten

orienterad på samma håll, vertikalt, att föredra. Antalet direkta felupp-

fattningar var under försöken icke-signifikant från t ex diagramskylten.

Enbart komplexiteten av informationen, dvs antalet till-och avfarter,

hade betydelse för uppfattningen och visade endast vid mycket talrika

och komplexa utformningar skillnader mellan dessa och diagramtavlorna.

Tabellvägvisarna med två riktningsangivelser visade sig snabbast att

uppfatta när texten var förskjuten mot körriktningen.

Betydelsen av informationens placering på tavelytan hos tabellvägvisare

har dessutom testats av ett par amerikanska forskare (10). De undersökte

speciellt betydelsen av separeringen av ortsnamnen med horisontella

linjer och utvärderade samtidigt textradens läsbarhet beroende på

placeringen av tavlan. Som något väsentligt noterade de att förväxlingar

av ortsnamn och samhörande pilar var vanligare på tavlor utan

horisontella tvärlinjer mellan olika ortsnamn och samhörande pilar.

Också antalet bokstäver sägs vara betydande för läsbarheten. Namn med

identiskt antal bokstäver orsakade oftare felläsningar och förväxlingar
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när de var placerade ovanför varandra, i synnerhet när horisontella

separationslinjer saknades på tavlan mellan olika ortsangivelser och

namnantalet var högre än 3 - 4. Generellt gav tabellvägvisare med 4 - 5

olika informationer anledning till fler fel än tavlor med 2 - 3 anvisningar.

Vid en tysk undersökning (ll) provades varianter av tabellvägvisare där

informationen placerades i vertikalt läge motsatt det normala, horison-

tella. Principen visas i figur 3.4.

Oldenburg Sotlrum

Elsfleth
åoltau

Delmen-
even

horst _ « Autohof

Stadion Stadthalle Theater

*1 1 I*

   

Figur 3.4 Tysk "vertikal" tabellvägvisare

I fall med många ortsnamn konstaterades detta förfarande klart överläg-

set den vanliga utformningen utan att dock en ev förbättring i form av

horisontella separationsindelningar av enskilda namn diskuterades i denna

undersökning.

Man undersökte också tolkningsfel hos diagramtavlor med och utan

körfältsanvisningar.

En utformning som visas i figur 3.5 (vanlig orienteringstavla) var klart

att föredra framför utformningen enligt 3.6.
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Moers Stadtmitte
Wolfsburg

[I] Helmstedt . .
Bad Harzburg ED Hildeshelm

Düsseldorf EKleve Flughafen Celle

0 ha Xanten Stadthaue Seesen

pem US Voerde Sporthalle
Stadtmilte wesel

Sporthalle Museum

 

Figur 3.5 Tysk orienteringstavla Figur 3.6 Tysk orienteringstavla
med körfältsanvisning

Sammanfattningsvis visar undersökningarna klart att utformningen av

vägvisningstavlorna i korsningar tydligen inverkat på trafikanternas

uppfattning av vägvisningen, deras tolkningar och de fel trafikanterna

gör.

Tabellvägvisare med horisontella tvärlinjer mellan ortsnamnen och tex-

ten orienterade på samma håll, vertikalt, kan bidra till en snabbläst

informationsöverföring av 3 - 5 ortsnamn med riktningsangivelser och nå

en relativt hög läsbarhet. Diagramtavlor kan å andra sidan bidra till

tidig, och när korsningen är komplex, bättre och mer entydig uppfattning

av vägutformningen.

Nationalla skillnader i skyltningstraditioner och olika omständigheter för

de redovisade undersökningarna gör emellertid att resultaten icke i alla

avseenden går att jämföra eller direkt överföra till svenska förhållanden.

Särskilt de amerikanska undersökningarna har pågått på motorvägar eller

större vägar med få plankorsningar och endast få av undersökningarna

har fokuserat på annat än själva läsbarheten och tolkningen av informa-

tionen i orienteringssammanhang.
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BE'HOV AV SVENSKA UNDERSÖKNINGAR

Trafikanternas upptäckt av själva korsningen och deras beteende i

säkerhetsmässigt avseende i relation till korsningen och vägvisningen

tillmäts stor betydelse. Vidare bör man se valet av vägvisningsutform-

ning i relation till framtida behov i Sverige och de redovisade (och tills

vidare internationellt avrapporterade) undersökningarna ger ingen eller

endast begränsade svarsmöjligheter på dessa viktiga förhållanden.

Det är därför nödvändigt att försöka fördjupa och förbättra de redovisa-

de erfarenheterna av internationella undersökningar med svenska projekt

där särskilt trafikantens uppfattning och förberedelse av korsningsmanö-

vern utgör en viktig bit.

Som beskrivits har placeringen och utformningen av textinformationen

på tavelytan stor betydelse för entydig och snabb uppfattning. Emellertid

tycks dessa förhållanden bara ha undersökts för tabellvägvisarna och vid

jämförelserna mellan de två systemen tycks man över huvud taget inte

ha undersökt betydelsen av textutformningen för orienteringstavlans

funktion. Under alla omständigheter bör läsbarheten, bl a med avseende

på evytterligare inplacering av information på respektive tavla undersö-

kas närmre.

Ett sista, enligt litteraturundersökningen sparsamt utforskat men bety-

delsefullt område berör den fysiska placeringen av vägvisningstavlorna i

förhållande till korsningen och behovet av upprepad information för olika

vägvisningssystem.

För att undvika trafikantreaktioner där trafikanten bara i begränsad

omfattning har hunnit uppfatta informationen eller undervärderat kors-

ningens storlek och utformning, eller där han feltolkar väjningspliktsför-

hållandet bör behoven för olika uppfattningssträckor för olika korsnings-

typer/utformningar undersökas närmare.

Metodiskt har de flesta undersökningarna använt laboratorietekniker där

tavelvarianter via diabild har visats för utvalda försökspersoner.
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Trots experimentella fördelar vid laboratorieundersökningar finns det vid

absolut konstaterande av för- och nackdelar hos olika system behov av

fältmässiga studier, både i form av dolda observationer av trafikantbete-

ende vid passage av korsningar utmärkta enligt olika vägvisningsprinci-

per, stoppintervjuer och uppföljande körningar med försöksbilister med

olika bakgrund. Dessa sistnämnda försök kan ev genomföras i simulator.

Sammanfattningsvis bidrar erfarenheter från internationella FoU-insat-

ser rörande vägvisningsproblematiken i korsningar på allmänna vägar

bara i begränsad mån till att klara av de problem som är framtagna i

denna problemanalys.

Det finns därför ett stort behov av att igångsätta kompletterande och

nya experimentprov både i laboratoriet och i synnerhet på fältet eller

under jämförbara förhållanden, där mera tillämpbar information om för-

och nackdelar, risk- och säkerhetskonsekvenser hos olika vägvisningssys-

tem kan utvärderas mera systematiskt och tillämpat för svenska förhål-

landen än vad som kan utvärderas från internationellt genomföra under-

sökningar.

Undersökningarna som redovisas i följande kapitel har syftat till att

klargöra några av dessa frågor.
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PROJEKTETS OLIKA UNDERSÖKNINGAR

Som framgått kan endast en begränsad del av de hittills gjorda forsk-

ningsresultaten direkt överföras till svenska förhållanden. Dels har

undersökningarna gjorts under andra väg- och trafikförhållanden än vad

som är representativt för korsningar på det allmänna svenska vägnätet.

Dels har särskilt de provade orienterings/diagramtavlorna informerat om

komplexa korsningsutformningar, dels har tavlorna i innehåll och utform-

ning varit olika de svenska, dels har förekomsten av deprovade tavlorna

ofta varit mindre konsekvent och utspridd än vad som gäller för de

motsvarande svenska tavlorna. Vidare har huvudsakligen läsbarhetsfrågor

undersökts vid de refererade undersökningarna.

Vägverket och trafiksäkerhetsverket har i detta projekt velat göra

huvudsakligen jämförande undersökningar av vägvisningstavlor vid 4-

vägskorsningar och de experimentella undersökningarna begränsar sig

därför till att primärt utföra jämförande utvärderingar av dessa tavlor.

Som framgår av bilaga 1 rör det sig om varianter av orienteringstavlor

och tabellvägvisare.

Md tanke på undersökningarnas primära mål har experimenten inriktats

på att klara av ev skillnader mellan olika tavelvarianter vad angår:

Feltolkningar av text och symboler

5
7
%

Ofullständiga tolkningar

Innehåll av överflödig eller outnyttjad information

Tolkningstider

"Intern bild" av korsningsutformningen hos trafikanterna

r
a
d
o
n

Uppfattning av korsningsregler, risk etc

Metodval

En avgörande svårighet vid experimentell utvärdering framgår av inled-

ningen i kap 2.

VTI RAPPORT 284



19

Endast ett fåtal av trafikanterna på en given vägsträcka har otillräcklig

vägkännedom och därmed direkt behov av vägvisning.

Härtill kommer den insikt och erfarenhet som uppnås vid upprepad

passage av samma sträcka som gradvis överflödiggör behoven av

vägvisning.

Att skapa ständigt nya vägvisningsbehov för vägtrafikanten utan förlo-

rande av realism är sålunda komplext och mycket resurskrävande både

vad gäller antalet medverkande bilister, vägsträckor och tavlor.

Svårigheterna övervinns delvis genom användning av laboratorietekniker

där trafikanter med olika visningsmetod presenteras för modeller av

respektive vägvisningstavlor. Det är självklart att realismen härvid

försämras i avsevärd grad och utvärderingsmöjligheterna reduceras i

motsvarande grad.

Det återstår därför att klara ut på vilket sätt och med vilket utbyte

kombinationer av fält- och laboratorieundersökningarna går att koppla

ihop i avsikt att ge ömsesidiga jämföringsunderlag.

Vid fältundersökningar kan uppskattning om trafikanternas tolkning och

användning av vägvisningenuppnås på olika sätt:

I. Körning i bil med försöksbilister

II. Dold observation av passerande fordon
k,

III. Intervju- och enkätundersökningar

På motsvarande sätt kan laboratorieundersökningarna baseras på olika

metodiker.

IV. Körsimuleringar i simulator

V. Reaktions- och tolkningstest via bildvisning

VI. Analyser via introspektion och/eller projektiva undersökningar

Vid utvärderingen av tavlorna utnyttjadesovannämnda metoder, bortsett

från metod I + VI som ansågs för oöverkomliga inom projektramen.

VTI RAPPORT 284



20

Det är självklart att endast få utformningar av deolika varianterna har

kunnat undersökas med hänsyn till tids- och kostnadsramen. Det har

därför ansetts viktigt att de utvalda utformningarna både var typiska för

svenska korsningar på det allmänna vägnätet och samtidigt utgör exem-

pel på "worst cases".

De genomförda experimenten möjliggör således inte en total utvärdering

av alla tavelvarianterna men täcker å andra sidan vid val av metod och

försöksomfattning viktiga bitar av deproblem som berör ev skillnader

hos respektive tavelutformning.

I samband härmed är det viktigt att notera att försöken mer har syftat

till att underlätta beslutsfattandet om val av framtida utformningar än

att direkt utpeka enskilda varianter.

Försöksomfattning

Det har som nämnts både ingått laboratoriemässiga och fältmässiga

experiment. Då den absoluta andelen trafikanter med vägvisningsproblem

kan tänkas vara störst under sommarhalvåret har fältexperimenten

förlagts till denna tidpunkt.

Försöksplanen har härvid omfattat nedanstående delar:

i. Reaktions- och tolkningsundersökningar via diabildvisningar

 

Ett lOO-tal bilister presenterades gruppvis för tavelvarianterna. För-

söken omfattade utvärdering avfelprocent härrörande från

- förekomst eller avsaknad av tidigare instruktion om tavlornas

symboler och koder

- öppen eller sluten svarstid

- kort eller lång presentationstid

- påtvingat orienteringsval mot ett eller flera orienteringsmål

- krav om uppfattning av hela tavelinnehållet
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Vid försöken ingick tavlor med orienteringsmål från andra län än

försöksbilisternas bostadsområde.

2. Körsimulering i simulator

 

I VTIs nya simulator "körde" ett 20-tal försökspersoner på vägsträck-

or med olika sikt, korsningsutformningar och skyltutformningar.

Bilisternas reaktion och manöver utvärderades vid registrering av

reaktionstidsmätningar och broms/styrningsförlopp.

3. Reaktions- och tolknirgstest vid bildvisningar

Ett 10-tal försöksbilisters läsningsstrategier och tolkningstider prova-

des vid olika tavelutformningar. Undersökningarna innehöll i princip

samma uppgifter som i försök i, dock i begränsad form.

4. Dold observation av passerande fordon

På en typisk genomfartssträcka registrerades fordonspassager av

korsningen.

Man registrerade fordonsrörelser fram mot och genom korsningen

med hjälp av hastighets- och lägesdetektorer. Försöken syftade till

att mot bakgrund av många fordonspassager konstatera ev skillnader i

körbeteende vid korsningen som följd av olika tavelutformningar.

5. Intervju- och enkätundersökningar

I samband med försök genomfördes stoppintervjuer av passerande

bilister som utfrâgades om deras upptäckt, minne och användning

m m av vägvisningsinformationen vid olika utformningar. Via frågor-

na uppskattades på vilket sätt vägmiljön och korsningsutformningen i

relation till vägkännedom, färdmål etc, påverkar tolkning och an-

vändning av den givna tavelinformationen.
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RESULTAT

I kapitlet genomgås var och en av de 5 enskilda undersökningar som har

gjorts inom projektet.

Vid genomgången har vikten lagts vid att kortfattat beskriva på vilket

sätt resultaten har framkommit, vad som har undersökts och vad som

värderas som väsentligt för den sammanfattande diskussionen och kon-

klusionen i kapitel 7. För att underlätta tabelläsningen är i en rad

tabeller de viktigaste resultaten inringade med heldragna eller streckade

rutor.

De enskilda undersökningarna rymmer informationer och underlag för

långt mera omfattande analys än vad som kommer att redovisas i

rapporten.

F n finns inte planer på mera djupgående redovisningar av enskilda

undersökningar i andra sammanhang.

Reaktions- och tolkningsundersökningar via diabildsvisningar

 

Ett enkelt sätt att skaffa sig uppfattning om eventuella skillnader vid

utformningar av vägvisningstavlorna består i att visa fram bilder av

tavlorna för enskilda personer eller grupper och vid presentationerna

ställa vissa krav på vad som skall uppfattas och på vilka villkor.

En rad olika kombinationer har provats vid dessa undersökningar med

syfte att så brett som möjligt få en bild av enskilda förhållanden vid

tavelutformningarna som påverkar uppfattningen och tolkningen av tav-

lan med hänsyn både till snabbhet och korrekthet.

I syfte att simulera den uppgift som ligger bakom bilförarens intresse för

och inhämtning av information via vägvisningen har vid proven använts

två olika grundbetingelser:

l. Ortsstyrande. (Åt vilket håll skall du köra om du skall till X-köping?)
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2. Riktningsstyrande (Om du kör mot X-håll vart kommer du då?)

Genom att presentera bildserier där de olika tavelutformningarna jämte

ortsnamn, pil, färg och vägnummerkonfigurationer har ombytts har

betydelsen av de enskilda komponenterna kunnat belysas.

Dessutom har i försöken att presentera bilder med fast eller variabel

visningstid (den variabla tiden lika med den tid försökspersonen använt

för att svara) eventuella skillnader hos tavlor och personer vad angår

nödvändig tolkningstid kunnat konstateras.

Självklart har en total, systematisk provning av alla kombinationer i

denna omfattande matris inte kunnat göras. Man har därför löpande

enats om att skära ned antalet ingående komponenter hos tavlorna till

att primärt omfatta enfärgade (blå) tavlor utan vägnummer i fyra

grundvarianter, - orienteringstavla, tabellvägvisare, s k engelsk variant

av tabellvägvisare och ett nytt förslag till tavelutformning (tavla nr 1, 2,

5 och 7 i bilaga 1).

I alla prov ingår fem olika ortsnamn, både verkliga och påhittade.

Som framgår av tabellredovisningen har bildpresentationerna varit

mycket omfattande och olika. Dels med syfte att möjliggöra olika

analysformer men också för att förbättra analysunderlaget som följd av

löpande erfarenheter och konstaterande av vissa metodologiska svårighe-

ter och brister.

Till exempel har den fasta presentationstiden vid några gruppresentatio-

ner varit för lång för att uppnå stora spridningar på fördelningarna av

rätta och felaktiga svar. Likaså har i vissa fall användningen av verkliga

ortsnamn och talrika upprepningar av kombinationer av dessa namn på

olika tavelkonfigurationer medverkat till en sk inlärningseffekt som

försvårar konstaterandet av eventuella skillnader tavlorna emellan.

Valet av presentation med diabild har gjort att datainsamlingen gått

snabbare och möjliggjort försök med stora grupper (i auditorier) på olika

platser, eller i små lokaler med enskilda försökspersoner.
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Svarsuppgifterna har vid gruppförsöken ifyllts av försökspersonerna själ-

va, medan de vid försöken med enskilda personer har noterats av

försöksledaren.

Inte i något fall har svarens korrekthet diskuterats med försökspersoner-

na. Ej heller har försöksuppläggningen meddelats på förhand. Å andra

sidan har givetvis alla prov inletts med en omfattande instruktion.

Följande 8 varianter av tavlorna har provats vid försöken som redovisas i

tabell 6.1.1 nedan. För närmare beskrivning av tavlorna, se bilaga 1.

Skylt l. Orienteringstavla (blå-vit)

Skylt 2. Tabellvägvisare (blå-vit)

Skylt 3. Orienteringstavla (färgad)

Skylt 5%. Tabellvägvisare (färgad)

Skylt 5. S k engelsk tabellvägvisare med pilar till vänster (färgad eller

blå-vit)

Skylt 5'. Samma med pilar till höger (färgad eller blå-vit)

Skylt 6. Samma med högerpil till höger (färgad eller blå-vit)

Skylt 7. Ny skyltvariant (färgad eller blå-vit)

I samband med bildpresentationen har ställts frågor (uppgifter) av

följande fyra olika grundtyper:

1. "I vilken riktning får jag åka, om jag skall till X-köping?" (motsvarar i

tabellen "Ort"raden)

2. "Om jag kör (rakt fram-tv-th) kommer jag då till X-köping?"

(motsvarar i tabellen "Pil"raden)

3. "Leder väg nr X till X-köping?" (motsvarar i tabellen "Väg-nr"raden)

4. "I vilken riktning får jag köra, om jag vill fortsätta på X-vägen?"

(motsvarar i tabellen "Färg"raden)
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I tabellen har svaren rubricerats enligt frågornas inriktning mot

uppsökande av ortsnamn, pilriktning, väg-nr eller färg relationer.

Tabell 6.1.1. Fördelning av korrekta svar på totalt 35 bildfrågor hos 97
försökspersoner för 7 olika skyltvarianter. Procent.
Bildvisningstid 3 sek. Frågan ställd före bildvisningen.
Frågor rörande Ort/Pil - Pil/Ort - vägnummer - färg -

      

relationer

1 2 3 4 5 6 7
l.Ort 99.0 90.7 99.0 94.8 97.9 96.9 99.0
2. Pil 98.6 95.9 97.9 97.9 97.9 96.9 95.9
3. Väg-nr 97.9 92.8 96.9 96.9 94.8 95.9 97.9
EFärg - - 88.7 94.8 69.1 91.8 58a

 

Med en presentationstid på tre sekunder uppnås som framgår av tabellen

ganska högt antal korrekta svar. Det konstateras dock vissa skillnader,

främst mellan orienteringstavlorna (l, 3) och tabellvägvisarna (2, 4).

Samma tendens går också att ana hos de engelska tabellvarianterna.

Orientering på tavlorna (3, 4, 5, 6 och 7) via färgkodningen av vägtyp

tycks inte vara så effektiv som tolkningen via ortsnamn, pilar och

vägmärken. Å andra sidan bidrar användningen av färgdifferentiering

tydligt till en generell förbättring av tolkningen hos tabellvägvisarna (4

contra 2).

Vid proven som redovisas i tabell 6.1.2 nedan har vidare försökspersoner-

nas uppfattning om korsningens utformning undersökts. Vid tabellvägvi-

sarna framgår det bara indirekt om korsningen är av 4-vägstyp, T-

korsning eller Y-korsning.

Tabell 6.1.2. Samma som Tabell 1 men med ytterligare frågor om
korsningstyp. Fråga ställd efter bildvisning. 40 bildfr'ågor.
97 personer

 

l 2 3 4 5 6 7

l.Ort 83.5 59.8 63.9 67.0 68.0 78.4 80.4

2. Pil 85.6 88.7 87.6 82.5 61.9 74.2 82.5

3. Väg-nr 86.6 54.6 77.3 78.4 74.2 56.7 88.7

4. Färg - - 57.7 77.3 35.1 66.0 42.3

5. Korsn-typ 69.1 44.3 62.9 47.4 23.7 34.0 55.7
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Tabell 6.1.2 visar effekten av en ändrad uppgift där frågorna först har

ställts efter bildpresentationen. Man försöker härvid att simulera en

situation i trafiken där trafikanten efter att ha passerat tavlan kommer

att fundera i vilken mån vägvisningen berör honom och vad som fanns på

tavlan.

Man ser ett generellt lägre antal korrekta svar hos alla tavlor men

återfinner dock skillnad mellan orienteringstavlorna och tabellvägvisar-

systemen. Observera att den nya varianten, tavla 7, vid detta prov ger

förhållandevis många rätta svar.

Nämnda mönster för fördelning av korrekta svar visar sig också för

uppfattningen av korsningstyp. Korrekt bedömning av korsningstyp kan

sannolikt tillmätas ett säkerhetsmässigt värde. Trafikantens förberedelse

och anpassning till korsningspasssagen är säkerligen annorlunda om han

förväntar en T-korsning eller en 4-vägskorsning.

Proven med enskilda personer har möjliggjort konstaterande av bla hur

lång tid den enskilde använder för att besvara respektive frågor.

Resultaten för 17 personer framgår av tabell 6.1.3 nedan.

Tabell 6.1.3. Medelsvarstid och spridning härav för totalt 35 bildfrågor
hos 17 försökspersoner

   

l 2 3 4 5 6 7

l.CHT 3.20 3.75 3.45 3.56 3.26 3.76 3.88
0.60 1.04 0.43 0.52 0.42 0.55 0.71

2.Pil 3.41 3.18 3.45 3.15 3.60 3.16 3.59
0.32 0.57 0.56 0.40 0.47 0.46 1.01

3.Väg-nr 3.30 3.45 3.40 3.92 3.34 3.63 3.22
0.45 0.46 0.45 0.71 0.58 0.82 0.42

4.Färg - - 3.91 4.46 4.64 5.08 4.45
1.00 1.70 3.10 4.87 1.30

  

Man ser att medelsvarstiden varierar mellan 3-4 sekunder under dessa

laboratoriebetingelser och att tiden ökar när frågan rör sig om vägtyp-

klassificering via färgkodning.
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På grund av den inledningsvis omtalade möjliga "inlärningseffekten" kan

man inte påvisa att tidsskillnaderna är statistiskt signifikanta.

Sammanfattningsvis visas i tabell 6.l.4 en total sammanställning av

svaren oberoende av visningstid och frågornas tidsmässiga placering.

Tabell 6.l.4. Totalt. Fördelning avkorrekta svar oberoende av visnings-
tid. Procent. 75 bildfrågor. Drygt 200 försökSpersoner

    

____T___j
l 2 3 : 4 l 5 6 7

l.()rt 90.4 76.8 82.9 I 74.9 I 89.2 88.6 81.7
2.Pil 89.6 93.5 93.4 i 34.1 i 81.5 90.8 84.6
3.Väg-nr 85.2 75.8 90.2 i 82.0 i 83.7 73.2 93.2
4.Färg - - 75.4 1 88.1 { 51.2 79.6 46.5
5.Korm%typ 77.9 44.3 _§g;3_l_giL§_J 23.7 34.0 47.2

 

Sammanställningen visar åter en kraftig skillnad mellan orienteringstav-

lorna och tabellvägvisarna, speciellt vid frågorna rörande ort och rikt-

ning.

I proven som redovisas i tabell 6.1.5 ingick bara tavlor med blå

bottenfärg. Man använde såväl verkliga som påhittade ortsnamn, bl a i

syfte att kontrollera betydelsen av den eventuella inlärningseffekten.

De påhittade ortsnamnen var av typen BORYD, LARSRYD, EVARYD

etc. Vidare förenklades framdragningen av diabilden vid användning av

bildframställningsmöjligheten i VTIs nya fordonssimulator. Övriga an-

vända bilder var manuellt tillverkade speciellt till försöken. Vid dessa

prov bortföll sålunda vägnummer- och färgkodningsfrågorna. I syfte att

förenkla resultatredovisningen är i tabellerna bara medtaget ortsrikt-

ningsrelationerna som tillräckligt demonstrerat skillnaderna som hittades

vid proven.
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Tabell 6.l.5 Fördelning av korrekta svar på totalt 60 bildfrågor hos 53
försökspersoner för 5 olika skyltvarianter, alla i blå-vitt.
Procent. Bildvisningstid 3 sek. Fråga ställd före bildvis-
ning. Påhittade ortsnamn

l 2 3 4 5 6 7

l.Ort 90.9 88.9 - - 88.1 92.5 91.7

Tabell 6.1.6 Samma som Tabell 5 men med bara 20 bildfrågor. 53
försökspersoner. Verkligaortsnamn

l 2 3 4 5 6 7

l.Ort 84.4 81.1 - - 79.5 72.6 81.0

Tabell 6.1.7. Medelsvarstid för totalt 60 bildfrågor hos 23 försöksper-
soner

l 2 3 4 5 6 7

l.Ort 3.22 3.35 - - 3.39 3.31 3.21

Tabell 6.1.8 Totalt. Fördelning avkorrekta svar på totalt 80 bildfrå-
gor hos 53 försökspersoner. 5 skyltvarianter. Påhittade
och verkliga ortsnamn

l 2 3 4 5 6 7

l.Ort 89.3 87.1 - - 86.0 87.5 89.1

Sammanfattningsvis visar undersökningarna av de olika utformningarna

av tavlorna med diabildvisningar trots de relativt små skillnaderna

samma tendenser mot fler korrekta svar hos orienteringstavlan och den

nya varianten jämfört med främst tabellvägvisaren och mindre utpräglat

med de engelska varianterna.

Reaktions- och tolkning§ndersökning via ögonrörelseregistreringar

 

Informationsöverföring av den typ som ingår i läsning och tolkning av

vägvisningstavlor går på många sätt att jämföra med en vanlig textläs-

ningsuppgift.
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I varje fall bör uppfattningen inte medföra stora svårigheter i och med

att informationsutformningar av motsvarande typ ingår i en rad dagliga

normala visuella uppgifter.

Vad som därvid kommer att ha avgörande betydelse för hur snabbt och

korrekt trafikanten uppfattar informationen är både det sätt den är

arrangerad på tavlan, hur många element som ingår, hur lång tid den

visas etc.

Registrering av ögonrörelser bidrar till att få en bild av dessa förhållan-

den jämsides med de mera indirekta uppgifter som kan fås från t ex

undersökningarna redovisade i kapitel 6.1.

I ögonrörelseundersökningarna har också bildpresentation med diabilder

av tavlorna använts.

Försökspersonerna har suttit framför en färg-TV-skärm där diabilden

visats och samtidigt har deras ögonrörelser fotograferats och elektro-

niskt överförts till koordinater för fixeringspunkterna.

Försökspersonerna har också vid dessa undersökningar haft till uppgift

att besvara frågor rörande orts- och riktningförhållande av typ "Om jag

kör till vänster, kommer jag då till X-köping?"

Först har frågan ställts, sedan har diabilden visats på 'TV-skärmen och så

fort försökspersonerna besvarat frågan har diabilden släckts. Vid läsning

och tolkning av tavlor och skyltar förflyttar sig ögat normalt 4-5 gånger

per sekund. Proven ger sålunda upphov till mycket data om lägesföränd-

ringar och fixeringar av olika områden och element hos tavlan i olika

radordningar.

Vid proven har ögonrörelseregistreringar gjorts på sex försökspersoner.

Alla fyra grundvarianterna av skyltutformningarna har ingått. Man har

emellertid bara provat utformningar i blå/vitt utan färgdifferentiering

med påhittade ortsnamn, dvs tavla nr 1, 2, 5, 5' och 7 1 Bilaga 1. (I

tabellerna redovisas resultaten av jämförelseskäl enligt samma uppställ-

ning som i kaptel 6.1).
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Vid analysen av fixeringarna (det bildelement blicken har fastnat på) har

man speciellt granskat fördelningarna av fixeringar på ortsnamn och

pilar i relation till frågetyp och skyltutformning.

Tabellerna och figurerna 6.2.1 och 6.2.2 visar uppspaltat fördelningen av

hur ortsnamn och pilar vid två olika frågetyper uppfattas:

Ort = "Om jag skall till X-köping, i vilken riktning ska jag köra?"

Pil = "Om jag kör (rakt fram - tv - th) kommer jag då till X-köping?"

Tabell 6.2.1. Fördelningen av ögonfixeringar på ortsnamn i relation till
frågor om Pil/Ortsrelationer. Procent. 60 bildfrågor. 6
försökspersoner. 5 olika skyltvarianter, alla blå-vita

           

    

1 2 3 4 5 5' 7 Totalt

1. Ort 17.4 20.7 - - 21.5 20.2 20.2 100.0%
antal 90 107 111 104 104 516

2. P11 20.1 19.4 19.4 19.7 21.4 100.0%
antal 106 102 102 104 113 527

% ORTSNAMN % ORTSNAMN

Ort-frågor Pil-frågor

23- 23-'
22- '^ 22-'

21- _JF-1 21- 7
20- _""1 20"'-

19- 19'-
10_ ' 18-

17 - [- 17-

1 2 S 5' 7 1 2 5 5' 7

Figur 6.2.1 Fördelning i O/o av fixeringar på ortsnamn
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Tabell 6.2.2. Samma som Tabell 6.2.1, dock med fördelning av fixering-

           

arpåpilar

1 2 3 4 :_5 : 5' 7 Totalt
I |

1 Ort 25 2 23.9 - - '16.8' 22.5 11.5 100.0%
° ' '26 ' 35 18 155antal 39 _3_7___ I '

2. P11 31.5 '15.2' l15.41 27.7 9.2_ 100.1%
antal 41 :21 { :gomj 36 12 130

%PILAR %PILAR

Ort-frågor Pil-frågor

25"*7 _
'-1 __H 30_r_,

20" ' 25_ F'

15" 15_ T

10_-

10- m 5- .-1

Figur 6.2.2 Fördelning i 0/0 av fixeringar på pilar

Jämförelser av tabell 6.2.1 och 6.2.2 demonstrerar tydligt att trafikan-

terna vid de provade tavelvarianterna behöver långt färre fixeringar på

pilar än på ortsnamn för att komma till rätt svar. (12-41 för pilar mot

90-113 för ortsnamn).

När uppgiften är att bestämma körriktning i relation till ortsnamn

uppfattas exempelvis orienteringstavlans ortsnamn (tavla l i tabell 6.2.1)

med mycket färre fixeringar (90) mot den ena engelska variantens (tavla

5 i tabell 6.2.1) behov av 111 fixeringar. I motsatt fall går skillnaderna

knappast att konstatera.

Hos den nya tavelvarianten (tavla 7 i tabell 6.2.1) tycks behovet av

fixeringar av pilar spela en betydligt mindre roll än vad som gäller för de

övriga (drygt hälften hos nya tavlan jämfört med övriga tavlor). En
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närliggande orsak härtill kan vara tavlans utformning där just ortsnamnet

är placerat, i överensstämmelse med sin geografiska placering till

vänster, raktfram eller till höger. Man ser i tabell 6.2.2 att också den

engelska varianten (5) presterar något bättre, troligen på grund av den

nära placeringen mellan pil och ortsnamn.

Försöken med att placera pilarna till höger för ortsnamnen (tavla 51 i

tabell 6.2.2) tycks inte snabba upp läsbarheten. Att orienteringstavlan

(tavla l i tabell 6.2.2) under dessa villkor har sämsta prestanda beror

sannolikt på det större avståndet mellan pilar och namn.

Lägger man ihop siffrorna från tabell 6.2.1 och 6.2.2 framkommer

fördelningarna som ses i tabell och figur 6.2.3 nedan.

Tabell 6.2.3. Fördelning av fixeringar på ortsnamn och pilar för alla
skyltvarianter hos 6 försökspersoner. Antal och procent.
Totalt : 1330 fixeringar

 

Ortsnamn Pilar Z

Tavla 1 196/14.9 80/6,1 276/20.9

2 209/15.7 58/4.4 267/20.1

5 213/16.0 46/3.5 259/19.5

5' 208/15.6 71/5.3 279/21.0

7 217/16.3 CSO/2.3 247/18.6

            

   

 

ty, HLAR

6- "w Emm*
% omswu 70 _

17'- S- Fl 21- -7 -1

"'T
15- Fl 4- 20- 1

y--f _

15" 3- 19-

l 2... _

TAVLA 1 2 S 5' 7 18

I
TAVLA1255'7 TAVLA1255'7

Figur 6.2.3' Fördelning i 0/0 av fixeringar på ortsnamn och pilar
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Man ser att den bakomliggande uppgiften - att hitta ortsnamn eller

körriktning - ger olika resultat hos enskilda tavlor. Den nya varianten (7)

behöver totalt minst antal fixeringar grundat på mycket låga siffror för

pilfixeringarna. Å andra sidan har 'just denna tavla högsta siffror för

ortsfiXeringarna. Motsatta siffror ses hos orienteringstavlan (l).

Antalet ögonfixeringar ger inte nödvändigtvis intryck av hur lång tid

personen behöver för att uppfatta tavlan och ge ett korrekt svar.

Analysen har inte omfattat fixeringstider och skillnaderna i resultaten

jämfört med utfallet av de andra undersökningarna kan bero på just

avsaknaden av information om den totala uppfattnings- och beslutsfatt-

ningstiden.

Sammanfattningsvis avslöjar undersökningen emellertid trots ett litet

antal försökspersoner den stora betydelsen av informationselementens

inbördes placering och samhörighet.

Reaktionsundersökning via körningar i fordonssimulator

Under projektförloppet har uppbyggnaden och färdigställandet av VTIs

fordonssimulator pågått. Bland de många fördelar som simulatorer kan

ha för experimentell forskning skall i synnerhet två omtalas.

När en realistisk uppfattning av betydelsen av enkla förhållanden i

vägtrafiksystemet skall undersökas, t ex vägvisning, är det under labora-

torieförhållanden mycket svårt och oftast omöjligt att åstadkomma

förhållanden av liknande typ som råder i trafiken. I trafiken utgör t ex

vägvisning bara en liten del av informationsflödet, mest givetvis för den

relativt lilla delen av trafikanter som behöver eller använder den. Blott

förekomsten av de ständiga förändringar av situationer och de därav

följande ständigt växlande uppmärksamhetskraven till trafikanterna är

faktorer som är svåra att få fram i laboratoriet.

Att försökspersoner nästan helt kan koncentrera sig på den enda upp-

giften bör givetvis beaktas när slutsatser och tolkningar dras.

VTI RAPPORT 284



34

Simulatorn bidrar till en viss förbättring av detta förhållande i och med

att försökspersonen samtidigt skall ta fram fordonet och följa vägut-

formningen. Simulatorns förmåga att åstadkomma komplicerade och

realistiska situationer är därvid betydande-för de slutstser som kan dras

från experimenten. Undersökningarna har som sagt skett parallellt med

simulatoruppbyggnaden och bara försök på tomma vägar i mycket

förenklade omgivningar har bildat bakgrund. Inga fordonsrörelser eller

annan fysisk påverkan har ingått.

En annan fördel vid fordonssimuleringar på VTI är det 100% datoriserade

alstrandet av bilden av trafikmiljön. Trots brister i upplösning och möjlig

realism jämfört med vanlig filmfrån trafikmiljön ger denna teknik stora

friheter och snabb tillverkning av ingående element i trafikmiljön. Det

är t ex i fråga om utvärdering av olika vägvisningstavlor relativt enkelt

att skapa nya varianter, att byta om namn och pilar etc. Lika enkelt går

det att göra ändlösa vägsträckor då tavlorna kan dyka upp slumpmässigt,

i slumpmässig ordning, med slumpmässigt innehåll etc.

Den oavslutade utvecklingen. av bildsystemet i VTI-simulatorn har tyvärr

medfört en mycket begränsad användning av simulatorn i sin egentliga

funktion vid dessa undersökningar.

Vägvisningsskyltarna gick inte att inplacera direkt på naturlig plats i

vägmiljön utan måste istället placeras i övre bildhälft i fast storlek.

Det gick inte heller att åstadkomma korsningar med svängningsmöjlig-

het. Försöken har därför bestått i en sammanhängande körning på en

kurvig sträcka, där slumpmässigt olika vägvisningstavlor visades under en

kort stund.

Försökspersonen har som uppgift med blinkern (kombinerat med omkör-

ningsblinkern) att indikera om han vid skylten skulle fortsatt rakt fram,

till vänster eller till höger. Uppgift om fjärrmål har getts via en särskild

display på framhuven av simulatorfordonet.

Denna försöksform har givetvis inte mycket med vanlig körning att göra.

Att försöken trots allt har gjorts skall ses i samband med de möjligheter
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för kontrollerade prov avtavlorna som metoden medför och naturligtvis

också för att skaffa sig en uppfattning om simulatorteknikens användbar-

het för sådana ändamål.

I tabell 6.3.1 nedan visas resultaten av simulatorundersökningarna. Som

mått på beteendet vid passagen av deenskilda tavlorna har reaktionsti-

den mätts, dvs den tid som har gått från det tavlan visats på bilden av

trafikmiljön framför bilföraren till han har kvitterat med blinkern.

Bara fyra olika varianter av vägvisningstavlorna (Bilaga 1, tavla l, 2, 5

och 7) har ingått i undersökningarna, alla med vars fem påhittade

ortsnamn i blå/vitt.

Tabell 6.3.1. Medelreaktionstider för fyra skyltvarianter. 8 försöksper-
soner. 40 "korsningar"

Medeltid Spridning Antal

 

:ofêitêtigqsfojlt _1-_4åêâk____ _17____ -§43
Tabellvägv. (2) 1.75 sek .20 82

Engelsk var. (5) 1.66 sek .24 55

Ny utformn. (7) 1.40 sek .20 ' 56

   

Medelreaktionstiderna för de enskilda tavlorna är som synes små vilket

får tillskrivas försökets utformning. Med en bättre utvecklad simulator-

teknologi skulle dels tiderna bli väsentligt längre och en ytterligare

information om själva körningen kunna uppnås.

Det är emellertid väsentligt att uppmärksamma att skillnaderna är

statistiskt signifikanta, de flesta på <l% nivå.

Sammanfattningsvis visar också dessa simulatorprov bättre egenskaper

hos orienteringstavlan och den nya varianten jämfört med övriga utform-

ningar.
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Reaktionsundersökning via fältmätningar av fordonspassager

 

Syftet med fältmätningarna har självklart varit att testa de olika

skyltvarianterna mot varandra under de förhållanden de skall fungera i

trafiken.

Många krav ställs på platsen för fältproven. Högt trafikflöde med stor

andel fjärrtrafik, reglering enbart med vägvisningstavlor, korsning med

tillfarter av vägar av olika typ, rimlig översikt, möjlighet för teknisk och

dold observation m m.

Uppfyllande av dessa krav på en och samma plats reducerar antalet

potentiella och samtidigt representativa korsningar i Sverige avsevärt

och har visat sig vara ett av projektets största svårigheter.

Vidare fick trafikmätningarna vid den först utvalda platsen i Ålem,

Kalmar län inställas efter en oturlig presentation av försökets innehåll

och syfte i pressen. Efter 9 månaders försening kunde proven

återupptagas på annan plats i det s k "Oti-krog"-vägskälet mellan

riksvägarna 65, 68 och 250, 5 km norr om Fagersta.

Ett huvudsyfte med mätningarna var att få en uppfattning om på vilket

sätt de olika tavlorna kunde påverka trafiken vid passagen av korsningen,

speciellt vad angår den svängande trafiken.

Man använde från dold position en mätutrustning med vägbanedetektorer

som kunde registrera förändringar i fordonsrörelserna fram mot kors-

ningen, under passagen av vägvisningstavlan och under förberedandet av

själva korsningsmanövern. Allt som allt mättes 8 punkter över en sträcka

på knappt 400 meter. Hastighetsförändringar och förändringar av for-

donsplaceringen på vägbanan jämte vissa uppgifter om fordonstyp m m

ingick i datainsamlingen.

Med hänsyn till att tabellvägvisaren (skylt 2 och 4) - i allt väsentligt -

uppvisat sämst prestanda i de utförda undersökningarna och att besluts-

underlaget i detta hänseende var tillfyllest, beslöts efter överenskom-

melse med TSV och VV att den av ekonomiska skäl inte skulle provas i
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fältmätningarna. Däremot skulle man vid undersökningarna jämföra den

s k engelska tabellvägvisaren (tavla 5), den "nya" tavlan (tavla 7) och

orienteringstavlan (tavla 3) med den orienteringstavla (tavla 1) som

normalt finns före korsningen. För ändamålet var den tavlan i god tid

före försöket utökad till att innehålla 5 ortsnamn.

Undersökningarna pågick under juni månad 1983.

I tabell 6.4.1 redovisas resultaten av hastighetsmätningarna i korsningen.

Mätningarna har gjorts 1 totalt 8 punkter på sträckan med ett inbördes

avstånd av 50 m. Tavlan är uppstäle vid punkt 4 och korsningen finns ca

15 m efter punkt 8.

Den "normala" orienteringstavlan med blå bottenfärg (Bilaga 1, tavla 1)

har använts som kontroll och mätningar har gjorts både FÖRE och

EFTER proven med de övriga tavlorna. +VIT motsvarar orienteringstav-

lan med utformning som i bilaga 1, tavla 3. Dock'har bara för denna

korsning en extra färg använts, : vit för lokal- +ortsnamn.

SD : Standard Deviation (Spridningsmått) och

N : antal mätta fordon

Bara lätta fordon ingår.
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Tabell 6.4.1. Medelhastighet (km/h), spridning och antal för alla lätta
fordon

 

Pkt , Tavla Korsning
1 2 3 4 5 6 7 8 n

Hast. 80 78 76 72 69 64 57 44 341
S.D. 11.9 11.7 11.7 11.3 10.6 10.1 9.5 12.1

Hast. 79 76 79 71 68 63 55 44 156
S.D. 11.0 11.1 11.7 11.2 10.4 10.2 10.9 13.1

  

5.0. 10.3 10.3 9.7 9.3 9.1 9.9 9.4 12.9

5.0. 10.1 10.1'10.2 11.4 10.1 9.8 9.6 12.7

5.0. 11.2 11.2 11.2 11.2 10.5 9.9 8.8 11.1

Man ser att medelhastigheterna i de enskilda punkterna är mycket lika

för respektive tavlor. Den litet högre hastigheten i punkt 3, vid

orienteringstavlan med vit lokalort, bör knappast tillmätas någon

betydelse.

Skyltutformningen kan sålunda inte konstateras ha något specifikt

inflytande på körhastigheten hos lätta fordon.

Tittar man istället på samma fordonsgrupps placering på vägbana och

förberedelse för svängning eller passage av korsningen (sidoläge i

förhållande till höger vägkant) framkommer värden som visas i tabell

6.4.2.
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Tabell 6.4.2. Medelsidoavstånd (cm) från höger kantlinje spridning och
antal för alla lätta fordon

 

Pkt Tavla Korsning
1 2 3 4 5 6 7 8 n

Plac 105 112 92 86 82 82 53 78 341
5.0. 38 39 40 37 37 43 47 60

Plac. 105 106 90 83 80 83 54 69 156
S.D. 42 39 47 42 42 42 58 63

Plac. 109 115 95 81 80 82 64 87 180
S.D. 37 39 38 38 39 45 52 61

Plac. 102 103 89 87 82 90 63 79 205
5.0. 41 45 41 39 39 43 50 64

Plac. 107 112 93 92 86 88 67 86 298
5.0. 38 37 38 37 35 43 52 63

  

En uppfattning om känsligheten hos detta mått ses vid punkt 7. Trots

oförändrad dragning av kantlinjen förbi en bussficka som drar vägkanten

litet mot höger vid denna punkt reagerar fordonsförarna på denna

förändring av den "optiska ledningen" och drar lite mot höger.

Vid dessa medelvärden för alla lätta fordon ser man också här stora

likheter i fordonsplaceringen i de olika punkterna och marginella

skillnader för enskilda tavlor.

Rätt uppfattning av tavlornas eventuella påverkan av körningen fås först

om registreringarna uppspaltas i relation till fordonets eventuella

svängning i korsningen.

I tabell 6.4.3 visas resultatet av en sådan uppdelning av

medelhastigheterna.

VS : vänstersväng i korsningen

R : rakt fram körande

HS : högersvängning
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Tabell 6.4.3 Medelhastigheter i km/h hos svängande och raktframkö-
rande lätta fordon

Pkt Tavla Korsning
1 2 3 4 5 6 7 8 n

VS 81 79 76 73 69 65 57 38 32
FÖRE R 81 79 77 74 70 66 60 54 117
(1) HS 80 78 75 71 67 63 54 37 156

V5 85 82 80 77 74 69 58 39 12
+VIT R 79 77 76 73 69 66 60 55 46
(3) 155 76 74 72 69 66 61 52 37 '" 78

vs 81 79 76 72 68 62 53 37 17
ENG R 81 80 77 74 70 65 61 55 50
(5) HS 81 80 76 74 70 64 55 39 84

vs 81 80 77 74 69 65 55 37 19
NY R 81 W? m 75__70__g1__@__63__1m
(7) [H8 77 75 72 69 66 61 53 37 __Eü]

 

V5 78 77 74 72 67 63 54 36 31
EFTER R 78 76 74 71 68 64 58 51 78

(1) H5 80 79 76 73 68 63 55 38 147

Det är inte förvånande att man märker en högre medelhastighet hos rakt

fram körande.

Däremot är den generellt lägre hastigheten hos högersvängande vid den

y"vita" orienteringstavlan sannolikt en effekt av just denna förändring av

den "normala" utformningen av orienteringstavlan. (Jämför siffrorna för

FÖRE och EFTER).

Lokalorten med vit finns mot höger. En liknande effekt på hastigheten

hos högersvängande syns vid den nya varianten.

Att hastigheten hos högersvängande vid dessa två mätningar inte bara

vid korsningen utan generellt var lägre kan mot bakgrund av dessa

mätningar inte alldeles uteslutas som förklaring. Inget i referensmätning

av hastigheterna i en punkt drygt 500 meter före punkt 1 avslöjar

emellertid sådana skillnader.
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I övrigt bör man vid tolkningarna uppmärksamma det låga antalet för

vänstersvängande.

I tabell 6.4.4 redovisas resultaten av sidoplaceringarna enligt samma

uppspaltning i svängande och raktframkörande. Se i övrigt den något

förenklade framställningen avsamma bakgrundssmaterial i figur 6.4.5.

Tabell 6.4.4

 

VS
R ; rakt fram körande

HS : högersvängning

Pkt
1 2

vs 106 116
FÖRE R 104 111
(1) HS 105 113

vs 126 126
+VIT R 102 109
(3) HS 100 99

vs 110 120
ENG. R 110 117
(5) HS 108 112

vs 108 120
NY R 103 107
(7) HS 99 97

vs 105 116
EFTER R 111 113
(1) HS 104 109
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vänstersväng i korsningar

103
92
90

116
103
78

97
99
88

111
95
81

105
92
90

Tavla

100
86
84

110
98
70

88

73

120
90
79

105
93
88

102
83
75

90
91
69

96

69

126
84
72

103
87
79

118

71

100

69

118
89
64

139

76

112
88
79

111
69
52

Korsning
8

142
91
45

149
91
39

128
110
57

141
100
41

142
103
53

Medelplaceringar i cm hos svängande och raktframköran-
de lätta fordon

32
117
156

12
46
78

17

84

19
63
97

31
78

147
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Med den höga känsligheten hos detta mått är det självklart att även

smärre förflyttningar av :fordonen kommer att avspeglas i siffrorna.

Ett särskilt intresse har de förflyttningar som hos svängande bildar

inledningen till den senare svängningsmanövern. Denna förekommer i

samband med beslutsfattandet om att svänga och skall inte förväxlas

med den senare fysiskt nödvändiga svängningsmanövern framme vid

korsningen. Skillnader i tidpunkt för inledningen av denna "förmanöver"

sett i relation till passagen av tavlan kan indirekt ge en uppfattning om

den tid trafikanten har använt för uppfattning och tolkning av tavlan

jämte beslutsfattande om den fortsatta körningen.

Använder man placeringarna vid FÖRE-EFTER kontrollmätningarna som

referens ser man ganska tydliga skillnader för inledandet av svängningen

vid de olika tavlorna. I figur 6.4.5 nedan visas grafiskt skillnaderna i

sidoförflyttningarna vid de enskilda tavlorna jämfört med FÖRE kont-

rollmätningen. För att underlätta överskådligheten är kontrollmätningen

(FÖRE) satt till 0 för varje punkt och värdena för skillnaderna härifrån

visas särskilt för de enskilda tavlorna.
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ORIENTERINGSTAVLAø VIT ( 3)

FÖRE(1)

 

 

5"' TAVLA

cm ENGELSK MÄRKT <5)

FÖRE (1)

  

hos tavlor jämfört medprovade
normala orienteringstavlan (FÖRE) (forts. nästa sida)
Sidoförflyttningar
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NY UTFORMNING (7)

  

 

0

I 1
?

h 0 0 r ; : RGFÖREH)
\

TAVLA

(forts.) Sidoförflyttningar hos pr0vade tavlor jämfört med
normala orienteringstavlan (FÖRE)
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Man ser att inledandet av vänstersvängningen vid den engelska varianten

sker först vid punkt 5 medan den vid den nya tavlan kan ses något

tidigare, sannolikt redan vid punkt 2 eller 3. Liknande förhållanden gäller

vid högersvängande trafik där tidigare inledande av svängningen ses hos

den nya tavlan och orienteringstavlan med vit lokalort.

Med skillnader av storleken 100-150 meter (motsvarar 2-3 mätpunkter)

för inledande av svängningen antyder resultaten att uppfattningstiden

dvs tiden för upptäckt, läsning, tolkning och reaktion (: styrning) är

mycket varierande för de olika tavlorna. Om man antar att upptäckten

är möjlig på samma avstånd för alla tavlor ser vi sålunda skillnader i

uppfattningstiden på 5-7 sekunder. Den samlade övriga uppfattningstiden

för tavlan under verkliga förhållanden närmar sig därvid 7-9 sekunder

eftersom man kan anta att man kan börja upptäcka tavlan när den är

synlig på 150-200 meters avstånd.

Med långa uppfattningtider då uppmärksamheten är belastad av vägvis-

ningsfrågan också sedan tavlan har passerats, kan tavlans placeringsav-

stånd från själva korsningen ha betydelse för passagen av korsningen och

de trafiksäkerhetsmässiga aspekterna.

Sammanfattningsvis syns de förändrade utformningarna av tavlorna bara

ha inflytande på tidpunkten för påbörjandet av svängningar i korsningar.

Den tabellvägvisare baserad på den s k engelska varianten (bilaga 1,

tavla 5) fordrar sannolikt längst uppfattningstid innan svängning

påbörjas.

Tolkningsundersökning via vägkantsintervju

Före inställandet av fältförsöken i Kalmar län lyckades man genomföra

ett antal vägkantsintervjuer om en rad viktiga aspekter vid trafikanters

uppfattning av vägvisning under naturliga förhållanden.

Från vägkanten utfrågades slumpvis stoppade bilförare om deras upp-

täckt av tavlorna vilka komponenter vid utformningen de kom ihåg. Man

ville vid dessa intervjuer få en omedelbar uppfattning, t ex namn, färg,

nummer, pilar etc.
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Intervjun skulle härvid komplettera de informationer som framkommit

vid försöken med diabildsvisningarna redovisade i kapitel 6.1.

Bara ett enkelt exempel från dessa intervjuer skall redovisas. Vid

försöken provades effekten av 4 olika tavelutformningar (Tavla l, 3, '5

och 7 i bilaga 1). Orienteringstavlan (1) finns normalt i korsningen.

I'tabell och figur 6.5.1 ses fördelningarna i procent av svaren hos

vänstersvängande och rakt fram körande bilister. Fråga 1 rörande

upptäckt visar procentandelen av intervjuade fordonsförare som har sett

respektive tavla. Övriga frågor rör sig om att från minnet beskriva

respektive tavla korrekt, både vad angår utformning och detaljer. Vid

kontrollen i fråga 7 har man visat färgkort av alla tavlor och bett den

intervjuade utpeka rätt tavla.

Tabell 6.5.1 Fördelning av intervjusvar hos 262 vänstersvängande och
rakt-fram-körande bilister på 4 olika skyltvarianter. Pro-
cent korrekta eller nästan korrekta svar rörande upptäckt
och ihågkomst av skylten och dess innehåll

 

Skylt nr 1 2 3 4 5 6 7

1. Upptäckt V 52 - 64 - 83 - 83

do. Rak 23 76 74 83

2. Utformn. V 93 93 100 96

do. Rak 89 96 85 100

3. Ortsnamn V 67 58 62 79

do. Rak 63 64 45 51

4. Pilar V 67 50 72 68

do. Rak 50 56 52 64

5. Färg V 83 92 92 84

do. Rak 76 85 71 80

6. Väg-nr V 24 42 ' 30 32
do. Rak 50 32 47 45

7. Kontroll V 68 55 32 72
do. Rak 53 76 68 54
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Sammanfattningsvis är den låga uppfattningen av vägnummer karakteris-

tisk vilket också noterades vid diabildvisningarna. Emellertid är det

tydligt att andra tavlor än den normalt förekommande .orienteringstavlan

har tilldragit sig större uppmärksamhet, en möjlig "nyhets"-effekt som

inte kunde kontrolleras på grund av inställandet av mätningarna.
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Texts in English of figures

 

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

1

2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.4.5

6.5.1

Diagrammatic sign

Stack direction sign

Diagrammatic sign

Stack direction sign

Australian version of stack direction sign

German "vertical" stack direction sign

German diagrammatic direction sign

German diagrammatic direction sign with lane indication

Percentage of fixations on place names

Percentage of fixations on arrows

Percentage of fixations on place names and arrows

Percentage of fixations on place names and arrows

Lateral displacement of cars by tested signs compared to
normal diagrammatic sign

Percentage of interview answers of drivers turning left (VS)
and road users driving straight on (R)
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Texts in English of tables

 

(In some tables the most important results are circled by full or
stipulated lines)

Table 6.1.1

Table 6.1.2

Table 6.1.3

Table 6.1.4

Table 6.1.5

Table 6.1.6

Table 6.1.7

Table 6.1.8

Table 6.2.1

Table 6.2.2

Percentage of correct answers given by the subjects on
totally 35 illustrated questions including 7 different signs.
Time for showing the pictures : 3 seconds. The question was
put before showing the picture. Questions concerning
Place/Arrow - Arrow/Place - road No. - colour - relations

Same as Table 6.1 but with further questions about type of
cost. Question put after showing of pictures. 40 illustrated
questions. 97 subjects

Average response time and its standard deviation of totally
35 illustrated questions answered by 17 subjects

Totally. Percentage of correct answers independent of time
for showing. 75 illustrated questions. Fully 200 subjects

Percentage of correct answers given by 53 subjects on
totally 60 illustrated questions including 5 different signs all
in blue-white. Time for showing the pictures : 3 seconds.
Question put before showing of picture. Invented place-
names

Same as Table 5 but with only 20 illustrated questions. 53
subjects. Real place-names

Average response time of 23
illustrated questions

subjects on totally 60

Totally. Percentage of correct answers of 53 subjects on
totally 80 illustrated questions. 5 different signs showing
invented and real place-names

Percentage of eye fixations on place-names in relation to
questions concerning Arrow/Place relations. 60 illustrated
questions. 6 subjects. 5 different signs, all of them blue-
white

Same as Table 6.2.1, but showing percentage of fixations on
arrows

VTI RAPPORT 284



53

Table 6.2.3 Percentage of fixations on place-names and arrows of all
signs by 6 subjects. Number. Totally : 1330 fixations

Table 6.3.1 Average reaction times on 4 signs. 8 subjects. 40 "crossings"

Table 6.4.1 Average speed (km/h) standard deviation and number for all
light vehicles

Table 6.4.2 Average side distance (cm) from the right edge line.
Standard deviation and number for all light vehicles

Table 6.4.3 Average speed in km/h of turning and straight on driving
light vehicles

Table 6.4.4 Average placing in cm of turning and straight on driving
light vehicles

Table 6.5.1 Percentage of interview answers on 4 different signs by 262
drivers, turning left and driving straight on. Percentage of
correct or almost correct answers concerning detection and
recollection of the sign and its contents
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