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Larmanordningar på utryckningsfordon - En litteraturstudie

av Sven Dahlstedt

Rapport nr 327, 1991

Statens väg- och trafikinstutit (VTI)

581 01 Linköping

SAMMANFATTNING

Mot bakgrund av olycksstatistiken för utryckningsfordon gjordes en

Översikt över tillgänglig litteratur om larmanordningar - dvs ljud- och

ljussignaler på utryckningsfordon. Syftet var att ta fram ett underlag för

att kunna avgöra behovet av, och möjligheterna till, utvecklingsarbete

och/eller nya bestämmelser.

När det gäller ljudsignaler kan det inte avgöras om ett signalljuds föränd-

ring över tid (stegvist eller mera kontinuerligt) har någon betydelse för

hörbarheten ute i trafiken. Däremot har nödvändigheten av att Signalens

frekvenssammansättning kontrasterar mot bakgrundsbruset demonstrerats

' mera entydigt. I många rapporter har problem, bl a beroende på fordons-

tekniska och trañktekniska faktorer, och nackdelar, i form av buller-

störningar, påtalats.

Vad gäller blinkande ljussignaler tyder de flesta resultaten på att ljusets

"effektiva intensitet" är viktigast för synbarheten. Faktorer som blink-

frekvens, ljuspulsens längd och form, momentant maxvärde, ljus/mörker-

kvot, verkar samtliga påverka synbarheten i mer ellermindre komplexa

samspel, men generellt torde dessa faktorer ha mindre effekt än den

"effektiva intensiteten". Signalens ljusfärg är också betydelsefull, och

tyvärr torde inte blått kunna betraktas som en optimal varningsfärg.

Färgen har ansetts vara den bästa kodningsvariabeln om mer information

än enbart "att synas=att finnas" skall förmedlas från en blinksignal till
omgivande trafikanter. I några rapporter har frågan om blinkande signa-

lers informationsinnehåll diskuterats mera utförligt men de empiriska

prov som gjorts tyder på att blinkande information är relativt svår att

tillgodogöra sig.

Avslutningsvis antyds möjligheterna att angripa problemen kring utryck-

ningsfordons larmanordningar utifrån helt andra utgångspunkter; t ex att

betrakta larmanordningarna som en detalj i det större problemet utryck-

ningskörning; eller, om det faktiskt är effekten av larmanordningarna

som är huvudproblemet, att i så fall överväga helt nya tekniska lösningar.



Warning devices for emergency vehicles - A literature review -

by Sven Dahlstedt
Rapport nr 327, 1991

Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 Linköping

Summary

With the accident statistics for emergency vehicles as a starting point, the

available literature on emergency vehicle warning devices., i. e. light and

sound signals, was reviewed. The aim was to establish a basis indicating

the needs and possibilities for research and development and/or revision

of the old regulations.

As for sound signals, it has not been confirmed that the temporal change

of a siren sound (stepwise or more continuous) has any effect on its audi-
'bility in real traffic. On the other hand, the necessity for a sound spec-
trum that contrasts against the background noise has frequently been de-

monstrated. Various problems caused by traffic and vehicle design have

been discussed and disadvantages, such as noise pollution, have been

pointed out.

For the visibility of flashing light signals, it seems that the "effective in-

tensity" of the signal is the most important variable. Other factors, such

as flash frequency, duration and form of the light pulse, momentary max-

imum intensity, light/dark ratio, all seem to interact in affecting visibi-

lity, but in general to a less extent than effective intensity. The colour
of the signal light also seems important, and, unfortunately, blue is not

considered "optimal" for a warning or alarming light signal which should
have as high visibility as possible. If a flashing light is used for con-

veying more information than the elementary "to be seen = to be pre-

sent", colour is probably the best available coding dimension. In some

papers the information content of flashing signals has been discussed

more comprehensively, but the available empirical results seem to indi-

cate that the interpretation of flashing information is rather unreliable.

In a final section, the possibilities of other approaches to the problems

of emergency vehicle wamings are discussed; e.g. by treating the war-

ning devices as a detail within the subject area emergency vehicle dri-

ving, or - if the effectiveness of the warning devices is the only major

problem - perhaps by considering the utilization of new technology.



BAKGRUND

- Ofta blir man bådeförbannad och förtvivlad när man ser hur många

döva, blinda, helt vansinniga bilister, som inte verkar ha en aning

om att de ska lämna fri väg. Och samtidigt känner man sig så hjälplös,

för man skulle ju så gärna vilja stanna och prata förstånd med dem,

men harju aldrig tid att stanna. -

- Man känner sigfaktiskt lite utlämnad, för om vi försöker påkalla

fri väg - vilket faktiskt behövs ibland - och misslyckas så att det

blir en kollision, så är det i nio fall av tio utryckningsföraren

som fälls för vårdslöshet. -

Ovanstående citat från två rutinerade utryckningsförare torde i viss mån

belysa hur några av problemen kring utryckningsköming upplevs och be-

skrivs av förarna själva. Hela problematiken kring utryckningsköming

kan knappast sammanfattas så enkelt, men en av kärnfrågorna torde vara

att förarna inte anser sig kunna sköta sitt jobb - i princip att värna om

liv och egendom - på ett effektivt och säkert sätt med hjälp av de nuvar-

ande larmanordningarna.

Problemen kring utryckningsköming är varken speciellt nya, eller speci-

ellt svenska, och de har också ägnats viss uppmärksamhet. I slutet av

1970-talet gjordes ett försök till analys av trafiksäkerheten för utrycknings-

fordon (TFD,1979). Undersökningen gav tyvärr inte något riskmätt som

kan relateras till normal trañk, utan visade endast att olycksrisken

för utryckningsfordon genomsnittligt fördubblades vid utryckningsköming

jämfört med annan körning. Tidigare hade Gad (197la) beräknat att vid

ambulansköming i Danmark ökade olycksrisken ca 8 ggr vid utrycknings-

köming jämfört med normala transporter.
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I Norge gjordes ett par mera omfattande studier, så omfattande att man

kunde göra jämförelser mellan olycksriskema för utryckningsfordon resp

mera normal fordonstrafik. Frøyland(l983) visade sålunda att utrycknings-

fordon hade en relativt hög olycksrisk under utryckning men lägre risk än

jämförbara fordon under normal körning. Det mest tillförlitliga underlaget

gällde ambulanser, och för dessa beräknades att risken vid normal körning

var ca 20% lägre än för vanlig trafik (0,49 resp 0,62 ol/milj fkm), och att

denna risk ökade ca 8 ggr vid utryckning. Vid denna undersökning erhölls

inga data om polisbilars trañkexponering, varför Fosser(1986) några år

senare gjorde en särskild undersökning rörande polisbilarnas trafiksäker-

het. Hans beräkningar visar att polisbilar generellt hade något lägre risk

för personskadeolyckor än normaltrafiken, men att risken ökade mycket

kraftigt vid utryckningskörning. Risken och riskökningen varierade mellan

olika tjänstegrenar inom polisväsendet och var högst vid "politikamrene"

(dvs i större städer) där risken ökade 39-faldigt vid utryckningskörning

jämfört med normal körning med samma bilar.

Även utanför de nordiska länderna har säkerhets- och andra problem vid

utryckningskörning uppmärksammats. I England, USA och Australien har

man sammanställt olycksstatistik och funnit den alarmerande men inte

beräknat (eller åtminstone inte redovisat) några riskmätt. I Nederländerna

gjorde Oei(1986) en analys av utryckningsfordons trafiksäkerhet och fann

relativt höga olyckstal; 153 olyckor med 218 personskador, varav 8

dödsoffer, under 1983-84. Den enda fordonskategori han kunde beräkna

riskmått för var ambulanser, för vilka risken ökade 3,5 gånger vid ut-

ryckning jämfört med mera normal körning. (En jämförelse mellan hans

resultat och tillgänglig internationell trañksäkerhetsstatistik (BASt, 1989)

tyder dessutom på att ambulanserna redan vid "normal" körning hade en

olyckskvot som var ungefär dubbelt så stor som för den nederländska ,

trafiken i allmänhet.)

I Tyskland gjorde Schmiedel och Unterkofler( 1986) en relativt omfattande

undersökning av problemen kring ambulansköming. För olyckor med per-
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sonskada visar deras resultat att ambulanser vid normal körning hade ca 30

% lägre, och vid utryckningsköming ca 4 ggr högre, olycksrisk än "Övriga

fordon". För olyckor med enbart egendomsskador hade ambulanserna

emellertid en ca fyra gånger högre olycksrisk än den övriga trafiken redan

vid "normal" körning, vilket vid utryckningsköming ökade till ca 7 resp

17 ggr högre risk uppdelat efter skadekostnader under, resp över, ca 10

000 SEK.

De gjorde också en uppdelning av sitt material på olika olyckstyper och

fann att nästan hälften (48 %) var korsningsolyckor, vilken jämförs med

38% för den "normala" trañkolycksstatistiken. Liknande överrepresenta-

tion av korsningsolyckor har redovisats av samtliga som har haft möjlighet_

att särskilja olika olyckstyper. Frøyland(l983) rapporterar att polisbilars

vanligaste olyckstyp var 32,5% korsningsolyckor, vilket han jämför med

28,5 % för normaltrañken. Oei(l988) rapporterar att 57 % av olyckorna

med utryckningsfordon inträffade i korsningar 'men ger inga jämförelsesif-

fror för normaltrafiken. I TFD-rapporten(1979) anges andelen korsningso-

lyckor för ambulans-, brand- respektive polisfordon till 62 %, 50 % resp

52 % jämfört med 24,6 % för "trafik i allmänhet" vid motsvarande tid.

Mot denna relativt samstämmiga bakgrund beträffande säkerheten vid ut-

ryckningsköming kan den aktuella svenska statistiken presenteras. Under

femårsperioden 1985-89 dödades 9 personer och skadades 499 vid trafik-

olyckor med utryckningsfordon inblandade (SCB,1990). Huruvida dessa

siffror skall tolkas enligt de norska författarna

- .. Vår undersøkning har vist att risikoen forpersonskade ved

utrykningslg'øn'ng er meget høy. Det må detfor forutsettes at

det giøres en Streng vurdering av nytten satt opp mot risiko-

økningen ved utrykningskiøring. - (Frøyland,l983, sid 45)

- .. Generelt er derfor ikke utrykningskiøring et stort trafik-

sikkerhetsproblem. Derimot er det et stort sikkerhetsproblem

for de tjenestemenn som kiører utrykning, og som dermed ofte

er i situasjoner hvor risikoen for å bli skadet er svcert høy. -
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(Fosser,l986, sid 25) eller på något annat sätt, torde vara en samhälls-

ekonomisk, eller möjligen samhällsmoralisk, fråga som ligger utanför

VTI:s aktuella uppdrag.

Det uppdrag som har resulterat i föreliggande rapport har beställts av Tra-

ñksäkerhetsverket och är egentligen begränsat till utformningen av larman-

ordningarna och möjligheten till trañksäkerhetshöjande förändringar.

Ibland motiverat med säkerhetsskäl, men ofta Också med framkomlighets-

eller andra effektivitetsmotiv - i några fall också med arbetsmiljöaspekter

sombakgrund - har också ett visst forsknings- och utvecklingsarbete be-

drivits. Den tillgängliga litteratur som bedömts relevant sammanfattas i de

närmast nedanstående avsnitten under rubriken "Ljudsignaler" resp "Ljus-

signaler". Resultaten i dessa två avsnitt kommenteras i två avslutande kapi-

tel tillsammans med några slutsatser, förslag och andra synpunkter som har

bedömts 'ha viss relevans för ämnet.

LJUDSIGNALER

Effekten av, eller effektiviteten hos, lj udsignaler i trafiken förefaller inte

ha rönt något nämnvärt intresse förrän på 1970-talet. Detta kan möjligen

antas bero på att det var då som den allt mer ökande trafiken och de allt

bättre utrustade bilarna gjorde problemen med ljudsignaler uppenbara.

Redan under 1960-talet hade dock Holst (1969) analyserat problemen och

försökt intressera myndigheter och media. Han visade både teoretiskt och

empiriskt vilka faktorer som påverkar en ljudsignals effektivitet ute i

trafiken och drog relativt pessimistiska slutsatser rörande ljudsignalers

tillräcklighet. Senare har flera liknande analyser gjorts av bl a Hutchens

och Beever(l977), Jones, Quindry och Rinkinen(l974), Potter, Fidell, Myles

och Keast(l977) och Grüner och Kukuk(1985), men med något mera vari-

erande slutsatser.
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Med små variationer har man i dessa analyser strukturerat problemen i ett

fåtal huvudkategorier, och inom dessa kategorier tagit upp olika delfakto-

rer som påverkar ljudsignalers effektivitet. Dessa huvudkategorier är i

korthet: . '

- ljudkällans egenskaper såsom ljudstyrka, tonhöjd och/eller frekvens-

sammansättning, placering och riktningsegenskaper

- avstånd mellan ljudkälla och mottagare och dess effekt på ljudstyrkan

- ljudsignalens dämpning i det mottagande fordonets karosseri och vind-

rutor

- maskering p g a internt buller och andra ljud (radio, bandspelare) -i det

mottagande fordonet

- den lyssnande personens (förarens) hörsel.

De viktigaste faktorerna, som man därvid diskuterat betydelsen av, är

- när det gäller hörseln; att örats känslighet är maximal för toner omkring

1000-2000 Hz, att känsligheten för toner över 1000 Hz ofta är nedsatt pga

ålder eller bullerskador och att örat kräver att en signal skall överstiga

bakgrundsbruset med en viss nivå för att vara urskiljbar, en nivå som vari-

erar beroende på såväl ljudstyrka som frekvenssammansättning,

- när det gäller maskering; att det mesta av det maskerande bullret ligger

väl under 1000 Hz och att ljudstyrkan minskar 5-10 dB per oktav i om-

rådet från 1000 Hz och nedåt,

- när det gäller dämpning; att ljud med högre frekvens generellt dämpas

mer än lägre frekvenser men att olika bilar kan uppvisa olika stora av-

vikelser från denna allmänna regel. I detta sammanhang har också effekten

av s k ljudskugga diskuterats dvs det fenomen att last eller någon karosse-

ridetalj direkt hindrar ett ljud att gå den kortaste raka vägen till ett motta-

gande öra.

- när det gäller avstånd, att ljudstyrkan sjunker med 6 dB för varje för-

dubbling av avståndet mellan ljudkälla och mottagare och att denna minsk-

ning i ogynnsamma fall kan bli ännu större p g a luftrörelser eller akustis-

ka interferensfenomen

- och när det gäller ljudkällan; att den bör utformas med hänsyn till alla de

VTI RAPPORT 327



olika påverkande faktorerna !

Som ovan nämnts var Holst (1969) något tveksam om möjligheterna att på

ett tillförlitligt sätt nå fram med en ljudsignal till en normalhörande

personbilsförare, och ännu mera tveksam om ljudsignalemas effektivitet

för lastbilsförare och hörselskadade förare (ca 1/ 10 av befolkningen enligt

De Hörselskadades Riksförbund). Den lösning han föreslår är inte i första

hand att signalhomen skall ges vissa egenskaper, utan att fordonen kon-

strueras med "akustiska fönster" dvs att karosseriema byggs upp för att ge

en relativt liten dämpning av någon bestämd frekvens, vilken därigenom

skulle kunna bli hörbar även vid relativt låga ljudstyrkor.

Även Hutchens och Beever(l977) föreslår att "frekvensfönster" skall ut-

nyttjas för att ge en signal acceptabel hörbarhet vid rimliga ljudstyrkor. I

deras fall tänker de sig inte en ny- eller omkonstruktion av alla fordon

utan räknar med att i de flesta fordonskonstruktioner finns det större eller

mindre "frekvensfönster" i vilka alltså utifrån kommande ljud av motsva-

rande frekvens dämpas relativt litet. Dessa relativa ljudöppningar skulle

utnyttjas genom att lj udsignalen får variera(svepa) över ett relativt brett

frekvensområde istället för att vara begränsad till två bestämda toner, som

i den gamla reglementsenliga utryckningssignalen. De redovisar också

vissa prover med några prototyplj ud och rapporterar att de bästa erfaren-

heterna erhållits med en signal vars tonhöjd stiger relativt långsamt från

1000 till 2000 Hz och som sedan sjunker tillbaka till 1000 Hz avsevärt

snabbare. Redovisningen är något kortfattad men enligt författarnas egen

onomatopoesi var signalen ett "WHOOP" en gång per sekund. Artikeln

slutar med en förhoppning om att snart kunna pröva prototypsignalema ute

i riktig motorvägstrañk.

Jones, Quindry och Rinkinen(l974) drar efter sina försök och analyser

slutsatsen att den maximala ljudstyrkan hos en sirén bör avges i frek-

vensområdet kring 1000 Hz. De rekommenderar också att de ljudkällor

som används - signalhom eller högtalare - bör optimeras med avseende på
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spridningsegenskaper, dvs så att de sprider ljudet så litet som möjligt och

istället skickar mesta ljudenergin i riktning framåt, där den torde göra mest

nytta.

Grüner och Kukuk(1985) gör i princip samma analyser som de tidigare

nämnda författarna men tar upp stadstrañk resp motorvägstrafik som två

skilda fall. Därigenom kan de något mera detaljerat beräkna "förlust-

kurvor" (dvs totala ljudförlusterna beroende på dämpning, maskering och

andra faktorer som funktion av ljudets frekvenssammansättning) för de två

trafrkmiljöerna. Det visar sig att den relativa förlusten vid motorvägsför-

hållanden är minst inom ett relativt begränsat frekvensområde kring 3000

Hz. För stadstrafrk är "förlustkurvan" avsevärt Hackare och har sitt mini-

mum mellan ca 500 och 2000 Hz. Med utgångspunkt från dessa förutsätt-

ningar redovisas två förslag till "optimala" spektralfördelningar för ut-

ryckningssirener - en för stadstrafik och en för landsväg - . Avslutningsvis

redovisar författarna att i 130 km/h har den "optimala" landsvägssirénen

en räckvidd på ca 25 m vid en utgångseffekt på 100 W hos sirénarrange-

mangets förstärkare/högtalare vilket då ger 124 dB(A) på 2 m avstånd. För

att öka räckvidden 10 m beräknas att det krävs 139 dB(A), vilket i sin tur

skulle kräva en uteffekt på över 3 kW (l).

Utan att i detalj analysera de akustiska, eller andra, förutsättningarna har

ett antal andra undersökningar genomförts rörande effektiviteten hos

ljudsignaler och/eller siréner. Från 1950- och 60-talen finns några rappor-

ter från försök som tyvärr verkar haft mera demonstrativ än vetenskaplig

Sou1(1967) redovisar en jämförelse av elektroniska och elektro-

mekaniska siréner. Med fysikalisk ljudtrycksnivå som effektmått konstate-

rar han att den elektromekaniska sirénen är överlägsen. Tyvärr diskuterar

han varken frekvenssammansättning eller andra ljudkaraktärer som t ex

signalens variation över tid, och hörbarhetsaspekter berörs inte alls.

En av de första undersökningarna som faktiskt hade hörbarhet som effekt-

mått, och som dessutom jämförde två olika ljudmönster från samma källa,
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presenterades av Purswell och Aulwurm (1971). De gjorde en experimen-

tell jämförelse av hörbarheten hos en långsamt "glidande" Wail- och en

mycket snabbt varierande Yelp-sirén. De båda sirénljuden gav ingen

skillnad i hörbarhet, men i en enkätundersökning som genomfördes samti-

digt med experimentet visade svaren frän utryckningsförare att Yelp-ljudet

ansågs mest effektivt. Parantetiskt kan också noteras att enkäten också

innehöll några frågor om säkerhet. Författarna drar slutsatsen att utryck-

ningsfordons säkerhet kanske är ett större problem än man anat eftersom

man erhöll rapporter om frekvenser upp till en olycka per fordon och år

från vissa svarande.

I mitten' av 1970-talet gjorde Potter et al.(l977) en utförlig genomgång av

problemen kring utryckningskörning för US Department of Transportation,

vilken har sammanfattats av Skeiber, Mason och Potter (1978). I en av

delstudierna gjordes med utgångspunkt från tillgängliga empiriska data en

direkt jämförelse av beräknade upptäcktsavstånd för de tre konventionella

ljudkaraktärerna tvåtons HiLo, långsamt glidande Wail och den mycket

snabbt varierande Yelp. Dessa tre var elektroniskt genererade och jäm-

fördes med en elektromekaniskt producerad Wail-signal. Tvåtons-sirénen

visades därvid hade avsevärt sämre upptäckbarhet än de andra ljuden i tre

olika hypotetiska trañksituationer. Denna skillnad tolkades dock inte i

första hand som en effekt av olikheterna i sirénemas variationsmönster

utan på skillnader i spektralfördelning.

Detta resultat kan jämföras med det som erhölls vid ett laboratoriemässigt

experiment av Dahlstedt(1980c). Han jämförde hörbarheten hos ett antal

elektroniskt och elektromekaniskt genererade sirénljud, som spelades upp

under kontrollerade betingelser. Den signal som därvid var enklast att

uppfatta mot en bakgrund av "typiskt" internt bilbuller kom från en två-

tons elektromekanisk sirén av typ elektromagnet+membran. Att just detta

sirénljud hade så god hörbarhet torde bero på att dess spektrum uppvisade

ett antal relativt kraftiga övertoner som inte återfanns hos de elektroniskt

genererade ljuden.
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I detta sammanhang kan också nämnas en undersökning av McClelland

(1980), som studerade effekten av olika förändringsmönster för en två-

tonssignal. Han redovisar bästa hörbarhet för ett ljudmönster som vari-

erade snabbare från låg till hög frekvens än vid återgången till den låga,

och som presenterades i en takt av en hel period (=komplett signalcykel)

per sekund. En analys av de resultat som redovisas tyder dock snarare på

en effekt av förändringstakt än avförändringsmönster. En jämförelse

gjordes också med en konventionell tvåtonssignal, vilken rapporteras ha

sämst hörbarhet av samtliga testade sirénljud. Även detta resultat bör dock

tolkas försiktigt eftersom inga spektralfördelningar redovisas.

En annan aspekt på utryckningssignalers effektivitet, som bl a diskuterats

av Dahlstedt (1980a), gäller lokaliserbarheten. I ett experiment av Potter

och Pei (1976) studerades möjligheterna att bestämma vilken riktning ett

sirénljud (förmodligen med Wail-karaktär) kom ifrån. Försökspersonernas

felbedömningar var så många att författarna ansåg det praktiskt menings-

löst att försöka lokalisera utryckningsfordon enbart med hjälp av hörseln.

Efter ett liknande, men avsevärt mera omfattande, försök drog Caelli och

Porter (1980) den generella slutsatsen att deras resultat kunde tas som en

demonstration av hur otillförlitlig människans hörsel är föratt lokalisera

ljudkällor. Bland deras resultat finns dock några resultat som kan vara

värda att notera; Det verkar som om tvåtonssiréner, både elektromekaniska

och elektroniska, gav en något mindre osäkerhet i riktningsbestämningen

än de glidande Wail- och Yelp-karaktärerna. Avstånden till de sirénbäran-

de fordonen överskattades avsevärt - ofta med en faktor 2 eller mer -,

vilket kan föranleda förare ute i trafiken att missberåkna marginalerna till

ett utryckningsfordon som de faktiskt hör.

När det gäller sirénanordningars effektivitet bör rimligen även en under-

sökning från Oslo nämnas (Dahlstedt, l980d), vilken förefaller vara den

enda där ett direkt effektmått i form av framkomlighet har utnyttjats.

Under 34 varv utryckningskörning i olika delar av Oslo kördes omväx-
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lande med något av tre olika sirénljud och som kontrollbetingelse kördes

vissa varv med enbart blinkande (=roterande) blåljus. Resultaten redovi-

sades uppdelat på sex olika trañkmiljöer; i fem av dessa var framkomlig-

heten bättre under sirénkörning än med enbart bläljus. Skillnaderna mellan

de tre sirénljuden var i de flesta fall inte statistiskt signifikanta, men i en

miljö - kallad "relativt lättframkomliga centrala gator" - gav Wail-ljudet

en märkbart förbättrad framkomlighet. Jämfört med bläljusbetingelsen

ökade medelhastigheten ca 20 km/h och jämfört med de andra sirénbe-

tingelserna ca 10 km/h vilket motsvarar tidsvinster på ca 25 resp 10

sekunder per körd kilometer. Största relativa tidsvinsten erhölls i mycket

tät citytrafik där alla sirénbetingelser gav ca 40 sek snabbare framkomlig-

het per km än enbart blåljus. Tyvärr gjordes inga frekvensanalyser på de

använda sirénljuden varför det inte ens är möjligt att spekulera kring vilka

akustiska faktorer som kan förklara de erhållna resultaten.

I Oslo gjordes under 1987 ett nytt försök att jämföra olika larmanord-

ningar - såväl optiska som akustiska - på utryckningsfordon(Kristiansen,

Orfjell och Valås, 1988). Ett representativt urval utryckningsfordon be-

dömdes därvid med avseende på larmanordningarnas effektivitet av en

grupp observatörer. Just på grund av representativiteten erhölls en något

svåröverskådlig och svärkaraktäriserad flora av larmanordningar. Det är

därför omöjligt att relatera de redovisade effektivitetsmåtten till några

enskilda orsaksfaktorer. För ljudsignaler kan möjligen en omvänd slutsats

' dras; nämligen att det inte föreligger några enkla samband mellan upp-

mätta ljudnivåer (dB(A)) och registrerade hörbarhetsavständ eller bedömd

effektivitet.

När det gäller akustiska larmanordningar för utryckningsfordon bör kan-

ske avslutningsvis nägra ytterligare aspekter påpekas. Det torde vara

uppenbart att ljudniväema inte kan höjas hur mycket som helst utan att

fördelar i form av ökad framkomlighet och säkerhet måste vägas mot

nackdelar i form av störningar för förare och passagerare/patienter, för

omgivande trafikanter och för dem som bor längs frekventa utrycknings-

VTI RAPPORT 327



11

stråk. Dessa aspekter nämns mer eller mindre i förbigående i ett flertal av

de refererade verken, och i Dahlstedt (1980b) samt Schmiedel och Unter-

kofler (1986) diskuteras störningar i det egna utryckningsfordonet mera

utförligt. I båda dessa undersökningarna gjordes mätningar av bullernivä-

erna på förarplatsen i olika fordon. I flera fordon registrerades så höga

bullemiväer att risk för hörselskador förelåg.

Reischl, Bair och Reischl (1979) gjorde en detaljerad analys av buller-

förhällanden och hörselprestation för brandmän. I förarhytten på brand-

bilar registrerade de toppvärden över 115 dB(A) vid utryckning och för

några befattningshavare i ett par olika bilar beräknades ekvivalentniväer

på mellan 90 och 95 dB(A), dvs klart över gränsen för hörselskador. En.

vidare undersökning av hörseln hos 89 brandmän visade att de flesta hade

nedsatt hörsel och att denna nedsättning var störst hos dem som varit

längst i yrket. Tyvärr kunde inte dessa resultat ställas mot några kontroll-

data varför det inte gick att avgöra om hörselnedsättningen berodde på

jobbet, eller om den gjorde att de drabbade' brandmännen lättare stod ut

med sin ljudmiljö.

Omgivningsstörningar diskuterades bl a av Potter et al.(1977) som också

illustrerade hur en "typisk" Wailsignal kontrasterade mot bakgrundsbruset

i några olika stadsmiljöer. En av deras slutsatser var följaktligen att använ-

dandet av siréner borde begränsas och en annan att en sirénsignal kan inte

bli en effektiv varning utan att samtidigt bli ett outhärdligt bullerproblem.

Mot denna bakgrund kan det konstateras, mera som en kuriositet, att i

februari 1978 avrapporteradesi ett utvecklingsarbete av Fisher, Toth, Blom-

quist och Forrer (1978). Detta arbete hade syftat till att ta fram en ny typ

av sirénanläggning och man hade konstruerat ett par prototyper som gav

138 dB(A) på 2 m avstånd och ca 130 dB(A) på 5 m. - Huruvida dessa anv

läggningar någonsin kom i produktion framgår tyvärr inte av rapporten. -
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UUSSIGNALER

Blinkande ljus i många olika former är en mycket vanligt förekommande

informationskällai alla möjliga sammanhang där det funnits ett behov att

inte bara presentera informationen utan också, mer eller mindre kraft-

fullt, tala om för mottagaren var informationen finns, dvs väcka hans

uppmärksamhet. Detta har också medfört att blinkande ljus inte bara

studerats i vägtrañksammanhang, utan t ex för sjöfart (Jainski, 1971), för

järnvägstrañk (Hopkins & Holmstrom,1976) och för flyget, och inom det

området har det gällt blinkande ljus såväl inuti (t ex Brown & Siege1,1956)

som utanpå (Heynemann,1971) flygplanen och på marken (Castle,l974;

Douglas, 1971).

På vägtrafiksidanverkar det ha pågått ett närmast kontinuerligt forsknings-

och utvecklingsarbete under de senaste 20-25 åren, möjligen som en effekt

av att allt större trafikvolymer har ställt allt högre krav på varnings- och

informationsmaterielen. En utveckling av blinldjusanordningar har också

möjliggjorts p g a utvecklingen av såväl ljuskällor som elektronik, men

frågan är om varningssignaler i trafiken - blinkande eller ej - någonsin kan

bli tillräckligt bra.

Den hittills mest omfattande och utförliga studien i ämnet rapporterades av

Howett, Kelly och Pierce (1978). Deras rapport (Vilken kan rekommende-

ras som en översikt över problemen med blinkande varnings-/utrycknings-

signaler) innehåller relativt få slutsatser angående optimala blinkningar,

men istället bl a följande (egen-översättning): ".. nya lyktor som är något

bättre än dagens kanske kan konstrueras, men ett fullständigt effektivt

varningsljussystem är ett ouppnåeligt mål." (sid 45). Detta påstående kan

möjligen kompletteras med ett resultat från en bedömning av relativt

modernalarmanordningar för utryckningsfordon (Kristiansen, Orfjell och

Valås, 1988). Den "blåljusanläggning" som då bedömdes bäst av de 17

' som prövades bestod av en takramp med sex dubbelblinkande urladdnings-

lyktor + två dubbelblinkande urladdningslyktor över vindrutan + två
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dubbelblinkande urladdningslyktor i grillen. Ljuset från denna anläggning

ansågs under dagsljusbetingelser som "svagt" av en bedömare (l).-

Det mesta utvecklingsarbetet har - som i många andra sammanhang - be-

drivits i USA, där den relativa friheten från restriktioner beträffande både

ljusfärg och blinkkaraktär gav tillfälle till åtskilliga delstatliga försök. Som

ett av demera ambitiösa exemplen kan nämnas den försöksserie som ge-

nomfördes av California Highway Patrol (1971, 1973a, 1973b, 1974), i

vilken olika varianter av vamingsljus på fordon jämfördes. Detta arbete

syftade inte direkt till att ta fram en "optimal" utryckningssignal utan

snarare en generell "trañkövervakningssignal" och explicit synbarhet stu-

derades endast i en delstudie. Därvid bedömdes blinkande urladdnings-

lyktor som lättare att se än både fasta och roterande glödljuslyktor. Tyvärr

är beskrivningen av de studerade lyktoma och lamporna så kortfattad att

det ej går att avgöra vilka fysikaliskt mätbara faktorer som bidragit mest

till det erhållna resultatet. Den lösning man slutligen valde bestod dock av

en takramp med en kombination av blå, röda och gula lyktor bestyckade

med glödljuslampor.

Dessa resultat kan tas som en illustration av några av desvårigheter som

gör mycket av den tillgängliga litteraturen svårtolkad eller svärtillämpad.

Egentligen borde problemen inte vara så stora eftersom ljussignalers

effektivitet i princip följer tumregeln - ju mer ljus, desto lättare att

se - . Tyvärr medför dock dels själva blinkprocessen, dels signalens färg,

ett antal komplikationer.

Blinkandet gör dels att den fysikaliska beskrivningen av ljusenergin och

dess variation över tid blir litet svårare än att bara läsa av ett instrument;

det gör också att varseblivningsprocessen påverkas av en antal variabler

förutom enbart ljusstyrkan. För att beskriva ljusstyrkan hos en blinkande

lykta beräknas vad som i engelskspråkig litteratur har fått den inte helt

adekvata benämningen "effective intensity" och somi texten nedan kom-
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mer att översättas med "effektiv intensitet". Med effektiv intensitet avses

den ljusstyrka hos en ljuskälla med fast sken som upplevs som lika ljus-

stark som det blinkande ljus man egentligen försöker uppskatta. Effektiv

intensitet beräknas vanligen enligt en integreringsformel som utvecklades

av A.M. Blondel och J.Rey för 80 år sedan, och som senare vidareutveck-

lades av C.A. Douglas under 1950-talet (enligt Howett et al., 1978), den

så kallade BRD-metoden. Andra beräkningsmetoder har föreslagits av bl a

Schmidt-Clausen (1969/71), men så sent som 1989 rekommenderade ameri-

kanska belysningssällskapet- BRD-metoden (IES, 1984). CIE verkar inte

ha befattat sig med frågan, medan däremot ECE(l986) har utgivit egna

bestämmelser som förefaller baserade på Schmidt-Clausens arbeten. Det

kan vara värt att påpeka att de fotometriska specifikationerna i BCE-regle-

mentet anger anmärkningsvärt låga effektiva intensiteter och att det

stipuleras ett max-värde för dagsljusförhällanden, vilket torde vara dels

meningslöst och dels bättre lämpat som ett rekommenderat minimivärde.

Tyvärr verkar det också som om olika beräkningsmetoder inte ger helt

överensstämmande resultat (Schmidt-Clausen,l982). En jämförelse av

några olika beräkningsmetoder för ljuspulser av olika utseende (Kemä och

Nurmi, 1989) påvisade skillnader i beräknad effektiv intensitet på 20-30

%, skillnader som dessutom varierar beroende på ljuspulsens längd och

form. De mycket lågt ställda kraven i BCE-bestämmelserna torde dock inte

. kunna hänföras till skillnader mellan europeiska och amerikanska beräk-

ningsmetoder.

I de flesta varseblivningsinriktade försök har man överhuvudtaget inte

redovisat någon effektiv intensitet, och i de fall det har gjorts bör man

troligen räkna med att en "sann" effektiv intensitet finns inom en mar-

ginal på kanske i 25%. Dessutom är det så att de faktorer som gör de

fysikaliskt-matematiska beräkningarna osäkra också påverkar varsebliv-

ningen av den blinkande signalen mer eller mindre och i komplexa sam-

verkansprocesser (Wigan and Jenkins, 1982). För att göra ämnet ännu

mera lättbearbetat (!) har det också visats att ytterligare andra faktorer som
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inte påverkar den beräknade effektiva intensiteten ändå påverkar signalens

synbarhet (Williams and Allen, 1971).

Eftersom vamingssignaler i trafiken - såväl för utryckningsfordon, som i

andra sammanhang - brukar vara färgkodade, så måste några faktorer som

berör färgproduktion, resp fårgperception, också diskuteras. När det gäller

perceptionen är det nämligen så att signaler med olika färg inte upplevs

som lika starka (eller "effektiva") även om deras fysikaliska ljusstyrkor är

objektivt lika. Flera olika försök har därvid givit ganska samstämmiga

resultat för rött, grönt, gult och vitt (Post, 1978). Med utgångspunkt från

en röd signal bör grönt således vara ca 2 ggr starkare, gult 2,5-3 ggr star-

kare och vitt ca 5 ggr starkare för att upplevas lika synbara som signaler i

t ex trafiksammanhang. Med tanke på att utryckningsfordon förväntas ha

blåa signalljus är det bara att beklaga att den bristande samstämmigheten

just gäller blått.

För ett grönaktigt blått sken har signalens effektivitet ansetts lika, eller

t o m något bättre än rött. Ett mera klarblått sken ansågs betydligt bättre

än rött (nödvändig ljusstyrka ca 2/3 av rött). För en mera ljusblå signal-

färg är uppgifterna mest osäkra - en tillräckligt ljust blå färg torde kunna

betraktas som vitt, dvs ca 5 ggr sämre än rött (Post, 1978, pp 75-77).

Det verkar dock som om ljussignalers faktiska ljusstyrkor i mycket liten

utsträckning har bestämts av perceptuella faktorer, utan snarare av vad

som varit möjligt att åstadkomma med några givna ljuskällor och färg-

ñlter. De ljuskällor som därvid använts har varit konventionella glöd-

lampor, halogenlampor och urladdningsrör(oftast s k xenonlampor). I

fårghänseende är dessa tre typer intressanta i och med att de har olika

färgtemperaturer, ca 2850, 3200 resp ca 6700 Kelvin, och alltså olika

spektral sammansättning. Glödlampan har ett spektrum med mycket rött

ljus och väldigt litet blått, halogenlampan något mera blått och urladd-

ningsrören ännu mera blått. Detta gör att ñlter av olika färg tar bort - eller

omvänt, släpper igenom - mer eller mindre av den tillgängliga ljusenergin
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beroende på vilken ljuskälla som används.

Som exempel kan nämnas att en röd signal som ligger inom det av CIE

(1975) specificerade området utnyttjar ca 20 % av den synliga ljusenergin

från en glödlampa och ca 13 % av ljuset från ett xenon-urladdningsrör,

dvs det mesta av det tillgängliga ljuset försvinner i filtret. För blått ljus

är ñlterförlusterna ännu större men relationen mellan ljuskälloma blir om-

vänd. För "CIE-blått", dvs entydligt blå ljusfarg, har transmissionen be-

räknats till ca 3 % för glödljus och 5 % för ljuset från xenon-rör (Howett

et al., 1978). En mera ljust blå signalfarg gör att filtren blir något ljusare

och alltså kan släppa genom mera ljus. För en ljusblå, s k amerikansk,

signalfårg har således transmissionen för glödljus angetts till 6 %, och för

ljuset från xenon-urladdningsrör till 12 % (Post, 1978).

Mot bakgrund av ovanstående kortfattade problemuppräkning torde det

framgå att det ibland kan vara svårt att avgöra om resultat som redovisas

är effekter av ljuskälla eller ñlter (eller en kombination), eller effekter av

blinkegenskaper som frekvens, pulsform, pulslängd i mer eller mindre sys-

i tematiskt sammansatta kombinationer.

Vissa författare anger dessa begränsningar explicit, medan andra förbi-

går/förbiser problemen i tystnad. Så t ex säger Rumar (1974) i en studie

som syftade till att jämföra olika färger och typer av blinkande utryck-

ningsljus att effekten av enbart färg inte går att isolera från andra var-

iabler. Av de blåa blinkljus som studerades hade blinkandet från ett xenon-

urladdningsrör bäst synbarhet i dagsljus men om detta beror på en bra

ñlterfarg eller enbart på överlägsen ljusstyrka (effektiv intensitet) går ej

att avgöra.

Som ett annat exempel kan tas en rapport av Ramsey och Brinkley (1977) i

vilken man försökte jämföra olika tekniska konstruktioner för att åstad-

komma ett blinkande ljussken. Utan några reservationer anges en lösning

med kontinuerligt lysande lampa tillsammans med roterande reflektor eller
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roterande prismor som signifikant bättre än de andra konstruktionerna.

Huruvida detta (underförstått) skall tolkas som en överlägsenhet för den

roterande konstruktionen framgår inte av texten. Vad som däremot framgår

vid en detaljerad analys av de redovisade siffrorna år att mycket av de

erhållna resultaten måste bero på att huvuddelen av försöket genomfördes

med orangegula ("amber") linser/filter. När blåa ñlter användes bedömdes

en lykta med urladdningsrör som näst bäst.

I ett engelskt prov med olika blåa filter (Kent and Hutchens, 1975) kon-

stanthölls alla faktorer utom just ljusfárgen för att ge ett otvetydigt resultat

rörande färgens effekt på signalemas upptäcktsavstånd i dagsljus. I stort

sett ñck man också de resultat som kunde väntas, nämligen att ljusare blåa

signaler (=ñlter med högre transmission, alltså högre ljusstyrkor) upp-

täcktes på längre avstånd. Men med ett väsentligt undantag; den mest

ljusblåa signalen, som torde haft nästan dubbelt så hög ljusstyrka som den

näst ljusaste, erhöll något kortare upptäcktsavstånd än den närmast svagare

signalen. Detta resultat diskuteras inte av författarna men kan möjligen

förklaras med att den mest ljusblåa signalen upplevdes som vit - och

effektiviteten av vitt som signalfárg har redan behandlats ovan - .

Muhler och Berkhout (1976) bestämde också avståndströsklar till blinkande

utryckningssignaler, samtliga röda men med viss variation i funktion och/

/eller konstruktion. De noterar att med denna signalfårg får lyktor be-

styckade med urladdningsrör, inte helt oväntat, en relativt dålig synbarhet.

De noterar också (något mera oväntat) att blinkarrangemang som "vand-

rar" eller "hoppar" fram och tillbaka i en ramp med flera koordinerade

lyktor inte verkar ge några längre synbarhetsavstånd, utan snarare tvärtom

(vilket kan ha varit en effekt av de mycket långa avstånden; 2,5-3,5 km).

De noterar också att en koppling med två parallellt blinkande lyktor, vilket

både teoretiskt och mera praktiskt erfarenhetsmässigt hade väntats ge ökad

synbarhet, inte gav några effekter alls. Författarna diskuterar om detta kan

bero på den relativt låga blinkfrekvensen för detta arrangemang, men

vågar inte dra några slutsatser.
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I en undersökning av blinkande varningsljus, i vilken faktiskt effektiv in-

tensitet bestämdes enligt BRD-metoden, användes tyvärr reaktionstid som

effektmått (Smith och Janson, 1976). Reaktionstidema gav visserligen sig-

nifikanta skillnader mellan några av de experimentella betingelserna - 100

bl/min gav kortare RT än 50 bl/min, en ljus/mörker-kvot på 20/80 inom

varje blinkcykel gav de generellt kortaste tiderna - men för de effektiva

intensiteter som kan vara aktuella för utryckningssignaler erhölls en s k

golveffekt, dvs alla reaktionstider var lika korta.

Ytterligare en undersökning i ämnet utryckningssignaler genomfördes av

Howett (1979). Denna verkar vara en av de mera tillförlitliga, men hade

tyvärr mest karaktär av demonstrationsförsök och metodstudie, varför

antalet studerade betingelser är relativt begränsat. I redovisningen betonas

de metodologiska resultaten men vissa sakuppgifter kan också utläsas, bl a

ett starkt samband mellan effektiv intensitet (oavsett ljuskälla) och synbar-

het; ett relativt starkt linjärt samband mellan synbarhet i direkt seende och

den perifera vinkel där signalen försvinner; och omvända effektivitetsför-

hållanden för rött och blått i dagsljus jämfört med mörker, dvs i dagsljus

har rött en bättre synbarhet i förhållande till andra färger medan blått

istället är relativt bättre i mörker.

Samma förändring av den relativa synbarheten hos rött och blått i dagsljus

resp mörker rapporterades också av Rumar (1974), som konstaterade att

" de blå lyktoma är nästan för bra i mörker... men de är dåligt synliga

i fullt dagsljus" (sid 28, egen övers). Något som även stämmer med ett

konstaterande av Castle (1974) att blått var "effektivast" i mörker men

betydligt mindre "effektivt" i dagsljus. Tyvärr bestod hans effektivitetsmått

av åtta delvariabler i en svåranalyserad blandning, varför det är svårt att

avgöra vilken sorts effektivitet han avsåg.

Redogörelsen hittills har koncentrerats till synbarhetsaspekter, hur lätt är

det att se/urskilja/upptäcka/inregistrera en signal, dvs att avgöra om sig-

nalen (med vidhängande fordon) finns eller inte finns. Den fårgkodning
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som förekommer för blinkande signaler används för att ge ytterligare

information än bara den mest elementära, binära "ñnns/fmns ej ". Flera

författare har diskuterat informationsöverföringsproblematiken utifrån olika

utgångspunkter som t ex vilken information behövs, hur mycket kan ges,

hur många kodningsvariabler finns tillgängliga och hur många behövs för

en viss mängd information, hur många budskap kan mottagaren diskrimi-

nera, etc .

Post (1978) gjorde en analys med avseende på vilka trafikantbeteenden

som vore önskvärda, eller t o m nödvändiga, i olika situationer där det

kunde vara möjligt att påverka beteendet med blinkande varningsljus. Han

drar slutsatsen att det (för amerikanska förhållanden) krävs sex skilda

beteenden beroende på när, var och hur det blinkande ljuset avges. Dessa

beteenden varierar alltifrån "stanna omedelbart" till "fortsätt i normal takt

men håll viss uppsikt åt det här hållet". Mot denna bakgrund ger han se-

dan förslag på ett konsekvent system av blinkljus för utryckningsfordon

såväl som för väghållningsfordon och Skolskjutsar.

Howett et al.(1978) gör en liknande, men något ytligare, analys. De slu-

tar dock sin diskussion med att föreslå tre signaler som en övre gräns,

eftersom de misstänker att fyra olika signalbudskap kan bli svåra att

hålla isär för delar av bilförarpopulationen.

En mindre imperativ, och kanske mera informativ, typ av information,

nämligen om avstånd, riktning och hastighet hos ett fordon med blinkljus,

har studerats i några olika sammanhang. Berkhout (1979) undersökte

upplevelsen av riktning och hastighet hos fordon med olika blinkutrust-

ningar. Han rapporterar själv resultaten som "komplexa", men med några

effekter tillräckligt konsistenta för att ge signifikanta resultat. Sålunda gav

röda blinkljus något säkrare bedömningar än blåa, och dubbla lyktor något

bättre bedömningar än enkla. Som en generell tendens fann han också att

observatörema hade en stark benägenhet att hellre se blinkljus som på väg

från sig, än mot sig.
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Några av deblinkarrangemang som Castle (1974) studerade var tydligen

mer eller mindre identiska med Berkhouts, vilket möjliggör jämförelser

mellan de båda undersökningarna. Sådana jämförelser har gjorts av Post

(1978) (som förmodligen hade tillgång till mera material än enbart den

mycket kortfattade officiella rapporten från Castle på FAA). Det visar

sig därvid att även Castle*s observatörer ansåg att en röd blinkanläggning

var bäst för avständsbedömning och rörelseuppfattning. Det verkar också

som om de båda resultaten tillsammans indikerar ett motsatsförhällande

mellan synbarhet och "lokaliserbarhet"; den anläggning som var mest

svärbedömd i Berkhout s studie ansågs ha bäst synbarhet (jämfört med 13

andra) i Castle°s studie, där den dock ñck relativt låga bedömningar med

avseende på lokaliserbarhetsvariablema.

En annan aspekt på rumsuppfattning, nämligen upplevelsen av relativ has-

tighet i en upphinnandesituation, har studerats av Pain och Hanscom

(1990). Bakgrunden till deras undersökning var utmärkning av rörliga

vägarbeten och de försökte prova ut ett blinkljusarrangemang som skulle

informera upphinnande förare om den relativa hastigheten, dvs hur fort

den bakomvarande bilen närmade sig det långsamma väghällningsfor-

donet.Dubbel eller fyrdubbel fyrvägsblink gav debästa hastighetsbedöm-

ningarna, däremot ñck man inga effekter av blinkfrekvens (60 eller 100

bl/min) eller blinklyktornas intensitetsnivå. Blink från urladdningsrör gav

sämre bedömningar än de längre ljuspulsema från glödljusblink.

Dessa bedömningar gjordes under experimentella förhållanden och för en

validering gjordes sedan ett antal prov ute i trafiken. Några av blinkan-

läggningarna som verkade lovande enligt de experimentella resultaten

användes därvid som utmärkning vid simulerade vägarbeten samtidigt som

körfältsbyten registrerades. Resultaten av dessa prov hade knappt något

samband med de tidigare hastighetsbedömningarna; den anläggning som

verkade fungera bäst ute i trafiken bestod av dubbla roterande varnings-

blink. Urladdningsblink gav ingen effekt jämfört med kontrollbetingelser-

na.
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I samband med vägarbeten kan också påpekas att bl a Smith och Janson

(1976) visade att för utpekande av en riktning eller för dirigen'ng av trafik

är fast lysande sken klart överlägset alla varianter av blinkande ljus. En

jämförelse av olika blinkvarianter visade att ju mer utspritt eller oregel-

bundet desto sämre effekt av blinkarrangemanget.

Mot denna bakgrund - som torde ha indikerat något av komplexiteten vid

varseblivningen av blinksignaler - kan slutligen några av de rekommenda-

tioner som återfunnits i litteraturen kommenteras. Tyvärr visar det sig, när

det gäller ljusstyrkor (dvs effektiv intensitet) att de flesta angivna värdena

är ointressanta eftersom de inte är redovisade som effektiva intensiteter

utan oftast som maxvärden och i vissa fall enbart som elektrisk effekt. Det

som återstår är dels en rapport av Rubin och Howett (1981) dels den rap-

port av Post (1978) som redan omnämnts ovan.

Rubin och Howett verkar eftersträva en så hög effektiv intensitet som möj-

ligt men p g a tekniska begränsningar nöjer de sig med ett rekommenderat

minimivärde på 2000 cd för dagsljusförhållanden. Så hög ljusstyrka ansåg

de bara kunde erhållas med oñltrerat ljus varför de följaktligen rekommen-

derar att vitt blinkljus kompletterat med rött används som viktigaste

visuella utryckningssignal (primary emergency signal). Det rekommendera-

de minimivärdet 2000 cd för vitt anges vara baserat på vissa perceptions-

experiment men ger samtidigt intryck av kompromiss mot den dåvarande

blinkljusteknologin. Detta intryck blir ännu starkare för de rekommendera-

de minimivärdena för övriga färger, vilka uppenbarligen är olika färgfllters

transmission i förhållande till 2000 cd och inte några visuellt/perceptuellt

baserade värden. Det kan också noteras att Rubin och Howett rekommen-

derar en blinkfrekvens på ca 90 bl/min trots att Howett et al.(l978)

konstaterade att det egentligen endast är energibesparingsskål som talar för

så låga frekvenser. Perceptuellt sett förefaller frekvenser upp mot 6 Hz

(360 bl/min) vara lämpliga för varningssignaler.

De mest tillförlitliga rekommendationerna verkar således vara de från Post
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(1978), vilka förefaller baserade på den mest utförliga - och explicit redo-

visade - analysen. Även hans rekommendationer är i viss mån kompromis-

ser som motiveras med att högre värden skulle kräva konstruktion av helt

nya blinkutrustningar och stora nyinvesteringar. De värden som rekom-

menderas är därför avvägda så att åtminstone de bästa på marknaden före-

kommande utrustningarna skulle kunna behållas, vilket resulterar i följande

minimivärden på effektiv intensitet: vitt 3000 cd, gult 1500 cd, rött 600

cd, CIE-blått ca 500 cd och SAE-blått 1700 cd. Dessa värden anges kunna

ge "relatively high subjective daytime effectiveness" (Post, 1978, p 89),

men i samma avsnitt redovisas också data som tyder på att 4000 cd (okänd

färg) är önskvärt för en "motorist warning" och på ett annat ställe antyder

Post att 3000 cd kan krävas för en röd signal. Vad gäller blinkfrekvenser

verkar han föredra frekvenser upp mot 6 Hz men nöjer sig med att rekom-

mendera 2,5 Hz.

NÅGRA KORTSIKTIGA SLUTSATSER OCH KOMMENTARER

Som torde ha framgått av redogörelsen ovan är utformningen av en"opti-

mal" ljud- eller ljussignal inte helt självklar. Med utgångspunkt från de

redovisade resultaten finns det dock ett antal slutsatser som kan vara till-

lämpliga för aktuella svenska förhållanden.

När det gäller ljudsignalema torde det ha framgått att det inte i första hand

är ljudets temporala variationer i form av hopp eller glidningar som är

betydelsefulla för hörbarheten. Det torde också ha framgått att för lands-

vägsförhällanden, och i synnerhet på motorväg, har ljudsignaler mest en

symbolisk funktion.

För att få bästa möjliga nytta av utryckningsfordonens ljudsignaler förefal-

ler det därför lämpligt att rikta in deras funktion mot tätortstraflken unge-

fär enligt den modell som Grüner och Kukuk(1985) provade. Om detta
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kan/skall göras lagstiftningsvägen eller via rekommendationer till försäl-

jare/inköpare att se till att deras ljudsignaler innehåller vissa komponent-

frekvenser faller dock utanför det aktuella utredningsuppdraget. Vad som

möjligen skulle kunna göras för att optimera en sådan relativt detaljerad

frekvensspeciñkation för svenska förhållanden vore att göra uppmätningar

av ett antal "typiskt" svenska bilar för att lokalisera ev användbara "frek-

vensfönster" .

Vad gäller de blåa blinkande ljussignalema kan först påpekas - även om

det gjorts förut - att det verkar som om de mest intensiva blåljusen blir för

starka i mörker men ändå inte tillräckligt bra i dagsljus. Redan vissa be-

ñntliga anläggningar torde ha så höga ljusstyrkor att det vore befogat med

en avbländningsmekanism för mörkerköming. I den strävan som verkar

föreligga mot allt högre ljusstyrkor torde behovet av en sådan anordning

bli allt mera uttalat.

Frågan om vilken ljuskälla som är lämpligast - och därmed också frågan

om hur blinkandet skall genereras - går inte att besvara entydigt. Det som

främst verkar bestämma en blinkande signals synbarhet är dess "effektiva

intensitet", och i de försök där man lyckats att någorlunda matcha olika ty-

per av ljuskällor har inte ljuskällan i sig varit utslagsgivande. Eftersom

det pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom såväl bilindustrin som

belysningsindustrin förefaller det dessutom olyckligt att grunda bestämmel-

ser/rekommendationer på en princip som kanske är förlegad inom en nära

framtid. Ev nya krav på blinkande varningslyktor bör därför i första hand

baseras på storheten "effektiv intensitet".

"Blinkningsegenskaper" som blinkfrekvens, pulslängd, pulsform och ljus/

/mörker(till/från)-förhållande har viss inverkan på signalernas synbarhet,

men förefaller ha långt mindre betydelse än effektiv intensitet och färg.

Deras viktigaste effekter torde snarare gälla andra faktorer än den rena

synbarheten. De mycket korta ljuspulsema från urladdningsrör verkar för-

svåra rumsliga bedömningar, såsom avstånd, riktning och hastighet. Denna
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effekt förvärras tyvärr ytterligare något av det blåa ljuset. I praktiken torde

dock dessa effekter i viss utsträckning kunna kompenseras om lyktorna

kopplas så att samtliga blink synkroniseras med varandra. (Ett sådant

arrangemang även på den befintliga fordonsparken torde ha vissa positiva

effekter.)

Blinkfrekvens har av många framförts som ett sätt att förmedla ett intryck

av brådska eller hög prioritet. Man har då anfört att låga blinkfrekvenser

ger ett mera rofyllt intryck, medan allt högre frekvenser skulle ge intryck

av allt högre nivåer av prioritet, brådska eller "stress". Detta antagande,

som kan förefalla rimligt, verkar dock inte ha prövats empiriskt. Men det

kan noteras att samma resonemang har förts beträffande den mycket snabbt

fluktuerande Yelp-signalen. Huruvida denna typ av information är väsent-

lig och om blinkfrekvens är en lämplig kodningsvariabel har dock inte dis-

kuterats.

När det gäller informationen från utryckningssignaler verkar det dessutom

(åtminstone enligt förarna) som om många privatbilister inte ens idag kan

utnyttja den information som de faktiskt får. D v s i många fall när signa-

lerna faktiskt uppmärksammas så verkar inte bilisterna veta hur de skall

lämna fri väg och på bästa sätt underlätta utryckningsfordonens framkom-

lighet. Om dessa observerade brister är tillräckligt allmänt förekommande

borde de vara åtkomliga med en massmediainsats.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det verkar finnas visst utrymme för

åtminstone vissa smärre förändringar av de svenska larmanordningarna.

Det bör dock kanske framhållas att så länge som ljudstyrkoma måste be-

gränsas med hänsyn till bl a den mänskliga smärtgränsen, och så länge

man inte kan producera ljussignaler som går runt hörn, så torde de för-

bättringar som kan åstadkommas tyvärr bli relativt marginella.
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UTRYCKNINGSFORDONS LARMANORDNINGAR I ETT STÖRRE

PERSPEKTIV

För att kunna åstadkomma några mera markanta förbättringar av effektivi-

tet och/eller säkerhet vid utryckningsköming torde det krävas något mera

radikala insatser än enbart smärre justeringar av ljud- och ljussignaler från

de befintliga larmanordningama.

En systematisk problemanalys hade kunnat vara en utgångspunkt för att

strukturera delproblemet "larmanordningar" och sätta in dem i ett samman-

hang. En problemanalys hade varit särskilt värdefull som underlag för ett

mera generellt resonemang kring utryckningskörning. I brist på färdig

struktur har därför de nedanstående kommentarerna ordnats snarast efter

en subjektiv kronologisk skala, dvs i den ordning de olika frågorna har

dykt upp under arbetets gång.

Ett annat sätt att förbättra utryckningsfordons framkomlighet - och sanno-

likt även deras säkerhet - vore att utnyttja andra tekniska hjälpmedel än

enbart de fordonsbundna ljud- och ljussignalerna. En sådan möjlighet som

studerats är att styra trafiksignaler så att utryckningsfordon inte behöver

hindras av rött ljus i korsningar. I England har centralstyrda sådana system

provats i bl a Liverpool (Honey, 1972) och Northampton (Griffin and

Johnson, 1980). I Tysldand gjordes ett par försök med en annan funk-

tionsprincip, nämligen att utryckningsfordonen själva påkallade grönt i sin

egen riktning och rött för all annan trafik (Bosserhoff and Swiderski,l984;

Zmeck,l983). Denna signalstyming åstadkoms med hjälp av sändaranlägg-

ningar på bilarna och mottagare på trafiksignalen (eller dess styrenhet).

Andra lösningar med sändare på utryckningsfordonen men med mottagar-

anläggningar i alla övriga fordon har föreslagits flera gånger, av bl a Purs-

well och Aulwurm (1971), Brezing (1983) och Oei (1988). De funktions-

principer som diskuterats har varierat inom vida gränser och, åtminstone

vissa, torde mera kunna betraktas som tankeexperiment än som seriösa
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förslag. Det viktigaste med dessa förslag torde istället vara att dessa

författare har insett det mer eller mindre meningslösa i att på långt håll

försöka få in en tillräckligt kraftig ljud- eller ljussignal i bilen hos en

oförberedd förare. Med tanke på elektronikbranschens utveckling under

senare år verkar det inte helt omöjligt att det idag kan finnas en praktisk,

och kostnadseffektiv, lösning enligt dessa tankegånger.

I ett litet större sammanhang har det också ifrågasatts hur kostnadseffektiv

utryckningsköming i allmänhet är, och vissa typer av kömingar i synner-

het. Efter sin olycksanalys i Köpenhamn ifrågasatte Gad (1971a) nöd-

vändigheten av den mesta av all utryckningsköming. Purswell och Aul-

wurm (1971) rapporterade att vissa polisiära myndigheter i USA hade

avskaffat utryckningsköming helt och hållet. Hyder (1988) har diskuterat

riskerna och avvägningsproblemen vid utryckningsköming under engelska

förhållanden. Från Norge rapporterade Frøyland (1983) att utrycknings-

personal och sjukhuspersonal hade ganska skiljaktiga uppfattningar om hur

en patients tillstånd kunde ha påverkats av en tiominuters försening av

ambulanstransporten. I en uppföljningsartikel till sin forskningsredogörelse

hävdade Gad (1971b) att det egentligen endast var en enda kategori av

hjärtpatienter som verkligen hade behov av snabbaste möjliga utrycknings-

köming. Enligt holländska beräkningar (Fokkema, 1987) är detbara vid en

av 70 ambulansutryckningar till trafikolyckor som en tidsvinst kan bidra

till att rädda liv. Å andra sidan redovisar Wulff(l987) regionala svenska

data rörande brandförsvarets räddningsinsatser vid trafikolyckor som tyder

på att snabb insats är betydelsefull både för ambulanstjänsten och rädd-

ningstjänsten.

I vilken mån dessa åsikter, synpunkter och resultat är tillämpliga på all

svensk utryckningsköming är osäkert, men det torde inte råda så stor osäk-

erhet om Oeis (1986) konstaterande att om mängden utryckningsköming

kan minskas så torde också antalet utryckningsolyckor minska.

Bortsett från de författare som redan omnämnts för att de diskuterat buller-
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miljö det egentligen endast i två rapporter som förarfaktorer eller ut-

ryckningspersonalens arbetsförhållanden i allmänhet har diskuterats. Frøy-

land (1983) försökte bl a studera ev samband mellan arbetsbelastning i

form av sammanhängande jourtid och mängd utryckningsköming men fick

svårtolkbara resultat. Schmiedel och Unterkofler (1986) frågade ambulans-

förare om stressfaktorer i jobbet; ungefär en femtedel ansåg att själva

utryckningskömingen var en stressfaktor, yngre (manliga) förare kände sig

berörda om patienten var kvinnlig och de allra flesta (oavsett ålder och

rutin) blev berörda om patienten var ett barn.

För en mera allsidig belysning av utryckningskömingens för- och nackde-

lar hade det varit fördelaktigt med mera data om förarnas och den övriga

utryckningspersonalens upplevelser av, och attityder till, sin säkerhet och

effektivitet i jobbet.

Efter sin grundliga analys av utryckningsolyckor i Nederländerna dis-

kuterar Oei (1986) systematiskt en rad faktorer som kan ha inverkat och

som kan vara möjliga att åtgärda. Vad gäller föraraspekter diskuterar han

dock enbart mer och/eller bättre körträning/ utbildning. Hur mycket kör-

erfarenhet de holländska förarna har framgår inte, men för svenska för-

hållanden verkar det inte helt självklart att ökad färdighetsträning ger ökad

säkerhet (Eriksson, 1983).

Med anknytning till diskussionen ovan angående vilken information som

skall förmedlas till de omgivande trafikanterna kan avslutningsvis ett par

detaljer noteras. I det allmänna medvetandet hos de flesta trafikanter torde

det finnas en viss respekt för utryckningsfordon och deras larmsignaler

(under förutsättning att de syns/hörs). Det kan dock finnas en risk att

denna respekt småningom urholkas om trafikanterna alltför ofta tror sig få

akustisk eller optisk information som snarare visar sig vara desinforma-

tion.

Några exempel; den bilist som saktat in och skärpt sin uppmärksamhet på
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grund av en knappt hörbar sirénsignal kommer sannolikt att sakta in allt

mindre när han lär sig att ljudet kommer från ett tjyvlarm; likadant för

dem som skymtar en blå blixt eller en fluorescerande röd ljusfläck i ett

trañkvimmel. Ju oftare som dessa informationsbitar visar sig vara falska,

desto mindre blir benägenheten att tolka liknande information som indi-

katorer på någonting väsentligt, exempelvis utryckningsfordon.

Att sanera i den kommersiella ljud- och ljusdjungeln torde egentligen ligga

utanför de trafikvårdande myndigheternas befogenheter, men redan inom

utryckningsbranschen finns det utrymme för ett mer konsekvent (pedago-

giskt?) utnyttjande av blåljusen. Det torde nämligen inte uppfattas som

alltför högprioriterat att lämna fri väg åt en helt stillastående bil även om

den skickar ut blåa blinkar åt alla håll - särskilt inte i sådana fall då det

inte ens finns någon förare i bilen - .

NÅGRA SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

Den tillgängliga litteraturen beträffande ljud- och ljussignaler i utryck-

nings- och likartade sammanhang utgör inte ett helt säkert beslutsunder-

lag, men det verkar som om det finns visst utrymme för förbättringar

praktiskt taget inom ramen för nuvarande principlösningar. Ett visst

utvecklingsarbete och några smärre modiñeringar av nuvarande bestäm-

melser kan möjligen vara befogade.

Större förändringar mot ökad säkerhet och/eller effektivitet vid utryck-

ningskörning torde dock kräva ett utnyttjande av andra, och nyare, meto-

der för att överföra och presentera information. Utryckningsfordons säker-

het och framkomlighet verkar vara ett internationellt problem varför det

förefaller rimligt att försöka dra upp frågan i nordiska eller europeiska

sammanhang.
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