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Informella trafikzoner

av Anders Nyberg, Joakim Thiseus, Anders Englund och Hans Erik Pettersson

Statens väg- och transportforskningsinstitut

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

Det experiment som redovisas i denna rapport utgör ett

projekt inom ramen för VTI:s tema Trafikantbeteende och

trafikteknik .

Experimentets syfte har varit att pröva en forrnaliserad

metodik för att undersöka trafikanters mentala represen-

tation av trafiksystemet och om denna mentala represen-

tation skiljer sig åt beroende på trafikanters olika erfaren-

het av bilkörning.

Studien tar sin utgångspunkt i kognitionspsykologiska

tankesätt. Det finns anledning att tro att trafiksystemet

representeras i form av inre modeller hos trafikanten. Det

är därför av intresse att undersöka om det finns sådana inre

modeller i form av vad man skulle kunna kalla informella

trafikzoner dels för att öka vår kunskap om den mentala

representationen av trafiksystemet, dels för att öka vår

förståelse av vilka krav som ställs på utformningen och

standardiseringen av den fysiska miljön.

Två metoder har använts dels matchning av väg-

sträckor , dels bedömning av gällande hastighetsgräns på

olika vägsträckor . Försökspersonemas uppgift i den första

delen av experimentet var att bedöma i vilken grad, parvis

visade, vägsträckor ställde samma krav på dem som bil-

förare. Den andra uppgiften var att bedöma en Visad väg-

sträckas gällande hastighetsbegränsning, samt ange graden

av säkerhet i den gjorda bedömningen. Som stimulus-

material har diabilder av fotograferade vägsträckor använts.

Vid matchningsförfarandet användes 20 st fotograferade

vägsträckor där samtliga vägsträckor matchades två gånger

mot varandra. Vid hastighetsbedömningen visades 50 st

vägsträckor. För att fånga ett högt automatiserat beteende

på regelbaserad nivå korttidsexponerades diabildema.

I experimentet deltog tre grupper av personer - män och

kvinnor med olika lång erfarenhet av bilkörning. Som mått

på erfarenhet användes antalet körda mil. De tre försöks-

persongruppema hade följande sammansättning:

1. 16 personer utan körkort och en begränsad förarerfa-

renhet. Försökspersonerna var mellan 18 - 20 år och

hade kört högst 300 mil.

2. 28 personer med nytaget körkort och en begränsad

förarerfarenhet. Försökspersonerna var mellan 18 - 20

år och hade kört ca 1500 mil.

3. 24 personer med förarerfarenhet. Försökspersonerna

var mellan 29 - 30 år och hade kört mer än 7000 mil.

Metodiken har i huvudsak fungerat Väl. Det finns dock
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resultat som pekar på att den kan utvecklas ytterligare. Ett

exempel är den förändring som uppstått i försöksperso-

nernas bedömningar under experimentets gång. Detta kan

tyda på att de bilder som visades som förövning till experi-

mentet inte var tillräckligt många för att försökspersonerna

skulle hitta ett arbetssätt eller en arbetsrytm som de sedan

kunde bibehålla.

En faktoranalys från data av matchningen visar att för-

sökspersonerna bedömer vilka krav olika vägsträckor

ställer på dem som bilförare på ett sätt som gör det möjligt

att urskilja fyra olika vägmiljöer. De fyra vägmiljöema är

klart åtskilda. De går att beskriva med ett begränsat antal

variabler. Den faktorstruktur som konstituerar dessa fyra

vägmiljöer är mycket stabil. Samma faktorer har erhållits

vid var och en av faktoranalysema av data från de tre för-

sökspersongrupperna.

Sammantaget kan man också konstatera att de personer

som deltagit i experimentet görsina bedömningar av de

krav olika vägsträckor ställer på dem som bilförare på ett

likartat sätt. Det finns således inte någon större skillnad

mellan försökspersongrupperna. Om man vill vidhålla

grundtanken angående inre modeller kan man emellertid

finna flera rimliga förklaringar till detta. En kan vara att

sådana inre modeller etableras på ett mycket tidigare sta-

dium som en följd av erfarenheter i andra trafikantroller.

En annan att det i detta experiment varit fråga om i flera

avseenden renodlade vägmiljöer.

Resultatredovisningen i den andra delen av experi-

mentet - bedömning av gällande hastighetsgräns på olika

vägsträckor - visar att generellt sett är överensstämmel-

sen mellan försökspersonernas bedömningar av gällande

hastighetsgräns och faktiskt skyltad hastighetsbegränsning

störst i fråga om vägsträckor som i verkligheten har en

hastighetsbegränsning till 50 km/h. Å andra sidan känner

sig försökspersonerna mindre säkra på sin bedömning när

det gäller dessa vägsträckor jämfört med de sträckor där

man bedömer gällande hastighetgräns vara 90- eller 110

kIn/h.

Att de inre modeller och därtill hörande informella

trafikzoner försökspersonerna kan tänkas ha har en mycket

påtaglig konsistens framgår av resultaten från den kvalita-

tiva analysen. Den visar att försökspersonerna genom-

gående verkar använda likartade kriterier för respektive typ

av väg, när de bedömer gällande hastighetsbegränsning till

30-, 50-, 70-, 90- respektive 110 km/h för en viss väg-



sträcka. En elegant illustration till detta utgör Väg inom

villaområde som bedöms ha 30 km/h som gällande hastig-

hetsbegränsning i de fall Vägen saknar trottoar, men 50 km/h

i de fall det finns en sådan.
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Informal traffic zones

by Anders Nyberg, Joakim Thiseus, Anders Englund and Hans Erik Pettersson

Swedish Road and Transport Research Institute

581 95 LINKÖPING

Summary
The experiment described in this report constitutes a

project within the scope of the VTI theme Road User

Behaviour and Traffic Engineering .

The purpose of the experiment was to test a formalised

method for investigating road users mental representation

of the traffic system and to determine whether this mental

representation differs depending on road users different

experience of car driving.

The study is based on an approach using cognitive

psychology. There is reason to believe that the traffic

system is represented in the form of internal models by a

road user. It is therefore of interest to investigate whether

such internal models exist in the form of what could be

termed informal traffic zones , partly to increase our

knowledge of the mental representation of the traffic

system, partly to increase our understanding of the

demands set on the design and standardisation of the

physical environment.

Two methods have been used: Matching of road

sections and Assessment of the valid speed limit on

different road sections . The task of the test subjects in

the first part of the experiment was to judge the degree to

which various road sections displayed in pairs set the same

demands on them as car drivers. The other task was tojudge

the valid speed limit for a displayed road section and to

indicate the degree ofcertainty in the j udgement. Slides

of road sections were used as stimulus material. The

matching procedure used 20 photographed road sections,

all ofwhich were matched twice against each other. In the

speed assessment, 50 road sections were displayed. To

capture a highly automated behaviouron a rule-based level,

the slides were exposed for only a short time.

Three groups took part in the experiment, comprising

men and women with different experience of car driving.

The number of kilometres driven was used as a measure

of experience. The three groups had the following

composition:

1. 16 persons without a driving licence who had limited

driving experience. They were aged between 18 and 20

and had driven at most 3,000 kilometres.

2. 28 persons with a new driving licence who had limited

driving experience. They were aged between 18 and 20

and had driven about 15,000 kilometres.

3. 24 persons with driving experience. They were aged
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between 29 and 30, and had driven more than 70,000

kilometres.

In general, the method has performed satisfactorily.

However, the results indicate that it could be developed

further in certain respects. An example is the change that

occurred in the test subjects assessments during the

experiment. This may indicate that the pictures displayed

in preparation for the experiment were not of a sufficient

number to enable the test subjects to find a method of work

or a working rhythm which they could then maintain.

A factor analysis using data from the matching shows

that the test subjects assess the demands set on them as

car drivers by different road sections in a way that makes

it possible to distinguish four different road environments

which are clearly distinct from each other. The environ-

ments can be described with a limited number of variables.

The factor structure constituting the environments is very

stable. The same factors were obtained in each of the factor

analyses of data from the three groups of test subjects.

In general, it was found that the persons taking part in

the experiment judged the demands set on them as car

drivers by different road sections in a similar way. Thus,

there is no great difference between the groups of test

subjects. However, if the basic concept of internal models

is to be maintained, several reasonable explanations can

be found for this. One is that such internal models are

established at a much earlier stage as a result ofexperience

in other road user roles. Another is that this experiment

concerned road environments that were streamlined in

several respects.

The report on the second part of the experiment,

Assessment of the valid speed limit on different road

sections , shows that in general the agreement between the

test subjects assessments of the valid speed limit and the

actual speed limit was greatest on road sections which in

reality have a speed limit of 50 km/h. On the other hand,

the test subjects felt less certain of their assessment on

these road sections compared with sections where the valid

speed limit was judged to be 90 or 110 km/h.

The fact that internal models and related informal traffic

zones may be considered to have a striking degree of

correspondence is shown by the results from the

qualitative analysis. This shows that the test subjects

11



throughout appear to use similar criteria for the respective

type of road when j udging the applicable speed limit as 30,

50, 70, 90 or 110 km/h for a certain road section. An

elegant illustration of this is a road in a residential area

where the speed limit was judged to be 30 km/h on

stretches without a Sidewalk, but 50 km/h where there was

a Sidewalk.
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1 Bakgrund

I förslag till temaprogram Trafikantbeteende och Trafik-

teknik (Pettersson, 1993) ingår Informella trafikzoner

som ett delprojekt som skall genomföras under treårs-

perioden 1994 - 1996.

1.1 Informella trafikzoner

I temaprogrammet (Pettersson, 1993) beskrivs en trafik-

zon som en trafikmiljö som definieras av en bestämd

uppsättning egenskaper och regler och av dekrav som ställs

på trafikantemas uppträdande . Från trafikteknisk utgångs-

punkt kan man beskriva sådana zoner som tex. motorväg,

länshuvudväg, väg inom villaområde, tätortskäma osv. Man

kan tänka sig att trafiksystemet hos trafikanten represen-

teras i form av inre modeller, dvs. att trafikanten har en inre

zonstmktur i form av informella trafikzoner som mer eller

mindre ansluter till de tekniska zonerna. De inre model-

lerna skulle med detta synsätt ha karakteristika som ger

trafikanten en uppfattning om:

° hur zonen ser ut, vilket krävs för att man skall känna

igen den

' vilken typ av medtrafikanter som förekommer och hur

dessa kan förväntas uppträda

° vilka krav på informationsinhämtning som ställs

' vilka krav som kan komma att ställas på det egna bete-

endet

För att öka förståelsen av trafikanters beteende i rela-

tion till traf iksystemets utformning är det av intresse att

öka vår kunskap om de inre modellerna och hur de formas

genom de erfarenheter trafikanterna gör.

1.2 Teoretisk referensram

Jens Rasmussen (1986) beskriver mänskligt beteende i

termer av det sätt på vilket individen kontrollerar sitt bete-

ende. Vilken kontrollnivå man använder sig av bestäms av

den erfarenhet man har av den uppgift som skall hanteras.

Tillämpat på bilkörning innebär detta att en oerfaren förare

eller en förare i ovana situationer fungerar på en kunskaps-

baserad nivå, där bilförarens agerande föregås av med-

vetna beslut som grundar sig på vad som kan liknas vid

problemlösning. Ju mer erfarenhet föraren tillskansar sig

desto fler situationer kommer han/hon att känna igen i tra-

fiken. Detta innebär att föraren kommer att bygga upp en

repertoar av handlingsmönster för situationer som påmin-

nerom varandra i trafiken. När föraren ställs inför en situa-

tion som han/hon förknippar med ett visst handlings-

mönster, kommer detta att användas i den aktuella situa-

tionen. Beslut som ligger på detta plan, en regelbaserad

nivå, kommer att vara mer eller mindre omedvetna och

automatiserade. Med mycket god erfarenhet följer att föra-
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ren kan behandla en stor mängd information på ett omed-

vetet plan. Detta innebär att mycket av förarens agerande

sker automatiskt där han/hon inte är medveten om vilken

information som har använts för tagna beslut eller utförda

handlingar. På denna nivå, denfårdighetsbaserade nivån,

krävs det en låg grad av medvetenhet.De flesta förare

altemerar mellan alla tre nivåerna och det är erfarenheten

av bilkörning och trafiksystemet i stort som avgör på vilken

nivå den största delen av föraruppgiften utförs.

Pettersson, Harms och Helmers (1992) presenterar ett

förslag till en teoretisk referensram vad gäller relationen

mellan trafikantbeteende och trafikmiljöns fysiska ut-

formning. I denna referensram har man använt sig av

Rasmussens modell och sammanlänkat den med en ytter-

ligare dimension. Den beteendetypologi som därmed ut-

formats kategoriserar beteendet dels efter en uppgifts-

hierarki, dels efter en psykologisk hierarki. Rasmussens

beteendehierarki (den psykologiska dimensionen) utgår

från de mentala processer som antas vara aktiva på respek-

tive nivå, medan den uppgiftsorienterade dimensionen

istället utgår från vilken typ av uppgifter som skall genom-

föras. Även denna dimension är uppdelad i tre nivåer,

strategisk, taktisk och operativ. De strategiska uppgifterna

avser alla de beslut och val trafikanten gör för att utforma

förutsättningarna för transporten. Den taktiska uppgiften

avser framför allt de uppgifter som skall genomföras när

trafikanten är aktiv i trafiken. Den operativa uppgiften

avser själva förflyttningen, dvs. att hantera fordonet. Denna

kontroll utövas via sensomotoriska färdigheter.

Den kognitiva processen engagerar två centrala kompo-

nenter; dels arbetsminnet, dels långtidsminnet. I arbets-

minnet lagras den medvetna delen av bearbetningen av den

information som operatören inhämtar direkt från det tek-

niska systemet. Den informationen får en meningsfull

innebörd när den sätts i relation till tidigare kunskap som

finns lagrad i långtidsminnet. I långtidsminnet finns kun-

skaper och erfarenheter lagrade i form av för operatören

meningsfulla strukturer. Operatörens beteende styrs dels

av medvetna överväganden i arbetsminnet, dels av omed-

vetna, automatiserade processersom direkt initieras av de

inre modeller som finns lagrade i långtidsminnet. De

flesta uppgifter kräver så väl medvetna Överväganden i

arbetsminnet som automatiserade beteenden initierade Via

inre modeller i långtidsminnet (se t.ex. Eysenck & Keane,

1995). För att anknyta till den tidigare presenterade bete-

endetypologin kan man säga att det kunskapsbaserade

beteen-det är förankrat i arbetsminnet, det regelbaserade

beteendet engagerar någon av de tillgängliga inre model-

lerna, medan det färdighetsbaserade beteendet innebär ett

automatiskt handlande i enlighet med en inre modell.
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Psykologisk hierarki

    

Kunskapsbaserat Regelbaserat Färdighetsbaserat
beteende beteende beteende

: Bilköp Rutiniserade färdplaner Så automatiserade färdplaneri
Strategisk Val av bosättning typ arbetsresor att man hamnar på fel

nivå Färdplanering osv. destination

Uppgifis- i Trafikantsamspel i Omkörning Automatiserat
hierarki Taktisk nivå f icke Trafikantsamspel i korsning samspelsbeteende

standardiserade Stimulusstyrt vägval
miljöer

Nybörjarens Plötsliga eller tillfälliga Automatiserad kontroll av
Operativ nivå fordonskontroll förändringar av t.ex..: sidoläge hastighetsnivå

förutsättningarna för det accelerationsförlopp
operativa beteendet ex. inbromsningsförlopp

....................................................................................................................... .. halka ny bil

      

Figur 1 En strukturering som ger ett perspektiv på trafikantbeteende dels efter en uppgifts-

hierarki, dels efter en psykologisk hierarki.

Inom kognitionspsykologin har en mängd olika begrepp

utvecklats för att beskriva de kognitiva strukturerna.

Exempel på beskrivningar som används är mentala model-

ler , scheman , personliga konstruktioner och men-

tala koder . Vilket begrepp som bäst karaktäriserar de

kognitiva strukturerna skall vara osagt, men de behöver inte

nödvändigtvis stå i motsatsställning till varandra. Istället

kan man se det som att alla fångar upp olika aspekter av de

kognitiva strukturernas natur (Lundh, Montgomery &

Waern, 1992). De kognitiva strukturerna kan ses som ett

slags inre modeller som underlättar människans samspel

med omgivningen. När människan konfronteras med en

viss miljö, antingen en rent fysisk eller en social miljö

skapas en modell av denna. Modellen innehåller informa-

tion om olika händelser, platser, situationer och interak-

tioner etc. Så länge yttre verklighet och inre modell står i

samklang hanteras situationen utan medveten uppmärk-

samhet, men förändras den yttre verkligheten på ett sätt

som inte överensstämmer med den inre modellen reagerar

individen och medvetandegör situationen. Sådana här

diskrepanser som får människan att övergå från en auto-

matiserad till en kontrollerad informationsbehandling
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tycks syfta till att skapa nya modeller som reducerar

diskrepanserna ifråga. De inre modellerna är inte statiska

utan förändras kontinuerligt och uppdateras efter hand som

ett resultat av nya erfarenheter.

Det finns anledning att tro att denna typ av inre modeller

aktiveras när vi uppträder som trafikanter. Det är därför av

intresse att undersöka om det finns sådana inre modeller i

form av vad man skulle kunna kalla informella trafikzoner

dels för att öka vår kunskap om den mentala representa-

tionen av trafiksystemet, dels för att öka vår förståelse av

vilka krav som ställs på utformningen och standardise-

ringen av den fysiska miljön.

1.3 Syfte

Experimentets syfte har varit att pröva ett tidigare utformat

förslag (Englund, Nyberg & Thiseus, 1996) till en forma-

liserad metodik för att undersöka trafikanters mentala

representation av trafiksystemet och om denna mentala

representation skiljer sig åt beroende på trafikanters olika

erfarenhet av bilkörning. Trafiksystemet representeras i

denna studie av vägsträckor.
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2 Metod

Undersökningen har genomförts i form av ett antal

gruppexperiment. Varje experiment bestod av två olika

delar:

° Matchning avvägsträckor

° Bedömning av gällande hastighetsgräns på olika väg-

sträckor

Försökspersonemas (fpp) uppgift i den första delen av

experimentet - matchning av vägsträckor - var att

bedöma i vilken grad, parvis visade, vägsträckor ställer

samma krav på bilföraren. Den andra uppgiften, bedöm-

ning av gällande hastighetsgräns på olika vägsträckor,

bestod i att bedöma en visad vägsträckas gällande hastig-

hetsgräns, samt ange graden av säkerhet för den gjorda

bedömningen.

Stimulusmaterialet i studien har bestått av diabilder av

fotograferade vägsträckor som visats med hjälp av projek-

torer. Materialet är från områden inom eller strax utanför

Uppland. Diabilderna korttidsexponerades och för att bil-

derna skulle visas med samma tidsintervall, användes

timerinställning. Motivet för detta var att vi ville studera

ett högt automatiserat beteende på regelbaserad nivå och

inte ett analytiskt beteende på kunskapsbaserad nivå. Fpp

har fått till uppgift att göra bedömningar av dessa stimuli

enligt givna instruktioner.

Experimentet genomfördes på Statens väg- och transport-

forskningsinstitut (VTI) i Linköping. Motivet för att för-

lägga experimentet till Linköping var att vi ville ha försöks-

personer som inte hade lokalkännedom från de områden

där fotografierna tagits.

2.1 Stimulusmaterial

Som stimulusmaterial hardiabilder av fotograferade väg-

sträckor använts. Vägsträckorna är från områden inom

eller strax utanför Uppland. Alla fotografier har ett gemen-

samt grundtema, vägsträckor, men skiljer sig åt då det

gäller andra aspekter. Den huvudsakliga skillnaden gäller

tillåten hastighet, där Vägsträckorna representerar fem

olika hastighetskategorier, 30 km/h, 50 km/h, 70 km/h, 90

km/h och 110 km/h. Inom respektive hastighetskategori har

sedan en inbördes spridning eftersträvats, framför allt gäl-

lande den variation vägsträckor med dessa hastighets-

gränser uppvisar, som t.ex. i fråga om omkringliggande

miljö, vägbredd, vägmarkering etc.

2.1.1 Matchning av vägsträckor

För matchningsförfarandet användes 20 st fotografier av

vägsträckor (se bilaga 1) uppdelade på tre hastighets-

kategorier, 30 km/h (4 st), 50 km/h (8 st) och 70 km/h (8

st). Till skillnad från de ej valda hastighetskategoriema (90-

respektive 110 km/h) finner man här en större variation
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gällande vägsträckomas utformning respektive den miljö-

mässiga inramningen. De vägsträckor som skulle ingå i

studien strukturerades främst med utgångspunkt från väg-

sträckornas gällande hastighet, omgivande miljöer och

vägbanomas fysiska egenskaper. Samtligavägsträckor sak-

nade rörliga trafikelement, korsningar och signalregle-

ringar. Inom varje hastighetskategori har Vägsträckorna

indelats efter omkringliggande miljö, vilket innebär att

olika milj ögrupper formerats enligt följande; Hastighets-

kategori 30 km/h (miljögrupp: villaområde), hastighets-

kategori 50 km/h (miljögrupper: stadskärna, villaområde

och ytterområde) och hastighetskategori 70 km/h (miljö-

grupper: skogsmiljö, åkermiljö och stadsnära miljö). Inom

miljögruppema finner man sedan vägsträckor som varierats

efter en stegvis förändring med avseende på vägbredd,

vägmarkeringar, vägkvalité och vegetationens respektive

byggnaders närhet i relation till vägbanan. Detta innebär att

respektive miljögrupp representeras av vägsträckor med

något olikartad karaktär. Struktureringens syfte har varit att

åstadkomma en variation i ett antal avseenden som kan

tänkas påverka fpp upplevelse av de krav som ställs på dem

som förare.

Samtliga vägsträckor skulle matchas mot varandra två

gånger, vilket innebar att det slutgiltiga antalet matchningar

blev 420 st. Turordningen för de första 210 matchningama

drogs slumpmässigt. Efter de första 210 matchningama

bytte man plats på diabildsmagasinen, vilket innebar att de

sista 210 matchningama följde samma turordning, men

med skillnaden att Vägsträckorna som visades hade bytt

plats, ex. matchning 1 = M-J, matchning 211 = J-M.

2.1.2 Bedömning av gällandehastighetsgräns på
olika vägsträckor

Vid hastighetsbedömningen bestod stimulusmaterialet av

50 st fotografier av vägsträckor, 10 st för respektive hastig-

hetskategori, 30 km/h, 50 km/h, 70 km/h, 90 km/h och 110

km/h (se bilaga 2). De 20 fotografier av vägsträckor som

tidigare använts vid matchningsförfarandet ingick i dessa.

Inom respektive hastighetskategori har en spridning med

avseende på de egenskaper som finns representerade inom

de olika hastighetskategoriema eftersträvats. Valet av väg-

sträckor inom respektive hastighetskategori har framför

allt skett med utgångspunkt från omkringliggande miljö,

vägbredd, vägmarkeringar och vägkvalité. Turordningen för

visningen av de 50 st vägsträckoma som användes i hastig-

hetsbedömningen drogs slumpmässigt.

2.2 Försökspersonerna

I experimentet användes tre grupper av personer med olika

lång erfarenhet av bilkörning. Som mått på erfarenhet av

bilkörning användes antalet körda mil. Antalet fpp

15



bestämdes till 90 st. (30 st/grupp). Inom grupperna efter-

strävades en jämn könsfördelning. Kontakt togs med

trafikskolor i Linköpings kommun samt med körkorts-

registret. Från körkortsregistret erhölls datalistor med

personer bosatta i Linköpings kommun. Två åldersgrupper

var representerade dels individer mellan 18 - 20 år, dels

individer mellan 29 - 30 år. Från trafikskolorna erhölls

datalistor på personer mellan 18 - 20 år som anmält

intresse att börja utbildning eller redan gick i utbildning.

Utifrån de listor vi erhöll, gjordes ett slumpmässigt urval.

Fpp kontaktades per telefon. De som var villiga att ställa

upp fick välja vid vilket av fem försökstillfällen de ville

delta. De blev dessutom upplysta om den ersättning som

utgick för deltagandet, 2 st biobiljetter samt kaffe med

bulle ,och kaka i en paus under experimentet. En bekräftelse

skickades därefter ut till fpp där det framgick vad som

bestämts under telefonsamtalet samt telefonnummer som

de kunde ringa om de fick förhinder.

De tre grupper som deltog i studien hade följande

karakteristika:

1. Individer utan körkort och en begränsadförar-

erfarenhet

Denna grupp bestod av körkortsaspiranter som antingen

anmält intresse att börja utbildning, men ännu inte påbörjat

körkortsutbildningen eller var i början av sin utbildning.

Fpp var mellan 18 - 20 år och bestod av både män och

kvinnor. Ingen av gruppens medlemmar fick ha kört mer

än 300 mil. Ett slumpmässigt urval gjordes ur de listor man

erhållit från trafikskolor i Linköpings kommun. Av de 17

fppsom kallats uteblev 1. Gruppens slutliga antal blev alltså

16, 7 män och 9 kvinnor. Inom denna grupp lyckades vi

alltså inte uppnå målet med att inbjuda 30 fpp till experi-

mentet. Detta berodde främst på att underlaget för urvalet

var mycket begränsat, dvs. det innehöll inte tillräckligt

många personer. Bortfallet berodde framför allt på att per-

soner avböjde medverkan, inte kunde komma på de er-

bjudna tiderna eller att de kört mer än de300 mil som

utgjorde övre gräns för gruppens medlemmar.

2. Individer med nytaget körkort och en begränsad

förarerfarenhet

Gruppen bestod av fpp som nyligen genomgått godkänt

körkortsprov, teori och praktik. Fpp var mellan 18 - 20 år

och bestod av både män och kvinnor. Ingen av gruppens

medlemmar fick ha kört mer än 1500 mil. Ett slump-

mässigt urval gjordes ur de listor som erhölls från kör-

kortsregistret. Av de 30 fppsom kallats uteblev 2. Gruppens

slutliga antal blev alltså 28, 15 män och 13 kvinnor.

3. Individer medförarerfarenhet

Gruppen bestod av fpp som av oss betecknats som erfarna

bilförare. Detta innebar att gruppens medlemmarhade kört
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mer än 7000 mil var samt haft körkort i minst 10 år. Fpp

var mellan 29 - 30 år och bestod av både män och kvinnor.

Ett slumpmässigt urval gjordes ur de listor som erhölls från

körkortsregistret. Av de 30 fpp som kallats uteblev 6. Grup-

pens slutliga antal blev alltså 24, 14 män och 10 kvinnor.

Då det gäller antalet fpp/grupp har vi inte lyckats uppnå

en helt jämn fördelning. Könsfördelningen inom de

respektive undersökningsgrupperna har vi dock lyckats

bättre med. Det sammanlagda antalet fpp i undersökningen

blev 68, 36 män och 32 kvinnor.

2.3 Utrustning

Två projektorer, Kodak Ekta Pro 5000 och Kodak Ekta Pro

7010, användes under experimentet. Dessa styrdes från

serieporten på en Lab Top 386 PC med hjälp av ett unikt

program som skrivits på plats. Diabilderna visades på två

likadana bildskärmar.

2.4 Experimentsituationen

Experimenten genomfördes i hörsalen på VTI i Linköping.

Lokalen är rymlig och varje sittplats är utrustad med ett

bord. Fpp satt på raderna 3 - 7 med en sittplats tom mellan

varje person. De satt dessutom snett bakom varandra för

att underlätta sikten framåt. Alla fpp hade en god överblick

över de båda bildskärmarna. Lokalen var nedsläckt för-

utom skenet från nödutgångslamporna och från 2 bords-

lampor. Lamporna var uppsatta längst bak i hörsalen och

riktade uppåt. Bordslamporna och nödutgångsbelysningen

gav tillräckligt bra ljus för att fpp skulle se att fylla i svars-

protokollen och påverkade inte bildvisningen negativt.

För att uppfylla det överenskomna kravet på korttids-

exponering användes timerinställning. När det gäller den

första delen av experimentet, matchning av vägsträckor, var

antalet sekunder per exponerad matchning 5. Tidsinter-

vallet mellan respektive bildpar blev, med tanke på den tid

som fpp måste få för att fylla i svarsprotokollet, 3 sekunder

(under dessa 3 sekunder visades gråtonsbilder på bild-

skärmarna). Vad gäller den andra delen av experimentet,

bedömning av gällande hastighetsgräns för olika väg-

sträckor, bestämdes tidsintervallen till 4 sekunder för

exponeringen och 4 sekunder med gråtonsbild att fylla i

svarsprotokollet. Tidsintervallen bestämdes efter att ett

antal personer under ett förförsök fått ge synpunkter på

vilka tidsintervall som kunde vara lämpliga.

2.5 Procedur

Experimentet bestod av två försök. Det första försöket

innebar att försökspersonerna skulle matcha två bilder av

vägsträckor mot varandra och ange i vilken grad trafik-

situationerna ställde samma krav på dem som bilförare.

Bilderna visades i fem sekunder. Båda bilderna växlades

vid varje ny matchning tills det att alla vägsträcksbilder

matchats mot varandra och sig själva två gånger. Svaren
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angavs med ett lodrätt streck på en skala som sträckte sig

från 0 = trafiksituationerna ställer helt Olika krav, till S =

trafiksituationerna ställer exakt Samma krav.

Det andra försöket innebar att försökspersonerna skulle

bedöma vilken hastighetsgräns man tror gällde för den

vägsträcka som visades samt ange på en skala hur säker man

var i sin bedömning. Skalan gick från 1 till 6, där 1 stod

för mycket osäker och 6 stod för mycket säker. Den tid

försökspersonerna fick se varje bild var begränsad till fyra

sekunder.

Svarsprotokoll och skriftliga instruktioner fanns ut-

lagda på respektive plats när fpp kom. Detta gav utrymme

för att fylla i bakgrundsdata samt möjlighet att läsa igenom

den första instruktionen (se bilaga 3). Det första försöket

inleddes med en kort introduktion. Där gavs information

om VTI, på vilket sätt försöket var upplagt samt ungefärliga

tidsangivelser för genomförandet. Man genomförde även

en muntlig, gemensam genomgång av instruktionen där fpp

fick möjlighet att ställa frågor. Efter genomgången gällande

matchningen genomfördes 13 övningsexempel uppdelat i

två omgångar. Efter respektive omgång fick fpp möjlighet
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att ställa frågor. Under första delen av det egentliga för-

söket Visades 210 st olika matchningar, en kort paus gjor-

des eftervar 40:e matchning för byte av diabildsmagasin.

Detta gav samtidigt en positiv bieffekt, nämligen att fpp

fick behövlig vila för ögonen. Efter halva försöket, dvs.

210 st matchningar avbröt man försöket för en längre paus,

då fpp fick möjlighet att sträcka på benen, röka och dricka

kaffe med bulle och kaka. Efter pausen slutfördes match-

ningsproceduren, dvs. de resterande 210 st matchningama

visades. Efter detta var försöket matchning av vägsträckor

avslutat.

Det andra försöket, bedömning av gällande hastighets-

gräns på olika vägsträckor, inleddes med utdelning av svars-

protokoll och instruktion (se bilaga 4). Genomgången av

instruktionen genomfördes gemensamt, med utrymme för

eventuella frågor. Därefter genomfördes försöket omfat-

tande visning av 50 vägsträckor. När visningen var klar

genomfördes en kort redovisning av projektets innebörd

samt utdelning av debiobiljetter som utgjorde ersättning.

Försöket tog i sin helhet ca 2 timmar och 10 minuter.
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3 Databearbetning

3.1 Matchning av vägsträckor

Materialet har analyserats med hjälp av faktoranalys. Som

extraheringsmetod har principal komponentanalys (PCA)

använts. Faktorema har varimaxroterats. Syftet med PCAzn

var:

1. att undersöka om det finns en klar faktorstruktur som

samgrupperar miljöer som kan antas ställa likartade

krav på trafikanterna samtidigt som miljöer med olika

sådana krav differentieras från varandra.

2. att undersöka om ovan nämnda faktorstrukturer ser

olika ut beroende på olika trafikanters erfarenhet av

bilkörning.

Materialet har analyserats gruppvis, uppdelat efter

erfarenhet. Vid vissa bearbetningar har materialet testats

med variansanalys eller t-test.
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3.2 Bedömning av gällandehastighetsgräns på

olika vägsträckor

Vid bearbetningen har materialet delats upp gruppvis efter

erfarenhet, och materialet har - i de fall det varit lämpligt

- testats med variansanalys. Två olika utgångspunkter har

använts för sammanställningar av materialet. I det ena fallet

har utgångspunkten varit den skyltade hastighetsgräns som

vägsträckorna faktiskt har, i det andra den hastighetsgräns

som fpp anser att vägsträckorna har.
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4 Resultat

4.1 Matchning av vägsträckor

Principal komponentanalys resulterade i tre faktorer för

respektive försökspersongrupp. Samtliga faktorer hade ett

egenvärde över 1. Förklarad varians för respektive faktor

och försökspersongrupp redovisas nedan.

Tabell 1 Förklarad varians för respektive faktor och

försökspersongrupp

Försökspersongrupp

 

Högst 300 mil Ca 1500 mil Över 7000 mil

    

faktor 1 66,5 % 64,6 % 66,9 %
faktor 2 17,5 % 17,6 % 15,0 %

faktor 3 7,6 % 7,7 % 9,3 0/0

  

De faktorer som utkristalliserats som resultat av den

principala komponentanalysen har givit underlag för upp-

delning av materialet i fyra olika vägmilj öer. Varje vägmiljö

har tilldelats ett nanm som skall belysa dess karaktär. Under

kategorinamnet redovisas de vägsträckor som ingått. Vilka

dessa är framgår av bilaga 1. De nedan redovisade väg-

miljöerna gäller för samtliga undersökningsgrupper.

  

typbild A

Villa- innerstad (a, b, m, p, q, t, e, o, r, s)

nader och/eller siktreducerande växtlighet finns i direkt anslut-
ning till vägen och sikten är delvis begränsad. Den skyltade has-
tigheten varierar mellan 30 - 50 km/h. Oftast inga vägmärke-
ringar och vägkvaliteten är något skiftande. Man kan anta att
föraren upplever en hög förväntan då det gäller förekomsten av

oskyddade trafikanter.

Innehåller vägsträckor inom villa- och innerstadsområden. Bygg-

Vägmiljö 2

  

typbild J
Öppen landsbygd (c, g, h, i, j)

Innehåller vägsträckor utanför staden med öppna landsbygds-

miljöer. Sikten är mycket god då byggnader och siktreducerande

växtlighet i stort saknas. Den skyltade hastigheten är 70 km/h.

Vägmarkeringar är tydliga och vägkvaliteten är god. Man kan

anta att föraren upplever en låg förväntan då det gäller före-

komsten av oskyddade trafikanter.

 

Vägmilö 3

 

typbild N
Skog (d, n, t)

Innehåller vägsträckor i skogsmiljöer. Sikten är begränsad då

heten är 70 km/h. Vägmarkeringar saknas och vägkvaliteten är

dålig på två av detre vägsträckorna. Man kan anta att föraren
upplever en låg förväntan då det gäller förekomsten av oskyd-

dade trafikanter.

 

växtlighet finns i direkt anslutning till vägen. Den skyltade hastig-

 

Vägmiljö 4

 

typbild K
Ytterområde (k, 1)

Innehåller vägsträckor i ytterkanten av staden. Sikten är relativt

god. Den skyltade hastigheten är 50 km/h. Vägmarkeringar är

tydliga och vägkvaliteten är god. Man kan anta att föraren upp-

lever en viss förväntan då det gäller förekomsten av oskyddade

trafikanter.

  

Figur 2 En beskrivning av de (JS/ra funna vägmz'üöema.
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Relationerna mellan de olika vägmiljöerna varierar

med avseende på vilka krav de ställer på förarens upp-

trädande. Vägmiljö 1 och 2 kan ses som två motpoler, dvs.

de anses av fpp ställa mycket olika krav på föraren. De

återfinns i samma faktor, faktor 1, men har där höga posi-

tiva laddningar respektive höga negativa laddningar. Detta

         

högst 300 mil
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-1 -,75 -,5 -,25 0 ,25 ,5 ,75 1
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illustreras bl.a. i faktorplotterna nedan, se även bilaga 5. I

de två återstående faktorerna finner man vägmiljö 3

respektive 4, vilka däremot inte har några direkta motpoler.

I det följande redovisas en grafisk presentation av

faktorladdningama:

     

ca 1500 mil
1 I I I I I I

@@
'75 vägmiljö 3

,5 - '
H ,25 - [N'
?5 -/"'\ /m1 .

Fac 2 0 < O O

1,25 0 0 .. . '
.. . vagmiljo 1

.,5V3-Emlllo 2 vägmiljö 4 -

-,75 ' '

.1 | | I I I I

  

Figur 3 Faktor 1 mot 2 för respektive försökspersongrupp.

Av faktorplotterna i figur 3 framgår att det finns en hög

överensstämmelse mellan de tre olika grupperna av för-

sökspersoner. De olika vägmiljöerna är relativt väl sam-

lade, där finns dock undantag. En av Vägsträckoma som

ingår i vägmiljö 3 befinner sig på ett visst avstånd från

övriga vägsträckor i gruppen. En förklaring kan vara att

vägsträckans karakteristika skiljer sig något från de två

andra Vägsträckoma som ingår i vägmiljön. Man kan även
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urskilja en uppdelning inom vägmiljö 1, tydligast märks

detta i försökspersongruppen högst 300 mil. Vägsträckoma

har i detta fall grupperats i dels innerstadsmiljöer, dels

villamiljöer. De vägsträckor som ingår i de olika vägmiljö-

erna kan studeras i bilaga 1. Fotografierna av Vägsträckoma

kan ge en illustration till de uppdelningar och skillnader

som påpekats.
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ca 1500 mil
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Figur 4 Faktor 1 mot 3 för respektive försökspersongrupp.

Av faktorplottema i ñgur 4 framgår att det även här finns

en hög Överensstämmelse mellan de tre försöksperson-

grupperna. Vägmiljöerna är fortfarande relativt väl

samlade. Grupperingen inom vägmiljö 1 har däremot blivit

något tydligare, främst hos de två mer erfarna försöks-

persongruppema. Den uppdelning mellan Villa- och inner-

stadsmiljöer - som tidigare kunde konstateras - återfinns

alltså även här. Vidare kan man se att en av vägsträckoma

som ingår i vägmiljö 2 befinner sig på ett visst avstånd från
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Övriga vägsträckor i gruppen. Man kan även här konstatera

att vägsträckans karakteristika skiljer sig något ijämförelse

med de fyra övriga vägsträckorna . En uppdelning inom

vägminÖ 3 kan även i denna faktorplott konstateras. De

vägsträckor som ingår i de olika vägmiljöema kan studeras

i bilaga 1. Fotografierna av vägsträckoma kan ge en viss

illustration till de uppdelningar och skillnader som på-

pekats.
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högst 300 mil
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Figur 5 Faktor 2 mot 3 för respektive försökspersongrupp.

Faktorplotterna i figur 5 Visar att Överensstämmelsen

mellan försökspersongrupperna även här är mycket hög.

Två av vägmin Öema, 3 och 4, är tydligtgrupperade.
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Tabell 2 Korrelationer mellan grupperna för respektive faktor, uppdelat

efter erfarenhet/antal mil.

            

Faktor 1

Gr.1 högst 300 mil Gr.2 ca 1500 mil Gr.3 över 7000 mil

Gr.1 högst 300 mil 1,000 0,993 0,989
Gr.2 ca 1500 mil 0,993 1,000 0,998
Gr.3 över 7000 mil 0,989 0,998 1,000

Faktor 2

Gr.1 högst 300 mil Gr.2 ca 1500 mil Gr.3 Över 7000 mil

Gr.1 högst 300 mil 1,000 0,940 0,988
Gr.2 ca 1500 mil 0,940 1,000 0,937
Gr.3 över 7000 mil 0,988 0,937 1,000

Faktor 3

Gr.1 högst 300 mil Gr.2 ca 1500 mil Gr.3 över 7000 mil

Gr.1 högst 300 mil 1,000 0,952 0,944
Gr.2 ca 1500 mil 0,952 1,000 0,965
Gr.3 över 7000 mil 0,944 0,965 1,000

   

de högsta värdena, man finner där korrelationer på nära 1,De höga korrelationerna illustrerar återigen en hög

dvs. helt perfekt Överensstämmelse.Överensstämmelse mellan grupperna för respektive faktor.

Samtliga värden ligger på en nivå över 0,93. Faktor 1 har

Tabell 3 Medelvärden och standardavvikelser för försökspersonernas bedömningar avseende

vägsträckor inom respektive vägmiljö, uppdelat efter erfarenhet/antal mil.

 

Vägmiljö Medelvärde Std.

 

Vägmiljö 1 (10 vägsträckor)

    

högst 300 mil 68,4 10,0

ca. 1500 mil 68,0 8,4

över 7000 mil 67,6 12,9

Vägmiliö 2 (5 vägsträekor)

högst 300 mil 86,9 6,9
ca. 1500 mil 84,2 7,0

över 7000 mil 83,1 9,4

Vägmiljö 3 (3 vägsträckor)
högst 300 mil 89,1 5,2

ca. 1500 mil 87,0 6,9

över 7000 mil 86,9 9,1

Vägmiljö 4 (2 vägsträckor)
högst 300 mil 90,0 6,6

ca. 1500 mil 90,1 5,0

över 7000 mil 93,1 6,1
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Beräkningarna i tabell 3 är gjorda med utgångspunkt

från försökspersonemas angivna värden på skalan O-S (se

2.5.). De angivna värdena har i beräkningarna erhållit ett

tal mellan 0 till 100, där 0 innebär att vägsträckorna ställer

helt olika krav medan 100 innebär att vägsträckorna ställer

exakt samma krav. Skillnad beroende på förarerfarenhet är

testad med variansanalys och signifikansnivån är satt till

5%.

VägmiljÖ 1, dvs. vägsträckor inom villa- och innerstads-

område, har det lägsta medelvärdet. Detta innebär att för-

sökspersonerna genomsnittligt sett bedömt att dessa väg-

sträckor till viss grad ställer samma krav på dem som bil-

förare. Man kan konstatera att försökspersonemas bedöm-

ningar av vägsträckoma i de tre Övriga vägminöerna ligger

närmare skalans ändpunkt exakt samma krav . Då det

gäller vägmiljöernas medelvärde föreligger ingen signi-

fikant skillnad mellan undersökningsgruppema. Dock har

gruppen över 7000 mil högre värden i spridningsmåttet vid

tre av de fyra vägmiljöerna.

Tabell 4 Medelvärden och standardavvikelser för försökspersonemas bedömningar

avseende vägsträckor tillhörande olika vägmiljöer, uppdelat efter erfarenhet/antal

   

mil.

Trafikmiljöer Medelvärde Std.

Vägmiljö 1 mot 2

högst 300 mil 18,9 7,9
ca 1500 mil 21,3 12,8
Över 7000 mil 17,0 11,4

Vägmiljö 1 mot 3

högst 300 mil 38,2 18,8
ca 1500 mil 44,0 15,9
över 7000 mil 39,3 21,3

Vägmiljö 1 mot 4

högst 300 mil 46,7 13,8
ca 1500 mil 48,8 14,0
över 7000 mil 41,2 16,0

Vägmiljö 2 mot 3

högst 300 mil 44,5 15,2
ca 1500 mil 37,0 16,0

över 7000 mil 36,3 16,9

Vägmiljö 2 mot 4

högst 300 mil 55,9 12,7
ca 1500 mil 54,7 13,6
Över 7000 mil 58,0 17,8

Vägmiljö 3 mot 4

högst 300 mil 42,0 9,7
ca 1500 mil 39,8 18,7
över 7000 mil 42,2 18,6

    

Beräkningarna i tabell 4 är gjorda med utgångspunkt

från försökspersonemas angivna värden på skalan O-S (se

2.5.). De angivna värdenahar i beräkningarna erhållit ett

tal mellan 0 till 100, där 0 innebär att vägsträckorna ställer

helt olika krav medan 100 innebär att vägsträckorna ställer

exakt samma krav. Skillnad beroende på förarerfarenhet är

testad med variansanalys och signifikansnivån är satt till

5%.

Vägmiljö 1, dvs. vägsträckor inom villa- och inner-

stadsmiljöer mot Vägmiljö 2, dvs. vägsträckor inom öppna

24

landsbygdsmiljöer, har det lägsta medelvärdet. Detta inne-

bär att försökspersonerna genomsnittligt sett bedömt att

vägsträckorna - bedömda mot varandra - i dessa miljöer

ställer mycket olika krav. Jämförelsen av vägsträckorna

inom dessa två vägmiljöer skiljer sig därvidlag från de

övriga jämförelserna där medelvärdena ligger markant

högre. Det föreligger ingen signifikant skillnad mellan

försökspersongrupperna vad det gäller medelvärdena.

Gruppen över 7000 mil har dock genomgående högst vär-

den i standardavvikelsen. -
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4.1.1 Bedömning av samma bildpar

I experimentet har samma bildpar exponerats två gånger

(2.1.1.). Detta innebär att man kan kontrollera hur väl

bedömningarna Överensstämmer med varandra t ex vilken

differens det finns i respektive grupps bedömning av

samma bildpar.

Tabell 5 Medelvärden och standardavvikelser för er-

hållna differenser i försökspersonernas bedömningar

av samma bildpar beräknade på samtliga bildpar, app-

delat efter erfarenhet/antal mil.

      

Undersökningsgrupp Medelvärde Std.

under 300 mil 14,9 2,5

ca 1500 mil 15,4 2,6
över 7000 mil 13,8 3,4

 

Av tabell 5 framgår att den erfarna gruppen har lägst

medelvärde och att spridningen i relation till de Övriga två

grupperna är något större. Gruppen ca 1500 mil har det

högsta medelvärdet, vilket innebär att man här harstörst

differenser i sina bedömningar. Skillnad beroende på förar-

erfarenhet är testad med variansanalys och signifikansnivån

är satt till 5%. Det föreligger dock inga signifikanta skill-

nader mellan grupperna.

4.1.2 Förändring under experimentets gång

I denna typ av experiment är det intressant att studera om

det sker någon förändring i försökspersonernas sätt att

bedöma samma bildpar. En sådan förändring skulle kunna

uppstå om försökspersonerna utvecklar ett visst arbetssätt

under experimentets gång; ett arbetssätt som inte använts

från början. För att studera detta har medeltalen för skill-

nader i bedömning av deförsta 50 samma bildparen (1-211,

2-212..... ..50-260) jämförts med de sista 50 (161-371,

162-372 ......210-420).

Av tabell 6 framgår att det finns en klar skillnad mellan

de första och sista matchningarna, detta gäller alla tre

undersökningsgrupper och skillnaden är signifikant; diffe-

renserna är testade med t-test och signifikansnivån är satt

till 5%. Både medelvärde och spridning sjunker vid slutet

av experimentet. Den största skillnaden finner man i grup-

pen ca 1500 mil där medelvärdet sjunkit med 6,6.

4.2 Bedömning av gällande hastighetsgräns
på olika vägsträckor

Det erhållna datamaterialet redovisas utifrån två olika

utgångspunkter dels efter den skyltade hastighetsgräns som

vägsträckorna faktiskt har, dels efter den hastighetsgräns

som fpp anser att vägsträckorna har. Den sistnämnda

utgångspunkten innehåller även ett försök till strukturering

och kvalitativ tolkning avvad det är hos vägsträckorna som

gjort att fpp placerat dem i olika hastighetskategorier.

4.2.1 Utgångspunkt, den skyltade hastighets-
gränsen

Under denna rubrik kommer fpp bedömningar av gällande

hastighetsgräns på olika vägsträckor att relateras till den

skyltade hastighet som respektive vägsträcka faktiskt har.

De bortfall som redovisas i tabell 7 och 8, beror på att fpp

vid några få tillfällen har missat att fylla i en uppgift i svars-

protokollet. Bortfallet är dock så litet att det inte påverkar

resultaten.

Tabell 6 Medelvärden och standardavvikelser för diferenser mellan de första och sista 50 match-

ningarna, uppdelat efter erfarenhet / antal mil.

    

Undersöknings- Medelvärde för de Std. Medelvärde för de Std.
grupp första 50 sista 50

matchningarnas matchningarnas

differenser differenser

högst 300 mil 17,5 4,5 13,1 2,1
ca. 1500 mil 19,2 4,3 12,6 3,2

över 7000 mil 16,0 4,7 12,2 4,6
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Tabell 7 Bedömningar av gällande hastighetsgräns.

             

Bedömd hastighetsgräns

20 30 50 60 70 80 90 110 Antal Bortfall Medelv. Std. Träfj%
MMMm.

h30 total 5 222 445 679 1 43,45 5,054 32,7

h30 gr.l 51 106 160 44,00 3,933 31,9

h30 gr.2 3 96 177 280 43,11 5,343 34,3

h30 gr.3 2 75 162 239 1 43,47 5,519 31,4

h50 total 3 84 506 1 84 678 2 49,88 2,881 74,6

h50 gr.1 24 11 1 1 23 159 1 49,94 3,467 69,8

h50 gr.2 2 33 217 27 279 1 49,35 2,696 77,7

h50 gr.3 1 27 178 34 240 50,46 2,670 74,2

h70 total 3 71 1 326 4 233 40 678 2 77,01 4,554 48,1

h70 gr.1 28 1 77 4 43 6 159 1 73,58 5,329 48,4

h70 gr.2 1 28 145 86 19 279 1 76,74 3,511 52,0

h70 gr.3 2 15 104 104 15 240 79,58 3,488 43,3

h90 total 5 2 269 3 325 75 679 1 83,86 4,895 47,9

h90 gr.1 3 2 72 3 66 13 159 1 81,26 5,376 41,5

h90 gr.2 2 119 126 33 280 83,57 4,694 45,0

h90 gr.3 78 133 29 240 85,92 3,977 55,4

h110 total 1 22 2 407 248 680 96,56 5,385 36,5

h110 gr.1 1 15 2 89 53 160 94,38 6,376 33,1

h110 gr.2 7 171 102 280 96,79 5,453 36,4

h110 gr.3 147 93 240 97,75 4,266 38,8

      

I tabell 7 har fpp bedömningar av gällande hastighets-

gräns, kolumnerna 20 - 110, för respektive Skyltad hastig-

het redovisats i form av dels samtliga bedömningar, Lex.

h30 total, dels uppdelade på var och en av försöksperson-

grupperna, t ex h30 gr.1 - högst 300 mil-, h30 gr.2 - ca 1

500 mil - och h30 gr.3 - minst 7 000 mil. Redovisningen

omfattar också det sammanlagda antalet bedömningar, bort-

fall, medelvärde, standardavvikelse och träffprocent.

Försökspersonemas bedömningar har klart högst över-

ensstämmelse med den skyltade hastigheten inom hastig-

hetskategori h50 - 74,6%. Detta gäller för samtliga

grupper - gr.1 69,8%, gr.2 77,7% och gr.3 74,2%. Försöks-

personemas bedömningar har minst överensstämmelse

med den skyltade hastigheten inom hastighetskategori h30

- 32,7%. Detta gäller för samtliga grupper. De största

skillnaderna mellan grupperna finns inom hastighetskate-

gorierna h50, h70 och h90, dock är endast den sistnämnda

skillnaden signifikant. Orsaken till att träffprocenten är

högre för SO-vägar än för övriga vägar, framför allt 30-

och 110-vägar , kan bero på att SO-vägar är mer vanliga

än de andra och att 30- och 110-vägar förmodligen är

de mest ovanliga. Vid osäkerhet skulle det därför kunna

tänkas att fpp tenderar att välja det alternativ som de anser

vara vanligast i verkligheten.
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Skillnad beroende på förarerfarenhet vad gäller träff-

procent är testad med variansanalys och signifikansnivån

är satt till 5%. Tendensen är att grupperna skiljer sig åt när

det gäller i vilken utsträckning deras bedömningar överens-

stämmer med den skyltade hastigheten på en viss väg. Den

mest erfarna gruppen - grupp 3 - gör, när det gäller 90-

och 110-vägar , bedömningar av gällande hastighets-

begränsning vilka i större utsträckning överensstämmer

med den skyltade hastigheten än övriga gruppers bedöm-

ningar. Motsatsen gäller för 30- och 70-vägar .

Av tabellen framgår dessutom ett mönster av följande

slag. Försökspersonerna bedömer gällande hastighets-

begränsning på vissa vägsträckor till en högre hastighet än

den skyltade. Detta är fallet beträffande 30- och 70-

Vägar , medan motsatsen gäller 90- och 110-vägar . Vad

gäller SO-vägar ligger bedömningama väldigt nära den

skyltade hastighetsbegränsningen 50 km/h. Detta gäller

oberoende om man tittar på fpp totalt eller gruppvis efter

erfarenhet. Det är även värt att notera att hastigheterna 20

km/h, 60 km/h och 80 km/h har använts av fpp vid bedöm-

ningen av vissa vägsträckor.
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Figur 6 Genomsnittlig skattad hastighetsgräns inom de

olika hastighetskategorierna för de tre grupperna.

Av figur 6 kan man utläsa att den mest erfarna gruppen,

gr.3 - minst 7 000 mil -, har bedömt den gällande hastig-

hetsbegränsningen högst inom fyra av fem hastighetskate-

gorier. Undantaget är 30-vägarna , där den minst erfarna

gruppen, gr.1 - högst 300 mil -, har bedömt den gällande

hastighetsbegränsningen högst. Skillnaderna mellan

grupperna - testade med variansanalys och med signifi-

kansnivån satt till 5% -, är inte stora och endast signifikanta

vad gäller hastighetskategorierna 70- och 90 km/h. Ten-

densen är dock att ökad erfarenhet av bilkörning ger högre

bedömningar av gällande hastighetsbegränsning.

I tabell 8 redovisas försökspersonemas bedömning av

grad av säkerhet i sina hastighetsbedömningar enligt den

skala de använt, där 1 står för att försökspersonen varit

mycket osäker och 6 mycket säker på sin bedömning.

Säkerhetsbedömningama redovisas i form av dels samtliga

bedömningar, t ex h30 total, dels uppdelade på var och en

av försökspersongrupperna, t ex h30 gr.1 - högst 300 mil

-, h30 gr.2 - ca 1 500 mil - och h30 gr.3 - minst 7 000 mil.

Redovisningen omfattar också det sammanlagda antalet

bedömningar, bortfall, medelvärde och standardavvikelse.

När det gäller grad av säkerhet kan konstateras att den

hastighetskategori som fpp har ansett sig vara säkrast på i

sin bedömning är hastighetskategori h110, medelvärde

4,85. Detta gäller för samtliga grupper. Den hastighets-

kategori som fpp ansett sig vara osäkrast på i sin bedöm-

ning är hastighetskategori h30, medelvärde 4,26. Detta

gäller för samtliga grupper. Man bör notera att försöks-

personerna genomgående känner sig ganska säkra till och

med i den hastighetskategori där osäkerheten är störst.

Vidare visar tabell 8 att tendensen är att ju mer erfaren-

het man har av bilkörning desto säkrare anser man sig vara

i sin bedömning av vilken hastighetsgräns som gäller på en

viss vägsträcka. För samtliga hastighetskategorier verkar

graden av säkerhet i bedömningama följa erfarenheten, dvs.

att gr.3 anser sig vara säkrast i sina bedömningar, gr.2 näst

säkrast och gr.1 minst säkra. Ett undantag finns dock och

det gäller 30 km/h vägarna där gr.1 har ett högre medelvärde

än gr.2 när det gäller graden av säkerhet. Det är även värt

att notera att gr.3 anser sig säkrare i sina bedömningar ju

högre hastigheten blir. Skillnaderna - testade med varians-

analys och med signifikansnivån satt till 5% - är dock inte

signifikanta mellan grupperna.

Tabell 8 Graa' av säkerhet i försökspersonernas bedömningar av gällande hastighetsgräns.

         

1 2 3 4 5 6 Antal Bortfall Medelv. Std.
bedömn.

h30 total 7 57 113 179 219 104 679 1 4,26 0,755
h30 gr.1 2 10 31 44 54 19 160 4,22 0,533
h30 gr.2 4 38 44 72 93 29 280 4,07 0,801
h30 gr.3 1 9 38 63 72 56 239 1 4,52 0,781
h50 total 7 32 84 155 223 176 677 3 4,60 0,619
h50 gr.1 4 8 16 49 48 34 159 1 4,45 0,603
h50 gr.2 2 15 36 59 98 68 278 2 4,58 0,561
h50 gr.3 1 9 32 47 77 74 240 4,72 0,692
h70 total 4 21 90 195 258 108 676 4 4,49 0,581
h70 gr.1 2 2 26 54 63 12 159 1 4,32 0,497
h70 gr.2 2 14 42 82 94 43 277 3 4,38 0,609
h70 gr.3 5 22 59 101 53 240 4,73 0,538
h90 total 5 19 75 181 255 144 679 1 4,61 0,628
h90 gr.1 2 4 19 51 57 26 159 1 4,48 0,574
h90 gr.2 1 15 36 66 103 59 280 4,54 0,662
h90 gr.3 2 20 64 95 59 240 4,78 0,608
h110 total 1 8 49 163 269 190 680 4,85 0,550
h110 gr.1 1 2 17 45 63 32 160 4,64 0,530
h110 gr.2 6 21 58 112 83 280 4,88 0,539
h110 gr.3 11 60 94 75 240 4,97 0,559
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Grad av säkerhet
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Träffprocent

Figur 7 Relationen mellan träffprocent och grad' av

säkerhet i bedömningarna för samtliga vägar i grupp

1, högst 300 mil.

Figur 7 har sin utgångspunkt i respektive vägstråckas

träffprocent (se bilaga 6) och grad av säkerhet (se bilaga

7). Varje cirkel representerar en vägstråcka. Figuren visar

att det inte finns något samband mellan träffprocent och

grad av säkerhet i grupp 1 :s bedömningar av gällande hastig-

hetsbegränsning på respektive vägstråcka.

Grad av säkerhet

  

: 0 oc G 8
53,31: 0 3 0 a 0609

Q Q O 0 Ö 0 §0
- 0 0 G

4-9 69 0 3 O 0_ 'Jag e
_ 0

3.'

2.'

1.'

0- I I I 1 | I 1 1 n i l

0 25 50 75 100
Träffprocent

Figur 8 Relationen mellan träffprocent och grad av

säkerhet i bedömningarna för samtliga vägar i grupp

2, ca 1500 mil.

Figur 8 har sin utgångspunkt i respektive vägstråckas

träffprocent (se bilaga 6) och grad av säkerhet (se bilaga

7). Varje cirkel representerar en vägstråcka. Figuren visar

att det inte finns något samband mellan träffprocent och

grad av säkerhet i grupp 2:s bedömningar av gällande

hastighetsbegränsning på respektive vägstråcka.
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Grad av säkerhet
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Figur 9 Relationen mellan träfprocent och grad av

säkerhet i bedömningarna för samtliga vägar i grupp

3, minst 7000 mil.

Figur 9 har sin utgångspunkt i respektive vägsträckas

träffprocent (se bilaga 6) och grad av säkerhet (se bilaga

7). Varje cirkel representerar en vägstråcka. Figuren visar

att det inte finns något samband mellan träffprocent och

grad av säkerhet i grupp 3:3 bedömningar av gällande hastig-

hetsbegränsning på respektive vägstråcka.

4.2.2 Utgångspunkt, den hastighetsgräns som
fpp ansett att vägstråckorna har

Samtliga uppställningar under denna rubrik har sin utgångs-

punkt i bilaga 8.

Grupp 1:s bedömning av respektive vägstråcka Visar att

en majoritet, över 50%, av gruppen, ansett att det presen-

terade materialet bestod av:

° 4 st vägsträckor med hastighetsbegränsning 30 km/h.

° 15 st vägstråckor med hastighetsbegränsning 50 km/h.

° 9 st vägstråckor med hastighetsbegränsning 70 km/h.

° 10 st vägstråckor med hastighetsbegränsning 90 km/h.

° 3 st vägstråckor med hastighetsbegränsning 110 km/h.

Det är värt att notera att 9 st vägstråckor inte har be-

dömts tillhöra en speciell hastighetskategöri av en majo-

ritet - Över 50% - av grupp 1. Detta faktum gäller för

vägstråckorna b27: 30 km/h, b41: 50 km/h, b01: 70 km/h,

b10: 70 km/h, b30: 70 km/h, b45: 90 km/h, b20: 110 km/

11, b37: 110 km/h och

b38: 110 km/h.

Grupp 2:s bedömning av respektive vägstråcka visar att

en majoritet, över 50%, av gruppen, ansett att det presen-

terade materialet bestod av:
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' 5 st Vägsträckor med hastighetsbegränsning 30 km/h.

° 12 st Vägsträckor med hastighetsbegränsning 50 km/h.

° 11 st Vägsträckor med hastighetsbegränsning 70 km/h.

° 14 st Vägsträckor med hastighetsbegränsning 90 km/h.

° 5 st Vägsträckor med hastighetsbegränsning 110 km/h.

Det är även värt att notera att 3 st Vägsträckor inte har

bedömts tillhöra en speciell hastighetskategori av en maj0-

ritet- över 50% - av grupp 2. Detta faktum gäller för väg-

sträckoma b24: 30 km/h, b40: 50 km/h och b37: 110 km/h.

Grupp 3:s bedömning av respektive vägsträcka visar att

en majoritet, över 50%, av gruppen, ansett att det presen-

terade materialet bestod av:

° 2 st Vägsträckor med hastighetsbegränsning 30 km/h.

° 15 st Vägsträckor med hastighetsbegränsning 50 km/h.

° 8 st Vägsträckor med hastighetsbegränsning 70 km/h.

° 18 st Vägsträckor med hastighetsbegränsning 90 km/h.

° 5 st Vägsträckor med hastighetsbegränsning 110 km/h.

Här är det likaså värt att notera att 2 st Vägsträckor inte

har bedömts tillhöra en speciell hastighetskategori av en

majoritet - över 50% - av grupp 3. Detta faktum gäller för

vägsträckorna b27: 30 km/h och b49: 30 km/h.

Grupperna har enligt bedömningarna olika uppfattning

om det presenterade materialets tillhörighet till olika

hastighetskategorier. Grupp 1 anser att materialet inne-

håller flest SO-vägar medan grupp 2 och 3 anser att 90-

vägar är den hastighetskategori som är vanligast före-

kommande i materialet. Samtliga grupper är dock överens

om att materialet framför allt består av 50- och 90-

Vägar samt att 30- och 110-vägar endast förekommer

i mycket liten utsträckning. Man kan dock konstatera en

skillnad mellan grupperna då det gäller antalet Vägsträckor

som inte har bedömts tillhöra en speciell hastighetskate-

gori av en majoritet, dvs. över 50%, inom respektive grupp.

Grupp 1 har i klart högre utsträckning haft problem med

vissa vägsträckors tillhörighet till en speciell hastighets-

kategori. Det är även värt att notera att det inte förekommer

något fall där de olika grupperna har problem med samma

vägsträcka.

I tabell 9 redovisas 32 st Vägsträckor som en majoritet,

över 50%, i samtliga tre grupper har bedömt till samma

hastighetskategori. Visserligen skiljer sig bedömningarna

åt när det gäller hur stor del av grupperna som har placerat

vägsträckorna i de olika hastighetskategoriema, men det

är ändå intressant att konstatera att dessa Vägsträckor har

någonting som gör att de placeras i samma hastighets-

kategori oberoende av vilken erfarenhet som fpp har.

Vid en analys där utgångspunkten är den hastighetsgräns

som majoriteten fpp i de tre grupperna anser att vägsträck-

orna har, visar det sig finnas vissa Vägsträckor som anses

vara typvägsträckor för de olika hastighetskategorierna. I

tabell 10 redovisas dessa typvägsträckor för de olika grup-

perna.

Tabell 9 Vägsträckor som en majoritet, Över 50%, i samtliga tre grupper har

bedömt till samma hastighetskategori.

     

30 km/h 50 km/h 70 km/h 90 km/h 110 km/h

b08: 30 km/h b03: 50 km/h b02: 70 km/h b05: 110 km/h b14: 110 km/h

b13: 50 km/h b15: 30 km/h b06: 90 km/h b09: 110 km/h b36: 90 km/h

b17: 50 km/h b18: 70 km/h b11: 110 km/h b42: 110 km/h

b21: 50 km/h b34: 90 km/h b12: 90 km/h

b22: 30 km/h b46: 70 km/h b16: 90 km/h

b23: 50 km/h b26: 110 km/h

b25: 50 km/h b31: 70 km/h

b29: 50 km/h b35: 70 km/h

b32: 30 km/h b47: 110 km/h

b33: 50 km/h b50: 90 km/h

b39: 30 km/h

b48: 30 km/h
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Tabell 10 Översikt rörande a'e vägstra'ckor som utifrån fpp bedömningar kan betraktas

som respektive grupps typva'gstra'cka för de olika hastighetskategorierna. Grupp 1

högst 300 mil, grupp 2 ca 1 500 mil, grupp 3 minst 7 000 mil.

     

Hastighets- Typvägsträcka Andeli % som

kategori samt har bedömt väg-

grupp sträckorna till

den aktuella

hastighetskate-
gorin

30 km/h:

Grupp 1 b08: 30 km/h 87,5

Grupp 2 b13: 50 km/h 63,0
Grupp 3 b08: 30 km/h 62,5

50 km/h:

Grupp 1 b22: 30 km/h 100,0

Grupp 2 b17: 50 km/h 100,0
b25: 50 km/h 100,0

b29: 50 km/h 100,0

Grupp 3 b03: 50 km/h 100,0

b22: 30 km/h 100,0

b25: 50 km/h 100,0

70 km/h:
Grupp 1 b02: 70 km/h 81,2

Grupp 2 b02: 70 km/h 89,3

Grupp 3 b10: 70 km/h 87,5
b18: 70 km/h 87,5

90 km/h:
Grupp 1 b05: 110 km/h 93,8

Grupp 2 b05: 110 km/h 92,9

Grupp 3 b30: 70 km/h 95,8

b31: 70 km/h 95,8

b35: 70 km/h 95,8

110 km/h:
Grupp 1 b42: 110 km/h 93,8

Grupp 2 b42: 110 km/h 85,7
Grupp 3 b42: 110 km/h 95,8

 

Det kan konstateras att samtliga grupper är överens om

att vägsträcka b42: 110 km/h är typvägsträcka för hastig-

hetskategori 110 km/h. När det gäller hastighetskategori

70 km/h har samtliga grupper en vägsträcka med Skyltad

hastighet 70 km/h som typvägsträcka. Ingen grupp har en

vägsträcka med Skyltad hastighet 90 km/h som typväg-

sträcka för hastighetskategori 90 km/h. Vidare kan det

konstateras att grupp 1 och 2 har samma typvägstråcka för

hastighetskategorierna 70- och 90 km/h och att grupp 1

och 3 har samma typvägstråcka för hastighetskategori 30

km/h. Slutligen är det värt att notera att typvägsträckorna

baseras på enmycket stor andel av bedömningama inom

respektive grupp i alla hastigheter, utom när det gäller grupp

2 och 3:5 typvägsträcka för hastighetskategori 30 km/h.

För att försöka skapa en uppfattning om vad det är i

bilderna som har gjort att de har placerats i olika hastig-

hetskategorier, följer nedan 15 st figurer - en för varje

hastighetskategori och grupp - med en strukturering av

vägsträckorna efter hur de har bedömts av respektive grupp.

30

 

Struktureringen bygger påkvalitativ tolkning av väg-

sträckorna. Figurernas utseende har arbetats fram genom

att plocka ut de vägsträckor som respektive grupp har be-

dömt tillhöra en speciell hastighetskategori. Dessa väg-

sträckor har sedan lagts i olika högar efter de huvudegen-

skaper, tex. väg inom villaområde, tätort eller landsbygd

etc., som kan urskilj as för respektive vägsträcka. Därefter

har de vägsträckor som tillhör samma hög delats upp efter

gemensamma och särskinande egenskaper. Tanken bakom

denna kvalitativa bearbetning är att man kan få en överblick

och en uppfattning om vilka egenskaper som krävs för att

en vägsträcka skall bedömas höra till en speciell hastig-

hetskategori.

I varje figur finns de bilder som den aktuella gruppen

har bedömt till en viss hastighet och hur stor del av gruppen

i procent som har gjort denna bedömning. Ett exempel:

b13z50 75,0% i figur 10, står för att 75,0% av grupp 1 har

bedömt vägsträcka 13 som har 50 km/h som Skyltad hastig-

het som en 30 km/h vägsträcka. Figuren visar också på
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följande egenskaper hos vägsträcka 13: 0 det finns växtlighet i direkt anslutning till vägen och

° det är en Väg inom villaområde det förekommer ingen trottoar

° det finns många utfarter i anslutning till Vägen och det o det är en smal asfaltsväg med vägmarkeringar,

finns skäl att anta att det är ett bamrikt område

Grupp 1

30 km/h

ärlen

 

Väg inom villaområde
- många utfarter

- bamrikt område?

- växtlighet i direkt anslutning till Vägen

- ej trottoar

/ \

                  

  

 

  

Smal Bred

- asfalt - ej vägmarkering

Ej vägmarkering Vägmarkering Grus

I b40:50 60,07 b27z30 50,0(7b08130 87,5% |b13:50 75,0% I I 0 I I 0 7

 

b28z30 62,5%

 

 

 

Figur 10 En strukturering av de vägsträckor som grupp 1 har bedömt som 30 km/h vägar.

Grupp 2

Väg inom villaområde
- många utfarter

- barnrikt område?

- ej trottoar

- växtlighet i direkt anslutning till vägen

\ ,
Smal ( Bred

- asfalt - ej vägmarkering

- grus

I Ej Vägmarkering I I Vägmarkering J '

1 ( jb27z30 53,6% (

b28:30 60,7% [1513:50_ 65,0% J
b08130 57,1% '5 A"

b49z30 53,6%

 

  

Figur 11 En strukturering av de vägsträckor som grupp 2 har bedömt som 30 km/h vägar.

VTI RAPPORT 433 31



är en
I

 

- många utfarter
- barnrikt område?
- ej trottoar

 

Väg inom villaområde

- växtlighet i direkt anslutning till Vägen

       

Smal
- asfalt

[ Ej vägmarkering I ' Vägmarkering '

  

1 I

  

b08230 62,5% Was?? I

 

b49z30 50,0%

    

Bred
- ej vägmarkering
- grus

'1327:30 50,0% j

    

Figur 12 En strukturering av de vägsträckor som grupp 3 har bedömt som 30 km/h vägar.

Av figur 10, 11 och 12 kan man utläsa att samtliga tre

grupper verkar ha använt likartade kriterier när de har

bedömt en vägsträcka till 30 km/h. Huvudkriterierna för

att en vägsträcka skall bedömas till 30 km/h kan antas vara:

32

det skall vara en väg inom villaområde med växtlighet

i direkt anslutning till vägen

det skall inte finnas någon trottoar

det skall finnas många utfarter och ge sken av att vara

ett barnrikt område

det skall vara en smal asfaltsväg med eller utan väg-

markeringar

Det är viktigt att poängtera följande när det gäller grup-

pemas bedömningar av vägsträckor till hastighetskategori

30 km/h:

Generellt sett har få vägsträckor bedömts vara 30 km/h

vägar, vilket tyder på att det är mycket svårt att avgöra

vad det är som gör att en vägsträcka skall ha hastig-

hetsbegränsning 30 km/h.

Endast grupp 1 har vägsträckor, nämligen b8: 30km/h

och b13: 50 km/h, som av enstor andel av gruppen

bedömts vara 30 km/h vägar.
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Väg inom villaområde Väg inom tätort Väg inom landsbygd
- många utfarter - asfalt - skog, åker

- dålig vägkvalité

 

 

 

 

- barnrikt område?
_ ej Vägmarkering / \ - ej Vägmarkeringar

\ Stadskärna 1165113816? \
- mycket folk, trañk? - bred FÄSfalt

Grus Asfalt ---
_ växtlighet l l -trottoar / \

\idirekt i 4
anslutning [Smal 1 Bred Ej Vägmarkering [Vägmarkeringj
V_l_g R" "* - vägmarkeringar - trottoar W W

[1527:30 50,0%J 1

,152550 87,5% )

;
J

  

 

 

 

I

  

{ Trottoar I : Ej trottoar J

  

 

         

  

 

 

       

tI'OtthI' Trottoar _,

_växtligheti 1 0 (1522:30 100,0%J (1510:70 50,0%?

direktansmming 1750 93,8% l 1503 50 81207 154150 50 0%
I 5 0 , 0

1549:30 62,5%;J 1515:30 87,5% :323 ggg? 470 625%
_w*w 1532:30 87,5% b48;30 815,;

1539:30 81,2% - 0
1524:30 62,5% bmo 62,5% J

  

Figur 13 En strukturering av devägsträckor som grupp 1 har bedömt som 50 km/h vägar.

Grupp 2

I i'kan/Tl___ I

är en

/
Väg inom villaområde
- många utfarter
- barnrikt område?
- ej vägmarkering
- asfalt

Ytterområde_

 

Väg inom tätort
- asfalt

  

  

  

 

 

   

       

 

Stadskärna
- mycket folk, trañk? - bred

Ej trottoar Trottoar - trottoar
- växtlighet i / . .. . .. .

. . E va markerln Va markenn
dlrekt anslutnlng ling Bred I_ trjottogar ä g g

- Vägmarkeringar

  

 

   

gråa:) Ej trottoar

   

1515:30 82,1%
(1540:50 50,0%' b24,30 50,0% E1750 100,0%

1532:30 60,7%
b39=30 857% 1525:50 100,0%

1529:50 100,0%

[1522:30 96,4% 1

 

 

  

  

 

 

b03250 92,9%
b23 :50 96,4%
b33 :50 85,7%
b48z30 89,3%

  

   

   

[ 1521:50 78,6%

 

Figur 14 En strukturering av de vägsträckor som grupp 2 har bedömt som 50 km/h vägar.
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Grupp 3

FW]
/ären\

Väg inom villaområde Väg inom tätort
- många utfarter - asfalt
- barnrikt område?
_ ej vägmarkering

/ \

/ L Stadskäma
- mycket folk, trafik?

_ brevdi__m_

 

  

                 

 

          

                 

Ej trottoar Trottoar

- växtlighet i - asfalt _ ormar
direkt anslutning

Smal Bred Ej vägmarkering LVägmarkeringl

/ _i_ - vägmarkeringar -trottoar _

Smal 'Bred ' .Trottoar' I Ej trottoar*

'man ,1517:50 95,8% ] b25:50 100,0%
Grus Asfalt b29=50 953% [1521:50 75,0% 4

b15230 79,2% [ 1522:30 100,0%
'b28z30 54,2% [ 112430 65,2% HSO 100W)

b32230 75,0% b23_'50 87,5%

'132730 50,0% *339130 793% 153350 58,3%

  

b48230 95,8%

  

[ b40:50 62,5%1

 

Figur 15 En strukturering av de vägsträckor som grupp 3 har bedömt som 50 km/h vägar.

° I tämligen hög utsträckning har även vissa vägar inom

villaområde bedömts vara 50 km/h Vägar. Om det

finns trottoar och inte förekommer växtlighet i direkt

anslutning till dessa vägsträckor så har de generellt

av en stor andel inom grupperna bedömts vara 50 km/h

vägar. Om det däremot inte finns trottoarer och det

förekommer växtlighet i direkt anslutning till väg-

sträckorna så har de bedömts som antingen 30- eller

50 km/h vägar.

° Den minst erfarnagruppen, grupp 1, är denenda grupp

som harbedömt vissavägar inom landsbygd till 50 km/h.

Av figur 13, 14 och 15 kan man utläsa att samtliga tre

grupper verkar ha använt likartade kriterier när de har be-

dömt en vägsträcka till 50 km/h. Huvudkriterierna för att

en vägsträcka skall bedömas till 50 km/h kan antas vara:

° det skall vara en väg inom tätortsområde, antingen

stadskärna eller ytterområde

° det skall finnas trottoar

° det skall vara en bred asfaltsväg

Det är viktigt att poängtera följande när det gäller grup-

pemas bedömningar av vägsträckor till hastighetskategori

50 km/h:
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70 km/h

är en

Väg inom tätort Väg inom landsbygd
- asfalt - ej vägren

- ytterområde
- Vägmarkeringar

- trottoar

Ej Vägmarkeringar Vägmarkeringar

_ - skog - asfalt
34670 62,5% I - dålig vägkvalité - 9 rn väg

- smal r

IAsfalt | 'Grus |

Fasta Ej fasta

   

 

1302:70 81,2% |b41;50 50,0%' vagkantstolpar ägkantstolpar

b10270 50,0%

    

 

   

Fasta Ej fasta
b07:70 56,2% .. ..
[3490 75,0% vagkantstolpar vagkantstolpar

  

 

  

  

   

150690 75,0%
1518:70 75,0% | 1543:90 62,5% I
1545:90 50,0%

   

 

 

  

b04r90 75,0%

b19r90 62,5%

   

Figur 16 En strukturering av de vägsträckor som grupp 1 har bedömt som 70 km/h vägar.

  

  

 

 

   

Grupp 2

Thu/*ITT_

är en

Väg inom tätort Väg inofn landsbygd
- asfalt - ej Vägren
- ytterområde
- Vägmarkeringar
- trottoar

1 Ej Vägmarkeringar Vägmarkeringar
- ko - asfaltb46:70 75,0% 3 g

( 0 I - dålig Vägkvalité - 9 m Väg

 

 

 

 

 

 

- smal

/ \ Skog Öppet

Asfalt Grus

 

 

     

 

 

 

f Fasta Ej fasta

bozgo 89 3% b41150 57 1% vagkantstolpar vagkantstolpar

Lam 67,9% b44:70 60,7% I

Fasta Ej fasta
1 133490 75,0% vagkantstolpar vagkantstolpar

       

  

 

1506:90 82,1%
8,70 85,7% / 1543:90 60,7%4f

1545:90 53,6%

 

 

 

'1519:90 82,1% 1

 

Figur 17 En strukturering av de vägsträckor som grupp 2 har bedömt som 70 km/h vägar.
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Grupp 3

       

| 70 kWh-.l
_,....,___,_Tj____c

ar en

Väg inom tätort Väg inom landsbygd
- asfalt - ej vägren

- ytterområde - skog
- vägmarkeringar

- trottoar

Ej vägmarkeringar Vägmarkeringar

. - dålig vägkvalité - asfalt

jb46:70 75,0% i - smal - 9 m väg

  

Fasta M Ej fasta
[KM/TE EFJ vägkantstolpar vägkantstolpar

b02:70 79,2% b41250 58,3%
34:90 70,8% b06290 79,2%)

   

     

  

   

b10:70 87,5% b44:70 75,0%
b18z70 87,5%

 

 

  

Figur 18 En strukturering av de vägsträckor som grupp 3 har bedömt som 70 km/h vägar.

AV figur 16, 17 och 18 kan man utläsa att samtliga tre andra vägar inom tätortsområde har bedömts som 50

grupper verkar ha använt likartade kriterier när de har km/h vägar, måste denna vägsträcka innehålla någon-

bedömt en vägsträcka till 70 km/h. Huvudkriterierna för ting som gör att den uppfattas ha en högre hastighet

att en vägsträcka skall bedömas till 70 km/h kan antas vara: än deÖvriga. Det som skiljer denna Vägsträcka från

de övriga vägarna inom tätortsområde är att den har

en heldragen mittlinj e som förbjuder omkörning och

att man inte ser någon bebyggelse i den omgivande

° det skall vara en väg inom landsbygd

° det skall vara en väg utan vägren, med eller utan väg-

markeringar

' det skall antingen vara en Öppen eller en skogslik miljö miljön.

° Den mest erfarna gruppen, grupp 3, har endast bedömt

Det är viktigt att poängtera följande när det gäller landsbygdsvägar med skogsmiljö till 70 km/h, medan

gruppernas bedömningar av vägsträckor till hastighets- de två övriga grupperna har bedömt landsbygdsvägar

kategori 70 km/h: bådemed öppnamiljöer och skogsmiljöer till 70 km/h.

° Samtliga grupperhar även bedömt en väg inom tätorts-

område, b46: 70 km/h, som en 70 km/h väg. Då alla
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Grupp 1

  

90 km/h T

/ären\

Väg inom landsbygd Motorväg

- Vägmarkeringar - vägmarkeringar

- asfalt - asfalt

  

  
/ \â _ /_

På landel,Smal Väg Bred väg GenioE

- öppet - bred Vägren - bebyggelse

       

- bebyggelse Mb*

- dålig Vägkvalité I

' eJ Vägren (1501:70 50,0% ' [1547:110 62,5%]

(35153_ Skog & växtlighet
335270 60,0% ' - bebyggelse - vägkantstolpar

 

 

  

(EJ vagkantstolpar , LVagkantstolpar I boszlm 93,8%

T I bO92110 62,5%
b12;90 81,2% b11:110 75,0%

[b31i70 625% 3 151690 62,5% b38:110 50,0%
b26:110 81,2% b50z90 75,0%
b30:70 50,0%

     

Figur 19 En strukturering av devägsträckor som grupp 1 har bedömt som 90 km/h vägar.

   

Grupp 2

90 km/h
___J_ 1

/aren\

Väg inom landsbygd Motorväg
- Vägmarkeringar - Vägmarkeringar

- asfalt - asfalt

- på landet

 

   

l_ Bred Väg
_ bred Vägren

1547:110 62,5%

  Smal väg _

- ej vägren

 

  

  

       

 

 

  

Skog Öppet Öppet Skog & växtlighet
- vägkantstolpar - bebyggelse - bebyggelse - vägkantstolpar

Evägkantstolpar , l Vägkantstolpar I b05:110 92,9%

 

J J b09:110 75,0%
W770 57,1%] b11:110 71,4%

1531:70 81,5% I 1512:90 78,6% b3g;110 85,7%
b16290 71,4% b50290 89,3%
b26:110 78,6%
1530:70 60,7%

     

b04z90 57,1%

b35z70 67,9%

 

  

Figur 20 En strukturering av de vägsträckor som grupp 2 har bedömt som 90 km/h vägar.
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Grupp 3

Down
/är en\

iáréäääg #5
- bred Vägren

WVäg inom landsbygd

- vägmarkeringar

- asfalt

*i StHáNâgw
- ej Vägren

 

     

   

 

  

 

     

Motorväg

- vägmarkeringar

- asfalt

- på landet

 

 

 

  

          

  

   

/ümmwm , _MW-,a b20:110 62,5%

Skog Öppet Skog & växtlighet Öppet_ W

- vägkantstolpar - bebyggelse - vägkantstolpar - bebyggelse

eller snöstörar

Vä kantstol ar Beb else
{ g p i i ygg i 'Ej vägkantstolpar l (Vägkantstolpar ]

lb43z90 62,5% [ hos 110 87 50/ { j
w boglno 6557: [b31:70 95,8% I b12:90 79,2%

bO7:70 83,3% b04z90 58,3% 1:110 66,77 1316:90 91 7%
. , 0 ,

:4112:38 3,2% b35z70 95,5% ,338110 91 7% b262110 91,7%
. , % 135090 75,0% b30:70 95,8%

   

 

Figur 21 En strukturering av de vägsträckor som :grupp 3 har bedömt som 90 km/h vägar.

Av figur 19, 20 och 21 kan man utläsa att samtliga tre 0

grupper verkar ha använt likartade kriterier när de har

bedömt en vägsträcka till 90 km/h. Huvudkriterierna för 0

att en vägsträcka skall bedömas till 90 km/h kan antas vara:

° det skall vara en väg inom landsbygd

° det skall vara en bred Väg med en bred Vägren

° det skall antingen vara en Öppen miljö eller en skogslik

miljö

° det skall finnas vägkantstolpar

Det är viktigt att poängtera följande när det gäller grup-

pemas bedömningar av vägsträckor till hastighetskategori

90 km/h:
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Samtliga grupper har även bedömt vissa motorvägar

till 90 km/h.

Samtliga grupper har även bedömt minst en Väg inom

landsbygd som är smal och saknar Vägren till 90 km/h.

Den mest erfarna gruppen, grupp 3, anser dock i högre

utsträckning än detvå övriga grupperna att denna typ

av väg har 90 km/h som hastighetsbegränsning.
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Grupp 1

] 110 kni/U

är en

l
Motorväg

- asfalt

- Vägmarkeringar

- lantlig miljö

riktning b20:110 50,0%
b36:90 60,0%

bl4zllO 56,2%

b42:110 93,8%

/ 1
Ser trafik i motsatt J

    

Figur 22 En strukturering av de vägsträckor som grupp 1 har bedömt

som 110 km/h vägar.

Grupp 2

110 km/h

I
år [en

Motorväg l
- asfalt

- Vägmarkeringar

4
Genom stad Eantlig miljö

- bebyggelse /

Ser trafik i motsatt

riktning

 

l
lb01z70 64,3% b20:1 10 60,7%

b36:90 78,6%

1 b37:110 50,0%
tb14:110 67,9%
b42:llO 85,7%

    

Figur 23 En strukturering av de vägsträckor som grupp 2 har bedömt

som 110 km/h vägar.
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Grupp 3

110 km/h

är en

l
Motorväg

- asfalt
- Vägmarkeringar

  

  

 

Genom stad Lantlig miljö

- bebyggelse
  

    

Ser trafik i motsatt

riktning

      

b36290 79,2%
b37:110 75,0%

b01270 58,3%

 

 

     

b14:110 54,2%
b42:110 95,8%

 

 

Figur 24 En strukturering av de vägsträckor som grupp 3 har bedömt

som 110 km/h vägar.

Av ñgur 22, 23 och 24 kan man utläsa att samtliga tre grup- ° Generellt sett har få vägsträckor bedömts vara 110 km/

per verkar ha använt likartade kriterier när de har bedömt h vägar, vilket tyder på att det är mycket svårt att avgöra

en vägsträcka till 110 km/h. Huvudkriterierna för att en vad det är som gör att en vägsträcka skall ha hastig-

vägsträcka skall bedömas till 110 km/h kan antas vara: hetsbegränsning 110 km/h.

° det skall vara en motorväg ° Grupp 2 och 3 har fler vägsträckor än grupp 1 som av

° det skall vara en lantlig miljö en stor andel inom gruppen bedömts vara 110 km/h

vagar.

Det är Viktigt att poängtera följande när det gäller grup-

pemas bedömningar av vägsträckor till hastighetskategori

110 km/h:
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5 Diskussion

Inledningsvis diskuteras den metod som använts och de

eventuella förändringar som erfarenheter från det nu

genomförda experimentet kan ge anledning att Överväga.

Därefter förs en diskussion utifrån resultaten från match-

ningen av vägsträckor respektive bedömning av gällande

hastighetsgräns på olika vägsträckor.

5.1 Metoddiskussion

Den metod som använts vid matchning av vägsträckori detta

experiment utgör en utveckling av det tillvägagångssätt

som tidigare utprövats i en förstudie och redovisats i VTI

meddelande 793 (Englund, Nyberg & Thiseus, 1996). Som

ett resultat av förstudien rekommenderades en begräns-

ning av den tid försökspersonen har till förfogande om man

vill fånga dennes intuitiva upplevelse av vilka krav som i

detta fall en viss vägsträcka jämfört med en annan ställer

på personen i egenskap av bilförare. Med den tidstyrning

som använts här - för både visning av bildparen och för-

sökspersonens svar - har metoden fungerat väl. Detta gäller

också rent praktiskt. t ex i fråga om instruktion, tid för

bedömningar osv. Däremot har den inte varit idealisk när

det gäller att överföra försökspersonernas bedömningar till

en för databearbetning lämplig form. Här krävdes en manu-

ell insats som man i fortsättningen bör försöka undvika

med en annan uppläggning.

I resultatavsnittet redovisas medelvärden och standard-

avvikelser för erhållna differenser i försökspersonernas

två bedömningar av samma bildpar, se tabell 5. Redovis-

ningen sker uppdelad på var och en av de tre försöksperson-

grupperna. Såväl medelvärde som standardavvikelse är

tämligen lika i de olika grupperna. Om metoden fungerade

klanderfritt - och om försökspersonernas svar styrs av

deras inre modeller - borde man emellertid inte ha några

differenser av detta slag, dvs. försökspersonernas bedöm-

ning borde bli densamma för två bildpar där enda skillnaden

är att bilderna växlat plats. Det faktum att vi får differenser

kan antingen tas som ett tecken på att det faktiskt har bety-

delse att bilderna skiftat plats eller som ett uttryck för

bristande reliabilitet. Vi väljer den sistnämnda tolkningen

bl.a. med hänvisning till den osäkerhet som ligger i att

försökspersonen markerar sin bedömning med ett streck

på en skala. Även med en och samma bedömning från för-

sökspersonens sida av dekrav vägsträckorna ställer kan en

skillnad uppstå i och med att markeringen på skalan

oavsiktligt inte blir exakt densamma; en glidning på en

centimeter kan förklara de uppkomna differensema.

Den metod som användes i den andra delen av experi-

mentet hade också utprövats tidigare och då visat sig

fungera väl. Även här visade dock förstudien att man för

att fånga försökspersonens intuitiva upplevelse bör arbeta

med en strikt tidsbegränsning. Med den uppläggning som
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använts i detta experiment - fyra sekunder för visning av

bilden och samma tid för försökspersonen att svara - har

metoden visat sig fungera väl.

Sett i relation till den teoretiska bakgrund som skisse-

rats för detta experiment vill vi hävda att vi med den upp-

läggning och tidsstyrning som valts har skapatden försöks-

situation vi eftersträvat. Det innebär att försökspersonerna

inte - som i förförsöket - ges tid att tackla uppgiften analy-

tiskt, dvs. som en problemlösning på kunskapsbaserad nivå.

Framför allt tidsbegränsningen, men även uppläggningen

i övrigt, bör ha medverkat till att försökspersonerna agerat

på regelbaserad nivå.

Med tanke på att det visar sig ske en förändring under

experimentet - illustrerad av medeltalen för skillnader i

bedömning av de första femtio samma bildparen jämfört

med de sista femtio - kan man ur metodsynpunkt ifråga-

sätta om antalet bildpar som ingick i instruktionen före

experimentet var för få. Om antalet inte var tillräckligt för

att försökspersonerna skulle hitta ett arbetssätt eller en

arbetsrytm som kunde bibehållas under experimentets

gång kan det faktum att man söker sig fram till ett arbets-

sätt efter det att experimentet startat ge upphov till en

förändring av detta slag.

5.2 Matchning av vägsträckor

Resultaten av matchningen visar att försökspersonerna

bedömer vilka krav olika vägsträckor ställer på dem som

bilförare på ett sätt som gör det möjligt att urskilja fyra

olika Vägmiljöer. De fyra vägmiljöema är klart åtskilda. De

går vidare att beskriva med ett begränsat antal variabler. En

sådan variabel sträcker sig från villa- och innerstads-

områden över områden i stadens ytterkant till skogsmiljö

respektive öppen landsbygd. Andra differentierande vari-

abler är sikt, skyltad hastighet och förekomst av vägmärke-

ringar. Utifrån en karakteristik i dessa variabler kan man

också ha en uppfattning om t ex i vilken utsträckning en

bilförare kan antas förvänta sig förekomst av oskyddade

trafikanter.

Den faktorstruktur som konstituerar dessa fyra väg-

miljöer är mycket stabil. Samma faktorer har sålunda

erhållits vid var och en av faktoranalysema av data från de

tre försökspersongruppema. Dessa tre olika faktoranalyser

utgör därmed en väl så god motsvarighet till den korsvali-

dering man annars brukar utföra.

Mot bakgrund av dessa resultat skulle man alltså våga

påstå att vi här har att göra med ett slags informella trafik-

zoner.

Sammantaget kan man konstatera att de personer som

deltagit i experimentet gör sina bedömningar av de krav

olika vägsträckor ställer på dem som bilförare på ett lik-

artat sätt. Det finns som framgår av resultatredovisningen
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inga signifikanta skillnader mellan försöksperson-

grupperna. De treolika grupperna valdes i avsikt att de

skulle representera olika grader av körerfarenhet, alltifrån

de som inlett sin förarutbildning och har mindre än 300

mils erfarenhet över gruppen med ett nyligen taget körkort

och ca 1 500 mils erfarenhet till dem som haft körkort i

tio år och kört minst 7 000 mil. Med hänvisning till den

teoretiska bakgrunden var tanken bakom valet av dessa

grupper att kunna illustrera om en etablering av mentala

strukturer/inre modeller på detta område sker successivt

som en följd av hur mycket man vistats i trafiken som

bilförare. Resultaten visar emellertid att skillnaden i kör-

erfarenhet inte tycks ha spelat någon roll i detta experi-

ment.

Om man vill vidhålla grundtanken kan man emellertid

finna flera rimliga förklaringar till dessa resultat. En för-

klaring kan vara att sådana inre modeller etableras på ett

mycket tidigare stadium som en följd av erfarenheter i

andra trafikantroller - framför allt som passagerare i per-

sonbil med föräldrar, äldre syskon och så småningom äldre

kamrater som förare. En annan förklaring kan vara att det

i detta experiment varit fråga om i flera avseenden ren-

odlade vägmiljöer. Det har varit vägmiljöer utan väg- eller

gatukorsningar och det har varit just vägmiljöer och inte

trafikmiljöer med olika slag av fordon i rörelse, cyklister

eller fotgängare.

5.3 Bedömning av gällande hastighetsgräns
på olika vägsträckor

Resultatredovisningen visar att generellt sett är överens-

stämmelsen mellan försökspersonernas bedömningar av

gällande hastighetsgräns och faktiskt skyltad hastighets-

begränsning störst i fråga om vägsträckor som i verklig-

heten har fått en hastighetsbegränsning till 50 km/h. Å

andra sidan känner sig försökspersonerna mindre säkra på

sin bedömning när det gäller dessavägsträckor jämfört med

de sträckor där man bedömer gällande hastighetsbegräns-

ning vara 90- eller 110 km/h.

Två hastighetsområden avviker från de övriga tre i fråga

om försökspersonernas bedömning av gällande hastighets-

gräns. Det gäller vägar som har en skyltad hastighet på 30

km/h och de som har en skyltad hastighet på 110 km/h. I

fråga om 30-vägar innebär ca en tredjedel av bedöm-

ningama att försökspersonen angivit 30 km/h medan i stort

sett alla resterande bedömningar innebär att försöks-

personen anser att det är 50 km/h som är gällande hastig-

hetsgräns. När det gäller 110-vägar är det inemot 40%

av bedömningarna som faller på 110 km/h medan flertalet

resterande bedömningar innebär att försökspersonen anser

att det är 90 km/h som är gällande hastighetsbegränsning.

Det är uppenbart att de inre modeller - respektive därtill

hörande informella trafikzoner - försökspersonerna kan

tänkas ha avseende dessa hastighetsområden inte överens-

stämmer med de formella trafikzoner som väg- och trafik-
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ansvariga etablerat. En bristande överensstämmelse av detta

slag kan naturligtvis rent principiellt innebära ett trafik-

säkerhetsproblem. I vilken utsträckning resultaten i detta

experiment illustrerar arten och graden av ett sådant

problem är beroende av försökssituationens validitet. I

denna försökssituation har statiska och inte dynamiska

vägmiljöer studerats. Detta kan naturligtvis ha påverkat

försökspersonernas bedömningar, eftersom t.ex. annan

trafik, trafikmängder, andra trafikantgrupper etc., bör

påverka vilken hastighet man tror gäller på en vägsträcka.

Den bristande överensstämmelsen mellan försöksper-

sonernas bedömningar av gällande hastighetsbegränsning

och faktiskt skyltad hastighet illustreras även i de övriga

bearbetningar som utförts, t ex vilka vägar som utgör

respektive försökspersongrupps typväg för de fem olika

hastighetskategorierna. Ett annat exempel utgör översikten

av vilka vägsträckor som en majoritet i samtliga grupper

bedömt tillhöra samma hastighetskategori där exempelvis

fem av tolv vägsträckor är 30-vägar bland de sträckor där

man bedömt gällande hastighetsbegränsning vara 50 km/h

och fem av tio år 110-vägar och två 70-väga1 bland dem

man bedömt ha 90 km/h som gällande hastighetsgräns.

I redovisningen av försökspersonernas resultat har vi

konsekvent undvikit att beskriva olika grader av Överens-

stämmelse mellan försökspersonernas bedömningar och

faktiskt skyltad hastighet i värderande termer. Vi har inte

någon grund för att värdera försökspersonens resultat som

dåligt om överensstämmelsen är låg. Sett ur väg- och

trafikansvarigas synpunkt är det naturligtvis anledning till

bekymmer - eller borde vara det - att inte försöksperson-

erna i grupp 3 som har störst körvana är klart bättre än

övriga när det gäller att bedöma gällande hastighets-

begränsning. Blotta faktum väcker en rad frågor - både

intressanta och praktiskt relevanta. Skulle trafiksäkerheten

Öka om förarna lärde sig de formella trafikzonernas karak-

teristika bättre? Är de formella trafikzonerna utformade

enligt en logik eller systematik som dels går att urskilja i

väg- och trafikmiljön, dels kan förmedlas till trafikanterna?

Av resultatredovisningen framgår att det finns nio väg-

sträckor som majoriteten i grupp 1 - personer som just

inlett sin förarutbildning och inte kört mer än 300 mil -

inte kunnat hänföra till någon viss hastighetskategori. Att

grupp 1 .i detta avseende skiljer sig från de övriga två

grupperna med mer - eller i grupp 3 väsentligt mer -

erfarenhet kan tas som ett tecken på att någon form av inre

modeller, informella trafikzoner, etableras efter hand som

körerfarenheten ökar. Här kan man för att anknyta till

tidigare resonemang också tänka sig att de - även om de

etablerats tidigare - fortsätter att utvecklas. Man kan ju

exempelvis föreställa sig att karakteristika hos de inre

modeller som etableras närman åker med som passagerare

är av ett i viss mening annat slag än de som etableras i rollen

som förare.
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Att de inre modeller och därtill hörande informella

trafikzoner försökspersonerna kan tänkas ha har en mycket

påtaglig konsistens framgår av resultaten från den kvalita-

tiva analysen. Den visar att försökspersonerna genom-

gående verkar använda likartade kriterier när de bedömer

gällande hastighetsbegränsning till 30-, 50-, 70-, 90-

respektive 110 km/h för en viss vägsträcka. En elegant

illustration till detta utgör väg inom villaområde som

bedöms ha 30 km/h som gällande hastighetsbegränsning i

de fall vägen saknar trottoar, men 50 km/h i de fall det finns

en sådan.

5.4 Vidare forskning

Med hänsyn till vad som framkommit i denna rapport bör

följ ande vara av intresse att utforska:

° Komplettera båda de redovisade studierna med en för-

sökspersongrupp bestående av mycket erfarna

bilförare, eftersom det är möjligt att de försöks-

persongrupper som användes här skilde sig åt i allt för

liten utsträckning närdet gäller körerfarenhet.
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Med tanke på validitetsproblematiken skulle det vara

av intresse att genomföra samma experiment, men med

rörliga bilder istället för stillbilder. Man skulle alltså

använda filmade sekvenser av samma vägsträckor, där

resultatet kunde jämföras med det som redovisats här.

En möjlighet om man inte vill frångå stillbilder, är att

använda samma vägsträckor som i denna studie, men

med inslag av t ex fotgängare, cyklister, fordon etc. i

bilderna. Skulle vägmiljöerna fortfarande vara klart

åtskilda? Skulle det fortfarande inte finnas någon skill-

nad i försökspersongruppemas bedömningar? etc.

Låta en grupp trafiktekniker - experter - göra samma

bedömningar av gällande hastighetsgräns på olika väg-

sträckor som försökspersonerna i denna studie. Skulle

de klara sig bättre , eller är det kanske så att det i vissa

fall inte finns någon möjlighet att utifrån en stillbild

sluta sig till gällande hastighetsbegränsning?
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BHAGA 1

SID 1(4)

De 20 st fotografier av vägsträckor som användes vid matchning av vägsträckor

 

VägSträCka A: 30 lan/h Vägsträcka D: 70 km/h

 

Vägsträcka B: 50 kmñl Vägsträcka E: 50 km/h

 
Vägsträcka C: 70 km/h Vägsträcka F: 70 km/h
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BILAGA 1
SID 2 (4)

 

Vägsträcka G: 70 km/h Vägsträcka J: 70 km/h

 

Vägsträcka H: 70 kmm Vägsträcka K: 50 km/h

 

Vägsträcka I: 70 km/h Vägsträcka L: 50 km/h
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BHAGA 1

SID 3(4)

 

Vägsträcka M: 50 km/h Vägsträcka P: 30 km/h

 

Vägsträcka N: 70 km/h Vägsträcka Q: 30 km/h

 

Vägsträcka 0: 50 km/h Vägsträcka R: 50 km/h
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BHAGA 1

SID 4 (4) 

30 km/hVägstrackaT50 km/hVägsträcka S

RAPPORT 433VH



BILAGA 2
SID 1 (9)

De 50 st fotografier av vägsträckor som avnändes vid bedömningen av gällande hstighetsgräns på olika vägsträckor

   

VägSträCka b01370 lan/h Vägsträcka b04z90 km/h

 

Vägsträcka b02: 70 kkm/h Vägsträcka b05: 110 kIIVh

 
Vägsträcka b03: 50 km/h Vägsträcka b06: 90 km/h
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BHAGA 2

SID 2(9)

 

Vägsträcka b07: 70 km/h Vägsträcka MC: 70 kkm/h

 

Vägsträcka b08: 30 km/h Vägsträcka bllz 110 km/h

 
Vägsträcka b09:110 km/h Vägsträcka b12: 90 km/h
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BHAGA 2

SID 3(9)

 

Vägsträcka b13: 50 km/h Vägsträcka b16: 90 km/h

 

Vägsträcka b14: 110 km Vägsträcka b17: 50 km/h

 
Vägsträcka b15 : 30 km/h Vágsträcka b18: 70 km/h
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BHAGA 2

SID 4(9)

 

Vägsträcka b19: 90 km/h Vägsträcka b22: 30 km/h

 

Vägsträcka b20: 110 km/h Vägsträcka b23: 50 km/h

   
Vägsträcka b21: 50 km/h Vägsträcka b24: 30 km/h
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BHAGA 2

SID 5(9)

WWM

 

Vägsträcka b25 : 50 km/h Vägsträcka b28: 30 km/h

 

Vägsträcka b26: 110 km/h Vägsträcka b29: 50 km/h

 
Vägsträcka b27: 30 km/h Vägsträcka b30: 70 km/h
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BHAGA 2

SID 6(9)

 

Vägsträcka b31: 70 km/h Vägsträcka b34: 90km/h

 

Vägsträcka b32: 30 km/h Vägsträcka b35: 70 km/h

 

Vägsträcka b33: 50 km/h Vägsträcka b36: 90 km
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BILAGA 2
SID 7 (9)

 

Vägsträcka b37: 110 km/h Vägsträcka b40: 50 km/h

  

Vägsträcka b38: 110 km/h Vägsträcka b41: 50 km/h

 

Vägsträcka b39: 30 km/h Vägsträcka b42: 110 km/h
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BHAGA 2

SID 8(9)

 

sr4"k
Vägsträcka b46: 70 km/h

 

Vägsträcka b44: 70 km/h VägSträCka 1347: 110 km/h

 
Vägsträcka b45 : 90 km/h Vägsträcka b48: 30 km/h
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BHAGA 2

SID 9(9)

 

Vägsträcka b49: 30 km/h Vägsträcka b50: 90 km/h
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BHAGA 3

SID 1(1)

Instruktion, matchning av vägsträckor

Välkommen till Statens väg - och transportforskningsinstitut !!

Du skall idag delta som försöksperson i ett projekt som genomförs av Pedagogiska Institutionen i Uppsala i samarbete

med Statens väg - och transportforskningsinstitut. Innan vi beskriver meringående om vad Du skall göra idag vill vi först

tacka för Din medverkan.

Försöksbeskrivning:

På bildduken framför Dig kommer två bilder att visas bredvid varandra. Båda bilderna kommer att vara synliga i 5 sekunder.

När dessa sedan försvinner har Du 3 sekunder på Dig att svara innan nästa bildpar visas.

IHH ? ll
Din uppgift är att ta ställning till följande:

  

Du kommer körande som förare av en personbil i dessa trafiksituationen I vilken grad ställer trafiksituationerna

samma krav på Dig som bilförare ?

Ditt svar skall anges på en skala som sträcker sig från 0 till S.

0 = Jag anser att trafiksituationerna ställer helt Olika krav.

S = Jag anser att trafiksituationerna ställer exakt Samma krav.

När du bestämt Dig för ett svar fyller Du i detta i svarsprotokollet. Svaret skall anges med ett lodrätt streck. När Du fyller

i svarsrutorna skall Du gå uppifrån och ned, när sidan är ifylld är det bara att gå till nästa. Exempel på svarsprotokoll:
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BHAGA 4

SID 1(1)

Instruktion, bedömning av gällande hastighetsgräns på olika vägsträckor

Vi kommer att Visa ett antal bilder på olika trafiksituationer. På bildduken kommer Du att se en bild av en vägsträcka.

Bilden kommer att bytas ut med korta tidsintervall. Bilden kommer att vara synlig i 4 sekunder, när denna sedan försvinner

har Du 4 sekunder på Dig att svara.

Uppgiften består av följande moment:

1. Du skall bedöma vilken hastighetsgräns Du tror gäller på den visade vägsträckan.

2. Du skall på en skala från 1 - 6 ange Din grad av säkerhet av den ovan gjorda bedömningen.

Ringar Du t eX in talet 1 på skalan innebär detta att Du är mycket osäker på Ditt svar, ringar Du in talet 6 på skalan innebär

detta att Du är mycket säker på att Ditt svar är rätt.

När Du bestämt Dig för ett svar fyller Du i detta i den ruta som finns i svarsprotokollet. I svarsprotokollet finns det 50 st

svarsrutor, en för varje bild. När Du fyller i svarsprotokollet skall Du gå uppifrån och ned, när sidan är ifylld är det bara

att gå till nästa.

Exempel på svarsprotokoll:

 

Bild 1

    

Detta svar innebär att Du har bedömt den visade vägsträckan till 90 km/h och att Du är nästan helt säker på att det är rätt.
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BILAGA 5

SID 1 (1)
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BILAGA 6
SID 1 (4)

Bedömningar av gällande hastighetsgräns

Bedömningar av gällande hastighetsgräns. Fördelning efter grupptillhörighet på respektive Vägsträcka. Antal bedömningar,

bortfall, medelvärde och träffprocent. Grupp 1 högst 300 mil, grupp 2 ca 1500 mil, grupp 3 minst 7000 mil

60 70 80 90 110 ant. bortfall medelv. träff%

bedömn.

b08. 30 total 68

b08. 30 .1 16

b08. 30 .2 28

b08. 30 .3 24

b15. 30 total 68

b15. 30 .1 16

b15. 30 .2 28

b15. 30 .3 24

b22. 30 total 68

b22. 30 .1 16

b22. 30 .2 28

b22. 30 .3 24

b24. 30 total 67

b24. 30 .1 16

b24. 30 .2 28

b24. 30 .3 23

b27. 30 total 68

b27. 30 .1 16

b27. 30 .2 28

b27. 30 .3 24

b28. 30 total 68

b28. 30 .1 16

b28. 30 .2 28

28. 30 .3 24

30 total

2. 30 .1 16

32. 30 .2

. 30 .3

. 30 total

. 30 .1

. 30 .2

. 30 .3

30 total

30 .1

30 .2

30 .3

. 30 total

. 30 .1

. 30 .2

. 30 .3

50 total

. 50 .1

. 50 .2

. 50 .3

. 50 total

. 50 .1

. 50 .2
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b13. 50 .3

b17. 50 total

b17. 50

b17. 50

b17. 50

.1

.2

.3

b21. 50 total
b21. 50

b21. 50

b21. 50

.1

.2

.3

b23. 50 total
b23. 50

b23. 50

b23. 50

.1

.2

.3

b25. 50 total

b25. 50

b25. 50

b25. 50

.1

.2

.3

b29. 50 total
b29. 50

b29. 50

b29. 50

.1

.2

.3

. 50 total

.50

.50

.50

.1

.2

.3

50 total

.50

.50

.50

.50

.50

.50

70

. 70

. 70

.1

.2

.3

. 50 total

.1

.2

.3

. 70 total

.1

.2

.3

70 total

70

70

70

.1

.2

.3

. 70 total

.70

.70

.70

.1

.2

.3

. 70 total

.70

.70

.70

.1

.2

.3

. 70 total

.70

.70

.70

.1

.2

.3

70 total

\
1

N
N
M
H
H
M
Q
O
U
I
H

BILAGA 6

SID 2 (4)

ant.

bedömn.

24

68

16

28

24

68

16

28

24

68

16

28

24

68

16

28

24

68

16

28

24

68

16

28

4

medelv. träff%

38 3

49 1

48 75

50

49 17

 

VTI

41 7

97

93

100

95
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BILAGA 6

SID 3 (4)

1 10 ant. bortfall medelv. träff%

bedömn.

. 70 .1 16 80 43

. 70 .2 28 14 39

. 70 .3 24 4

. 70 total 67

. 70 .1 16 31

. 70 .2 27 14

. 70 .3 24 0 0

. 70 total 1 67 4

. 70 .1 . 15 33

. 70 .2 28 3 1

. 70 .3 24 4

. 70 total 68

. 70 .1 16 31

. 70 .2 28

. 70 .3 24

. 70 total 68

. 70 .1 16

. 70 .2 28

. 70 .3 24

. 90 total 68

. 90 .1 16

. 90 .2 28

. 90 .3 24

90 total 68

90 .1 16

. 90 .2 28

. 90 .3 4

. 90 total

. 90 .1

. 90 .2

. 90 .3

. 90 total

. 90 .1

. 90 .2

. 90 .3

. 90 total

. 90 .1

. 90 .2

. 90 .3

. 90 total

. 90 .1

. 90 .2

. 90 .3

90 total

90 .1

90 .2

. 90 .3

. 90 total

. 90 .1

. 90 .2

. 90 .3

90 total

. 90 .1

. 90 .2

. 90 .3
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BILAGA 6

SID 4 (4)

        

  
  

 

  

  

       
        

    

 

     
      
   

träff%    medelv.   bortfall  ant.

bedömn.

68

16

28

24

68

16

28

24

68

16

28

    

 

  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   

  
   

 

47   

   
  

b50. 90 total

b50. 90 .1

b50. 90 .2

b50. 90 .3

b05. 110 total

b05. 110 .1

b05. 110 .2

b05. 110 .3

b09. 110 total

b09. 110 .1

b09. 110 .2
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b09. 110 .3 9 24

bll. 110 total 17 68

b11. 110 .1 3 16

b11. 110 .2 6 28

b11. 110 .3 8 24

b14. 110 total 41 68

9 16    

      

110 .1

110 .2

110 .3

110 total

110 .1

b14.

b14.

b14.

b20.

b20.

28

24

68

16
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b20. 110 .2 17 28

b20. 110 .3 9 24

110 total 8 68
    

     
  
    
  
  
    
   

 

   
  
  

 

  
   
   

 

   

  

  
  
  
   
   
    

  

16_
\

110 .1

110 .2

110 .3
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110 total

. 110 .1
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. 110 total
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26.
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BILAGA 7
SID 1 (4)

Grad av säkerhet

Grad av säkerhet (gs) 1-6, där 1 står för att fp varit mycket osäker och 6 för att fp varit mycket säker i sin bedömning av

respektive visad vägsträcka. Fördelning efter grupptillhörighet på respektive vägsträcka. Antal bedömningar, bortfall,

medelvärde och standardavikelse. Gr.1 högst 300 mil, gr.2 ca 1500 mil, gr.3 minst 7000 mil.

ant. bortfall medelv.

bedömn.

68 6

16

28

24

68

16

28

24

68

16

28

24

67

16

28

23

68

16

28

24

68

16

28

24

68

16

28

4
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H N30 total

30 .1

30 .2

30 .3

. 30 total

. 30 .1

. 30 .2

. 30 .3

30 total

30 .1

30 .2

30 .3

30 total

. 30 .1

. 30 .2

. 30 .3

. 30 total

. 30 .1

. 30 .2

. 30 .3

30 total

30 .1

30 .2

30 .3

. 30 total

. 30 .1

. 30 .2

. 30 .3

. 30 total

. 30 .1

. 30 .2

. 30 .3

30 total

30 .1

30 .2

30 .3

. 30 total

9. 30 .1

9. 30 .2

9. 30 .3
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BHAGA 7

SID2 (4)

ant. bortfall medelv.

bedömn.

67 1

16

28

23

68

16

28

24

68

16

28

24

68

16

28

24

68

16

28

24

.1
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\7. 50 total

17. 50 .1

17. 50 .2

17. 50 .3

1. 50 total

1. 50 .1

1. 50 .2

1. 50 .3

50 total

. 50 .1

. 50 .2

. 50 .3

50 total

. 50 .1

. 50 .2

. 50 .3

. 50 total

. 50 .1

. 50 .2

. 50 .3

50 total

. 50 .1
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. 50 .3

50 total

. 50 .1

. 50 .2

. 50 .3

. 50 total
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. 50 .2

. 50 .3

. 70 total
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. 70 .2

. 70 .3

70 total
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70 .2

70 .3

. 70 total
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BILAGA 7
SID 3 (4)

ant. bortfall medelv.

bedömn.

28

24
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16
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15
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BILAGA 8

SID 1 (3)

Skattad hastighetsgräns

Skattad hastighetsgräns på respektive Vägsträcka i % för de tre grupperna.
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BHAGA 8

SID 2(3)

Grupp 2
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BHAGA 8

SID 3(3)

Grupp 3

  
  
  
   
  

 

  

   

   

    

 

      

   70 km/h

70 km/h

b03: 50 km/h

b04: 90 km/h

b05: 110 km/h

b06: 90 km/h

b07: 70 km/h

b08: 30 km/h

b09: 110 km/h

b10: 70 km/h

b11:110 km/h

b12: 90 km/h

b13: 50 km/h

b14:110 km/h

b15: 30 km/h

b16: 90 km/h

b17: 50 km/h

b18: 70 km/h

b19: 90 km/h

b20:110 km/h

21: 50 km/h

22: 30 km/h

23: 50 km/h

24: 30 km/h

25: 50 km/h

261110 km/h

27: 30 km/h

28: 30 km/h

29: 50 km/h

30: 70 km/h

1: 70 km/h

32: 30 km/h

33: 50 km/h

34: 90 km/h

35: 70 km/h

36: 90 km/h

37:110 km/h

38:110 km/h

39: 30 km/h

. 50 km/h

1: 50 km/h

2:110 km/h

3: 90 km/h

: 70 km/h

5: 90 km/h

: 70 km/h

7:110 km/h

: 30 km/h

9: 30 km/h

. 90 km/h

b01:

b02:   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  
   
  

 

   
  

 

  
  

 

   

 

  

  

  
      

   

  
   

    

   

   
   
   

 

    

  

 

  
  
  
   
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
   

      
   

 

   
   
   

   

  

  
      

   
   
  
   
   
   
   
   
   

  

   

   

  

 

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  
  

 

   

   

 

  

 

  

 

   

  
    
   
  

  

   

  

 

  
    
     
  

VTIRAPPORT 433




