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Förord 
Beställare av litteraturstudien har varit Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet, 
Köpenhamn. Liisa Hakamies-Blomqvist har varit projektledare och bistått med 
expertkunskap. Rapporten har författats av Gabriel Helmers (huvudansvarig för 
kapitel 1, 3–5 och 7) och av Per Henriksson (ansvarig för genomgången av littera-
turen, kapitel 6 samt beskrivningen av litteratursökningen, kapitel 2). Liisa 
Hakamies-Blomqvist har granskat och kompletterat texten ur ett trafikgeronto-
logiskt perspektiv.  

Sammanfattningen av rapporten har gjorts med syftet att i första hand vara ett 
stöd för väghållare och andra som har inflytande över utvecklingen av vägtrafik-
systemet. 

Förutom finansieringen av litteraturgenomgången från Vejdirektoratets sida, 
har Gabriel Helmers genomfört sin analys inom temaprojektet "Studium av sam-
banden mellan väg- och trafikmiljöutformning och trafikanters beteende" 
(VINNOVA).  

Författarna har också kunnat tillvarata synergieffekter från en parallell littera-
turstudie med Vägverket som uppdragsgivare (Hakamies-Blomqvist et al., 2004). 
Denna studie har haft sin fokus på äldre förares säkerhet. 

Ett stort tack riktas till Magdalena Öström, tidigare VTI-anställd, som genom-
fört sökningarna i litteraturdatabaserna, till Rein Schandersson, VTI, som var 
lektör vid granskningsseminariet. Stort tack riktas också till Gunilla Sjöberg och 
Anita Carlsson, VTI, för den slutliga redigeringen samt Bengt Jansson, VTI, som 
svarat för tryckningen av rapporten. 
 
Linköping januari 2004 
 
 
Liisa Hakamies-Blomqvist 
Projektledare 
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Förkortningar 
 
AASHTO American Association of State Highway and Transportation 
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Trafikmiljö för äldre bilförare. Analys och rekommendationer utifrån en 
litteraturstudie 
 
av Gabriel Helmers, Per Henriksson och Liisa Hakamies-Blomqvist 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Uppfattningen att äldre trafikanter är farliga trafikanter bör nu en gång för 
alla skrotas. All modern forskning visar att äldre bilförare inte skapar någon 
större risk för medtrafikanterna och att de inte råkar ut för fler olyckor än 
medelålders förare. Denna rapport är fokuserad på trafiksäkerhet och väg-
systemets tillgänglighet för de äldre samt på hur trafikmiljön bör vara ut-
formad. Fordonsutformning och informationsteknik i fordonet har däremot 
inte behandlats. 
 
Den litteratur, som denna rapport bygger på, har dels varit känd av författarna 
sedan tidigare och dels erhållits vid sökning i ett antal litteraturdatabaser. 
 
Den växande gruppen pensionärer och deras transportbehov 
Andelen äldre (65+) av befolkningen kommer att fördubblas från ca 15 % år 2000 
till ca 30 % år 2050. Samtidigt talar allt för att vi inte bara kommer att leva längre 
utan också vara friskare och mer aktiva. En allt väsentligare samhällsfråga blir då 
att se till att den stora gruppen äldre får sina transportbehov tillfredsställda på 
bästa möjliga sätt (OECD, 2001). 

Det mest rationella sättet för samhället att lösa denna uppgift, är att försöka se 
till att de äldre kan klara de flesta av sina transporter själva. Här har den egna 
bilen en viktig funktion att fylla. Genom att stimulera de äldre att fortsätta köra bil 
och samtidigt i så stor utsträckning som möjligt utforma vägens olika kompo-
nenter så, att de är väl anpassade till alla trafikanter (inklusive den stora gruppen 
äldre), skulle detta kunna förverkligas. På så sätt skulle man generellt kunna för-
bättra transporternas såväl tillgänglighet som trafiksäkerhet. Med god tillgäng-
lighet avses att kunna ta sig till den plats man önskar besöka i utsatt tid. Förbättrad 
tillgänglighet får man genom att minska svårighetsgraden hos föraruppgiften vid 
olika trafikförhållanden. Med trafiksäkerhet avses här minskad risk för att råka ut 
för en olycka.  
 
Vad vet vi idag om äldre bilförare och deras trafiksäkerhet?  
Sedan länge har man utifrån olycksstatistiken dragit slutsatsen att äldre trafikanter 
är farliga trafikanter, både för sig själva och för medtrafikanterna. Man har 
beskrivit detta så att risken för att råka ut för en olycka stiger brant med ökande 
ålder från ca 60 år och däröver. Problemet är att denna slutsats visat sig vara 
direkt felaktig.  

I senare analyser av olycksstatistik har man skiljt på två förhållanden. Den ena 
är risken att råka ut för en bilolycka. Den andra är risken för att skadas eller dödas 
när man väl råkat ut för en olycka. De nya analyserna visar nämligen att äldre 
bilförare inte har någon förhöjd risk att råka ut för en olycka. Vissa studier visar 
en litet förhöjd risk för äldregruppen, medan andra visar oförändrad eller t.o.m. en 
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något minskad risk jämfört med gruppen medelålders bilförare. (Analyserna är 
gjorda med normering mot körsträcka). Samtidigt visar dessa analyser att risken 
för bilförare och passagerare att skadas eller dödas, när en olycka väl inträffar, 
ökar med ökad ålder. Detta förklaras på ett närmast självklart sätt av att 
människans skörhet (dvs. att skadas vid yttre våld) ökar med ökande ålder och då i 
speciellt hög grad vid hög och mycket hög ålder.  

Risken ur ett folkhälsoperspektiv (antal dödade per 100 000 invånare per år) att 
dödas i trafiken minskar med ökad ålder från 18 år upp till ca 75 år. För de riktigt 
gamla och sköraste (75+) ökar denna risk igen, men denna riskökning ligger i 
första hand på fotgängar- och cykelolyckor och endast i liten utsträckning på 
bilförare och passagerare. Detta visar också att transport med bil är relativt säker 
för de äldre.  

Slutsatsen är att äldre bilförare inte råkar ut för fler olyckor än medelålders 
förare. Detta innebär något för samhället väsentligt, nämligen, att äldre bilförare 
inte skapar någon ökad risk för medtrafikanterna. När äldre trafikanter råkar ut för 
en olycka är däremot sannolikheten större än för medelålders och yngre att all-
varligt skadas eller dödas – en konsekvens av att vår ”skörhet” ökar med åldern. 
 
Förarens prestationsförmåga och trafiksäkerhet – två förklaringar 
En tidigare vanlig uppfattning till varför trafikolyckor inträffar var att vägen och 
trafiken ställer alltför stora krav på förarna. Genom att inte klara dessa krav 
utsätter vi oss för olycksrisker.  

Denna förklaringsteori har kallats ”offerteorin”. De bilförare som råkar ut för 
trafikolyckor är då ”offer” för ett trafiksystem som är för svårt för oss. Denna 
förklaringsmodell var allmänt vedertagen under perioden 1960–1980.  

”Offerteorin” satte fokus på studier av förares prestationsförmåga. Studierna 
visade ett klart mönster, nämligen, att gruppen äldre trafikanter inte presterade 
lika bra på olika uppgifter som gruppen unga och medelålders. Detta togs felaktigt 
som tecken på att gruppen äldre utgjorde ett stort trafiksäkerhetsproblem. 

Samtidigt genomfördes några stora studier som visade att bilförares presta-
tionsförmåga i olika avseenden inte hade något samband med risken att råka ut för 
trafikolyckor. Resultaten visade bl.a. att olycksrisken inte påverkades av om 
föraren hade bra eller dålig syn. Förare med god syn hade lika stor risk som 
förare, som hade en synskärpa, som nätt och jämt gjorde att de klarade kravet för 
körkort. Dessa resultat kunde inte förklaras av ”offerteorin”. 

Kärnan i den nya teori som växte fram var att trafikanten istället för att vara ett 
”offer” är situationens ”herre” genom att ständigt anpassa sin körning efter de 
förutsättningar hon har att klara den aktuella trafiksituationen. Har man t.ex. dålig 
syn eller är gammal kompenserar man detta på olika sätt. Ett sätt är att köra lång-
sammare, ett annat är att hålla större avstånd, ett tredje kan vara att inte köra i 
mörker eller i rusningstrafik osv. Föraren väljer på så vis själv svårighetsgraden 
hos köruppgiften så att hon alltid försöker ha en god säkerhetsmarginal. Föraren 
kör efter sin förmåga och kompenserar på så sätt för sina eventuella ”handikapp”. 
Denna förklaringsmodell kallas för ”kompensationsteorin”. 

Kompensationsteorin förutsäger att gruppen äldre bilförare inte har högre risk 
att råka ut för en trafikolycka än en motsvarande grupp medelålders bilförare. 
 
Förarålder, erfarenhet och risk att råka ut för en olycka 
Olycksstatistiken visar entydigt att de högsta olycksriskerna återfinns hos de 
yngsta och mest ovana förarna. Generellt är de största riskerna knutna till debut-
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åldrarna för att få köra moped, mc och bil. Med stigande ålder och erfarenhet ”lär 
man sig” att köra säkert – en förmåga vi behåller upp i hög ålder (OECD, 2001).  

Att köra bil säkert kan därför bäst beskrivas vara en förvärvad förmåga som 
förutsätter flerårig träning och erfarenhet. Denna förmåga innebär att man utan att 
reflektera över det, framför fordonet så att man hela tiden har en betryggande 
säkerhetsmarginal. Vår bedömning av äldre förares förmåga att köra säkert bör 
därför i första hand ligga på den äldre förarens körvana och mindre på ålders-
relaterade prestationsförsämringar. 
 
Fokus på tillgänglighet i stället för trafiksäkerhet 
Trots att ”offerteorin” ersatts av ”kompensationsteorin” har den förra fortsatt att 
påverka forskningens inriktning. Detta visar sig i den litteratur som vi fått vid vår 
litteratursökning. Den har till stor del varit inriktad på att kartlägga hur äldre 
trafikanters prestationsförmågor har varit jämfört med motsvarande yngre 
gruppers. Resultaten visar ett generellt mönster. De äldre som grupp har så gott 
som alltid något sämre resultat t.ex. längre reaktionstider, kortare upptäckts- och 
läsavstånd, flera misstag när det gäller att förstå innebörden hos vägmärken osv.  

Sådana resultat har varit en del av den empiriska basen för att man felaktigt 
beskrivit äldres bilförares trafiksäkerhet som ett växande och i det närmaste 
olösligt samhällsproblem. 

”Kompensationsteorin”, som bygger på att föraren oberoende av prestations-
förmåga kör så att hon hela tiden har en säkerhetsmarginal, är den teori som 
hittills bäst förklarar varför äldre bilförare (med försämrad prestationsförmåga) 
inte råkar ut för fler olyckor (normerat efter körsträcka) än erfarna yngre och 
medelålders förare.  

Eftersom äldre bilförares och passagerares trafiksäkerhet är förhållandevis god 
finns det anledning att i högre utsträckning fokusera på biltransporternas tillgäng-
lighet för de äldre. Otaliga studier visar att äldre bilförare ofta väljer att avstå från 
en planerad och önskad biltur då förhållandena (vägutformning, trafik, väder, 
mörker, etc.) inte varit de bästa. För att förbättra tillgängligheten fordras generella 
åtgärder som syftar till att göra bilkörning enklare för alla (vilket inkluderar de 
äldre).  
 
Effekter av ett normalt åldrande 
Resultatet av litteraturstudien och vår analys visar att äldregruppen fungerar som 
de medelålders och yngre grupperna men med en något nedsatt prestationsnivå. 
Detta visar sig t.ex. i att de äldre reagerar litet långsammare, att de behöver litet 
längre tid på sig för att fatta beslut, att de är mer bländningskänsliga, att de har 
kortare läsavstånd till vägmärken, att de behöver mera ljus och mindre bländning 
för att se i mörkertrafiken, att de behöver synobjekt i trafiken med större symboler 
och kontraster. De äldre har också ett något förminskat perifert funktionellt 
synfält, de är sämre på att ta in och behandla information från flera samtidiga 
informationskällor, de klarar sökuppgifter sämre, de har försämrad orienterings-
förmåga och de är också lättare uttröttbara. Kort sagt, gruppen äldre förare (med 
ett normalt åldrande) fungerar som medelålders förare men med den gradskill-
naden att de har litet svårare att behärska särskilt svåra situationer.  

Samtidigt har äldre bilförare som grupp egenskaper som gör att de i vissa 
avseenden kan betraktas vara ideal för de yngre. Äldre förare kör inte för fort, kör 
inte berusade och kör inte trötta alls i samma utsträckning som yngre.  
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Hur gammal är den äldre trafikanten? 
Frågan är då vilken ålder den äldre trafikanten skall ha uppnått för att det skall 
vara meningsfullt att studera prestationsförsämringarna och vilka konsekvenser 
dessa bör få på körvanorna och har på olycksmönster och trafiksäkerhet. Denna 
fråga är inte helt lätt att besvara. Mycket talar för att en frisk äldre trafikant klarar 
trafiken bra, åtminstone upp till en ålder av 75–80 år. Av denna anledning borde 
effekter av åldrande på trafikantbeteenden i första hand studeras för gruppen  
75-åringar och äldre.  
 
Prestationsförmåga hos gruppen och den enskilde individen 
När man studerar hur olika prestationer varierar inom varje åldersgrupp finner 
man en stor variation mellan individerna i varje sådan grupp. Lägger man presta-
tionsfördelningarna för olika åldersgrupper över varandra finner man att dessa till 
stor del är överlappande. Detta innebär att en individ med hög ålder kan ha bättre 
prestation än medelprestationen för en ung åldersgrupp. Man kan därför aldrig 
uttala sig om en individs prestationsnivå enbart utifrån hennes ålder.  

Generellt kan sägas att spridningen i prestationerna hos en åldersgrupp ökar 
med stigande ålder. Detta innebär att skillnaden mellan gruppen högpresterande 
och gruppen lågpresterande inom varje sådan åldersgrupp ökar ju äldre ålders-
gruppen är. 
 
Effekter av åldersrelaterade sjukdomar 
Som en effekt av sjukliga åldersförändringar kan hela funktioner mer eller mindre 
falla bort. Man kan då tala om att kvalitativa skillnader finns i sättet att fungera. 
Ett exempel på detta är starkt försämrad syn (blindhet), som då innebär att den 
drabbade inte kan klara att utföra ett stort antal ”normala” aktiviteter. Ett annat är 
starkt försämrad kognitiv förmåga (demens), som likaså innebär bortfall av nöd-
vändiga funktioner för att kunna leva ett självständigt liv. Sådana förändringar 
innebär att den drabbade inte kan köra bil. 
 
Prestationsförmåga och beslut att fortsätta köra bil 
”Kompensationsteorin” förutsäger att när prestationsförmågan går ner så kompen-
serar man detta på olika sätt t.ex. genom att köra mindre och kanske bara i dags-
ljus och på vägar som man känner väl. Till slut kanske man bara kör till affären 
för att handla. Nästa steg är att helt sluta köra bil.  

I vissa länder testas äldre bilförare för att få behålla körkortet. De som klarar 
testen dåligt får inget nytt körkort. Man har då sorterat ut de äldre förarna med 
högst risk enligt ”offerteorin”. Problemet med denna testverksamhet är att man 
inte har kunnat påvisa några positiva effekter på trafiksäkerheten (ett utfall som 
korrekt prediceras av ”kompensationsteorin”). 

När det gäller bilförare drabbade av demens är däremot erfarenheten den att 
kompensationsteorin inte tycks fungera lika väl, eftersom den drabbade ofta inte 
är medveten om sitt handikapp. Samtidigt innebär demenssjukdomen att den 
drabbade får tilltagande svårigheter att orientera sig också i närmiljön. Detta 
innebär i sin tur att bilkörningen inskränks alltmer och är aktuell för allt kortare 
sträckor. Exponeringen för trafik kan därför förväntas vara mycket liten för den 
manifesta demensgruppen. 
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Förenkling av föraruppgiften 
De åtgärder i trafikmiljön, som syftar till såväl bättre trafiksäkerhet som till-
gänglighet för äldre trafikanter, kan delas in i tre typer. Den första typen av åtgärd 
syftar till att underlätta förarens förståelse av och orientering i trafikmiljön genom 
förbättrade syn- och belysningsbetingelser. Belysningsbetingelserna är speciellt 
viktiga i mörkertrafiken. Åtgärden innebär att man skall försöka få: a) vägbanor 
med hög grad av diffus och låg grad av speglande ljusreflexion också i väta, b) 
minskad bländning från mötande fordon och störande ljuskällor invid vägen och 
c) vägbelysning utan bländande armaturer. Den andra typen består av åtgärder för 
att förbättra möjligheterna för bilföraren att upptäcka och avläsa vägmärken, 
vägmarkeringar och trafiksignaler. Åtgärderna innefattar val av material, väg-
märkens storlek samt dess placering längs vägen. Den tredje typen utgörs av 
åtgärder som omfattar själva vägrummets utformning och vägens design. Dessa 
åtgärder syftar till att utforma vägen så, att den uppfyller trafikantens omedvetna 
förväntningar på hur den kommer att fortsätta. Vägen skall också utformas så att 
den inte kan missförstås, utan att den istället underlättar för trafikanten att få en 
korrekt uppfattning om vägens funktion och hur man skall uppträda på vägen. 
Konkreta exempel på den tredje typen av åtgärd är: a) förvarning i god tid om 
vilka vägval som är möjliga att göra i den korsning man närmar sig och b) 
separata körfält för vänstersvängande fordon i en korsning. Alla tre typerna av 
åtgärder ovan syftar till att förenkla och underlätta förarens informationsprocess. 

En generell kritik man kan rikta mot dagens vägmiljöer är att de i stor utsträck-
ning har en vägvisning, som förutsätter att bilföraren redan känner vägen eller 
gatan väl. Den bilförare som däremot kör vägen för första gången finner ofta inte 
den information hon behöver. Äldre behöver mer information för att fatta ett 
beslut och tar mer tid på sig för att välja det lämpligaste alternativet. Så länge 
denna tid finns, är det inga problem, utan det är när för höga hastigheter "tvingas" 
på den äldre bilföraren som kritiska situationer kan uppstå. Vägvisnings-
informationen, liksom den övriga informationen i vägmiljön, bör kunna utvärde-
ras. Detta skulle kunna göras med hjälp av en dimensionerande trafikant. En sådan 
skulle lämpligen kunna vara en erfaren bilförare i övre medelåldern (60–65 år) 
som kör i en okänd trafikmiljö.  

God skyltning och vägvisning ställer också krav på hur själva vägen är ut-
formad. För många vägval och manövrer (körfältsbyten) på en alltför kort sträcka 
innebär att särskilt den trafikant som är ovan i trafikmiljön kommer i svårigheter.  

God gatubelysning krävs för trafikantens orientering i komplicerade trafik-
miljöer, i områden där många fotgängare uppehåller sig samt där föraren har ett 
vägval att göra.  

När det gäller FoU inom området vägmiljö finns ett stort men dåligt tillgodo-
sett behov av att uthålligt studera vilka överordnade utformningsprinciper, som 
kan formuleras för goda trafikmiljöer. Här bör man anlägga ett helhetsperspektiv 
på hela vägrummets utformning. 
 
Sammanfattande slutsatser för utformning av väg och vägmiljö 
I rapportens avsnitt 6 refereras ett stort antal studier där olika konkreta utförande 
av komponenter i vägmiljön utvärderats utifrån äldre bilförares behov. För 
detaljerade beskrivningar och resultat av dessa studier hänvisas till detta avsnitt. 
Här skall dock pekas på svårigheten att dra korrekta generella slutsatser av dessa 
utvärderingar. Anledningen är att utvärderingarna i de allra flesta fall inte gjorts 
för att testa utformningsprinciper. Resultaten är därför direkt avhängiga av det 
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konkreta utförandet av varje försök. De kan av denna anledning inte på ett 
objektivt sätt knytas till några utformningsprinciper. Detta innebär att man heller 
inte får dra några generella (vetenskapligt) hållbara (objektiva) slutsatser i 
efterhand. Nedan görs dock ett försök till en (subjektiv) sammanfattning. 
 
Vägmärken 
Upptäckbarhet och läsbarhet bör optimeras genom större text, bättre utformade 
symboler (med låg spatial frekvens), lagom luminans (i mörkertrafik), god 
kontrast, en ”lugn” bakgrund (om nödvändigt med bakgrundstavla) samt en 
korrekt placering i vägmiljön (gärna genom upprepning) för att trafikanten skall 
kunna tillgodogöra sig informationen i god tid innan hon måste handla.  

I en väl utformad och konsekvent vägmiljö skall det finnas en hög grad av 
överlappande och samstämmig information hos vägmiljöns olika informations-
källor. Detta innebär t.ex. att informationen hos vägmärkena skall understödjas av 
informationen från det övriga vägrummet. Den högsta tillåtna hastigheten på 
vägen skall visas av vägmärkena och understödjas av vägrummets utseende och 
vägens design. 

Generellt uppfattas innebörden av vägmärken med en väl utformad symbol på 
ett längre avstånd jämfört med motsvarande textvariant. Det beror på att goda 
symboler innehåller element med ”grova” konturer och med en stor separation 
mellan olika delar av symbolen. Detta resulterar i en "tydlig gestalt”. Med andra 
ord innebär detta, att symbolerna har en låg spatial frekvens. En låg spatial 
frekvens är generellt en viktig egenskap för läsbarhet på stort avstånd. Detta gäller 
i särskilt hög utsträckning för äldre trafikanter. 

Vägmärken skall ha god läsbarhet under skiftande ljus- och belysningsför-
hållanden – i såväl dagsljus som mörker och under mörker i såväl helljus som 
halvljus, det senare i både väl upplysta som mörka omgivningar (t.ex. citykärnor 
och ren landsbygd). Detta kräver att vägmärken vid avläsningen skall ha en 
”lagom” hög luminans förutom en god kontrast mellan symboler och bakgrund. 
Nya effektivare reflexmaterial för vägmärken innebär idag att luminansen hos 
vägmärken ofta är för hög. Problemet gäller särskilt lokaliseringsmärken som ofta 
har en mycket stor retroreflekterande yta, vilket innebär att alltför mycket strål-
kastarljus reflekteras tillbaka mot föraren i mörkertrafik. Detta orsakar inte bara 
en dålig läsbarhet hos vägmärket genom överstrålande bländning utan också en 
försämrad synbarhet av själva vägen. Dessa effekter av bländning är speciellt 
besvärande för gruppen äldre trafikanter. Av detta skäl finns anledning att ifråga-
sätta nuvarande utformning av lokaliseringsmärken.  

Vägmärken skall vara så placerade längs vägen att de med hög sannolikhet 
avläses av föraren. Detta innebär att de skall stå där föraren börjar få behov av 
informationen och därför söker efter den. 
 
Variabla vägmärken (VMS) 
Man har undersökt vilken av de tre teknikerna fiberoptik, LED och "flip disk" 
(bläddertavla) som fungerade bäst. Endast små åldersberoende skillnader i 
läsbarhet under dagsljus och mörker har erhållits. De äldre hade genomgående 
kortare läsavstånd.  

I en studie konstaterades att läsbarheten av VMS kunde förbättras i mörker 
genom att reducera luminansen hos skyltens element och öka bakgrundens 
luminans. 
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Trafiksignaler 
För bästa synbarhet fordras en bakgrundsskärm för signalerna. Åtgärden anses 
vara befogad i komplexa trafikmiljöer samt då signalen ses mot himlen. 

De rekommendationer som ges i Floridas "Äldre trafikanters program" an-
gående trafiksignaler handlade om större signaler, bättre placering i synfältet och 
bättre underhåll. Vägutformning, signalutformning och signalplacering skall ut-
göra en helhet som minimerar risken för att föraren skall kunna misstolka inne-
börden av signalen. 
 
Vägmarkeringar 
För god synbarhet hos vägmarkeringar fordras både hög luminans, hög kontrast 
mot vägbanan och stor yta (COST 331, 1999). 

Vägmarkeringars synbarhet i fordonsljus och väta kan förbättras genom att 
utföra dem med texturerad yta. Vid intervjuer av äldre i fokusgrupper har man 
önskat bättre underhåll av vägmarkeringarna. Detta bör ses mot bakgrunden, att 
vägmarkeringar slits ner och får dålig och till slut ingen synbarhet. 
 
Åtgärder i korsningar 
Eftersom äldre bilförares svårigheter är koncentrerade till korsningar borde 
speciell omsorg läggas vid utformningen av dessa. Vägkorsningar bör behandlas 
och utvärderas som ”helheter” som var och en är sammansatt av ett stort antal 
olika komponenter: vägmärken, vägmarkeringar, trafiksignaler, körfält, kors-
ningens fysiska utformning etc. Vägkorsningen skall generellt vara utformad så 
att den har en tydlig funktion så att trafikanten förstår hur man skall köra i kors-
ningen. Föraren måste kunna se korsningen på långt avstånd och på så sätt kunna 
orientera sig. Detta innebär att korsningen inte får ligga på en konvex vertikal-
kurva (krön) utan bör ligga på plan väg eller i en svag svacka.  

Den förbättring av trafiksignaler i korsningar som föreslogs i fokusgrupp-
intervjuer var bl.a. trafikljus både ovanför och bredvid körfälten. Man ansåg 
vidare att skyltars storlek och bokstavsstorlek skall utgå från de äldres behov och 
att portalskyltning och skyltar uppströms borde finnas i starkt trafikerade kors-
ningar. Man efterfrågade också retroreflekterande text och symboler på icke 
retroreflekterande bakgrunder, fler profilerade markeringar på vägbanan samt 
vägmarkeringar och skyltar för körfält med svängande trafik. 

Äldre (65+) har svårare än yngre att tolka om vänstersvängande trafik har 
separat signalreglering ("skyddade" vänstersvängar; oftast angivet med en grön 
pil) eller om det kunde förekomma konflikter med andra trafikströmmar ("tillåtna" 
vänstersvängar; i regel en grön cirkel som signalbild). Förutom åldersskillnaden, 
konstaterades att såväl den yngre som den äldre gruppen inte hade en acceptabel 
förståelse av signaler för skyddade resp. tillåtna vänstersvängar. 

Korsningar bör utformas så att svårighetsgraden vid körning genom korsningen 
blir så liten som möjligt. En god fysisk utformning innebär därför: a) att vägarna i 
korsningen skall korsa varandra under rät vinkel, b) att korsningarna har vänster-
svängskörfält av tillräcklig längd samt c) att vänstersvängskörfälten bör vara sido-
förskjutna mot körfältet för mötande trafik (dvs. ha ”positiv offset”). Det senare 
för att säkerställa god sikt i riktning mot mötande trafik.  
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Åtgärder på länkar 
Äldre har svårare än andra att avläsa vägmärken under landsvägskörning. Äldre 
bilförare är också mer känsliga för andra "störande" inslag i omgivningen när de 
söker efter information på vägmärken. I mörker har de äldre större svårigheter än 
yngre att se vägmärken nära starka ljuskällor. Samtidigt inträffar förhållandevis få 
olyckor med äldre bilförare på länk.  

Tidigare skyltning inför avfarter efterfrågades i fokusgruppintervjuer. Detta tas 
också upp i australiska rekommendationer.  

Avläsning av vägmärken kan underlättas genom en bättre placering av väg-
märkena (genom reviderade anvisningar för skyltplacering), förbättrad utformning 
av vägmärken samt att själva vägmiljön innehåller överlappande information. 
 
Några överordnade utformningsprinciper  
Principerna med förklarande text och exempel finns i avsnitt 7. 
 
a) Väg skall byggas med en för trafikanten uppenbar och entydig funktion och i 

ett standardiserat utförande så, att trafikantens förväntningar på vägens fort-
sättning och på medtrafikanternas beteenden bekräftas. 

b) Vägmiljön skall utformas så att den innehåller så mycket redundant 
information (= överlappande, samverkande, parallell information) som möj-
ligt. Detta innebär att alla informationskällor i trafikmiljön skall ”säga samma 
sak”. 

c) En standardiserad vägmiljö som innehåller redundant information skapar dels 
korrekta förväntningar hos bilföraren och dels goda förutsättningar för en 
effektiv informationsinhämtning. 

d) Väg skall utformas så att trafikanten ges tillräcklig tid att utföra en krävande 
uppgift eller en manöver i taget. 

e) Vägkorsningar och trafikplatser skall utformas så att trafikanten utan svårighet 
förstår korsningens utformning och funktion. Trafikanten skall hela tiden 
se/uppleva var hon befinner sig i korsningen. Detta är två viktiga förutsätt-
ningar för att trafikanten skall kunna göra korrekta vägval i korsningen eller i 
trafikplatsen.  

f) Väg skall utformas så att förarens arbetsbelastning varken blir för hög eller för 
låg. Konkret innebär detta att belastningen i korsningar och i trafikplatser skall 
minskas och belastningen mellan korsningar (dvs. på länk) öka. (Se också d) 
ovan.) 

g) Vägmärken skall stå i de positioner utefter vägen där trafikanten är i behov av 
informationen och därför tar sig tid att avläsa den. 

h) Att finna vägen till resans mål är en strategisk problemlösningsuppgift. Detta 
innebär att vägvisningsinformationen måste vara konsekvent samt logiskt och 
hierarkiskt uppbyggd. 

i) Vägens informationssystem för förarens taktiska beslut (vägvisning, väg-
märken, trafiksignaler, spärrlinjer, etc.) skall kunna avläsas och tolkas på till-
räckligt långa avstånd. Vägmarkeringar och vägkantstolpar skall för förarens 
operationella beslut på motsvarande vis ge otvetydig information i tillräckligt 
god tid för kontroll av fordonets sidoläge. 



 

VTI rapport 493 15 

Traffic environment for older drivers. An analysis and recommendations 
based on a literature survey 
 
by Gabriel Helmers, Per Henriksson and Liisa Hakamies-Blomqvist 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 
 
 
Summary 
It is time to finally drop the idea that old drivers are dangerous drivers. All 
modern research shows that old car drivers are not involved in more 
accidents than middle-aged drivers and they do not create an increased risk 
for other road users. This report focuses on road traffic safety and the 
accessibility of the road system for older people, and on how the traffic 
environment should be designed. On the other hand, the design of vehicles 
and information technology in the vehicle have not been discussed. 
 
 
The numerically increasing group of retired people and their transport 
requirements 
The proportion of older people (65+) in the population will double from about 
15% in the year 2000 to about 30% in the year 2050. At the same time, the 
indications are that we will not only live longer, but we will also be more healthy 
and more active. An ever-more important social question is therefore to ensure 
that the large group of older people have their transport requirements satisfied in 
the best possible way (OECD, 2001). 

The most rational way for society to solve this task is to ensure that older 
people can deal with most of their transport requirements themselves. In this 
context, the private car has an important function to fulfil. By stimulating older 
people to continue driving, and at the same time, to as large an extent as possible, 
designing the various components of the roads so that they are well adapted for all 
road users (including the large group of older people) this could be realised. In 
this way, it would be possible to improve both accessibility of transport and road 
traffic safety. By good accessibility is meant being able to get to where one wants 
to go in the allotted time. Improved accessibility can be obtained by reducing the 
degree of difficulty of driving in various traffic conditions. In this context, road 
traffic safety means reduced risk of being involved in an accident.  

 
What do we know at present about older car drivers and their road traffic 
safety?  
For a long time, the conclusion has been drawn, on the basis of accident statistics, 
that older road users are dangerous road users, both for themselves and for other 
road users. This has been described in such a way that the risk of being involved 
in an accident increases sharply at increasing age from 60 years of age and 
upwards. The problem is that this conclusion has been shown to be completely 
wrong.  

In subsequent analyses of accident statistics, two sets of circumstances have 
been separated from one another. The first is the risk of being involved in a car 
accident. The second is the risk of being injured or killed when one has been 
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involved in an accident. The new analyses mainly show that older car drivers do 
not have an increased risk of being involved in an accident. Certain studies show a 
slightly increased risk for the older group, while others show an unchanged or 
even a somewhat reduced risk compared with the group of middle-aged car 
drivers. (The analyses are made with standardisation of distances driven.) At the 
same time, these analyses show that the risk of car drivers or passengers being 
injured or killed when an accident does occur increases with increased age. This is 
explained by the more-or-less self-evident reason that people’s frailty (i.e., being 
injured by external force) increases with increasing age, and to an especially great 
extent at advanced or very advanced age.  

The risk from a public health perspective (number killed per 100,000 
inhabitants per year) of being killed on the roads declines with increasing age 
from 18 up to 75 years of age. For the very old and most frail (75+), this risk 
increases again, but the increase of risk primarily applies to accidents involving 
pedestrians and cyclists, and only to a small extent to car drivers and passengers. 
This also shows that transport by car is relatively safe for older people.  

The conclusion is that older car drivers are not involved in more accidents than 
middle-aged drivers. This has important ramifications for society, namely that 
older car drivers do not create an increased risk for other road users. However, 
when older road users are involved in an accident, the probability is greater that 
they may be seriously injured or killed than it is for middle-aged or younger road 
users – a consequence of our ”frailty” increasing with age. 

 
Drivers’ performance and road traffic safety – two explanations 
An earlier common perception as to why traffic accidents occur was that roads 
and traffic were too demanding for the drivers. Because we could not satisfy these 
demands, we exposed ourselves to the risk of accidents.  

This explanatory theory has been called the ”victim theory”. Those car drivers 
who are involved in road traffic accidents are thus ”victims” of a traffic system 
that is too difficult for us. This explanatory model was generally accepted during 
the period 1960–1980.  

The “victim theory” focused on studies of the performance of drivers. The 
studies showed a clear pattern, which was that the group of older road users did 
not perform various tasks as well as did the young and middle-aged groups. This 
was incorrectly interpreted as a sign that the older group constituted a 
considerable road traffic safety problem. 

At the same time, some large studies were carried out that showed that the 
performance of drivers, in various respects, did not have any connection with the 
risk of being involved in a road traffic accident. The results showed such things as 
the risk of accidents not being affected by whether the driver had good eyesight or 
bad eyesight. Drivers with good eyesight had the same risk as drivers who had a 
visual acuity that only just enabled them to satisfy the requirements for a driving 
licence. This result could not be explained by the “victim theory”. 

The core of the new theory that emerged was that, instead of being a ”victim”, 
the road user is the ”master” of the situation, by continually adapting her driving 
in accordance with the conditions she has to cope with in the traffic situation in 
question. For example, if one has bad eyesight or is old, one compensates for this 
in various ways. One way is driving more slowly, another is keeping at a greater 
distance from the vehicle in front, a third can be to avoid driving in the dark or in 
rush-hour traffic, etc. In this way, the driver herself chooses the degree of 
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difficulty for the task of driving so that she always tries to have a good safety 
margin. The driver drives in accordance with her ability, and in this way, 
compensates for any ”handicap”. This explanatory model is called the 
”compensation theory”. 

The compensation theory predicts that the group of older car drivers does not 
have a higher risk of being involved in a traffic accident than does the equivalent 
group of middle-aged car drivers. 

 
Drivers’ age, experience and risk of being involved in an accident 
Accident statistics show unambiguously that the highest risks of being involved in 
accidents apply to the youngest and most inexperienced drivers. In general, the 
greatest risks are connected to the ages at which one can first drive a moped, 
motorcycle or car. With increasing age and experience, one ”learns” to drive 
safely – an ability we retain to an advanced age (OECD, 2001).  

Driving a car safely can therefore best be described as an acquired ability, 
which requires several years of training and experience. This ability means that 
the driver without effort adapt to the traffic situation with an adequate safety 
margin. Our assessment of the ability of older drivers to drive safely should 
therefore be primarily concerned with the driving habits of the older drivers, and 
should put less emphasis on age-related deterioration of performance. 
 
Focus on accessibility instead of on road traffic safety 
Because road traffic safety for older car drivers and passengers is relatively good, 
there is reason to focus, to a greater extent, on the accessibility of car travel for 
older people. Innumerable studies show that older car drivers often choose not to 
undertake a planned or required car journey when the circumstances (road design, 
traffic, weather, darkness, etc.) are not at their best. In order to improve 
accessibility, general measures are required which are directed towards making 
car driving easier for everybody (including the elderly).  

 
Effects of normal ageing 
The results of studying the literature and of our analysis show that the group of 
older people functions in the same way as the middle-aged and younger groups, 
but with somewhat reduced performance. This manifests itself in such things as 
the elderly reacting somewhat more slowly, that they need a little more time to 
make decisions, that they are more sensitive to dazzle, that they have a shorter 
reading distance as regards road signs, that they need more light and less dazzle to 
see traffic in the dark, that they need visible objects in traffic with larger symbols 
and contrasts. Older people have a somewhat reduced peripheral functional field 
of vision, they are not as good at receiving and dealing with information from 
several simultaneous sources of information, they are not as good at searching, 
they have reduced orientation ability and they also get tired more easily. In short, 
the group of older drivers (with normal ageing) function in the same way as 
middle-aged drivers but with a difference of degree in that they have slightly more 
difficulty in controlling especially difficult situations.  

At the same time, older car drivers as a group have qualities which, in certain 
respects, can be considered ideal qualities for drivers in general. Older drivers do 
not drive as fast, they do not drive when they are drunk and they do not drive 
when they are tired to anything like the same extent as do younger drivers.  
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How old is the older road user? 
The question then is, what age the road user should have reached for it to be 
worthwhile to study performance impairments and what consequences these 
should have as regards driving habits and as regards accident patterns and road 
traffic safety? 

This question is not all that easy to answer. There are many indications that a 
healthy older road user operates well in traffic at least up to an age of 75–80 
years. For this reason, effects of ageing on road user behaviour should, to start off 
with, be studied for the group of those aged 75 and over.  

 
Performance of the group and of the individual 
When one studies how different performance varies within each age group, one 
finds considerable variation between the individuals in each such group. If one 
superimposes the distribution of performance for each age group on one another, 
one finds that they overlap to a considerable extent. This means that an individual 
of advanced age can have better performance than the average performance of a 
young age group. For this reason, one cannot express oneself concerning the 
performance level of an individual only on the basis of her age.  

In general, it can be said that the spread of performance within an age group 
increases with increased age. This means that the difference between the high 
performance group and the low performance group within each such age group, 
increases the older the age group is. 

 
Performance ability and decision to continue driving 
The ”Compensation theory” predicts that when performance goes down, one 
compensates for this in various ways, for example, by driving less and perhaps 
only in daylight and on roads with which one is very familiar. Eventually, 
perhaps, one only drives to the store in order to shop. The next step is to stop 
driving entirely.  

In certain countries, older car drivers have to undergo a test in order to retain 
their driving licence. Those who do not pass the test well do not have their driving 
licence renewed. In this way, the older drivers with the highest risk, in accordance 
with the “victim theory”, have been screened out. The problem with this test 
activity is that it has not been shown to have any positive effects on road traffic 
safety (a result which is correctly predicted by the ”compensation theory”). 

On the other hand, as regards car drivers who are affected by dementia, 
experience is that the compensation theory does not seem to function as well, as 
those affected are often not aware of their handicap. At the same time, dementia 
means that those affected have also increasing difficulty familiarising themselves 
in their immediate surroundings. This in turn means that car driving is further 
restricted, and is only used for shorter and shorter journeys. Exposure to traffic 
can therefore be expected to be very minor for the group that has obvious 
dementia. 
 
Simplification of the task of driving 
Those measures in the traffic environment which are intended both to improve 
road traffic safety and accessibility for older road users can be divided into three 
types. The first type consists of measures that have the purpose of making it easier 
for the driver to understand the traffic environment and orientate in it, by means 
of improved visible and lighting conditions. The lighting conditions are especially 
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important as regards driving in the dark. Measures involve trying to obtain a) 
carriageways with a high degree of diffuse light reflection together with a low 
degree of mirrored light reflection, also in wet conditions, b) reduced dazzle from 
oncoming vehicles and troublesome light sources next to the road, and c) public 
lighting without dazzling fittings. The other type consists of measures for 
improving the possibilities for the car driver to notice and read road signs, road 
markings and traffic signals. These measures comprise choice of material, size of 
road signs and their location along the road. The third type consists of measures 
which cover the actual shape of the road space and the design of the road. These 
measures are intended to form the road in such a way that it fulfils the 
unconscious expectations of the road user as to how the road will continue. The 
road should also be designed in such a way that it cannot be misunderstood, but 
instead help the road user to have a correct understanding regarding the function 
of the road and how one should behave on it. Concrete examples of the third type 
of measure are, a) sufficient advanced warning of which choices of route are 
possible at the road junction one is approaching, and b) separate traffic lanes for 
vehicles turning left at a junction. All three types of measure above are intended 
to make the information process of the driver easier. 

As regards research and development within the road environment area, there 
is a considerable requirement for persistent study as to what superior design 
principles can be formulated for good traffic environments, but this requirement is 
insufficiently satisfied. Here, one should have a holistic approach regarding the 
design of the entire road space. 
 
Overall conclusions regarding the design of roads and road environments 
In Section 6 of the report, reference is made to a large number of studies, in which 
concrete execution of components in the road environment are evaluated on the 
basis of the requirements of older car drivers. For detailed descriptions and results 
of these studies, please see this Section. It should, however, be pointed out here 
that it is difficult to come to correct general conclusions on the basis of these 
evaluations. The reason is that the evaluations, in most cases, are not made in 
order to test design principles. The result is therefore directly dependent on the 
concrete execution of each test. For this reason, they cannot be connected to any 
design principles in an objective way. This also means that one should not draw 
any general (scientifically), valid (objective) conclusions afterwards. However, an 
attempt to come to a (subjective) conclusion is given below. 
 
Road signs 
Ease of detection and legibility should be optimised by means of larger text, better 
designed symbols (with low spatial frequency), sufficient luminosity (in night-
time traffic), good contrast, a ”quiet” background (if necessary, with a background 
board) and correct location in the road environment (by all means through 
repetition), in order that the road user can make use of the information in good 
time, before she has to act.  

In a well designed and consistent road environment, there should be a high 
degree of overlapping and concordant information provided through the various 
information sources of the road environment. This means, for example, that the 
information in road signs should be supported by information from the rest of the 
road space. The maximum permitted speed level on the road should be shown by 
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road signs and supported by the appearance of the road space and the design of 
the road. 

In general, the meaning of road signs can be comprehended by means of well 
designed symbols at a greater distance as compared with the equivalent text 
variant. This is due to the fact that good symbols contain elements with ”rough” 
contours and with wide separation between various parts of the symbol. This 
results in a "clear shape”. 

Road signs should be easily legible in changing light conditions and 
illumination conditions – both in daylight and in darkness, and during darkness, 
both with main beam and with dipped beam, the latter both in lit up environments 
and in dark environments (for example, city centres and pure countryside). This 
requires the brightness of road signs to be “just right” apart from good contrast 
between symbols and background. New, more efficient reflecting material for 
road signs means that, at present, the brightness of road signs is often excessive. 
The problem applies especially to location signs, which often have a very large 
retro-reflective surface, resulting in excessive light from the headlamps being 
reflected back to the driver in the dark. 

Road signs should be located along the road in such a way that the probability 
of them being read by the driver is high. This means that they should be placed 
where the driver needs the information, and therefore looks for it. 
 
Variable traffic signs (VTS) 
Three technologies have been investigated to see which functions best, these 
being: fiberoptics, LED and "flip disk". Only small differences in legibility, 
related to age, have been obtained in daylight and in darkness. Older people have 
consistently shorter reading distances. 
 
Traffic signals 
Signals show up best against a background screen. This measure is considered to 
be justified in complex traffic environments, and also where the signal is seen 
against the sky. 
 
Road markings 
To be seen well, road markings require a high degree of brightness, a high degree 
of contrast against the carriageway and a large area (COST 331, 1999). 

The extent to which road markings show up in the beams of vehicle lights and 
in wet conditions can be improved by giving them a textured surface. Older 
people interviewed in focus groups have expressed a desire for improved 
maintenance of road markings. This should be seen against the background of the 
fact that road markings get worn down and become less visible and finally not 
visible at all. 
 
Measures at road junctions 
Because the difficulties of older drivers are concentrated to road junctions, special 
care should be taken in their design. Road junctions should be treated and 
evaluated as ”entities”, each of which is an assembly of a large number of 
different components: road signs, road markings, traffic signals, traffic lanes, the 
physical design of the road junction, etc. In general, road junctions should be 
designed so that they have a clear function, so that the road user understands how 
one should drive in the junction. The driver must be able to see the junction at a 
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long distance from it, and in this way be able to familiarise herself with it. This 
means that the road junction should not be situated at a convex vertical bend 
(crown) but should be at a flat stretch of road, or in a weak hollow.  

The improvement of traffic signals at road junctions which was proposed in the 
focus group interviews included traffic lights, both above and beside the traffic 
lanes. It was also considered that the size of the signs and size of the letters should 
be based on the requirements of older people, and that portal road signs and signs 
upstream should be present at busy road junctions. Also requested were retro-
reflective text and symbols on non-retro-reflective backgrounds, more profiled 
markings on the carriageway and road markings and signs for traffic lanes with 
turning traffic. 

Older people (65+) have greater difficulty than do younger people in 
interpreting whether traffic which is to turn left has separate signal control 
("protected" left-hand turns; in most cases indicated with a green arrow) or 
whether there could be conflict with other streams of traffic ("permitted" left-hand 
turns; as a rule with a green circle as signal symbol).  

Junctions should be designed so that the degree of difficulty in driving through 
the junction is as little as possible. Good physical design therefore involves, a) 
that the roads in the junction should intersect one another at the right angle, b) that 
the junctions should have left-hand turning traffic lanes of sufficient length, and 
that c) left-hand turning traffic lanes should be angled sideways towards the lane 
for oncoming traffic, (i.e., have ”positive offset”). This design is made to ensure a 
good view in the direction of oncoming traffic. 
 
Measures at road links 
Older people have greater difficulty than do others in reading road signs while 
driving on a main road. Older car drivers are also more sensitive as regards other 
"disturbing" elements in the surroundings when they are looking for information 
on road signs. In darkness, older people have greater difficulty than do younger 
people in seeing road signs close to strong light sources. At the same time, 
relatively few accidents occur linked to older car drivers.  

Earlier signing before turn-offs was requested in focus group interviews. This 
was also taken up in Australian recommendations.  

Reading of road signs can be made easier by better location of the road signs 
(by means of revised instructions for the location of signs), improved design of 
road signs and by the actual road environment itself containing overlapping 
information. 
 
An attempt at formulating some general design principles:  
 
a) Roads should be constructed with an obvious and unambiguous function for 

the road user and in standardised execution so that the road user’s expecta-
tions regarding the continuation of the road and the behaviour of other road 
users are confirmed. 

b) The road environment should be designed so that it contains as much 
redundant information (= overlapping, coordinating, parallel information) as 
possible. This means that all the information sources in the traffic environment 
should ”say the same thing”. 
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c) A standardised road environment which contains redundant information, 
creates both expectations on the part of the car driver and also good conditions 
for effective reception of information. 

d) Roads should be designed so that the road user is given sufficient time to carry 
out one demanding task or one operation at a time. 

e) Road junctions and interchanges should be designed so that the road user can 
understand the design and function of the junction without difficulty. The road 
user should see and experience where she is in the junction the whole time. 
These are two important requirements for the road user being able to make 
correct road choices in the junction or in the interchange.  

f) The road should be designed so that the driver’s work load is neither too high 
nor too low. In tangible terms, this means that the work load in junctions and 
interchanges should be reduced, and the work load between junctions (i.e., in 
linkages) should increase. (See also d) above).  

g) Road signs should be located in those positions along the road where the road 
user needs the information and therefore takes time to read it. 

h) Finding the way to the destination of the journey is a strategic problem-
solving task. This means that road sign information should be consistent and 
logical and hierarchically constructed. 

i) The road’s information system for the driver’s tactical decisions (directional 
signs, road signs, traffic signals, solid centre lines, etc.) should be legible and 
capable of interpretation at a sufficiently long distance. Road markings and 
edge marker posts should, in an equivalent way, as regards the driver’s 
operational decisions, give unambiguous information at a sufficiently early 
stage for checking the side position of the vehicle. 
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1 Inledning och syfte 
Andelen äldre (65+) av befolkningen i de nordiska länderna förväntas öka från ca 
15 % år 2000 till ca 30 % år 2050 (OECD, 2001). Samtidigt talar allt för att de 
äldre inte bara kommer att leva längre utan också vara friskare och mer aktiva. De 
kommer att ha stor frihet att välja, hur de skall disponera sin tid samtidigt som de 
kommer att få en allt större köpkraft. En allt väsentligare samhällsfråga blir då att 
se till, att denna växande andel av befolkningen får sina transportbehov tillfred-
ställda på bästa sätt (OECD, 2001). 

Det mest rationella sättet för samhället torde vara att se till att de äldre klarar 
sina transporter själva i så hög utsträckning som möjligt. Detta innebär av allt att 
döma, att bilen kommer att vara det viktigaste transportmedlet, eftersom man med 
bil direkt når de allra flesta mål samtidigt som man som bilförare själv utför 
transporten. Genom att i så stor utsträckning som möjligt utforma vägsystemets 
olika komponenter så (dvs. vägmiljö, vägutformning och fordon), att de är så väl 
anpassade som möjligt till våra förutsättningar (oberoende av förarålder), kan 
detta tillgodoses. Åtgärden syftar till att förbättra såväl tillgängligheten som 
trafiksäkerheten. Med trafiksäkerhet avses här minskad risk för att råka ut för en 
olycka och med tillgänglighet avses att man inte i onödan avstår från transporten. 

En vanlig förändring av körvanorna hos äldre bilförare är att undvika att köra i 
främmande trafikmiljöer, se exempelvis Hakamies-Blomqvist (1996). Om denna 
begränsning inte är självvald utan beror på en trafikmiljö, som inte tillgodoser 
äldres behov, är det en allvarlig mobilitetsinskränkning. Mot bakgrund av att 
framtida äldre förare i större grad kan förväntas vilja delta i trafiken på samma 
villkor som andra grupper, är det viktigt att trafikantinformationen kan uppfattas 
av alla och att utformningen av trafikmiljön inte utgör något hinder för äldre 
trafikanter. Ett större behov för äldre att förlita sig på skyltar förutspås i och med 
ett ökat fritidsresande i obekanta omgivningar efter pensioneringen (Mace, 1988). 

Fokus i denna litteraturstudie har legat på äldre bilförares förmåga att se och 
orientera sig i trafiken. De situationer och trafikmiljöer som är särskilt svåra att 
klara som äldre trafikant lyfts fram och förslag ges på hur trafikmiljön bör vara 
utformad för att bättre vara anpassad till äldre bilförare. Härvidlag har det 
diskuterats hur korsningar och vägar skall utformas samt utformning och 
placering av skyltar, trafiksignaler och vägmarkeringar för att behoven hos de 
äldre ska kunna tillgodoses. Eftersom endast den yttre trafikmiljön har behandlats 
i föreliggande studie har inte fordonsutformning eller ITS-lösningar i fordonet 
diskuterats. 

Rapporten inleds med en kort beskrivning av kunskapsläget idag och vilka 
åldersrelaterade funktionsnedsättningar som påverkar bilkörning. Därefter disku-
teras vilka övergripande principer som bör gälla när köruppgiften ska förenklas. 
Sedan presenteras de resultat och slutsatser/rekommendationer om utformning av 
trafikmiljöer för äldre som påträffats i litteraturen. I det avslutande kapitlet ges 
några utformningsprinciper som kan läsas fristående eftersom principerna gäller 
alla bilförare. 

Eftersom de flesta äldre är kvinnor och gruppen äldre förare i framtiden kan 
förväntas till största delen utgöras av kvinnor, har vi i rapporten valt att använda 
“hon” om föraren. 
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2 Genomförandet av litteraturstudien 
Den huvudsakliga delen av litteraturen har påträffats genom sökningar i ett antal 
litteraturdatabaser: TRAX (VTI:s bibliotekskatalog), Ergonomics Abstracts, 
ITRD, TRIS, AgeLine och PsycINFO. De sökord som använts för att begränsa 
området, kan grupperas enligt följande ("jokertecknet" * anger att vilket/vilka 
tecken som helst är tillåtet): 

 

•  old people, elderly people, senior, äldre, older adult, elderly adult, aged, very 
old 

•  traffic sign, road sign, highway sign, symbol*, skylt*, *vägmärk*, variable 
message sign 

•  *orient*, locality, locali*ation 
•  perception, perceptual skills, cognition, cognitive impairment, comprehension  
•  vision, vision disorders, visual environment, visual responses, sight, legibility, 

legible, readability, readable, visibility, conspicuity. 
 

Sökningen har anpassats efter sökstrategier i varje databas, dvs. alla sökord i en 
gruppering har inte använts för alla sökningar. Kompletterat med de engelska 
motsvarigheterna av "trafik", "trafikanter" och specifika trafikantgrupper har sök-
ningen riktats in mot trafikområdet. 

Någon begränsning i sökningen sattes inte för hur gammal en referens skulle 
kunna få vara. I praktiken blev antalet tidiga, relevanta studier ganska få; i under-
sökningar där hänsyn till ålder inte tagits var de i regel av äldre datum, se t.ex. en 
sammanställning från 1983, (Sivak & Olson, 1983).  

Totalt 657 ”träffar” erhölls i databaserna, däribland naturligtvis träffar på 
samma källa. I bilaga 1 återfinns detaljerad sökhistorik för var och en av data-
baserna. De referat av rapporter och artiklar som påträffades via sökningarna, 
lästes igenom och den relevanta litteraturen beställdes. 

Referenser som ansetts mindre intressanta har gallrats bort av följande anled-
ningar: 

 

•  för "unga" försöksdeltagare (omkring 60 år eller yngre) 
•  syftet har varit att förklara olycksinblandning med funktionsnedsättningar, 

oftast visuella 
•  funktionsnedsättningars inverkan på körförmågan har varit i fokus och 

kopplingarna till trafikmiljön har varit begränsade eller obefintliga (flera 
litteraturöversikter har haft denna inriktning). 

 
Via referenslistor i den beställda litteraturen, tidigare kännedom om intressant 
litteratur och kontakter med andra forskare inom området, har ytterligare litteratur 
gåtts igenom.  

Ett par tidigare sammanställningar av rekommendationer för vägdesign som 
ska möta behoven hos äldre trafikanter har i viss mån fungerat som utgångspunkt 
för detta arbete. I USA publicerades 1998 "Older Driver Highway Design 
Handbook" av Staplin och kollegor, (Staplin, Lococo & Byington, 1998b). Tre år 
senare kom en omarbetad version som bl.a. ägnade mer utrymme åt fotgängare, 
(Staplin, Lococo, Byington & Harkey, 2001a). Riktlinjerna utgavs även i en för-
kortad version, (Staplin, Lococo, Byington & Harkey, 2001b). Nyligen utgivna 
australiska riktlinjer, (Fildes, Oxley & Corben, 2001), bygger till stora delar på de 
amerikanska. 
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3 Vad vet vi idag om äldre och trafikolyckor? 
3.1 Äldre bilförares risk 
Sedan lång tid tillbaka har man utifrån olycksstatistiken dragit slutsatsen att äldre 
trafikanter är farliga trafikanter både för sig själva och för medtrafikanterna. Man 
har uttryckt det så att risken för att råka ut för en olycka stiger brant med ökande 
ålder från ca 60 år och uppåt. När detta åskådliggörs i ett diagram med förarålder 
på den horisontella axeln, framträder den s.k. U-kurvan. Denna generella beskriv-
ning har efter fördjupade analyser under senare år visat sig vara felaktig.  

I senare analyser har man skiljt på två förhållanden. Det ena är risken att råka 
ut för en olycka vid transport. Det andra är risken att skadas eller dödas när man 
väl råkar ut för en olycka. De nya analyserna av olycksstatistik visar att äldre bil-
förare endast har en något, om överhuvudtaget någon alls, förhöjd risk att råka ut 
för en olycka. Samtidigt visar det sig att risken för bilförare och passagerare att 
skadas eller dödas när bilolyckan väl är framme ökar med ökad ålder. Detta senare 
förklaras på ett närmast självklart sätt av att människans skörhet att skadas av 
yttre våld ökar med åldern och då i speciellt hög grad vid hög och mycket hög 
ålder.  

Det är ett välkänt faktum att mörkertalet i olycksstatistiken för trafikolyckor i 
hög utsträckning är relaterat till personskadornas svårighetsgrad. Har ingen 
skadats är rapporteringsgraden låg, medan den är i det närmaste 100 % vid döds-
olycka. Detta innebär att de äldres olyckor kommer att ingå i statistiken i högre 
utsträckning än de yngres, eftersom olyckor med yngre människor i bilen tenderar 
att resultera i mindre allvarliga personskador än när olyckor av samma typ (och 
fordonshastighet) inträffar med äldre bilförare och passagerare. Konsekvensen av 
detta är att andelen rapporterade olyckor är större för äldregruppen än för olyckor 
med yngre bilförare och passagerare1. Olycksstatistiken kan därför förväntas vara 
”biased” på denna punkt. Detta innebär, att det något högre olycksutfallet i 
statistiken för äldre jämfört med medelålders förare helt eller delvis kan förklaras 
av att mörkertalet för de äldres olyckor är mindre än mörkertalet för gruppen 
medelålders förare.  

En ytterligare förklaring till den felaktiga bilden är att jämförelserna av olycks-
risker per körsträcka mellan olika åldersgrupper hittills baserats på årliga kör-
sträckor som skiljer sig stort mellan grupperna. Olycksanalyser visar klart att 
risken per körd kilometer minskar när körsträckan ökar. Eftersom äldregruppen 
har kortare körsträckor än yngre grupper måste man kompensera för detta i 
analyserna. När äldregruppen jämförts med yngre förargrupper med jämförbar 
exponering får man inga belägg för att riskerna för att råka ut för en olycka skulle 
öka med åldern, (Hakamies-Blomqvist, Raitanen & O'Neill, 2002). 

Kunskapsläget kan sammanfattas så, att gruppen äldre bilförare endast i liten 
utsträckning, om någon alls, råkar ut för fler olyckor än motsvarande grupp 
medelålders förare. Detta innebär något för samhället väsentligt, nämligen, att 
äldre bilförare inte innebär någon ökad risk för medtrafikanterna. När däremot 
äldre trafikanter råkar ut för en trafikolycka är sannolikheten betydligt större än 
för medelålders och yngre trafikanter att allvarligt skadas eller dödas. Detta är en 
konsekvens av att vår ”skörhet” ökar med åldern.  

                                                 
1 Möjligen kan olyckor med barn inblandade utgöra ett undantag. Barnen kan tas in för observation 
på sjukhus efter en olycka i större utsträckning än ungdomar. 
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Ur ett svenskt folkhälsoperspektiv (antal dödade på 100 000 invånare per år) 
minskar risken för att dödas i trafiken med ökad ålder från 18 år upp till ca 75 år. 
För de riktigt gamla (75+) ökar därefter risken starkt. Men denna riskökning 
ligger i första hand på fotgängar- och cykelolyckor och endast i liten utsträckning 
på ökning av antalet dödade bilförare och passagerare (Carlsson, 2003). Detta 
utfall antyder att biltransporten är relativt säker och att bilen utgör ett passivt 
skydd mot skador vid en olycka.  
 
3.2 Förarålder, erfarenhet och olycksrisk 
Studerar vi däremot hur olycksrisken varierar med bilförarålder från 18 år och 
däröver, visar olycksstatistiken entydigt, att de högsta olycksriskerna återfinns hos 
de yngsta manliga förarna. De stora problemen ligger generellt på debutåldrarna 
för att få köra moped, att få köra mc och att få köra bil. Med stigande ålder och 
erfarenhet ”lär man sig” sedan köra säkert – en förmåga vi enligt modern olycks-
forskning behåller upp i hög ålder (OECD, 2001). Lägg märke till att gruppen 
unga förare har de största olycksriskerna trots att den presterar bäst på sådana 
enkla uppgifter, som t.ex. att se tydligt (synskärpa) och att handla snabbt (enkel 
reaktionstid). Att köra bil säkert har däremot visat sig vara en komplex förmåga, 
som förvärvas genom flerårig erfarenhet av bilkörning.  

Denna förmåga kan beskrivas så, att den erfarne bilföraren kontinuerligt och 
med stor säkerhet upplever/varseblir/ser hur trafiksituationen här och nu håller på 
att utveckla sig (under de närmaste sekunderna). Utifrån denna omedelbara och 
perceptuella upplevelse av vad som håller på att hända, anpassar föraren sin 
framfart så att en betryggande säkerhetsmarginal upprätthålls. Föraren handlar så 
att hon hela tiden har kontroll över situationen. Processen är i det normala fallet 
automatiserad, vilket innebär att föraren inte behöver fatta medvetna beslut, om 
hur hon skall styra och välja hastighet utan kan ägna sin uppmärksamhet åt annat. 
Denna beskrivning av förarens informationsbehandling har gjorts på litet olika sätt 
av flera forskare (se t.ex. Gibson & Crooks, 1938; Näätänen & Summala, 1974) 
medan Schneider & Shiffrin (1977) har bidragit med teoribildning kring kontrolle-
rad (medveten) och automatiserad (omedveten) informationsbehandling.  

Inträffar något oväntat i trafiksituationen, som den automatiserade kontrollen 
eller informationsbehandlingen inte klarar av att hantera, kopplas processen 
omedelbart över till förarens medvetna kontroll. Detta innebär att förarens hela 
mentala kapacitet tas i anspråk för att ta beslut om hur hon skall handla. Besluts-
processen vid medveten kontroll är, till skillnad från den automatiserade, långsam 
och arbetsam, vilket innebär att föraren så snabbt som möjligt strävar efter att 
återgå till automatiserad kontroll (Brehmer, 1984). Föraren väljer också medveten 
kontroll så fort hon planerar att göra en krävande manöver, som t.ex. att köra om, 
att byta körfält osv. och när det gäller att läsa vägvisningen för att göra korrekta 
vägval. Allen, Lunenfeld & Alexander (1971) beskrev hur föraren utför sina upp-
gifter vid tre olika nivåer av informationsbehandling. Den enklaste informations-
behandlingen som kontinuerligt måste utföras för styrning och hastighetsval 
benämndes ”control”. Denna uppgift utförs automatiserat och mer eller mindre 
omedvetet. För motsvarande informationsbehov vid olika manövrer som t.ex. om-
körning och körfältsbyte krävs medveten fokusering på uppgiften. Denna typ av 
informationsbehandling kallas ”guidance”. Rena mentala problemlösningsupp-
gifter som att planera resväg och sedan att hitta rätt väg i trafikmiljön kallas 
”navigation”.  
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Den slutsats som kan dras här, är att en effektiv informationsbearbetning, som 
leder till bibehållna säkerhetsmarginaler, byggs upp genom långvarig erfarenhet 
av bilkörning och träning i trafik. Detta innebär att vår bedömning av äldre förares 
förmåga att köra säkert mera bör ligga på den äldre förarens trafikerfarenhet än på 
prestationsförsämringar i lätt mätbara variabler jämfört med yngre förargrupper. 
 
3.3 Prestationsförmåga och trafiksäkerhet – två förkla-

ringsmodeller 
Offerteorin. Vår vanliga ”common sense”-förklaring till varför trafikolyckor in-
träffar vilar på en mekanistisk uppfattning om föraren (en mekanistisk förar-
modell). Den kan i korthet beskrivas så här: Trafiken ställer generellt stora krav på 
bilförarna. I många trafiksituationer är dessa krav alltför stora. Detta innebär att vi 
inte förmår leva upp till de krav trafiken ställer på oss. Vi kan därför inte klara 
uppgiften med bibehållen säkerhet, vilket innebär att vi med nödvändighet utsätter 
oss för olycksrisker i trafiken. I de allra flesta fall klarar vi situationen ändå 
genom att situationen i övrigt är gynnsam, vilket inneburit att vi haft tur. Men i en 
relativt liten andel av fallen har vi otur. Dessa risksituationer leder då till 
trafikolyckor. 

Denna förklaringsteori har kallats ”offerteorin” (Brehmer, 1984). De bilförare, 
som råkar ut för trafikolyckor, är ”offer” för ett trafiksystem som ställer alltför 
stora krav på trafikanten. Denna teoretiska förklaringsmodell var allmänt veder-
tagen under perioden 1960–1980. 

Offerteorin satte fokus på studier av förares prestationsförmåga i en mängd 
olika avseenden. I de fall det var uppenbart att prestationsförmågan inte mot-
svarade trafikens krav försökte man på olika sätt förbättra bilen så att kombina-
tionen förare-bil-väg hade tillräckligt goda egenskaper. Bilen fick på detta sätt 
bättre däck, bättre bromsar, bättre belysning, bättre sikt och bättre synbarhet. 
Vägen och vägkorsningarna fick en bättre utformning som gjorde att de bättre 
överensstämde med trafikantens förväntningar. 

Även om ”offerteorin” har ersatts av bättre förklaringsmodeller, har den styrt 
mycket av senare års forskning, när det gäller äldre trafikanters trafiksäkerhet. En 
stor del av litteraturen har varit inriktad på att kartlägga hur äldre trafikanters 
prestationsförmågor har varit vid en jämförelse med motsvarande yngres på ett 
mycket stort antal olika uppgifter i trafik eller relaterade till trafik. Resultaten 
visar ett generellt mönster helt i enlighet med våra förväntningar. Detta innebär att 
man i de flesta fall får statistiskt säkerställda skillnader i prestationsförmåga 
mellan äldre och yngre. Skillnaderna innebär att gruppen äldre så gott som alltid 
har sämre resultat t.ex. längre reaktionstider, kortare upptäckts- och läsavstånd, 
flera misstag när det gäller att förstå innebörden hos vägmärken, osv. 

Eftersom äldregruppen visat sig vara sämre i det mesta passar detta väl in i 
offerteorin som förklaring till den allmänna men felaktiga uppfattningen, att äldre 
trafikanter oftare råkar ut för trafikolyckor än andra. Resultaten har också bidragit 
till att man felaktigt beskrivit äldre bilförares trafiksäkerhet som ett växande och i 
det närmaste olösligt samhällsproblem. 

Kompensationsteorin. Under perioden 1950–1970 redovisades resultat från 
ett antal stora studier som entydigt ifrågasatte ”offerteorin”. Dessa studier visade 
att variationen i bilförares prestationsförmåga i olika avseenden inte kunde rela-
teras till deras risk att råka ut för trafikolyckor. Stora amerikanska studier visade 
t.ex. att risken för en förare att råka ut för trafikolycka inte kunde förklaras av om 
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föraren hade bra eller dålig syn (se t.ex. Burg, 1967; 1968). Förare med god syn 
hade praktiskt taget lika stora risker att råka ut för en trafikolycka jämfört med 
förare som nätt och jämt klarade syntestet för körkort. Resultaten passade inte alls 
in i den förhärskande offerteorin och ifrågasattes därför gång på gång. Studierna 
upprepades och resultaten bekräftades. Eftersom ”offerteorin” inte kan förklara 
resultaten behövdes en ny och bättre teori. Men hur skulle den se ut? 

Kärnan i den nya teorin, som växte fram, var att trafikanten (automatiserat och 
omedvetet) anpassar sitt beteende efter de förutsättningar hon har att klara den 
aktuella situationen. Har man t.ex. dålig syn kompenserar man detta på olika sätt. 
Ett sätt är att köra långsammare, ett annat är att hålla större avstånd, ett tredje kan 
vara att inte köra i mörker eller i rusningstrafik osv. Man säger att bilkörning är en 
”self-paced task”. Detta betyder att föraren själv väljer svårighetsgraden hos 
köruppgiften bl.a. genom att välja hastighet. Kort sagt, föraren kör så att hon alltid 
försöker bibehålla en viss säkerhetsmarginal (Näätänen & Summala, 1974). Detta 
innebär att föraren anpassar körningen efter sin förmåga och att hon på detta sätt 
kompenserar för sina ”handikapp”. Denna teori kallas kompensationsteorin. I det 
fall bilen fått bättre bromsar kan föraren på motsvarande sätt bibehålla sin säker-
hetsmarginal genom att t.ex. öka hastigheten eller att minska köavståndet (Gibson 
& Crooks, 1938). Ett konkret exempel är trafiksäkerhetseffekten av ABS-bromsar. 
Vid en stor studie med taxiförare i München visade det sig att när förargruppen 
körde ABS-bilar, råkade den ut för fler olyckor än när samma förargrupp körde 
”tvillingbilar” utan ABS-bromsar (Ashenbrenner, Biehl & Wurm, 1987). Detta 
utfall kan tolkas så att taxiförarna överskattat säkerhetseffekten av ABS-
bromsarna.  

Enligt kompensationsteorin skall gruppen äldre bilförare klara att köra bil utan 
att riskerna för att råka ut för en trafikolycka ökar. I stort är detta också vad som 
inträffar. Ett problem med teorin är att den inte kan förklara varför äldregruppen 
har större risk att råka ut för olyckor i vissa trafiksituationer och inte i andra. 
Äldre bilförare råkar nämligen ut för fler korsningsolyckor och färre olyckor på 
länk än yngre och medelålders förare.  

En trolig förklaring till detta olycksutfall är att äldre bilförare inte kan kompen-
sera sig för sina handikapp i korsningar genom att t.ex. köra långsammare (när 
man redan står still eller kör mycket sakta) eller försiktigare utan att detta är en 
situation där föraren är helt hänvisad till att anpassa sig efter det trafiktempo som 
(oftast de yngre) medtrafikanterna håller i korsningen. Mellan korsningarna tycks 
däremot äldregruppen köra så att den inte bara kompenserar sig för sin minskade 
prestationsförmåga vid körning på länk utan också kompenserar sig för den större 
risken i korsningarna genom att köra extra försiktigt (Hakamies-Blomqvist, 1994). 

Sammanfattningsvis kan sägas att kompensationsteorin är den teori som hittills 
bäst kan förklara varför äldre bilförare med en åldersrelaterad försämrad presta-
tionsförmåga inte råkar ut för fler olyckor (normerat efter körsträcka) än erfarna 
yngre och medelålders förare. Konsekvensen av denna nya kunskap är att man i 
fortsättningen inte i första hand behöver fokusera på äldre bilförares risker att råka 
ut för en olycka utan istället på trafiksäkerheten generellt, dvs. för alla trafikant-
grupper. För de äldre finns det istället anledning att fokusera på tillgängligheten 
hos vägtrafiksystemet. Detta kan göras genom att utveckla bilen och att förändra 
trafikmiljön och vägutformningen på ett sådant sätt att man minskar svårighets-
graden hos de trafiksituationer som idag är särskilt svåra att klara. 

Att köra bil eller ha tillgång till biltransport är ofta en viktig förutsättning för 
äldre att kunna upprätthålla sina sociala kontakter och fortsätta leva ett aktivt liv 
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och bibehålla en hög livskvalitet. Det finns därför starka skäl till varför friska 
äldre bilförare bör fortsätta att köra bil och på så sätt bibehålla denna färdighet 
långt upp i åren (OECD, 2001). 
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4 Hur ”fungerar” gruppen äldre trafikanter?  
4.1 Effekter av normalt åldrande – kvantitativa föränd-

ringar 
En rad studier har visat att äldregruppen jämfört med yngre generellt uppvisar en 
något nedsatt prestationsnivå vid prov av olika slag. De reagerar litet lång-
sammare, behöver litet längre tid på sig för att fatta beslut, är mer bländnings-
känsliga, har kortare läsavstånd till vägmärken, behöver mera ljus och mindre 
bländning för att se i mörkertrafiken, behöver synobjekt i trafiken med större 
symboler och kontraster. De äldre har också ett något förminskat perifert funk-
tionellt synfält, de är sämre på att ta in och behandla information från flera 
samtidiga informationskällor, de klarar sökuppgifter sämre, de har försämrad 
orienteringsförmåga och de är också lättare uttröttbara.  

För att göra bilkörning enklare och mera tillgänglig för äldregruppen behöver 
vi minska svårighetsgraden hos särskilt svåra trafiksituationer. Samtidigt bör 
påpekas att all kunskap tyder på att en god och förenklad trafikmiljö för äldre 
bilförare samtidigt skulle innebära förbättringar för alla förare. 
 
4.2 Hur gammal är den äldre trafikanten? 
I den studerade litteraturen har prestationer hos olika åldersgrupper av trafikanter 
jämförts. Den äldsta gruppen i dessa jämförelser är ofta inte speciellt gammal. 
Åldern kan vara så låg som 50 år eller lägre. Relativt många undersökningar är 
utförda på en äldregrupp som är upp till 65 år. Utmärkande för resultaten är att 
man oftast kunnat visa att försämringar av prestationsförmåga föreligger jämfört 
med yngre grupper. Samtidigt är trafiksäkerheten för dessa äldregrupper inget 
problem som kan knytas till ålder. Frågan är då vilken ålder den äldre trafikanten 
skall ha uppnått för att det skall vara meningsfullt att studera prestations-
försämringarna och vilka konsekvenser dessa bör få på körvanorna och har på 
olycksmönster och trafiksäkerhet? 

Denna fråga är inte helt lätt att besvara. Mycket talar för att en normalt åldrad 
äldre trafikant klarar trafiken bra åtminstone upp till en ålder av 75–80 år. Av 
denna anledning borde effekter av åldrande på trafikantbeteenden i första hand 
studeras för gruppen 75-åringar och äldre.  
 
4.3 Prestationsförmågan hos gruppen och den enskilde 

individen  
I avsnitt 4.1 beskrevs hur prestationsförmågan avtar med åldern. Detta gäller som 
generell beskrivning av hur den för en åldersgrupps genomsnittliga prestations-
förmåga utvecklas med stigande ålder.  

Om man sedan studerar hur olika prestationer varierar inom varje åldersgrupp 
finner man en stor variation mellan individerna i varje sådan grupp. Lägger man 
dessa prestationsfördelningar för olika åldersgrupper över varandra ser man att 
fördelningarna i hög grad är överlappande. Detta innebär att en individ med hög 
ålder kan ha bättre prestation än medelprestationen för en ung åldersgrupp. Man 
får därför aldrig uttala sig om en individs prestationsnivå enbart utifrån hennes 
ålder.  
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Ett talande exempel på detta är resultatet av ett synbarhetsförsök som genom-
förts i VTI:s regi på ett flygfält2. Försökspersonerna var passagerare i en bil och 
skulle avläsa vägmärken på så långt avstånd som möjligt i fordonets halvljus. 
Avståndet registrerades. Avläsningen skedde under viss bländning från en 
mötande bil. Två försökspersonsgrupper togs ut, en ung (studenter, 20–30 år 
gamla, vid Linköpings universitet) och en gammal (pensionärer, 65–75 år). Hypo-
tesen var att den äldre gruppen skulle prestera betydligt sämre än den yngre. 
Resultaten förkastade hypotesen. Den äldre gruppens prestationer (medelvärde för 
gruppen) var bättre än den yngre gruppens. Den äldste försökspersonen, som var 
75 år gammal, visade den näst bästa prestationen av alla deltagare.  

Hur kan detta resultat förklaras? Den troliga förklaringen är denna: När man 
rekryterar studenter som försökspersoner ställer så gott som alla upp. Att vara 
med i ett experiment är spännande och så får man en slant för besväret. Detta 
innebär att man kan förvänta sig få en relativt oselekterad (dvs. en representativ) 
grupp. När man däremot rekryterar försökspersoner till den äldre gruppen är det 
många som tackar nej av olika anledningar. De som tackar ja är med stor 
sannolikhet de som är mest aktiva, har det bästa självförtroendet och har den bästa 
prestationsförmågan. Vi har alltså jämfört en normalgrupp studenter med en grupp 
högpresterande pensionärer. Detta visar hur viktigt det är att välja försökspersoner 
på ett korrekt sätt ur de populationer man vill jämföra. 
 
4.4 Effekter av åldersrelaterade sjukdomar – kvalitativa 

förändringar  
Det som ovan sagts under avsnitt 4.1 är effekter av normalt åldrande. Man kan 
beskriva detta som att kvantitativa skillnader i prestationsnivå finns som funktion 
av ålder. För en mer omfattande beskrivning av åldersrelaterade förändringar och 
hur de kan påverka körförmågan, hänvisas till (Janke, 1994). 

Som en effekt av sjukliga åldersförändringar kan hela funktioner mer eller 
mindre falla bort. Man kan då tala om att kvalitativa skillnader finns i sättet att 
fungera. Ett exempel på detta är starkt försämrad syn (blindhet) som då innebär att 
den drabbade inte kan klara att utföra ett stort antal ”normala” aktiviteter. Ett 
annat är starkt försämrad kognitiv förmåga (demens) som likaså innebär bortfall 
av nödvändiga funktioner för att kunna leva ett självständigt liv.  

Generellt kan sägas att spridningen i prestationerna hos en population ökar med 
stigande ålder. Detta innebär att skillnaden mellan gruppen högpresterande och 
gruppen lågpresterande inom varje åldersgrupp ökar ju äldre åldersgruppen är.   
 
4.5 Prestationsförmåga och beslutet att fortsätta köra bil  
Enligt kompensationsteorin försöker trafikanten anpassa sitt handlande efter den 
egna prestationsförmågan. Detta innebär att äldre bilförare förväntas köra saktare 
eller mer försiktigt. En annan prediktion utifrån teorin är att när prestationsför-
mågan går ner så kompenserar man det t.ex. genom att man kör mindre och när 
man kör så kör man bara på vägar man känner väl. Till slut kanske man bara kör 
till affären för att handla. Nästa steg är att helt sluta köra bil.  

I Sverige tycks kompensationsteorin fungera väl när det gäller att beskriva hur 
gruppen äldre bilförare förändrar sina körvanor. Några obligatoriska åtgärder i 
form av ”screening” företas inte från samhällets sida. I Finland däremot genomgår 
                                                 
2 Resultatet finns i form av ett opublicerat manuskript. 
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äldre bilförare över 70 år regelbundna läkarkontroller. De äldre förare, som då inte 
uppfyller kriterierna för godtagbara prestationer, får körkortet indraget. Denna 
skillnad mellan Finland och Sverige förväntar man sig naturligtvis skall ge 
avtryck i olycksstatistiken. Den finska (selekterade) gruppen äldre bilförare borde 
råka ut för relativt sett färre trafikolyckor än den (mindre selekterade) svenska 
gruppen. Men detta tycks inte vara fallet, eftersom ålderstrenderna i olycksrisk i 
båda länderna är likadana, (Hakamies-Blomqvist, Johansson & Lundberg, 1996). 
Det finska systemet har alltså sannolikt avlägsnat säkra förare men lämnat kvar de 
som har olyckor. Orsakerna till detta utfall kan vara flera. Men en orsak med 
anknytning till kompensations-teorin skulle kunna vara, att ett godkänt läkartest 
ger den äldre finländaren ökat självförtroende (genom att hon fått ”papper på” att 
hon kan köra bil). Detta kan ha som effekt att den äldre finskan inte kör lika 
defensivt som den äldre svenskan som inte får något motsvarande ”papper” och 
därför är mer utlämnad åt sin egen bedömning av sin förmåga att köra bil.  

Även om det inte finns någon obligatorisk screening av äldre förare i Sverige 
för att sortera ut dem som bedöms vara olämpliga, så har primärvårdens läkare av 
allt att döma en viktig roll att spela i detta sammanhang. Läkaren skall göra 
patienten medveten om prestationsförsämringar och vad dessa har för kon-
sekvenser för förmågan att köra bil. Detta innebär att läkaren på ett naturligt sätt 
kan ge patienten goda råd på vilka sätt denne bör utveckla/förändra sina körvanor. 
När den äldres förmåga att köra bil bedöms vara otillräcklig har läkaren 
skyldighet att anmäla detta, vilket sedan leder till indraget körkort. Denna 
skyldighet är kontroversiell då en sådan anmälan mot patientens vilja kan skada 
patientens förtroende för sin läkare. Av denna anledning kan man förmoda att 
många läkare i en terapeutisk process med patienten försöker komma fram till en 
lämplig lösning som patienten accepterar.  

Vid sidan av läkaren har naturligtvis den äldres närmaste sociala omgivning 
(släkt och vänner) en viktig roll när det gäller att ge återkoppling på uppenbara 
försämringar av den äldres förmåga att köra bil genom att ge goda råd för fortsatt 
bilkörning (körsträcka, val av lämplig väg, val av tidpunkt – lågtrafik, dagsljus, 
etc.) alternativt att helt sluta köra bil.  

Sammanfattningsvis kan sägas att för hela gruppen äldre bilförare har kompen-
sationsteorin förvånansvärt väl kunnat predicera risken för att råka ut för en trafik-
olycka. Detta gäller då under inflytande av nuvarande åtgärder för att påverka den 
äldre bilföraren att anpassa sin bilkörning efter förutsättningarna när prestations-
förmågan börjar svikta och att helt avstå när den blir otillräcklig. När det gäller 
bilförare med diagnosen demens är däremot den erfarenhet som förmedlas av 
litteraturen den, att kompensationsteorin inte fungerar lika väl. Resultaten visar på 
en ökad olycksrisk men den vanligaste bedömningen är att man kan tillåta bil-
körning vid ringa eller måttlig grad av demens. Vid svårare demens däremot är 
den sjuke inte alls medveten om sina grava kognitiva funktionsbortfall. Den sjuke 
kan inte heller ta beslutet att avstå att köra bil. I dessa fall måste fortsatt bil-
körning förhindras.  
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5 Övergripande principer för förenkling av förar-
uppgiften 

Av föregående kapitel framgick att gruppen äldre erfarna bilförare fungerar på 
samma sätt som grupperna medelålders och yngre, men med den skillnaden att 
prestationsnivån är litet sämre. Detta innebär att det som vi som medelålders och 
yngre upplever som svårt i trafiken är ännu mera problematiskt för äldregruppen. 
Däremot fann vi inga exempel i litteraturen på att äldregruppen har problem i 
situationer som inte alls upplevs som svåra för de yngre grupperna.  

De åtgärder i trafikmiljön som syftar till bättre säkerhet för äldre trafikanter 
skulle kunna delas in i två områden. Dels handlar det om åtgärder för att öka 
möjligheterna till att upptäcka och läsa skyltar, vägmarkeringar och trafiksignaler, 
dels om åtgärder för att förenkla trafiksituationer och därigenom underlätta 
informationsprocessen. Exempel på den senare typen av åtgärd är förvarningar i 
god tid om vilka val som är möjliga i den korsning man närmar sig eller att införa 
separata fält för svängande fordon i en korsning, (Sagberg & Glad, 1999). 

En generell kritik man kan rikta mot våra vägmiljöer idag är att de i stor ut-
sträckning förutsätter att bilföraren känner vägen eller gatan väl sedan tidigare och 
därför redan vet hur hon skall köra för att nå sitt mål. Den bilförare som däremot 
kör vägen för första gången finner ofta inte den information hon behöver längs 
vägen. Vid sidan av själva köruppgiften skall hon då försöka orientera sig i 
vägsystemet och utifrån vägens fysiska utformning försöka förstå var hon skall 
ligga på vägen och hur hon skall köra. Samtidigt skall hon leta efter vägvisnings-
information som ofta inte finns där den borde finnas och som när den finns inte 
sällan saknar sammanhang eller är missledande. 

Äldre behöver mer information för att fatta ett beslut och tar mer tid på sig för 
att välja det lämpligaste alternativet att reagera. Så länge denna tid finns, är det 
inga problem utan det är när höga hastigheter "tvingas" på äldre, särskilt med 
nedsatta synfunktioner som kritiska situationer kan uppstå (Yanik, 1987). Yanik 
nämner vidare Pastalans teori om att yngre har en metod för informations-
processen som skiljer sig från äldres: yngre "drar" ett urval av olika sätt att 
reagera och väljer utifrån detta det lämpligaste alternativet. Äldre sägs däremot 
vänta med att fatta beslut om agerande tills de är säkra på att välja rätt.  

Yanik refererar en studie (Olson & Sivak, 1986) som undersökte om stopp-
tiden, dvs. den tid under vilken föraren ska hinna reagera och bromsa, var 
tillräckligt lång för äldre förare. Olson och hans kollega fann ingen anledning till 
att ändra på de 2,5 sekunder som man då utgick ifrån inom vägdesign: den 95:e 
percentilen för reaktions- och stopptid för oväntade föremål blev 1,6 sekunder för 
normala förare. Reaktions- och stopptiden för yngre och äldre deltagare i försöket 
var dessutom i samma storleksordning.  

Idag tycks goda metoder och rutiner i stort sett saknas för att utvärdera hur 
vägen med sitt informationssystem (vägmärken och vägvisning) fungerar för den 
vane trafikanten i okänd trafikmiljö. De ansvariga för vägmärken och vägvisning 
inom ett geografiskt område eller på en ort, är förmodligen också de som är bäst 
informerade om hur vägsystemet är tänkt att fungera. Resultatet blir att vägvis-
ningen ofta inte utgår från informationsbehovet hos den trafikant som kör vägen 
och gatan för första gången utan tenderar att vara anpassad till den trafikant som 
känner trafikmiljön väl (och därför sällan behöver informationen).  

För att göra trafikmiljön enklare för alla trafikanter, som är ovana vid trafik-
miljön, bör bättre rutiner införas för utvärdering av vägvisning och skyltning. 
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Vägvisningsinformationen liksom övrig information i vägmiljön bör utvärderas 
med hjälp av en dimensionerande trafikant. Den dimensionerande trafikanten kan 
lämpligen vara en erfaren bilförare i övre medelåldern (60–65 år). En testuppgift 
kan vara att köra till olika målpunkter i okänd trafikmiljö. Felkörningar och 
överträdelser (medvetna och omedvetna) registreras och analyseras för att ligga 
som underlag för förbättringar av befintlig trafikmiljö samt för upprättande av 
goda planer för ny- och ombyggnad. 

En god skyltning och vägvisning ställer också krav på hur själva vägen är ut-
formad. För många vägval och manövrer (körfältsbyten) på en alltför kort sträcka, 
innebär att särskilt den trafikant som är ovan i trafikmiljön kommer i svårigheter.  

Att god gatubelysning krävs, särskilt där risk för felkörning föreligger, i om-
råden där många fotgängare uppehåller sig vid/på vägen och där föraren har ett 
vägval att göra, särskilt i korsningar med komplicerade manövrer, framhålls i 
både australiska och amerikanska rekommendationer (Fildes et al., 2001) och 
(Staplin et al., 1998b). Även de äldre själva ger i fokusgruppintervjuer uttryck för 
belysningens betydelse (Gutman & Milstein, 1988). Det är generellt en viktig 
aspekt som underlättar för trafikanten att bibehålla sin orientering i trafiksystemet.  

När det gäller FoU inom vägmiljö för äldre bilförare finns ett stort, men trots 
detta dåligt tillgodosett behov av att uthålligt studera vilka överordnade utform-
ningsprinciper som kan formuleras för att skapa goda trafikmiljöer. 
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6 Konkreta rekommendationer för utformning 
I detta kapitel ges kortfattade beskrivningar av forskningsresultaten och slut-
satserna uppdelat på vägutrustningar, korsningar och mörker. 

Uppdelning på landsvägs- och tätortmiljö har inte ansetts meningsfull. I en del 
experimentella situationer har exempelvis en utformning av eller skyltning i en 
korsning studerats separat, skilt från sin omgivning/sammanhang och det framgår 
inte vilken miljö studien varit inriktad på.  

Vintertrafik berörs inte alls. Anledningen är att någon litteratur om åtgärder för 
att underlätta vinterkörning för äldre helt enkelt inte har påträffats. 
 
6.1 Utrustning för trafikreglering 
Inledningsvis behandlas vägmärken, variabla meddelandeskyltar, trafiksignaler 
och vägmarkeringar. Hur denna utrustning på optimalt sätt ska användas i några 
specifika miljöer (korsningar, länkar och vägarbetsplatser) tas också upp. För en 
bred och översiktlig litteraturgenomgång hänvisas exempelvis till Lerner, Benel, 
Huey & Steinberg (1997), andra delen.  
 
6.1.1 Vägmärken 
Mace (1988) framförde två argument för hur viktigt det är att utforma skyltar 
utifrån äldres behov: dels den ökande populationen av äldre förare (särskilt äldre-
äldre) och dels (där emellertid senare tids forskning presenterat en annan bild, se 
t.ex. (Hakamies-Blomqvist et al., 2002)) äldres påstådda överrepresentation i 
olyckor. Även om det inte har visats att låg syn- och upptäckbarhet av skyltar 
bidrar till äldres olyckor pekar de äldres egna beskrivningar av svårigheter på den 
roll skyltar spelar vid olyckor och äldres inblandning i olyckor att ett samband 
finns. Mace (1988) beskriver de begränsningar hos äldre förare som förkortar det 
avstånd som behövs för att upptäcka, förstå, fatta ett beslut, initiera och 
framgångsrikt genomföra en fordonsmanöver innan man når fram till ett väg-
märke: 

 
•  ökad tid för upptäckt pga. distraktion av irrelevanta intryck; forskning visar att 

äldre ägnar mer tid åt irrelevanta stimuli 
•  längre tid för att förstå pga. otydliga budskap, t.ex. symboler; normalt verkar 

dock inte äldre behöva mer tid för att läsa skyltar 
•  behov av att läsa skyltarna på längre avstånd för att reagera på ett korrekt och 

säkert sätt pga. sämre synskärpa och kontrastkänslighet 
•  längre beslutstider; mer information behövs och det tar längre tid att fatta ett 

lämpligt beslut. 
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Författaren anger följande faktorer som de mest betydelsefulla för upptäckt av 
skyltar: 

 
•  den visuella komplexiteten i landsvägsmiljön, vilken dock inte är endimen-

sionell: enkla mått som visuell rörighet fungerar dåligt som prediktor av hur väl 
skyltar upptäcks 

•  storlek och luminans på skylten; vid dagsljus har det konstaterats att storleken 
och den visuella komplexiteten har större betydelse för upptäckt än hur ljust 
objektet är 

•  storleken på skyltens text och symboler 
•  förarens vakenhet och kunskap om vad han/hon ska titta efter 
•  förarens synförmåga (känslighet för bländning, inskränkt perifert seende). 
 
Mace (1988) tar också upp följande faktorer som påverkar läsbarheten: höjd och 
bredd på bokstäverna, staplarnas tjocklek, utrymmet mellan tecknen, kontrasten 
(positiv eller negativ), storleken på kontrasten eller grad av reflektans och hur ljus 
omgivningen är. Statisk synskärpa har visat sig vara en dålig prediktor av läs-
barhet i mörker. Mace med kollegor fann i en undersökning att läsbarheten under 
dagtid för äldre förare var nästan lika dålig som under mörker (Mace, Garvey & 
Heckard, 1994). Författarna spekulerar om att det kan bero på att den begränsande 
faktorn hos äldre är möjligheten till visuell upplösning, inte ljusförhållandena, 
dvs. det längsta avstånd äldre klarar av att urskilja detaljer, ligger inom strål-
kastarnas/de retroflektiva systemens räckvidd. Punkterna ovan kommer att disku-
teras närmare utifrån annan forskning inom området. 

Olson och medarbetare (1983) konstaterade att: 
 
•  äldre behöver en större kontrastskillnad mellan meddelandet och bak-

grunden på skylten för att uppnå samma prestation som yngre 
•  större förluster av läsbarhet är att vänta vid låga bakgrundsluminanser. Upp 

till 20 % kortare läsavstånd kan antas när skyltar inte är helt retro-
reflekterande 

•  det är troligt att läsbarheten försämras mer för äldre när luminansen ökas 
över den optimala nivån på en delvis retroreflekterande skylt 

•  större positiv effekt på läsbarhet sågs för äldre när bakgrundens luminans 
ökades. 

 
Förutom att de kortare läsavstånden för äldre skulle kunna bero på längre besluts- 
och svarstider, spekulerar Sivak et al. (1981) om att äldre väntar längre med att 
avge ett svar; de vill vara säkra på sin sak. En annan övergripande fråga är 
huruvida ett vägmärke ska ange vad som är förbjudet eller vad som är tillåtet. 
Författarna till en studie av hur symboler ska designas för äldre bilförare menade 
att förbudsskyltar är att föredra (Dewar, Kline, Scheiber & Swanson, 1997). 

Forskning har visat att äldre stöter på problem när uppgiften är att läsa en 
gatunamnsskylt när den är omgiven av andra gatunamnsskyltar (Yanik, 1987). 
Yanik tar i sin litteraturgenomgång upp flera exempel på hur visuell distraktion 
gjort att äldre presterat sämre i försök. I ett gytter av bakgrundsinformation är det 
därför viktigt att placeringen av signaler och skyltar ger äldre den tid som behövs 
för upptäckt och reaktion. Upp till fördubblad reaktionstid för ett icke avsökande 
öga kan krävas för orientering pga. visuellt gytter rapporterar Reinsberg (1991). 
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Författaren menar att ljusare skyltar ofta krävs för att försäkra sig om att informa-
tionen uppfattas i komplexa miljöer. Ljusare skyltar innebär också minskad reak-
tionstid. Ett enkelt sätt att minska på rörigheten i trafikmiljön är att avlägsna helg-
dekorationer som kan förväxlas med eller störa upptäckten av trafiksignaler 
(Knoblauch et al., 1995). Mer kraft bör ägnas åt modifieringar av de skyltar som 
äldre har problem med liksom de med relativt hög spatial frekvens eller vars 
färgkontrast är låg menade Lambert & Fleury (1994) efter att ha undersökt hur 
snabbt vägmärken kunde upptäckas i stads- och landsmiljöer på en datorskärm. 
För att minimera söktiden efter information på skyltar, är det också av vikt om 
placering och typ av skyltar är standardiserad enligt fokusgruppdeltagare (Gutman 
& Milstein, 1988). 

Genom att undersöka möjligheten att upptäcka och läsa skyltar i lands-
vägsmiljö i mörker, fann Olson (1990) att ett högre s.k. SIA3-värde krävdes ju 
komplexare trafikmiljön var. Vidare krävdes kortare avstånd ju äldre försöks-
personen var. För att samma prestation skulle uppnås för den äldre gruppen, 
krävdes ungefär tre gånger högre SIA-värde.  

Ett stort antal skyltar och komplex bakgrund ledde till ökat antal fel för äldre 
personer vad gäller igenkänning och identifiering av skyltar i mörker, särskilt 
beträffande skyltar med vita bokstäver på grön bakgrund och vita på svart bak-
grund konstaterade Woltman, Stanton & Stearns (1984). 

Då det gällde för deltagarna att så snabbt som möjligt avgöra om ett på förhand 
givet vägmärke förekom på fotografier av trafikmiljöer, fann man emellertid 
ingen interaktion mellan ålder och trafikmiljöers rörighet (Scialfa, Ho, Caird & 
Graw, 1999). En förklaring kan vara den erfarenhet som äldre fått genom många 
års körning. Man fann heller ingen interaktion mellan ålder och luminans, vilket 
skulle kunna förklaras av att de högreflekterande skyltarna i mörker har tillräcklig 
ljushet. I övrigt var resultatet att äldre hade längre reaktionstider och också be-
hövde mer tid än yngre när skylten inte förekom i bilden. Äldre fixerade oftare 
och deras fixeringsperioder var längre än yngres medan yngre fixerade längre vid 
röriga miljöer till skillnad från äldre. Författarna befarar att äldre, när de söker 
efter föremål som saknas, kan vara utsatt för större risk eftersom de ägnar mer tid 
åt sökuppgiften. 

Om vägmärken är placerade så att de ibland oundvikligen måste ses mot en 
upp- eller nedgående sol, menar Carter (1982) att ökad belysning eller större 
kontraster är särskilt viktigt i dessa situationer (i Yanik (1987)). 

Några studier har visat på en generellt sett låg grad av igenkänning och 
upptäckt av skyltar som passerats. Endast ca 12 % av förarna som stoppades och 
tillfrågades på fyra trafikleder i Riyadh, Saudiarabien, kunde uppge vilken för-
buds- eller varningsskylt som just hade passerats (Al-Gadhi, S., Naqvi, S. & 
Abdul-Jabbar, A., 1994). Skylttyp och ålder hade signifikant effekt på igenkän-
ningen (på 10 %-nivån); äldre kände i lägre grad än yngre igen de skyltar som 
passerats men en definition av "äldre" saknades. Det kan tilläggas att endast 
manliga förare ingick i undersökningen, eftersom kvinnor inte fick (och fort-
farande inte får) köra bil i Saudiarabien. I en jugoslavisk undersökning var det en 
något högre andel, 15 % av de stoppade förarna som korrekt kunde redogöra för 
vilken skylt/skyltkombination som passerats på en lågtrafikerad bergsväg, 
(Milolevic & Gajic, 1986). I tre situationer med en enskild skylt, var andelen så 
låg som 9 %. Samtidig presentation av en hastighetsskylt och vägarbetsskylt med-
                                                 
3 SIA ("Specifik intensitet per areaenhet") är ett mått på hur mycket ljus ett material reflekterar. 
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förde inte bättre resultat än en ensam skylt för högsta tillåtna hastighet. Att 
upprepa budskapet på två likadana skyltar efter varandra ökade andelen korrekta 
svar. Totalt sett hade 7 % av personerna i åldersgruppen 56+ korrekta svar jämfört 
med t.ex. 17 % av 36–45-åringar och 26 % av de under 26 år. Andelen män var 
97 %. Som en del av en nyligen genomförd studie (Wood, 2002), där syftet var att 
jämföra körprestationen på en avstängd bana hos grupper med och utan syn-
nedsättningar, ingick ett moment bestående av igenkänning av vägmärken. Äldre 
(i genomsnitt ca 70 år), både normalseende och med synnedsättningar, kände igen 
signifikant färre skyltar än yngre och medelålders med normal syn. Andelen av de 
65 vägmärkena som förarna rapporterade att de såg varierade mellan 63 och 79 %, 
alltså betydligt högre än i de tidigare nämnda studierna, men försöksupplägget var 
annorlunda.  

Det måste dock påpekas att i en välkonstruerad och konsekvent vägmiljö kan 
vägmärkens information vara redundant, själva miljön har redan “berättat” för 
föraren exempelvis vilken hastighet som skall hållas. Erfarna förare är bättre på 
att avläsa vägmiljön, vilket kan bidra till att äldre minns färre märken. Detta 
resultat kan alltså vara en summa av de äldres svagheter och styrkor. 

Vikten av underhåll tas upp ur flera aspekter. Särskilt vid mörker, våta väg-
banor och gryning/skymning är det viktigt att underhållet inte är eftersatt för att 
fullfölja informationsöverföringen, vilket uppmärksammas av Reinsberg (1991). 
Mace (1988) poängterar att skyltar ska inspekteras oftare i syfte att upptäcka 
försämringar av kontrastnivåer, särskilt för vägmärken med förhållandet 5:1 
mellan luminans för bakgrund och text/symbol. En annan specifik underhålls-
åtgärd som kom fram i fokusgruppintervjuer med äldre gällde ökad kontroll av att 
lövverk inte skymmer skyltar (Knoblauch et al., 1995), se även Wuerzberger 
(1990) och Bone (1994).  

Stora forskningsinsatser har lagts ner på att undersöka förmågan att upptäcka, 
avläsa och förstå vägmärken med olika utformningar. I regel är de äldre försöks-
personernas prestation uttryckt som reaktionstid, läsavstånd, andel korrekta svar 
etc. sämre än yngre deltagares. Ett exempel på förståelsen av vägmärken kan 
hämtas från Cooper (1989). Andelen förare som korrekt förstod innebörden av 46 
varnings-, förbuds och påbudsmärken minskade med åldern: 67 % av de i åldern 
65+ svarade rätt medan motsvarande andel för 25–34-åringar var 79 %. I en annan 
undersökning fann man att förmågan att korrekt namnge eller beskriva vägmärken 
minskade med graden av demens (Carr, LaBarge, Dunnigan & Storandt, 1998). 
Men det finns också exempel på att en äldregrupp presterat bättre än en yngre-
grupp: när det gällde att läsa text på vägmärken som hade gjorts suddig, kunde 
äldre bättre återge texten (Kline, Buck, Sell, Bolan & Dewar, 1999). Detta gällde 
såväl gamla som nya budskap samt i ljusnivåer som motsvarade dagsljus- och 
mörkertrafik. På något sätt hade äldregruppen "lärt sig" att kompensera för sin 
försämrade synskärpa. Resultaten pekar mot att äldregruppen presterar bättre i 
trafiken än vad man skulle förvänta sig av dess uppmätta synskärpa. Skillnaderna 
mellan en grupp medelålders (genomsnittsålder 53 år) och äldre (74 år) var liten 
när det gällde att ange var på en skylttavla en viss destination fanns, andelen fel 
var ungefär densamma för bägge åldersgrupperna (Dunne & Linfield, 1993). 

Försöksuppläggen i skyltstudier kan antingen vara att jämföra läsbarhet/synlig-
het för textskyltar med deras symbolmotsvarigheter eller att utgå från befintliga 
skyltar och försöka förbättra texten eller symbolerna. De amerikanska studierna 
utgår i det senare fallet från skyltarna enligt den amerikanska standarden MUTCD 
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(Manual on Uniform Traffic Control Devices) se (Federal Highway Administra-
tion, 2000).  

Generellt uppfattas innebörden av symbolskyltar på ett längre avstånd jämfört 
med textvarianten. Det kan antagligen till stor del hänföras till att symbolerna 
bygger på element med stora konturer och stor separation av dessa konturer, en 
"grövre" gestalt (låg spatial frekvens) (Dewar et al., 1997). Fisher (1978) 
summerar efter en litteraturgenomgång att skyltar med symboler har större 
läsbarhet, men kräver längre tid att identifiera eller tolka och därmed är symbol-
skyltar att föredra där tid finns till detta. Några andra generella fördelar med 
symboler på vägmärken menar Dewar et al. (1997) är att de kan avläsas snabbare 
och på längre avstånd, att symboler ses bättre under dåliga väderförhållanden samt 
kan förstås av alla oavsett språkkunskaper. Problemet kan vara att innebörden inte 
alltid är självklar för betraktaren.  

I allmänhet räckte det med att symbolskyltarna var hälften så stora som text-
skyltarna för att de skulle kunna avläsas enligt en laboratoriestudie (Kline, Ghali 
& Kline, 1990). Symbolskyltarnas överlägsenhet var ännu större i skymning, men 
varken för ålder eller interaktion mellan ålder och andra variabler erhölls någon 
signifikant effekt. En uppföljning gjordes där symbolskyltarnas konturer och dess 
separation maximerades (Kline & Fuchs, 1993). Kline och hans kollegor fann nu 
att standardvarianterna av symbolskyltarna kunde identifieras på ett dubbelt så 
långt avstånd jämfört med textskyltar och för förbättrade symbolskyltar kontra 
textskyltarna sågs en signifikant åldersskillnad såtillvida att fördelen för äldre var 
större för några av de testade skyltarna. Vidare sågs en tendens hos de äldre att 
förstå färre av symbolskyltarna, vilket pekar på textskyltarnas huvudfördel: att när 
de är tillräckligt stora råder ingen tvekan hos läskunniga om deras budskap. Mace 
(1988) tar upp att kraven på luminansen för läsbarhet respektive upptäckbarhet 
inte alltid sammanfaller, t.ex. kan en textskylt behöva mer luminans för läsbarhet 
än upptäckbarhet och att det omvända förhållandet skulle kunna gälla för en 
symbolskylt. 

Ännu större skillnader till symbolskyltars fördel beträffande läsavstånd 
noterades av Paniati (1988): i vissa fall kunde symbolskyltarna ses på fyra gånger 
längre avstånd än deras motsvarigheter med text, dock sågs ibland ingen skillnad 
alls. I ett annat laboratorieförsök undersöktes förmågan att para ihop symbol- och 
textversionerna av en skylt (Mergler & Zandi, 1983). Textversionen visades till-
sammans med två andra skyltar med symboler, varav den ena innehöll samma 
budskap som skylten med text och den andra var slumpmässigt vald (verbal 
matchning). På samma sätt visades symbolversionen med två textskyltar (symbol-
matchning). Äldregruppen svarade totalt sett oftare fel. Det fanns ett samband 
mellan ålder och ordning: de yngre som började med verbal matchning fick fler 
rätt än de äldre som gjorde detsamma. Däremot fick de äldre som började med 
symbolmatchning bättre resultat än de yngre med samma ordning. De yngre var i 
genomsnitt ca 2 sekunder snabbare med att avge sitt svar än äldre. För alla 
åldersgrupper gällde att kortast betänketid krävdes för verbal matchning. De äldre 
var ca 0,2 sekunder snabbare vad gäller att avge verbal respons på textskyltar än 
verbala svar på symbolskyltar enligt Halpern (1984), refererad i (Holland, 2001). 
Någon sådan skillnad observerades inte bland de yngre som ju för övrigt genom-
gående var snabbare. 

Principerna för utformningen av symboler på vägmärken kan baseras på två 
kriterier: detaljerna ska gå att avläsa på tillräckligt långt avstånd eller de detaljer 
som är önskvärda för att lätt förstå budskapet ska ingå. De senare riskerar att bli 



 

40 VTI rapport 493 

för små/detaljerade för att läsas från långa avstånd. Vägmärken med sådana 
symboler kan få ett "utbildningsvärde" på så sätt att förarna så småningom lär sig 
att känna igen symbolerna även på ett avstånd då de inte är läsbara, (Dewar et al., 
1997). Dewar och medarbetare ger följande rekommendationer för att förbättra 
förståelsen av symboler på vägmärken. De baseras på en stor studie med fokus-
gruppintervjuer, laboratorie- och fältstudier i syfte att förbättra symbolerna enligt 
MUTCD-standarden med de äldres behov i centrum: 

 
•  ju enklare symboler, desto bättre. Figurerna ska ha få detaljer som lätt ska 

kunna förstås och urskiljas (se även Allen, Parseghian & Van Valkenburgh 
(1980) och Kline (1991)) 

•  var konsekvent i framställningen av olika fordon och förekomst av 
människor i/på dem (som exempel ges en traktor med förare och en cykel 
utan) 

•  för att undvika missförstånd, använd inte symboler som påminner om 
varandra alternativt särskilj dem med hjälp av färger 

•  enhetlig design bör eftersträvas både inom och utom vägmärkssystemet. När 
nya symboler ska utformas är det lämpligt att ha andra länders effektiva 
skyltsystem i åtanke liksom de symboler som används i övrigt i samhället 
inom allmänna informationssystem. 
 

Förslag som gavs på läsbarhetshöjande åtgärder beskrivs nedan: 
 

•  låt pilar få mer skarpt vinklade "huvuden" med avrundade hörn i kombination 
med smalare skaft. 

•  bokstavssymbolers (exempelvis ett förstorat P i Parkering) läsbarhet kan ytter-
ligare ökas om storleken ökas men inte så mycket att symbolerna hamnar för 
nära kanten 

•  det är att föredra att visa silhuetter av fordon från sidan i stället för bakifrån 
•  en symbolskylts "kritiska" delar bör vara så stora som möjligt samtidigt som 

de uppfyller riktlinjerna för förståelse. Fyllda figurer är att föredra framför 
konturer 

•  maximal separation av elementen från varandra och vägmärkets kant 
•  använd realistiska, bekanta figurer i stället för mer abstrakta och stiliserade 

former 
•  maximerad luminans och färgkontrast mellan närliggande detaljer och även 

deras bakgrund ökar läsbarheten. Om skillnaderna i retroflexion mellan när-
liggande ytor maximeras, erhålls förbättrad läsbarhet under mörker 

•  användningen av röda inslag (t.ex. cirklar och diagonala streck) bör begränsas 
pga. låg läsbarhet, särskilt i mörker eller så bör detaljerna göras så stora som 
möjligt. 

 
Dewar och hans kollegor ger också förslag på hur sannolikheten att föraren 
reagerar i tid och effektivt på den här typen av vägmärken ska öka. Man bör 
undvika placering av skyltar med liknande färg och innehåll nära varandra. Vidare 
bör bekanta symboler användas där det är möjligt. Tidiga varningar, om nöd-
vändigt upprepade, ger också föraren mer tid. 

Slutligen tas några åtgärder upp för att öka upptäckbarheten: 
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•  minska "skyltskogen": förekomst av liknande skyltar i närheten kan minska 
upptäckbarheten av enskilda skyltar, särskilt om de påminner om varandra i 
storlek, innehåll och färg 

•  om symbolskyltar ska stå bredvid varandra, borde symbolerna vara så olika 
som möjligt (se även Allen et al. (1980)) 

•  undvika att placera vägmärken mot liknande bakgrunder (exempelvis en 
grön skylt mot lövverk) 

•  placera vägmärken på en större bakgrundstavla för att därigenom få en 
distinkt bakgrund.  

 
De förbättringar av skyltar som i övrigt föreslås för att underlätta för äldre 
bilförare eller åldersrelaterade resultat som rapporterats, handlade om: 

 
•  större skyltar, se Gutman & Milstein (1988), Shinar & Schieber (1991), Olson 

(1992) och Knoblauch et al. (1995)  
•  ”spatial frekvens”; för symboler bör den spatiala frekvensen vara så stor som 

möjligt, dvs. symboler ska vara enkla med stor volym mot en bakgrund som 
också har stor volym. Detta eftersom äldre bilförare har en försämrad 
känslighet för höga spatiala frekvenser, (Kline, 1991) 

•  storleken på bokstäver och siffror: bör ökas, Wuerzberger (1990), Staplin, 
Lococo, Sim & Drapcho (1989) och Gutman & Milstein (1988). För äldre 
innebar ökad storlek på bokstäverna (upp till 30 cm) en större sannolikhet att 
ge en förväntad grad av ökning i läsbarhet än hos yngre, både under dagsljus 
och under mörker enligt en undersökning av Mace et al. (1994). Bokstavs-
höjder på mellan 30 och 41 cm uppvisade dock en utplanande kurva beträff-
ande läsavståndet i dagsljus både för yngre och äldre personer och att införa 
ännu högre bokstäver kanske inte medför de förväntade ökningarna av 
läsavståndet 

•  versaler/gemener: om storleken är densamma på versal text och text där 
initialbokstaven är versal och de följande bokstäverna gemena, rekommende-
ras att den senare varianten väljs för alla typer av skyltar. Därmed fås bäst 
resultat för igenkänning och ett jämförbart avstånd för läsbarheten jämfört 
med enbart versaler. Detta enligt en studie med endast äldre deltagare 
(Garvey, Pietrucha & Meeker, 1997), men det gäller allmänt för löpande text 

•  luminans: bör vara högre, högreflekterande skyltmaterial är att föredra, 
Wuerzberger (1990), Olson (1989), Shinar & Schieber (1991) och Mercier, 
Goodspeed, Simmons & Paniati (1995). Men Mace påpekar att en avvägning 
måste göras mellan läsbarhet och upptäckbarhet: ju kraftigare reflekterande 
material desto större problem, särskilt för äldre, kan uppstå genom över-
strålning, (Mace, 1988) 

•  fluorescerande skyltar: för äldre sågs större effekt än för yngre beträffande 
avstånd för upptäckt och identifiering av skyltens form under dagsljusförhåll-
anden för skyltar med denna typ av ytskikt (Jenssen, Moen, Brekke, Augdal & 
Sjöhaug, 1996). Äldre hade större problem än yngre med identifiering av 
färger. Gula och orange fluorescerande färger upptäcktes tidigare än deras 
icke fluorescerande motsvarigheter 

•  färg: ålderseffekter på färgseendet påverkar uppfattningen av de blå, blågröna 
och violetta delarna av spektrat och därmed skulle t.ex. blå text på grön 
bakgrund på skyltar vara problematisk för äldre enligt (Holland, 2001). Ökad 
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ljushet leder till bättre identifikation av färger som i sin tur leder till snabbare 
och bättre identifikation (Reinsberg, 1991). 

 
I en kommentar till förslagen ovan, kan beträffande luminans sägas att vägmärken 
skall ha god läsbarhet under skiftande ljus- och belysningsförhållanden – i såväl 
dagsljus som mörker och under mörker i såväl helljus som halvljus, det senare i 
både väl upplysta som mörka omgivningar (t.ex. citykärnor och ren landsbygd). 
Detta kräver att vägmärken vid avläsningen skall ha en ”lagom” hög luminans 
förutom en god kontrast mellan symboler och bakgrund. Nya effektivare reflex-
material för vägmärken innebär idag att luminansen hos vägmärken ofta är för 
hög. Detta orsakar inte bara en dålig läsbarhet hos vägmärket genom över-
strålande bländning utan också en försämrad synbarhet av själva vägen. Dessa 
effekter av bländning är speciellt besvärande för gruppen äldre trafikanter.  

Vidare är det bästa avståndet för upptäckt av ett vägmärke aldrig det längsta 
möjliga avståndet. Skylten skall förmedla sin information till föraren vid den 
tidpunkt informationen börjar bli intressant för henne. Att använda upptäckts-
avstånd för att utvärdera vägmärken är därför inte särskilt genomtänkt. 

Någon skillnad i förmågan att lära sig nya skyltar beroende på ålder har inte 
konstaterats enligt Allen et al. (1980) och Cairney & Sless (1982). 

I en litteraturgenomgång beskrevs 18 experimentella studier om optimalitet och 
retroreflexionskriterier för utbyte av vägmärken (Sivak & Olson, 1983). En av de 
två studier som haft med åldersfaktorn och som inte berörs i annat sammanhang i 
föreliggande litteraturgenomgång visade att skyltar med låg luminans upptäcktes 
bättre i omgivning med låg luminans medan en ljus skylt syns bättre i en ljus 
omgivning (Allen, Dyer, Smith & Janson, 1967). Vidare var ljusa bokstäver på 
mörk bakgrund överlägset bättre än mörka bokstäver på ljus bakgrund liksom 
kontrastförhållande 20:1 var överlägsen 4:1. Äldre deltagare (58+) presterade 
sämre än yngre men endast då skyltar med låg luminans visades. Den andra 
studien kom fram till att även om äldre (64–73 åringar) presterade sämre, 
minimerades skillnaderna mellan åldersgrupperna när bakgrunderna hade hög 
luminans (Olson, Sivak & Egan, 1983). Författarna kom fram till att om läsbar-
hetskriteriet är 6 m/cm av bokstavshöjden för yngre personer och 4,8 m/cm för 
äldre, borde värdet på ersättningsluminansen vara 2,4 cd/m2. Detta gällde för ljusa 
bokstäver med mörka (gröna, blåa, röda och bruna) bakgrunder upp till 0,4 cd/m2 
och för ljusa (vita, gula och orange) bakgrunder med mörka bokstäver. 

Rent generellt kan sägas att de olika typerna av reflexmaterial för vägmärken 
ger god läsbarhet (som nya). Symbol- och textstorlek är däremot av avgörande 
betydelse för läsavståndet, se Lundkvist (1995). 
 
6.1.2 Variabla meddelandeskyltar 
Skyltar där text eller symboler med valfri information utgörs av lysdioder (LED) 
etc. har också undersökts med äldre deltagare. Benämningarna "Variable Message 
Sign", VMS, och "Changeable Message Sign", CMS, har påträffats i litteraturen. I 
Sverige förekommer förutom "variabla meddelandeskyltar" också termen "om-
ställbara vägmärken". 

Vilken av tre tekniker: fiberoptik, LED och "flip disk" (bläddertavla) som 
fungerade bäst, undersöktes av Upchurch, Armstrong, Hadi Baaj & Thomas 
(1992). Författarna tittade på upptäckbarhet och fann små åldersskillnader för de 
tre teknikerna under dagförsöken, liksom för nattförsöken (där flip-disk inte nådde 
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upp till miniminivån). Med solen bakom skylten hade äldre (här 60–79-åringar) 
ofta besvär med solen i ögonen, särskilt för de fiberoptiska skyltarna. Äldre hade 
också större problem med solen bakom ryggen, då spegling förekom; störst 
problem noterades i detta fall för flip-disk-skyltarna. Genomgående hade de äldre 
kortare läsavstånd för de tre teknikerna, för fiberoptiken var skillnaden mellan 
åldersgrupperna minst. Totalt sett var fiberoptik bäst, följt av LED och flipdisk. 
Under mörkerförsöket sågs fiberoptik bättre än LED av de äldre, för de yngre var 
förhållandet det motsatta (dock var skillnaderna ganska små). Äldregruppen 
rapporterade oftare svårigheter med bländning vad gäller LED. Upchurch och 
hans kollegor (1992) noterade vidare att kortare avstånd krävdes för äldregruppen 
i situationen med solen lysandes rakt på skylten. Den tredje aspekten som under-
söktes var synkomfort som bedömdes på en fyrgradig skala. För dagtesten sågs 
inga eller små skillnader mellan åldersgrupperna för fiberoptik, men stora skill-
nader för de två andra teknikerna. Nattetid uppgavs diskomforten bland de äldre 
vara dubbelt så hög för LED-skyltar jämfört med de yngre. I mot- och medljus 
sågs små skillnader i diskomfort. 

Författarna till en annan studie, (Kerr, Snelgar, Jordan, Emmerson & Linfield, 
1988), föreslår att läsbarheten av VMS kunde förbättras vid mörker genom att 
reducera luminansen av skyltens element och öka bakgrundens luminans. De fann 
längre reaktionstider för äldre (65+), att ökat utrymme mellan tecknen förbättrade 
resultatet mer när gemener användes än versaler och att senare svar erhölls vid 
extrema kontrastskillnader. Försöksupplägget var att deltagarna skulle ange om 
det var en vokal eller en konsonant som visades på ett simulerat avstånd av 
300 meter. 

I en bred studie identifierades problem med variabla meddelandeskyltars syn-
barhet, särskilt för äldre förare, med målsättning att utforma riktlinjer och rekom-
mendationer för att tillräcklig läsbarhet ska uppnås (Garvey & Mace, 1996). Ett 
antal fält- och laboratoriestudier genomfördes där bokstävernas storlek, staplarnas 
bredd, ordlängd, avstånd mellan bokstäverna, orden och raderna, ljuspunkternas 
täthet, typsnitt, färg och kontrast (positiv eller negativ) varierades. Läsbarheten för 
yngre och äldre (oftast även äldre-äldre) under olika ljusförhållanden undersöktes. 
Resultat visade att bästa utseendet på bokstäverna var med relationen bredd/höjd 
= 1 och stapelbredd/höjd = 0,13. Av de äldre-äldre (74+) klarade 85 % att läsa 
dessa bokstäver på det förväntande läsavståndet för CMS (4,2 m/cm). I ett av fält-
försöken då en modell av en CMS med gult ljus användes blev resultaten att i 
mörker hade ålder ingen effekt på gränsvärdet för bländning och när solen fanns 
bakom skylten behövde äldre proportionellt mer ljus när avståndet till skylten 
ökade från 131 till 198 m. I ett annat fältförsök noterades, i linje med tidigare 
resultat, sämre läsbarhet för äldre både när variablerna luminans och avstånd 
respektive typsnitt och höjd under dagsljus var i fokus. För äldregruppen sågs 
ingen skillnad i ”läsbarhetsindex” (Legibility Index, m/cm) beroende på bokstavs-
höjd vilket däremot gjordes för yngre och äldre-äldre. I mörker sågs inga ålders-
effekter. 

Övriga riktlinjer och operationella rekommendationer för ökad synbarhet av 
variabla skyltar som gavs av Garvey och Mace (1996) var: 

 
•  minskad kontrast orsakas i regel av solljus som reflekteras på plexiglas-

skivan som skyddar ljuskällan eller att elementen i skylten inte lyser 
tillräckligt. Rengöring och utbyte av repiga plexiglas kan motverka bländ-
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ningsproblem. Kontrasten bör bestämmas under fem ljusförhållanden och 
rekommenderade luminansnivåer framgår ur följande tabell: 

 
Tabell 1  Rekommenderad skyltluminans beroende på ålder och ljusförhållan-
den. Kravet är att 85 % av förarna ska kunna avläsa skylten på ett avstånd av 
198 m. Ur Garvey och Mace (1996). 
Ålder Sol bakom Sol på skylt Sol ovan Mulet/regn Mörker 
Yngre (16–40) 1 000 1 000 850 350 30 
Äldre (65+) 1 000* 1 000* 1 000 600 30 

* kommer inte att vara till nytta för mer än högst hälften av förarna på 198 meters avstånd 
oavsett luminansnivå med extrema vinklar för ljuset. 

 
•  kontrasten bör alltid vara positiv, dvs. att ljusa tecken presenteras på mörk 

bakgrund. För de äldre fanns en interaktion så tillvida att försämringen var 
större vid negativ kontrast jämfört med positiv 

•  typsnitt av dubbel typ ("Double Composite") avrådes bestämt, bokstäverna 
bör bestå av enkla streck 

•  höjden på bokstäverna bör vara 457 mm när hastighetsgränsen är minst 
89 km/h. Ordentligt upplysta 305 mm stora bokstäver klarar de flesta yngre 
att läsa, men majoriteten av 60+ får problem 

•  avståndet mellan bokstäverna bör vara halva bokstavshöjden 
•  avståndet mellan orden bör vara lika stor som bokstavshöjden 
•  radavståndet bör vara 70 % av bokstavshöjden 
•  när det gäller färg på text och bakgrund, var läsbarheten beträffande vitt på 

svart, gult på svart och rött på svart bakgrund ungefär lika bra upp till den 
90:e percentilen för de yngre. Däremot var läsbarheten sämre för äldre 
beträffande röd text på svart bakgrund.  

 
I ett simulatorförsök med två åldersgrupper (24–30 och 54–71-åringar) under-
söktes hur mycket av skyltinformationen förarna kunde uppfatta, (Janssen, 
Martins & Drift, 1999). Tre typer av skyltar ingick, avsedda att placera där 
körfältsbyte var möjligt. Två av dem var variabla: information om köläng-
der/blockerade körfält (dynamisk ruttinformation = DRIP) och aktuell hastighets-
gräns och en fix (hänvisningsskyltar). Dessa tre skylttyper sattes samman till 
större kombinationer och placerades t.ex. ovanpå varandra. Två huvudeffekter för 
äldre deltagare sågs: de var genomgående 25 m eller ca 1 sekund senare än de 
yngre vad gäller att reagera på alla DRIP (både enskilda och i kombination med 
annan information) och de var 5 m senare när en fix hänvisningsskylt var 
inblandad.  

De slutsatser som drogs utifrån studien och som gäller för såväl äldre som 
yngre trafikanter var följande: 

 
1. såväl parvisa som trippelkombinationer innebar negativa effekter på identi-

fieringsavstånd och tid. Dock verkar uppmätta avstånd/tider vara 
acceptabla 

2. för parvisa kombinationer sågs inga ytterligare oacceptabla konsekvenser 
på relevanta körbeteenden 

3. för trippelkombinationer kan dessa konsekvenser emellertid bli kritiska, 
även om DRIP ingår i den fixa hänvisningen 
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4. en cirkel runt hastighetsvärdet har goda effekter på identifieringsavstånd/tid 
och rekommenderas. 

 
Förståelsen av symbolinformationen på variabla meddelandeskyltar i två samman-
hang undersöktes av Bruyas (1999): hinder på vägen (t.ex. olyckor och vägar-
beten) och försämrade väderleksförhållanden (halka, dimma etc.). Författaren 
konstaterade att de äldre behövde mer tid för att identifiera det grafiska innehållet 
och att de hade svårigheter att se huruvida meddelandet visades i rött eller grönt 
på svart bakgrund. De äldre deltagarna gav fler felaktiga svar beträffande inne-
börden samt var mindre säkra på avgivna svar jämfört med yngre. 

På vilket sätt tvåspråkig information presenteras (samtidigt eller växelvis) och 
hur krävande det var att uppfatta informationen (mätt med antal ögonfixationer, 
total fixeringstid och längsta fixeringen) skilde inte mellan två åldersgrupper 
(21–28 år respektive 60–80 år) enligt Anttila, Luoma & Rämä (2000). Man 
konstaterade emellertid att VMS kan ställa betydande visuella krav på föraren. I 
en enkätstudie (Nsour, 1997) framkom tydliga subjektiva skillnader mellan hur 
yngre och äldre uppfattade denna skylttyp. Var fjärde över 65 år ansåg att det var 
svårt eller mycket svårt att läsa variabla skyltar jämfört med ingen bland dem som 
var 65 år eller yngre. 

Några generella ålderseffekter uppmättes heller inte när ca 400 bilister 
intervjuades vid vägkanten om de sett den variabla skylten vid det vägarbete som 
passerats (Metaxatos & Sööt, 2001). Vid uppdelning på yrkesförare/ej yrkes-
förare, fann man emellertid att de yngsta (under 40) och äldsta (60+) yrkesförarna 
i större grad upptäckte skylten jämfört med kollegor i åldern 40–60 år. 
 
6.1.3 Trafiksignaler 
Ett par studier som behandlat trafiksignaler har tagit hänsyn till äldrefaktorn. 
Reaktionstiderna för äldre normalseende var i nivå med personer vars färgseende 
var defekt vad gäller hur lång tid det tog för försöksdeltagare att upptäcka vilken 
färg aktiverad trafiksignal hade i ett laboratorieförsök (Leung, 1994?). Bland de 
normalseende fanns en signifikant skillnad mellan yngre (under 50) och äldre 
beträffande självrapporterade svårigheter att upptäcka och känna igen signaler i 
olika situationer (regn, snöfall, dimma, sol). Författarna rekommenderar att någon 
typ av bakgrundsskärm för signalerna bör finnas (se även Fildes et al. (2001)), 
eftersom en variant som saknade detta ledde till signifikant längre upptäckstider. 
Åtgärden är befogad i komplexa trafikmiljöer med mycket störande stimulering 
samt då signalen ses mot himlen. 

Någon signifikant effekt av ålder erhölls inte när förmågan att identifiera färger 
(gult eller rött av olika intensitet) på trafiksignaler för svängande trafik och 
lampor för att markera vägens sida undersöktes i tre mindre fältstudier. Studierna 
genomfördes både i mörker och dagsljus och den vinkel signalerna sågs ifrån 
varierades. Perifer identifiering av röda lampor fungerade dåligt, färgen upp-
fattades som gul (Sivak, Flannagan, Miyokawa & Traube, 2000).  

Man fann heller inga åldersskillnader beträffande på vilket avstånd försöks-
deltagare rapporterade att en trafiksignals ljussken varierade (modulerade) eller 
hur förändringen i moduleringsmönstret uppfattades allteftersom man närmade sig 
signalen enligt en fältstudie av Guzy, Pena-Reynolds, Brugger & Leibowitz 
(1991). 
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Beteendet vid den gula fasen i signalväxlingen undersöktes av Knoblauch et 
al., (1995) i ett fältförsök. Den enda signifikanta skillnaden i andelen som 
stannade när signalen slog över från grönt till gult erhölls när försöksdeltagarna 
delades in i endast två åldersgrupper. Bland personer yngre än 60 år var andelen 
47 % jämfört med 32 % som stannade bland de äldsta (över 70 år). Trots att de 
äldres (65+) reaktionstider (mätt som tider t.ex. från signalväxling till när föraren 
lyfte foten från gaspedalen) på signalväxlingen var längre, menade författarna att 
någon anpassning av den gula signaltiden till äldre inte krävdes. 

De rekommendationer som ges i Floridas "Äldre trafikanters program" an-
gående trafiksignaler handlade om större signalytor, bättre placering i synfältet 
och bättre underhåll (Bone, 1994). För att eliminera förväxling av betydelsen av 
signalers budskap, ges i de amerikanska rekommendationerna rådet att signal-
bilderna för skyddade vänstersvängar ska vara en grön pil, följt av gul pil och 
sedan röd cirkel (Staplin et al., 2001a). Staplin och kollegor framhåller också att 
en helröd s.k. utrymningstid bör införas för att ta hänsyn till åldersskillnader i 
PRT. Hur lång denna tid ska vara, bestäms utifrån närvaron av fotgängare, 
korsningens bredd, fordonens längd och deras hastighet. Slutligen kan fokus-
gruppdeltagares önskemål redovisas: standardiserad placering och storlek av 
signaler skulle underlätta; vidare borde störande solsken i signalerna minskas 
genom att förse signalerna med skärmar (Knoblauch et al., 1995). 
 
6.1.4 Vägmarkeringar 
Vägmarkeringar ska ge föraren en bild av vägens sträckning framöver på ett 
ganska långt tidsavstånd (5–8 sekunder). De underlättar även förarens kontroll av 
fordonets laterala position genom att ha tillräcklig synbarhet nära fordonet (inom 
1 sekund4). Det senare tjänar särskilt föraren i mörkerkörning. Den ökande 
känsligheten för bländning bland äldre och längre tid för återhämtning efter bländ-
ning torde innebära att äldre förlitar sig mer på kantlinjer och kantstolpar för att 
hålla rätt kurs under mörker, särskilt vid möten (Pietrucha, Hostetter, Staplin & 
Obermeyer, 1996). 

För god synbarhet hos vägmarkeringar fordras såväl hög luminans (vilket inne-
bär hög kontrast mot vägbanan) som stor area. Vägmarkeringens luminans är i 
fordonsbelysning produkten av dess retroreflexion och belysningsstyrkan från 
fordonsljuset, se COST 331 (1999). Bättre synbarhet hos vägmarkeringar, vilket 
t.ex. rekommenderas i kurvor i Fildes et al. (2001), se även Shinar & Schieber 
(1991), gör att vägen syns bättre i mörkertrafik.  

Vägmarkeringars synbarhet i fordonsljus kan förbättras, förutom genom ökad 
bredd och tjocklek, även genom att utföra dem med en texturerad yta. Den senare 
åtgärden är fördelaktig vid våt vägbana eftersom uppkomst av vattenspegel för-
hindras. Man finner emellertid inte mycket om sådana vägmarkeringar i littera-
turen. Förhöjda markeringar har både för- och nackdelar: de ger bra vägledning 
om färdvägen under våta förhållanden men förlorar snabbt den initiala retro-
reflexionen (Pietrucha et al., 1996).  

Underhållsåtgärder som tätare ommålningar av vägmarkeringar har efterfrågats 
i fokusgruppintervjuer (Knoblauch et al., 1995). 

                                                 
4 Detta tidsavstånd skulle kunna betraktas som i kortaste laget, t.ex. anger COST 331 (1999) det 
till minst 1,8 sekunder. 
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Bone (1994) nämner förslaget som New York State Thruway Authority gav år 
1989 om att bredden på vägmarkeringarna skulle ökas från 4 till 6 inches, dvs. 
från ca 10 till 15 cm. Även de rekommendationer Floridas "Äldre trafikanters 
program" gav, förutom bredare markeringar, beskrevs: måla kant- och mittlinjer 
även på lågtrafikerade vägar, förbättra underhåll och inspektion samt låta måla 
fler pilar och ord på asfalten. 

Kantlinjer bör ha en kontrastnivå på minst 2:1 i korsningar med vägbelysning 
och minst 3:1 i korsningar utan vägbelysning rekommenderar Fildes et al. (2001). 
Detta för att förhindra körning på vägrenen och öka chansen att upptäcka faror.  

Enligt vår mening kan kontrastmåttet vara aktuellt att använda i dagsljus men 
inte i mörker. Synbarheten hos vägmarkeringar som inte är utslitna är för det 
mesta god i dagsljus. I mörker däremot fordras våtsynbara markeringar för att 
garantera synbarhet både i torrt och vått väglag.  
 
6.1.5 I korsningar 
Exempel på misstag som ökar med åldern i korsningar och som kan hänföras till 
vägmärken, signaler och vägmarkeringar, bekrivs i Staplin, Gish, Decina, Lococo 
& McKnight (1998a): 

 
•  nonchalerande av lämna-företrädesskylt 
•  kör förbi stoppskyltar eller stannar ej helt 
•  fortsätter utan att kontrollera att vägen är fri efter att ha stannat vid en stopp-

skylt 
•  olämplig fordonsplacering vid stoppskylt 
•  ryckiga/abrupta stopp 
•  kör mot rött eller gult ljus 
•  kör rakt fram på grönt utan att förvissa sig om att kusten är klar 
•  stannar vid grönt ljus 
•  iakttar inte tillräcklig försiktighet vid signalreglerade korsningar 
•  förstår ej skyltar 
•  hindrar mötande trafik genom att stå mitt i korsningen efter att signalen lämnat 

grönfasen 
•  bromsar varje gång en skylt eller trafiksignal upptäcks  
•  missar vägmarkeringar. 
 
De förbättringar av trafiksignaler i korsningar som föreslogs i en fokusgrupp-
intervju, var av följande typ: trafikljus både ovanför och bredvid korsningen; 
varna vid övergång från grönt till gult genom blinkande grönt; måla en gul linje 
hitom signalen som information till föraren att om han/hon inte kommit fram till 
linjen innan signalen slår över till gult hinner man inte igenom korsningen 
(Knoblauch et al., 1995).  

Fokusgruppdeltagarna i Knoblauch et al. (1995) ansåg vidare att skyltars 
storlek och bokstavsstorlek skall utgå från de äldres behov och att portalskyltning 
och skyltar uppströms borde finnas i starkt trafikerade korsningar. Man efter-
frågade också retroreflekterande meddelanden på icke retroreflekterande bak-
grunder, fler upphöjda markeringar på gatubeläggningen och vägmarkeringar och 
skyltar för körfält med svängande trafik. Australiska rekommendationer säger att 
vid flera körfält i samma riktning samt vid stor trafikvolym är portalplacering av 
körfältsskyltar att föredra (Fildes et al., 2001).  
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I signalreglerade korsningar rekommenderas ett siktavstånd på minst 
5 sekunder för körfältsskyltar och vägmarkeringar oavsett ljusförhållanden, 
kanalisering eller vägmarkeringarnas/linjernas utseende. Detta enligt amerikanska 
riktlinjer (Staplin et al., 1998b). 

Knoblauch och hans kollegor (1995) undersökte också förståelsen av signal-
bilder i korsningar. Resultatet visade att de äldre (65+) hade svårare än yngre 
(65 år eller yngre) att tolka huruvida vänstersvängande trafik hade en separat 
signalreglering ("skyddade" vänstersvängar; oftast angivet med en grön pil) eller 
om det kunde förekomma konflikter med andra trafikströmmar ("tillåtna" vänster-
svängar; i regel en grön cirkel). Förutom åldersskillnaden, konstaterades att ingen 
av åldersgrupperna uppvisade en acceptabel nivå av förståelse av signaler för 
skyddade och tillåtna vänstersvängar. 

Resultat från en studie där förståelsen av signaler/skyltar för vänstersväng 
undersöktes genom att personer fick ange hur de skulle agera utifrån ett antal 
scenarier, visade att ju äldre deltagare, desto lägre andel korrekta svar och högre 
andel allvarliga fel, såsom att köra när andra bilister har förkörsrätt, (Drakopoulos 
& Lyles, 1997). Äldre påstås i fler situationer reagera "konservativt" genom att 
avstå från rätten att köra först. I en nyligen genomförd studie valde samma 
forskare att endast titta på olika kombinationer av blinkande trafiksignaler. Man 
menade att om ett betydande antal 60+ förare förväntas köra i en korsning, är en 
variant med släckt signal för vänstersväng och röd cirkel för rakt-fram-körning 
bäst. Finns det inte så många äldre förare, bör varianten med rött både för 
vänstersväng och rakt fram (pil eller cirkel för vänstersväng) användas för att 
erhålla bäst förståelse bland 46–60-åringarna (Drakopoulos & Lyles, 2001).  

För att minska konflikterna mellan vänstersvängande fordon och fordon som 
ska köra rakt fram i korsningen, föreslås följande åtgärder för de svängande 
(Staplin, Lococo & Sim, 1993):  
 

•  blinkande eller lysande skyltar placerade i det diagonalt motsatta hörnet av 
korsningen med meddelanden av typen "SVÄNG EJ NÄR SKYLTEN 
BLINKAR" och "FORDON NÄRMAR SIG NÄR SKYLTEN BLINKAR" 

•  extra trafiksignaler i ögonhöjd eller på diagonalt motsatta sidan av kors-
ningen 

•  varningsmeddelanden på skyltar förstärkta med blinkande trafikfyrar 
(beacons) 

•  färgmarkeringar på asfalten (eller färgad asfalt) för att indikera "osäker-
hetszon": om ett annat fordon befinner sig på detta område, kan ingen säker 
vänstersväng genomföras 

•  särskilda signalfaser för tillåtna svängar, t.ex. som i Michigan där 
blinkande rött innebär att vänstersväng är tillåtet; på samma sätt används 
blinkande gult i staten Washington 

•  skyltar med råd och varningar av typen "SVÄNG VÄNSTER MED FÖR-
SIKTIGHET" och "SE UPP FÖR TRAFIK FRÅN VÄNSTER". 

 
För dem som ska passera rakt igenom korsningen pekar Staplin och hans kollegor 
på följande möjligheter att höja säkerheten: 

 
•  detektorer som aktiverar varningsskyltar om svängande fordon finns i det 

motsatta fältet för vänstersväng 
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•  skyltar som aktiveras om föraren som ska köra rakt fram har en för hög fart i 
förhållande till omständigheterna 

•  på samma sätt som för den svängande, kan blinkande trafikfyrar komplettera-
de med varningsskyltar göra föraren uppmärksam på att korsande fordon kan 
förekomma 

•  bullerräfflor, dvs. i asfalten urfrästa tvärgående fördjupningar 
•  bullerremsor, dvs. linjer anlagda tvärs över vägen, men effekten påstås inte 

vara helt entydig 
•  skyltar som anger vilka fordonsrörelser som kan förekomma i korsningen, 

t.ex. ”SE UPP FÖR SVÄNGANDE FORDON” 
•  skyltar som i förväg upplyser om själva korsningen eller 
•  skyltar som uppmanar föraren att sänka hastigheten. 
 
De mest lovande åtgärderna för fortsatt utvärdering, sett med ett ingenjörs-
perspektiv av projektets utförare, var trafiksignaler i ögonhöjd, varningsskyltar 
som aktiveras av genomfartstrafikantens hastighet, bullerräfflor, särskilda signal-
faser för tillåtna vänstersvängar och skyltar som varnar för svängande fordon och 
trafik som går rakt fram. 

Norska erfarenheter visar att skyltning enbart före en cirkulationsplats kan vara 
otillräckligt. Förarna hinner glömma åt vilket håll de hade för avsikt att köra när 
de väl befinner sig i cirkulationsplatsen, varför även varje ben bör förses med 
skyltar om destinationen (Ottersen, 2003). 
 
6.1.6 På länkar 
Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en skylt ska vara effektiv i lands-
vägsmiljö menar Dewar et al. (1997): 

 
•  den måste dra till sig uppmärksamheten eller upptäckas lätt av den person som 

behöver informationen 
•  den måste kunna läsas på lämpligt avstånd så att föraren har tid att vidta 

nödvändiga åtgärder 
•  den måste ofta kunna vara läsbar under en mycket kort tid 
•  den måste enkelt kunna förstås 
•  den ska förstås snabbt 
•  meddelanden i form av symboler måste vara läsbara eller åtminstone enkla att 

lära in och komma ihåg. Detta förbises ofta enligt Dewar et al. vid framtagan-
det av nya symboler och tas nästan aldrig hänsyn till vid utvärdering av 
symboler 

•  informationen på symbolen måste snabbt kunna förkastas om den är irrelevant 
för föraren 

•  symbolmeddelanden måste passa in i befintligt system och kunna relateras 
meningsfullt till andra system. 

 
Att avläsa vägmärken under landsvägskörning menade ungefär var femte äldre 
(över 65) var svårt eller mycket svårt (Nsour, 1997). Färre än 2 % av de övriga 
förarna rapporterade samma grad av problem.  

Kraftigt retroreflektiva skyltmaterial kan förbättra upptäckbarheten av skyltar 
på landsväg, enligt en studie (Schieber & Goodspeed IV, 1997) då två landsvägs-
skyltar med text i olika färger visades under kort stund i tre miljöer av olika 
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komplexitet. Studien visade också att äldre bilförare är mer känsliga för andra 
"störande" inslag i omgivningen när de söker efter information på vägmärken. I 
mörker hade de äldre större svårigheter än yngre att se skyltar om de var i 
närheten av starka ljuskällor (Sivak et al., 1981). 

Tidigare skyltning inför avfarter efterfrågades i en fokusgruppintervju, 
(Gutman & Milstein, 1988). Samma sak tas upp i australiska rekommendationer 
samt att förvarningar ska ges flera gånger och att även varning för påfart ska 
finnas (Fildes et al., 2001), se även (Nsour, 1997). Staplin och kollegor rekom-
menderar att vägmärken som upplyser om körfältsanvändning före avfart, tydligt 
ska avbilda det antal körfält som finns där märket är uppsatt (Staplin et al., 
2001a). Andra rekommendationer från USA-handboken angående avfarter hand-
lade om utmärkning av området mellan avfarten och vägen (refugspetsen) med 
vägmärken, stolpar och upphöjda vägmarkeringar samt att delvis retroreflekter-
ande kantstolpar bör placeras på ett tidsavstånd om minst 5 sekunder före själva 
avfarten. 

De förslag som Dewar et al. (1997) ger på hur förare lättare ska upptäcka 
skyltar handlar om att se över anvisningar för skyltplacering, ändra utformningen 
(t.ex. storlek och färg), genomföra utbildning i hur förare effektivare kan klara av 
att fördela uppmärksamheten och att väghållaren tillhandahåller ett "överflöd" av 
skyltinformation. 

Riktlinjer för hur stor kontrasten mellan kantlinjerna och vägbanan bör vara i 
horisontalkurvor ges i den senaste handboken från USA (Staplin et al., 2001a). 
Där ingen separering av körbanorna förekommer, bör kontrasten vara 5,0:1 medan 
i de fall mittbarriärer effektivt förhindrar bländning av trafiken i motgående kör-
fält, räcker det med 3,75:1 i kontrast. I kurvor med en radie understigande 
1 000 m rekommenderas att mittlinjen genom hela kurvan kompletteras med väg-
banereflektorer (RPM) som även anläggs med början 5 sekunder före korsningen. 
Vägbanereflektorer fungerar emellertid dåligt i nordiskt klimat.  

Handboken beskriver vidare att vägmärkena med markeringspilar i kurvor med 
en radie på högst 185 m gärna bör kompletteras med kantstolpar placerade på ett 
avstånd om högst 12 m från varandra (är radien större, bestäms avståndet mellan 
stolparna med hjälp av sambandet 157,1 −∗ R  där R är kurvradien i meter). 

Rekommenderad vägbanebredd (körfält + vägrenar) på tvåfältiga landsvägar 
tas också upp av Staplin et al. (2001a) och nämns kort i detta avsnitt, även om det 
inte hör till vägutrustningen. Bredden bör vara minst 5,5 m vid kurvradier under 
600 m. USA-handboken ger också riktlinjer för omkörningssikt (det mest konser-
vativa, minimivärdet bör väljas) och omkörningsfält (bör finnas på ett avstånd om 
högst 5 km i varje riktning).  

Omkörningsbehoven hos äldre bilförare torde inte vara särskilt stora då de 
brukar köra långsammare än övrig trafik varför dessa åtgärder mer är till för att 
erbjuda omkörningstillfällena för den övriga trafiken.  

Kriteriet för stoppsikt i vertikalkurvor (ett föremål med höjden 15 cm ska vara 
synligt) bör behållas fortsätter Staplin et al. (2001a). 
 
6.1.7 Vid vägarbetsplatser 
Vägarbeten innebär en diskontinuitet i den annars predicerbara trafikmiljön. Det 
är väsentligt att utmärkningen förbi arbetsplatsen är tydlig. Hur denna utmärkning 
kan se ut, undersöktes av Hanscom (1991). På en avstängd bana testades ett flertal 
utrustningar för att leda förbi trafiken (var 4:e av de 96 deltagarna var 55 år eller 
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äldre). Studien visade några utföranden som var fördelaktiga ur äldres synvinkel. 
Långsamtgående arbetsfordon med en ljusramp baktill som förutom de fyra 
ordinarie blinkande lyktorna försetts med ytterligare två större lyktor var ett 
effektivt sätt att varna äldre bilförare. De var mer benägna att uppleva att de 
närmade sig med högre hastighet i närvaro av den utökade ljusrampen. Två 
varianter av utrustning för att leda trafiken en annan väg (körriktningspil ovanför 
två fält med "schackrutor" respektive pilen ovanför ett fält med rutor) upptäcktes 
tidigare av de äldre försöksdeltagarna. När två utmärkningar för att separera kör-
fält (skylt med två motriktade pilar respektive trafikrör) undersöktes, sågs samma 
effekt på de äldre: de närmade sig utrustningen långsammare, bedömde att den 
hade högre potential säkerhetsmässigt och passerade långsammare än yngre.  

Utformningen av skyltar (arrangemang av text, val av ord, streckens tjocklek, 
typsnitt, gemener och versaler) studerades av Kuemmel (1992). Tolv skyltar 
testades dag- och nattetid genom att skyltarna, placerade på en vagn, kördes mot 
en bil där försöksdeltagaren (totalt 84 personer varav 38 var 65 år eller äldre) satt. 
Kortare läsavstånd krävdes för äldre jämfört med yngre för samtliga skyltver-
sioner. Största förbättringen i läsavstånd erhölls för de skyltar som försågs med 
både större bokstäver och ökad tjocklek på strecken som samtidigt behöll eller 
gick upp en nivå i den standardiserade alfabetserien. En av bokstavsserierna som 
användes och gav lovande resultat, innehöll både versaler och gemener, något 
MUTCD inte tillåter. 

Bästa färgkombinationen på skyltar (4 varianter) för att vägleda förbi tillfälliga 
avstängningar undersöktes av Neale, Barker, Dingus och Brich (1999). Varken för 
sena inbromsningar, missade och felaktiga svängar fann man några åldersskill-
nader. I den enkät deltagarna fick besvara efteråt noterades heller inga ålders-
skillnader beträffande skyltarnas synbarhet, förståelse och informationsvärde. En 
tendens sågs att äldre föredrog skyltar med svart text på ljusblå bakgrund. 
Författarna pekar på att färre än planerat deltog i studien, vilket kan förklara att 
signifikanta resultat uteblev.  

Blinkande pilar, särskilt på högtrafikerade vägar och vägar med skilda kör-
banor, rekommenderas i de australiska riktlinjerna, (Fildes et al., 2001). Vidare 
föreslås flyttbara variabla meddelandeskyltar som placeras 800–1 600 m före 
arbetsplatsen. Dessa rekommendationer återfinns även i den amerikanska hand-
boken (Staplin et al., 2001a) som även ger detaljerade specifikationer för hur 
informationen på dessa VMS ska presenteras. Vidare ges rekommendationer för 
hur utmärkningen för att leda trafiken förbi arbetsplatsen ska se ut, t.ex. dimen-
sionerna på koner, trafikrör och markeringsskärmar och typ av reflekterande 
material de bör ha.  

Den svenska utmärkningen vid avstängning av körfält på motorväg är i regel 
lättförståelig och tydlig, medan de röda och gula markeringsskärmarna skulle 
kunna ges ett betydligt bättre utförande genom att använda gestaltpsykologiska 
principer. De är effektivare än tillfälliga vägmarkeringar som generellt syns dåligt. 

Ett näraliggande område, att göra föraren uppmärksam på fasta sido-
hinder/faror nära körbanan, behandlades av Lerner et al. (1997) utifrån den äldre 
förarens behov. Författarna prövade några nya utformningar av utmärkningar, 
men såg få förbättringar vad gäller förarens möjlighet att upptäcka diken, 
kulvertar och området mellan motorvägsavfarter (refugspetsen). Studien omfattar 
några specifika utmärkningar och vi anser att resultaten är svåra att överföra till 
nordiska system. Man pekade dock på att upprepade markeringar är effektiva för 
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att fånga uppmärksamheten mot faror och att markeringsskärmar för fasta 
sidohinder behöver modifieras eftersom förståelsen för dem var dålig. 
 
6.2 Korsningar 
Av de äldre bilförarnas olyckor inträffar en större andel i korsningar jämfört med 
andra åldersgrupper. I en korsning ställs stora krav på föraren: under kort tid ska 
relevant information inhämtas och behandlas vilket därpå ska följas av en för 
situationen lämplig reaktion. Val av rätt körfält, sökande efter information på 
skyltar och bedömning av korsande och mötande fordons hastigheter och av-
stånden till dem är moment som, beroende på korsningens komplexitet, före-
kommer i olika omfattning. Förklaringar till de ökande problemen i korsningar 
kan vara åldersrelaterade försämringar av de kognitiva funktionerna som påverkar 
beslutsprocessen men också fysiska faktorer som reducerat synfält och stel nacke 
som gör det svårare att snabbt vrida på huvudet.  

En bidragande orsak till bilden av äldres utsatthet i korsningar kan vara kör-
vanorna. I och med att körsträckan minskar med åldern, sker en större andel av 
bilkörningen i bostadens närområde. Därmed utsätts äldre förare för en relativt 
större andel av exponering i korsningar åtminstone inom tättbebyggt område. 

I en undersökning fick 700 äldre förare själva beskriva sina problem, 
(Benekohal, Michaels, Resende & Shim, 1994) refereras i Sagberg et al. (1999). 
En fjärdedel uttryckte ökande problem med att passera genom eller svänga i en 
korsning, att finna början på det separata körfältet för vänstersväng på landsvägar 
samt att genomföra själva vänstersvängen.  

Å andra sidan menade respondenterna (1 000 förare i åldern 55–75+ år) i en 
annan enkätstudie, (Automobile Association, 1988), att korsningar inte utgjorde 
några större problem. Bara 12 % försökte undvika livligt trafikerade korsningar, 
endast 7 % tyckte att de numera inte gjorde lika snabba bedömningar när det var 
lämpligt att köra ut i en korsning och 90 % bedömde sig själva som bra eller 
utmärkta beträffande reaktionstid i korsningar. 

En kartläggning av de problem äldre bilförare har i korsningar och vilka fel 
som begås presenteras av Staplin et al. (1998a). Hos en grupp förare (61+ år) vars 
körförmåga av olika anledningar skulle utredas närmare, fann man att avsöknings-
fel var mycket vanliga. Förarna tittade inte i backspegeln innan han/hon saktade in 
under närmandet av korsningen och gruppen underlät också i stor utsträckning att 
kontrollera trafiken på sidorna vid passage av korsningen. Att inte respektera 
andras förkörsrätt var också vanligt, särskilt i korsningar som förarna inte var 
bekanta med.  

Osäkerhetsrelaterade beteenden i korsningar som ökar med förarens ålder, 
strukturerades av Staplin et al., (1998a) efter en litteraturgenomgång enligt nedan: 

 
•  körfältsanvändning (överskrider körfältslinjer; undersöker ej döda vinklar 

vid körfältsbyte; använder körfält avsedda för sväng vid passage genom 
korsning; kryssar i genomfartsfil; felaktigt val av körfält för sväng eller 
passage; kör på fel sida av vägen; kör mot enkelriktat; för liten tidlucka vid 
filbyte) 

•  svängar (visar inte sin avsikt att svänga eller gör det för sent eller för 
tidigt; för små tidluckor accepteras vid vänster-, högersväng eller korsande; 
svänger in i fel körfält; för vid eller snäv sväng; kör in i körfält med 
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mötande trafik; plötslig sväng som följs av lång acceleration; svänger där 
det ej är tillåtet; överskrider körfältslinjer) 

•  kontrollen av fordonet (överdriven bromsreaktion; trycker ner bromspe-
dalen utan uppenbar anledning; bromsar för sent; råkar gasa i stället för att 
bromsa; lägger i fel växel; markerar motsatt avsedd körriktning med kör-
riktningsvisaren; kör med både broms- och gaspedal nedtryckt)  

•  reaktioner på trafiken (lämnar ej företräde; ligger för nära framför-
varande fordon; onödigt och oväntat bromsande; ouppmärksamhet; har inte 
tillräcklig uppsikt framåt; vinkas fram av andra förare men tar inte hänsyn 
till annan trafik eller trafikregler när körmanövern genomförs; kör in i kors-
ningen med för hög eller låg hastighet och stör därmed trafiken; kör för 
sakta; uppfattade eller såg inte fordon man kan komma i konflikt med; för-
senad beslutsprocess och initiering av manövern; ser en bil komma men 
oförmögen att reagera; hamnar i panik när utryckningsfordon närmar sig). 

 
Inom ITS-området pågår för närvarande försök i Japan med kollisionsvarnings-
system som ska hjälpa föraren att undvika krockar i korsningar, (Hakamies-
Blomqvist, Sirén & Davidse, 2004b). I ett tidigare EU-projekt kallat EDDIT, 
Oxley & Mitchell (1995), prövades att ge föraren en indikation via signaler om 
tidluckan är tillräckligt stor för att genomföra en säker sväng (tidluckan minst 
6 sekunder; grönt ljus, annars rött). Rekommendationerna baserades på TTC och 
det visade sig att systemet ibland gav rådet till äldre förare att acceptera tidluckor 
de annars inte skulle ha gjort. Författarna drar slutsatsen att kollisionsvarnings-
system måste anpassas till individuella förarbehov (t.ex. reaktionstider) och att en 
enhetlig tidsättning kan i bästa fall vara behjälplig, i sämsta fall riskfylld. 
Resultatet visar på vilka generella svårigheter man möter när problemen skall 
lösas med ny teknik. 

I signalreglerade korsningar med begränsad sikt på grund av horisontella eller 
vertikala kurvor där upptäckten av signalen riskerar att ske på ett tidsavstånd om 
8 sekunder eller mindre från korsningen, menar Staplin och kollegor (2001a) att 
den ordinarie skyltningen bör förstärkas med varningar om att man närmar sig en 
korsning. 
 
6.2.1 Generellt om korsningsutformning 
Få studier påträffades som har tagit hänsyn till åldern hos förare och fotgängare i 
samband med korsningsutformning och operationella standarder när riktlinjer för 
detta skulle tas fram av Staplin, Harkey, Lococo & Tarawneh (1997a). De studier 
författarna tittade närmare på, valdes enligt kriteriet att om alla, oavsett ålder, har 
problem med någon speciell del av utformningen, torde äldre påverkas åtminstone 
i samma grad. Några av de generella erfarenheter som fanns gällde korsningstyp 
(ju fler ben en korsning består av, desto större är olycksrisken), vertikala nivå-
skillnader (bör ej överstiga 3 %; särskilt viktigt är att det är så flackt som möjligt 
på sektioner där fordon stannar innan korsningspassagen påbörjas) och benens 
horisontala linjeföring (bör vara raka och ansluta i korsningen med 90° vinkel, se 
även Staplin, Harkey, Lococo & Tarawneh (1997b), Staplin et al. (2001a) och 
Fildes et al. (2001). Att låta höger- respektive vänstersvängande få ett eget körfält, 
har särskilt för vänstersvängande, visat sig reducera olyckorna. Vilken design 
sådana körfält bör få, beskrivs närmare i följande avsnitt. Vidare har det obser-
verats att om kurvradien är för stor, innebär det att fotgängare blir mer exponerade 
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för trafik och därmed också för risker. Refuger kan öka säkerheten i sådana 
situationer.  

Korsningar bör vara överskådliga och inte komplexa. I korsningar med mycket 
trafik som riskerar att bli röriga, bör planskilda lösningar övervägas enligt rekom-
mendationer i ett program för äldre trafikanter i Florida (Bone, 1994).  

För den äldre är det bättre om möjlighet ges till att beslut och datainhämtning 
kan spridas över tiden i och med en sämre förmåga att under en påbörjad manöver 
ta in information parallellt och på nytt överväga manövern. Därför är en följd av 
T-korsningar längs en sträcka att föredra framför fyrvägskorsningar, likaså är en 
cirkulationsplats lättare än en komplicerad korsning, (OECD, 1986). Men cirkula-
tionsplatser är ett relativt nytt inslag i trafikmiljön och körning i dem kan vara 
ovant för somliga äldre bilister som i sämsta fall undviker dem, Hakamies-
Blomqvist et al. (2004b). I en undersökning av Mesken (2002) i Hakamies-
Blomqvist et al. (2004b), då äldre fick ange vilka trafiksituationer de ansåg som 
svåra, nämnde 22 % cirkulationsplatser med flera körfält medan endast 3 % 
nämnde cirkulationsplatsen med ett körfält. I handboken för vägdesign med äldre 
trafikanters behov i fokus, ger Staplin med kollegor (2001a) följande råd om ut-
formningen av cirkulationsplatser: 

 
•  där det är praktiskt tillämpbart, bör cirkulationsplatsers in- och utfarter be-

gränsas till ett körfält, likaså bör trafiken cirkulera i endast ett körfält runt 
en rondell med en diameter på högst 30 m 

•  övergångställen bör anläggas på ett avstånd av minst 7,5 m räknat från väj-
ningslinjen 

•  för att minska risken för felkörning, lugna ner trafikrytmen och ge möj-
lighet till refuger för fotgängare, rekommenderas att upphöjda, delade 
refuger anläggs för att markera kanalisationen i stället för markeringar på 
vägbanan. Övergångsstället ska ligga på samma nivå som körbanan (där-
med blir refugerna delade) 

•  för att öka synbarheten av cirkulationsplatser av alla typer bör sidorna och 
ytorna ovanpå refugerna behandlas med reflekterande material så att 
kontrasten i situationer med fast belysning av cirkulationsplatsen blir 2 eller 
högre, i annat fall bör en kontrast på minst 3:1 eftersträvas. 

 
Fyrvägsstopp, dvs. trafik på alla tillfarter i en korsning har stopplikt, ansågs inte 
vara en god lösning, menade fokusgruppdeltagarna i en studie, utan borde tas bort 
(Knoblauch et al., 1995). 

I australiska riktlinjer rekommenderas att föraren ska ha åtminstone 
2,5 sekunder på sig att uppfatta korsningens existens och att hinna anpassa/för-
bereda sin körning genom den. På landsvägar med lägre grad av uppmärksamhet, 
föreslås minst 3,5 sekunder (Fildes et al., 2001).  

I den amerikanska AASHTO-standarden föreskrivs en PRT (perception-
reaction time) på 2,0 eller 2,5 sekunder beroende på typ av reglering i korsningen. 
I en korsning utan reglering antas PRT vara 2,0 sekunder plus ytterligare 
1,0 sekund för att påbörja ("actuate") bromsning; dock används stoppsikten 
(SSD=stopping sight distance) som dimensionerande faktor för korsningsut-
förandet vilket innebär en PRT på 2,5 sekunder. Samma PRT rekommenders i 
korsning med skyldighet att lämna företräde, medan den i korsningar med 
stopplikt eller signaler bör sättas till 2,0 sekunder. En studie visar att den kortaste 
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av dessa tider kan behöva höjas till 2,5 sekunder, en annan studie kom fram till att 
i korsningar där högerregeln respektive skyldighet att lämna företräde gäller, 
skulle PRT behöva vara 3,4 sekunder. Studierna refereras i Staplin et al. (1997a). I 
handboken för vägdesign för äldre bilförare, rekommenderar Staplin och kollegor 
(2001a) en PRT på minst 2,5 sekunder för en korsnings siktavstånd ("ISD"=Inter-
section Sight Distance) oavsett manöver i korsningen eller från vilken anslutande 
väg föraren kommer. Författarna anger också att tidluckan inte bör understiga 
8 sekunder när ett stillastående fordon ska svänga vänster från en större väg och 
att 0,5 sekunder ska adderas för varje körfält som korsas. 

Svenska rekommendationer gällande dimensionering av stoppsikt (av god 
standard), säger att en reaktionstid på 2,0 sekunder ska eftersträvas (Vägverket, 
2002). Detta skulle alltså kunna vara i kortaste laget. När det gäller att upptäcka 
att man närmar sig en korsning och ta ställning till hur man skall köra i kors-
ningen ställer detta större krav. Man måste orientera sig om vilka målpunkter man 
når genom att svänga i korsningen. Handlingsalternativen är flera, vilket innebär 
att trafikanten behöver längre tid på sig. Detta tas upp i följande avsnitt. 

I den australiska handboken sägs att 3,5 m är en önskvärd körbanebredd (Fildes 
et al., 2001). Man påstår också att det är fördelaktigt att det körfält man skall köra 
in på efter avsväng är över normal bredd. USA-rekommendationerna, (Staplin et 
al., 2001a), säger att det mottagande körfältet bör vara minst 3,6 m brett och där 
det är möjligt, komplettera med en minst 1,2 m bred vägren.  

Det låter logiskt att ett brett körfält som man skall köra in på efter avsväng, ger 
mindre utrymme för felkörning och misstag. Ett brett körfält inbjuder trafikanten 
att köra in på det (jfr. Gibsons ”affordancesbegrepp”, (Gibson, 1986)). I mot-
svarande grad bör då de körfält som mynnar i korsningen göras smala.  

Påfartssträckorna på motorvägar bör vara minst 280 m långa följda av ett minst 
100 m långt fält för att underlätta anslutning till trafikströmmen fortsätter Fildes et 
al. (2001). Sträckorna bör vara parallella med det körfält som anslutning ska ske 
till i stället för att ge dem en avsmalnande utformning, (Staplin et al., 2001a). 

I såväl Danmark som Sverige säger trafiklagstiftningen (till skillnad från t.ex. 
Australien) att trafikströmmarna vid påfart skall ”flätas” dvs. ingen av trafik-
strömmarna har företräde utan skall hjälpas åt för att påkörande trafik skall få 
plats i ordinarie körfält. Detta bör göra det lättare för äldre förare. 

En lösning för att öka säkerheten i korsningar, är att anlägga kanaliseringar 
(mer om detta i avsnitt 6.2.3 och 6.2.4). För att öka synbarheten av dessa, menar 
Staplin och kollegor att refuger med faskantsten bemålade med reflekterande färg 
är att föredra framför kanaliseringar utmärkta endast med vägmarkeringar. Den 
minsta luminanskontrasten för refugerna, upplysta av bilens halvljus, bör vara 
3,0:1, (Staplin et al., 2001a). 

Samtidigt visar svenska olycksanalyser i T-korsningar att målade spärrfält på 
landsbygd är säkrare än kantstensrefuger, (Brüde & Larsson, 1986). Enligt vår 
mening torde den bästa lösningen vara vägmarkeringar som är våtsynbara.  
 
6.2.2 Orientering 
Information via skyltar, signaler och vägmarkeringar ska vägleda föraren till det 
rätta körfältet för avsedd körriktning efter korsningen. Denna information måste 
vara otvetydig och den måste ges i så god tid att sena korrigeringar av felaktigt 
körfältsbyte kan undvikas. I de australiska rekommendationerna anges t.ex. att 
föraren minst 3 sekunder innan korsningen bör få information via vägmärken om 
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vad som gäller vid vänstersväng (dvs. halvreglering eller ingen reglering), att 
skyltningen ska vara enhetlig och gärna placerad på portal över körbanan 
(Fildes et al., 2001). De nya amerikanska riktlinjerna, (Staplin et al., 2001a), säger 
att föraren ska ges information om hur körfälten ska användas via vägmärken och 
vägmarkeringar i signalreglerade korsningar på ett tidsavstånd på 5 sekunder före 
korsningen. För att minska osäkerheten när man närmar sig en korsning, bör 
endast en trafiksignal per körfält finnas (Staplin et al., 1998b).  

I ett försök undersöktes effekterna av osäkerhet om var ett objekt dyker upp 
och hur åldern påverkar snabbheten att fatta beslut i en simulerad köruppgift. 
Upplägget var att på en avstängd bana i en stillastående bil framför ett vägskäl 
fick försöksdeltagarna upplysning via antingen en variabel meddelandeskylt eller 
en trafiksignal vilken körriktning (vänster eller höger) som var tillåten. I hälften 
av fallen fick deltagarna veta var informationen skulle dyka upp, i andra hälften 
erhölls ingen sådan information i förväg. Andelen fel var försumbart liten och lika 
sett över åldersgrupperna (30–45 respektive 65–75 år) men en signifikant skillnad 
i reaktionstid mellan grupperna noterades: de äldre var ca 15 % långsammare än 
de yngre. En signifikant interaktion med åldern sågs också: äldres reaktionstider 
ökade mer än yngres vid den osäkra situationen jämfört med den säkra, (Ranney 
& Simmons, 1992).  

Yngres och äldres avsökningsmönster undersöktes av Maltz & Shinar (1999). 
På fotografier föreställande trafikmiljöer, delades motivet på förhand in i "intress-
anta områden", områden som innehåller information som är viktig för trafiksäker-
heten (t.ex. korsande fordon). Försöksdeltagarna (20–30-åringar respektive 62–
80-åringar) skulle föreställa sig att han/hon var förare och bilen rörde sig och 
instruerades att ge akt på det som hade betydelse för en trafiksäker körning. Maltz 
och Shinar (1999) fann att äldre koncentrerade sig på ett mindre antal av de 
intressanta områdena som man återkom till flera gånger. Andelen av den totala 
tiden som ägnades åt områden utanför de definierade, "intressanta" områdena, 
skilde ej mellan åldersgrupperna.  

Felaktig användning av körfält var ett vanligt felbeteende som diskuterades av 
Staplin et al. (1998a), se inledningen till detta kapitel. Han och hans kollegor 
genomförde året innan en detaljerad analys av köruppgiften "att närma sig en 
korsning" (Staplin et al., 1997a). De krav som ställs på föraren och de ålders-
relaterade kapacitetsförsämringar som kan ha uppträtt analyserades genom att ta 
fram beskrivningar av vilka funktionella kapaciteter som krävs för att genomföra 
en säker och effektiv körprestation. Författarna fann att en högre risk vid 
närmandet och passerande av korsningar för äldre berodde på minskad kontrast-
känslighet, reducerat UFOV, ökad beslutstid och ett långsammare genomförande 
av fordonsförflyttningar. Potentiella problem, graderade efter allvarlighetens grad, 
fann man vara: 

 
1. otillräcklig varnande/upplysande information i förväg för att stödja förarens 

beslut vid val av lämpligt körfält för att på ett säkert sätt ta sig igenom 
korsningen 

2. ineffektiva kanaliseringar för vissa fordonsrörelser pga. dålig upptäckbarhet 
och/eller förståelse hos förarna vid närmandet av korsningen som leder till 
osäkerhet vilket körfält som ska väljas för önskad manöver 

3. fysiska barriärer i mitten av gatan eller på vägrenen med upphöjda ytor, 
antingen vertikala eller lutande, kan leda till att en ouppmärksam förare 
tappar kontrollen över fordonet om han/hon kör emot barriären. 
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Där körfält för sväng används fel, föreslår Staplin et al. (1997a) kanalisering. 
Nackdelen är att den äldre kan uppfatta korsningen som mer komplex, om 
samtidigt refuger och vägmarkeringar anläggs. Det finns vidare risk för att 
problemen flyttas närmare själva korsningen om föraren för sent kommer på att 
han/hon skall svänga.  

I syfte att undersöka om orienteringsproblem medfört sämre mobilitet särskilt 
för äldre bilförare, riktades en enkät till ca 1 200 bilförare i åldern 21–85 år, 
(Burns, 1998; Burns, 1999). Respondenterna fick för fem situationer (körning på 
motorväg, större väg, mindre väg och stadsmiljö samt att finna en adress i ett 
obekant område) ange på en fem-gradig skala hur svårt de skulle uppfatta det var 
att hitta vägen. Dessutom ombads de svarande att uppskatta sin förmåga att hitta 
rätt (t.ex. vad gäller att avläsa skyltar under förflyttning, läsa på kartor och följa 
körinstruktioner). Burns (1998) tar upp hur ofta förarna hade erfarit 16 givna 
problem kopplade till att hitta rätt väg och han redovisar svaren på de öppna 
frågorna "Har du några förslag på förbättringar av vägskyltar?" och "Kan du 
komma på något som har gjort att du tappade orienteringen medan du körde?". 

Burns fann att man med ökad ålder upplevde större problem med att finna rätt 
väg (generellt större svårigheter för kvinnor än män). Svårast angavs det vara 
"Finna rätt väg genom en okänd stad" medan minst svårt var att "Finna rätt väg på 
en okänd motorväg". Den egna förmågan att finna rätt väg rankades högre bland 
personer under 60 år och män än bland äldre och kvinnor. Äldre (och kvinnor) 
undvek oftare än andra obekanta vägar. Även när bakomliggande variabler som 
ålder, kön, förvärvsarbete, hälsa, kondition, kostnader för bilkörning och bilkör-
ningsfrekvensen kontrolleras, visade det sig att orienteringsproblem försämrar 
mobiliteten. Burns såg inga åldersskillnader beträffande de uppgivna orsakerna till 
att en felkörning inträffade. De mest frekventa misstagen som rapporterades var 
"såg ett vägmärke för sent", "missade ett vägmärke" och "såg avtagsväg för sent". 
Författaren resonerar kring det faktum att äldre oftare uppgav problem med att 
hitta vägen men att gruppen samtidigt inte rapporterade fler misstag begångna i 
samband med detta än andra. Burns menar att det kan bero på att äldre undviker 
okända vägar och områden. Förbättringsförslagen beträffande skyltningen i syfte 
att minska risken för att köra vilse handlade oftast om fler skyltar (här var det 
vanligare att personer under 60 år än äldre nämnde detta), mer synliga vägmärken 
och att de skulle placeras tidigare. En annan åldersskillnad förelåg för skymda 
skyltar, där äldre oftare föreslog att sådana skulle åtgärdas. En teori om att äldre 
oftare klagade på skymda vägmärken läggs fram: att fältberoendet skulle öka med 
åldern, dvs. omgivningens/bakgrundens betydelse för förmågan att upptäcka ett 
föremål skulle öka. Bättre skyltning och andra navigationshjälpmedel (kartor, 
guidesystem i bilen) ser Burns som de mest effektiva åtgärderna för att öka äldres 
mobilitet. 

För att kunna ange åt vilket håll en kurva går, behövde äldre (65–80 år) 20 % 
större kontrast än de yngre enligt ett laboratorieförsök, (Staplin et al., 1989). 

Äldre har visat sig överrepresenterade i s.k. spökkörningsolyckor när de av 
misstag kört in på motorvägars avfartsramper och därmed hamnat i fel kör-
riktning. Detta har på senare tid uppmärksammats i bl.a. Nederländerna och 
Norge, (Niet & Blokpoel, 2000; Sagberg, 2003b). VTI har dessutom i en PM be-
skrivit danska trafikplatser som drabbats av spökkörning, diskuterat problemen de 
aktuella vägutformningarna hade och föreslagit övergripande råd och anvisningar 
för hur trafikmiljön skulle kunna förbättras (Helmers, 2002). 



 

58 VTI rapport 493 

Den holländska undersökningen, (Niet & Blokpoel, 2000), fann att på de 
platser avsvängningar gjordes för tidigt var avfartsrampen mindre synlig än på-
fartsrampen och kurvradien på den underordnade vägsträckan inte tillräckligt 
liten. Vidare kunde val av körriktning försvåras av nedslitna vägmarkeringar, 
felplacerade eller saknade vägmärken. Många av dessa brister och felaktiga ut-
formningar var i strid med gällande bestämmelser för skyltning och synbarhet av 
korsningar och författarna rekommenderar att bestämmelserna efterföljs samtidigt 
som underhållet av vägmarkeringarna förbättras. Ett exempel på försök att höja 
synbarheten av skyltar i detta sammanhang ses i figur 1. Den ordinarie skylt-
kombinationen med enkelriktad väg och tilläggstavla omges av ett gröngult 
reflekterande fält. 
 

 
Figur 1  Holländsk skylt5 för att 
minska riskerna för "spökkörning". 
 
6.2.3 Vänstersväng 
Särskilt förare som är 75 år och äldre var överrepresenterade vid påkörning i sidan 
vid vänstersväng i korsning med trafiksignaler såväl som stopplikt enligt 
Knoblauch et al. (1995). Störst risk var det för de äldsta att krocka vid vänster-
sväng i en signalreglerad korsning i tätort. Däremot var det en lägre risk för de 
äldre att bli inblandade i påkörningsolyckor bakifrån.  

I de fokusgruppintervjuer som genomfördes av Knoblauch et al. (1995) före-
slogs följande åtgärder för att minska olyckorna vid vänstersväng: 

 
•  separata filer  
•  standardiserad signalväxling  
•  förlängning av gröntiden  
•  längre körfält för vänstersväng så att fordon som skall svänga inte hindrar 

trafik rakt fram 
•  vid dubbla körfält för vänstersväng: bättre signaler och markeringar samt 

förlängt avstånd efter svängen till där anslutning till trafikströmmen krävs. 
 
Fler körfält för vänstersväng önskades av 34 % av dem som ingick i en annan 
fokusgrupp (Gutman & Milstein, 1988) och att denna åtgärd skulle vara till hjälp 
för äldre trafikanter menar också en arbetsgrupp hos "Medical Commission on 
Accident Prevention" i Storbritannien (högersväng i vänstertrafik) (Bone, 1994). 
Vägmärken som i god tid före korsningen upplyser om vilken typ av vänstersväng 
som förekommer i korsningen (skyddade eller ej skyddade) skulle kunna vara till 
god hjälp (Staplin, Lococo & Sim, 1990). 

I USA har sedan 1940-talet 2,0 sekunder varit standard för att ange den tid 
räknat från stopp till påbörjan av en vänstersväng som förare behöver för att fatta 

                                                 
5http://www.verkeerstekens.nl/verkeerstekens/verkeersborden_2/rvv_borden/bordc/index2c.htm 
030221 
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beslut om manövern. Är detta tillräckligt även för dagens förarpopulation frågade 
sig Naylor & Graham (1997) och genomförde en fältstudie. Författarnas slutsats 
blev att 2,0 sekunder var tillräckligt eftersom för 93,3 % av de personer vilka 
ingick i studien uppmättes tider som var kortare än 2,0 sekunder. 

Att inte överskatta tiden till kollision (TTC) för mötande fordon är en kompo-
nent i en säker vänstersväng. I en studie där två situationer undersöktes (vänster-
sväng med mötande trafik och vinkelrätt korsande av trafikström) fann man att 
alla deltagare kraftigt underskattade tiden till kollision, särskilt de äldre, (Staplin 
et al., 1993). Förklaringen kan vara att äldre tenderar att överskatta hastigheten 
hos mötande fordon. Följden, om någon, menar Staplin skulle bli mer konserva-
tiva körbeslut och någon koppling till äldre förares manövreringsproblem verkar 
därför inte finnas. 

Omfattande studier om hur körfält för vänstersvängande fysiskt ska utformas, 
redovisas av Staplin et al. (1997a). Via fält- och laboratoriestudier, fokusgrupp-
intervjuer med äldre och expertkonsultationer, kom man fram till ett antal rekom-
mendationer för hur vänstersvängar ska designas för att underlätta för äldre bil-
förare. Det är viktigt med god sikt. Sikten påverkas av förekomsten av köande 
fordon och deras storlek i det motsatta benets körfält för vänstersväng och den s.k. 
”offseten”, se figur 2.  
 
 

 
Figur 2  Ingen offset (t. v.) och positiv offset (t. h.). Ur Staplin et al. (1998b). 
 
Bäst är om ”offseten” är helt positiv, dvs. det motsatta körfältet för vänstersväng 
är förskjutet en körfältsbredd åt höger i relation till det egna körfältet. I studierna 
noterade man att äldre bilförare var mindre benägna att passera stopplinjen och 
inta lämplig position i korsningen i väntan på att en tillräckligt lång tidlucka 
skulle uppstå. God sikt bör därför eftersträvas från stopplinjen. Författarna ger 
vidare detaljerade rekommendationer om hur skyltning och vägmarkeringar bör se 
ut när kanalisering valts som designlösning, dvs. refuger eller upphöjda områden 
fysiskt avdelar fältet för vänstersväng från övriga fält. Ett sätt att komma förbi 
vänstersvängar helt och hållet är att anlägga en "spansk sväng"6. Då sker avfart till 
vänster genom att man först kör av till höger för att sedan korsa den stora vägen. 
Tre av fyra fokusgruppdeltagare menade att den lösningen var ett säkert och 
tilltalande sätt att slippa vänstersvängar. 

                                                 
6 Även kallad "bandyklubba". 
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När det är omöjligt att komma tillrätta med siktproblemen med de ovan 
nämnda åtgärderna, tar Staplin et al. (1997a) upp vilka operationella förändringar 
och trafikkontrollanordningar som bör införas. I de korsningar med tillåtna 
vänstersvängar där minimisiktavstånd inte kan uppnås av praktiska skäl eller om 
ett mönster av krockar framträder, rekommenderas skyddade vänstersvängar. 
Tillåtna vänstersvängar bör begränsas till väg med lågtrafik. En åtgärd som 
tvingar föraren till en placering i sidled som ligger så nära som möjligt den högra 
kanten av det motsatta vänsterkörfältet (för att därigenom få bästa möjliga sikt), är 
att göra fältet för vänstersväng smalare (antingen fysiskt eller med målade linjer). 
Signalfasen bör förskjutas så att hela kön hinner avvecklas och trafikstyrda 
signaler som känner av luckorna i trafikströmmarna bör övervägas. 

Staplin och hans kollegor (2001a) tar i de amerikanska riktlinjerna upp risken 
för att förare kör in på fel körfält i de korsningar som försetts med kanaliseringar 
och positiv offset. Exempel på deras förslag till åtgärder för att inte en vänster-
svängande bilist från en mindre korsande väg med stoppreglering ska köra fel, är 
att: 

 
•  sätta upp olika typer av varningsskyltar 
•  markera med pilar den kanaliserade vänstersvängen 
•  ange körvägen med ledlinjer genom korsningen 
•  anlägga en stopplinje vid slutet av det kanaliserade vänstersvängfältet 
•  med retroreflekterande vägmarkering öka synligheten av mittskiljeremsans 

slut. 
 
6.2.4 Högersväng 
Separata körfält för högersväng har visat sig reducera olyckorna totalt sett, 
(Staplin et al., 1997a). Hur utformningar för högersvängande trafik bör se ut för 
att underlätta för äldre förare undersöktes både i fält och i laboratorium av Staplin 
et al. (1997b). I fältstudien ingick en T-korsning (kanalisering, accelerationsfält), 
två korsningar med vinkelräta ben (den ena utan kanalisering, den andra med) och 
en sned korsning med kanalisering, se figur 3. 
 

 
Figur 3  Olika korsningsutformningar för högersvängande trafik som undersökts i 
fält. Ur Staplin et al. (1997b). 
 
Bland omdömena märktes att de äldsta (75+) ansåg kanaliserad utformning utan 
accelerationsfält som minst trygg, medan de kände sig tryggast i icke kanaliserade 
högersvängsfält. De yngre-äldre (65–74 år) föredrog kanalisering med accelera-
tionsfält i det högra benet. Författarna noterade att ju äldre förare, desto lägre 
sannolikhet för att högersväng på rött (RTOR, Right Turn On Red) genomfördes. 
Kvinnor avstod oftare från att svänga men någon effekt av utformning kunde inte 
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ses. I några andra undersökta korsningar förekom varierande radie. Man fann inga 
ålderseffekter beträffande bilens kurs genom korsningen, däremot vad gäller 
hastigheten som sjönk med åldern. De äldsta kvinnorna stod för de lägsta hastig-
heterna och det i korsningen med minsta radien. Ur videoupptagningar från två 
korsningar, den ena med kanalisering och den andra utan, var den enda skillnaden 
mellan äldre och yngre "manövertiden". Den var längre för de äldre i korsningen 
utan kanalisering. Det pekar på att den utformningen är bättre från accelera-
tionssynpunkt för äldre. 

I laboratoriedelen fann Staplin et al. (1997b) att två alternativa utformningar av 
högersvängar, den ena med 20-gradig kanalisering där trafiken leds in på genom-
fartsleden + trafikö och den andra med 90-gradig sväng in i accelerationsfält (se 
skiss (2) respektive (4) i figur 4), var ungefär lika attraktiva, ca 40 % av del-
tagarna föredrog dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4  Olika korsningsutformningar för högersvängande trafik som undersökts i 
laboratorium. Ur Staplin et al. (1997b). 
 
Alternativet med 45-gradig kanalisering med trafikö till genomfartsfält var det 
minst attraktiva. Vidare visade det sig att alternativet med upphöjd trafikö och 
vägmarkeringar före samt tidig avgränsning mot andra körfält betraktades som 
bäst av hälften av deltagarna. Därefter följde en liknande lösning men utan 
vägmarkeringar och med gemensamt fält för genomfartstrafik och högersväng till 
strax före korsningen. De minst attraktiva alternativen var de med antingen endast 
målade markeringar eller trafikö och tidiga kanaliseringar. 

Rekommendationen i den senaste handboken för vägdesign för äldre trafikanter 
utifrån studien ovan, är att om högerkanalisering förekommer, bör ett accelera-
tionsfält finnas (Staplin et al., 2001a). 

Förutom den tidigare nämnda risken för ökad komplexitet i en korsning med 
kanaliseringar, pekar Staplin et al. (1997a) på ytterligare problem med höger-
kanalisering: när anslutning till trafiken i det högra benet ska ske måste föraren 
titta över axeln i stället för att titta till vänster, vilket kan vara extra besvärligt för 
den äldre med nedsatt rörlighet. En utformning med accelerationsfält fann över 
hälften av fokusgruppdeltagarna problematiska. Anledningarna var bl.a. att andra 
förare som är otåliga smiter förbi i fältet, förare sänker sin hastighet, det är svårt 
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att ansluta till snabb trafik på huvudgatan och en vinkel som gör det svårt att se 
trafik som närmar sig från vänster. Vid högersvängar har också problem med 
fordonsplacering och orientering setts: äldre tycks ha en tendens att "ta ut 
svängarna" i högerfilen och inkräkta på närliggande körfält. Förslaget här är att 
öka kantstensradien. Detta skulle tillåta föraren att påbörja svängningsmanövern 
tidigare, vilket minskar risken för att hon kommer in på andra körfält liksom att en 
extra säkerhetsmarginal fås.  

I de korsningar RTOR ej är tillåtet, när reglerna annars normalt tillåter detta, 
rekommenderas att signalbilden består av en röd, fast cirkel i stället för en röd pil 
vilket gärna kan kompletteras med ett lämpligt placerat förbudsmärke (Staplin et 
al., 2001a). När anslutande ben till vänster ansluter till det ben föraren befinner sig 
i med en vinkel på högst 75º, menar Staplin et al. att högersväng på rött borde 
vara förbjudet. Ett vägmärke som uppmärksammar högersvängande bilister på att 
fotgängare har förtur i de konflikter som kan uppstå vid tillåtna RTOR rekom-
menderas också. I de flesta länder är högersväng på rött i signalreglerade kors-
ningar förbjudet som i t.ex. Sverige och Danmark. Detta rekommenderas också i 
de australiska riktlinjerna (Fildes et al., 2001). 
 
6.3 Mörker 
För alla förare innebär mörkerkörning en stor ansträngning. Kombinationen med 
bländande ljus från mötande trafik och oupplyst, våt väg medför problem för alla 
att uppfatta t.ex. vägmarkeringar och är en särskilt svår situation för äldre. Yanik 
(1987) tar upp att mötande trafiks strålkastare kan skapa en tillfällig synnedsätt-
ning som, särskilt för äldre, finns kvar efter att strålkastarna försvunnit ur 
synfältet. Äldre drabbas därvidlag av ljusintensiteter som inte stör yngre. 

I en bred litteraturöversikt om vägmärken, (Dewar, 1989), behandlas äldre 
trafikanter i ett avsnitt och deras svårigheter med bilkörning i mörker beskrevs 
enligt följande: 

 
•  sämre synskärpa 
•  sämre kontrastkänslighet 
•  mindre mängd ljus som kommer in i ögat 
•  känsligare för bländning 
•  långsammare återhämtning från bländning av strålkastare, reklamskyltar och 

gatulampor 
•  sämre färguppfattningsförmåga 
•  större stress vid mörkerkörning. 

 
Några studier som särskilt behandlar mörker och äldre kan nämnas. Läsavståndet 
för samtliga varianter av skyltar (bokstaven E i vitt eller svart orienterad åt an-
tingen vänster eller höger, på sju olika bakgrundsfärger och på två typer av skylt-
material) var kortare för en grupp 62–74-åriga deltagare jämfört med 
18–24-åringar i ett fältförsök, (Sivak, Olson & Pastalan, 1981). Sträckan som de 
äldre behövde för att avgöra hur bokstaven var orienterad var mellan 65 och 77 % 
av de yngres. Ingen signifikant korrelation mellan synskärpan i låg luminans och 
medelavståndet erhölls. De äldre behövde ljusare skyltar men de påverkades sam-
tidigt mer av bländning och hade större svårigheter att se skyltar om de var i när-
heten av starka ljuskällor. Ungefär samma skillnad mellan yngre och äldre be-
träffande läsavstånd i mörker (yngre hade 30 % längre läsavstånd) rapporterar 
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Olson drygt tio år senare, (Olson, 1992). Se även McGarry (1996) som i ett 
delförsök med 50–75-åringar noterade att ortsnamn kunde läsas på längre avstånd 
jämfört med vägnummer. 

Det är ganska magert med förslag i litteraturen på hur äldres problem vid 
mörkerkörning kan minskas, förmodligen för att det är ett problematiskt område. 
Den vanligaste orsaken till att äldre föredrar att inte köra i mörker, enligt en 
enkätundersökning, var problem med bländning, (Automobile Association, 1988). 
Därför menar organisationen att visuella ledtrådar bör förbättras och tar som 
exempel upp gatubelysning, särskilt vid korsningar och ökad användning av 
kantlinjer. En åtgärd för att minska bländningen av bilars strålkastare är att lägga 
asfalt med grov textur vid övergångsställen, trafikplatser, korsningar och huvud-
vägar, (Bone, 1994). 

UV-ljus betraktar vi inte som någon lösning på problematiken. En VTI-studie 
om upptäcktsavstånd med UV-teknik redogörs för i Helmers, Ytterbom & 
Lundkvist (1993). Tekniken med infrarött ljus är ännu på prototypstadiet och 
utvärderingar utifrån äldres behov föreligger inte. 
 
 



 

64 VTI rapport 493 

7 Ett försök att formulera några överordnade ut-
formningsprinciper  

7.1 Generella trafiksituationer 
Först formuleras varje princip. Därefter följer en förklarande text och till sist ges 
några exempel. 
 
a) Väg skall byggas med en för trafikanten uppenbar och entydig funktion 

och i ett standardiserat utförande så, att trafikantens förväntningar på 
vägens fortsättning och på medtrafikanternas beteenden bekräftas.  

 
Trafikmiljöerna har blivit allt mera standardiserade och trafikanternas beteenden 
allt mera lagbundna som en följd av detta. Detta är en positiv utveckling och en av 
förutsättningarna för en förbättrad trafiksäkerhet.  

Bilkörning är för den vane föraren en i hög grad överinlärd uppgift. Detta 
innebär att föraren genom tidigare erfarenhet (omedvetet) har skaffat sig för-
väntningar på hur vägen kommer att fortsätta (vägens kontinuitet och korsningars 
utformning) och på hur medtrafikanterna kommer att uppträda (vägens funktion). 
Ju mer standardiserad trafikmiljön är ju starkare byggs trafikantens förväntningar 
upp. Förarens tidigare (a priori) erfarenhet av liknande trafiksituationer till-
sammans med upplevelsen här och nu av den aktuella trafiksituationen (ad hoc) 
ger trafikanten ett bra underlag för att bedöma hur trafiksituationen kommer att 
utvecklas under de närmaste sekunderna och hur hon skall köra och handla. Att 
utformningen av vägen överensstämmer med (och förstärker) förarens förvänt-
ningar, är en förutsättning för att föraren inte skall bli överraskad utan skall kunna 
handla snabbt och korrekt i varje situation. Å andra sidan leder vägutformning 
som bryter mot förarens förväntningar till överraskande situationer och händelser. 
Sådana situationer leder i sin tur till längre reaktionstider, förlorad kontroll och 
uppenbara felhandlingar (Alexander & Lunenfeld, 1986).  

Trafikantens förväntningar styr också hennes uppmärksamhet. Inhämtningen 
av ny information som inte överensstämmer med förväntningarna försvåras eller 
förhindras. Sannolikheten ökar därför att trafikanten helt missar den information i 
trafikmiljön som inte överensstämmer med förväntningarna.  

Alexander & Lunenfeld (1986) ger flera konkreta exempel på vägutformning 
som bryter mot trafikantens förväntningar. Ett av deras exempel är när en motor-
vägsavfart tar av från motorvägens vänstra körfält istället från det högra som är 
standardutförandet. Ett annat exempel är när det högra körfältet på motorväg 
upphör och fordrar ett körfältsbyte åt vänster eller när det ordinarie högra körfältet 
direkt övergår i en avfart. Bilföraren har här en stark förväntan på att en placering 
av det egna fordonet i det högra körfältet på motorväg alltid leder rakt fram (mot 
vägens fjärrmål). I de punkter längs motorvägen där antalet körfält minskas skall 
därför alltid körfältet längst till vänster upphöra. Avfart från motorväg skall alltid 
ske från högra körfältet. Genom denna standardisering av utformningen minskar 
man belastningen och då särskilt för de (ofta äldre) förare som vill köra defensivt 
på motorvägen och i hastigheter under den högsta tillåtna.  

Ett annat exempel som presenteras av Helmers & Åberg (1978) behandlar bil-
förares företrädesbeteenden i 3-vägskorsningar. I sådana korsningar upplever bil-
föraren på den genomgående gatan att hon naturligen har företräde eftersom hon 
då kör rakt fram i korsningen och kan hålla oförändrad hastighet. Trafiken på den 
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anknytande gatan måste däremot svänga 90 grader till vänster eller till höger, 
vilket fordrar en stor hastighetssänkning. Förarna upplever det då naturligt och 
rationellt att den långsamma svängande trafiken väjer för den snabbare rakt-fram-
körande (informell trafikregel). Problem uppstår när den anslutande gatan inte är 
skyltad med ”lämna företräde” och när medtrafikanterna på den anslutande gatan 
kör efter högerregeln (som formellt juridiskt gäller i korsningen). 

Ett tredje exempel är cykelöverfarter med dubbelriktad cykeltrafik där vägens 
utformning ger bilisten en förväntan om att cyklisterna endast cyklar i den ena 
färdriktningen.  
 
b) Vägmiljön skall utformas så att den innehåller så mycket redundant 

information (= överlappande, samverkande, parallell) som möjligt. Detta 
innebär att alla informationskällor i trafikmiljön skall ”säga samma sak”. 

 
Under föregående avsnitt visades vilken stor vikt en standardiserad trafikmiljö 
har. En annan mycket viktig egenskap är, att alla informationskällor i trafikmiljön 
samverkar för att förmedla entydig information till trafikanten. Informations-
källorna skall alla ”tala samma språk”. De skall tillsammans ge trafikanten en 
korrekt och entydig upplevelse av vägen och trafikmiljön. Det finns flera 
informationskällor i trafiken. De viktigaste är vägens fysiska utformning, vägtyp, 
trafikreglerna och vägens möblering (i form av vägmärken, vägmarkeringar, väg-
kantstolpar och trafiksignaler etc.). En fjärde utgörs av medtrafikanterna och hur 
dessa agerar. En femte utgörs av trafikantens minne av hur vägen ser ut efter att 
ha åkt vägen förut.  

Den absolut viktigaste informationskällan när vi förflyttar oss förmedlas av det 
3-dimensionella (fysikaliska) rum som alltid omger oss (Gibson, 1986). Överfört 
till bilföraren innebär detta, att själva vägens fysiska utformning ger oss den 
viktigaste informationen. Den fysiska vägutformningen sätter otvetydigt också 
absoluta gränser för vad trafikanten kan göra och inte kan göra på vägen. Den näst 
viktigaste informationskällan för trafikanten torde vara trafikreglerna som talar 
om för henne hur hon skall uppträda i olika typsituationer. Den mest generella 
trafikregeln är att hålla till höger. Trafikreglerna finns inte explicit att avläsa i 
trafikmiljön utan är implicit kopplade till vägens fysiska utformning och möble-
ring. Trafikreglerna finns också som formella regler i trafikanternas huvuden 
(efter trafikantutbildning). Dessa formella regler har genom långvarig erfarenhet 
av trafik kompletterats med informella trafikregler. Den tredje informations-
källans (vägens möblering) primära uppgift är, att tydliggöra vägbanans olika 
funktioner (genom utmärkning av mitt-, kant- och körfältslinjer), att visa väg till 
olika målpunkter (genom vägvisning) och att visa för trafikanten vilka trafikregler 
som gäller i en viss punkt (t.ex. trafiksignal och väjningsregler i korsning, på-
bjuden färdriktning, etc.) eller på en viss sträcka (t.ex. skyltning av högsta tillåtna 
hastighet, parkeringsförbud, omkörningsförbud, etc.). 

Några exempel på när informationen från de olika informationskällorna i 
trafikmiljön står i konflikt med varandra: 

 
•  En väg som är utformad så att trafikanten spontant upplever att 70 km/h är 

lämplig hastighet men att den är skyltad med 50 km/h eller t.o.m. 30 km/h. 
•  Alla 3-vägskorsningar som har en geometri som ett ”T” ger trafikanten 

naturligen en upplevelse av att trafiken på den genomgående gatan (den 
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horisontella delen av T-et) har företräde och trafiken på den anslutande 
gatan (den vertikala delen) lämnar företräde. I alla de fall som den 
anslutande gatan i Sverige inte är skyltad med ”lämna företräde” gäller inte 
detta utan högerregeln. I de fall den anslutande gatan inte är en gata utan en 
”tomtanslutning” från en verksamhet (t.ex. bensinstation o.d.) har trafiken 
på den genomgående gatan däremot företräde. 

 
Flera problem är förknippade med högerregeln i korsningar. 1) Den upplevs inte 
naturlig och rationell, 2) Den kan bara fungera vid låga hastigheter, 3) Höger-
regeln är onödigt komplicerad eftersom den felaktigt förutsätter att trafikanten 
klarar av att omedelbart och korrekt avgöra typen av anslutning.  

Den femte informationskällan utgörs av trafikantens minne av vägen. När 
minnet av vägen inte stämmer överens med vägens nuvarande utformning efter en 
ombyggnad eller efter ändrade företrädesregler i en korsning ställer denna 
informationskonflikt till stora problem. Minnet av hur en väg ser ut efter att ha åkt 
den många gånger ger trafikanten en stark förväntning på att vägen skall vara 
oförändrad när man passerar nästa gång. Det är uppenbart att bilföraren inte bara 
kör efter det aktuella synintrycket av vägen utan också utifrån minnet av vägen. 
Är vägen kurvig har hon t.ex. lärt sig hur svår varje kurva är, hur hon skall sakta 
ner, vilken växel hon skall välja i kurvan och när hon skall börja gasa ut ur kurvan 
för att få en snabb och behaglig resa. I mörker och dålig sikt blir synintrycket av 
vägen av sämre kvalitet medan minnet av vägen är oförändrat. I detta fall får 
minnet av vägen en större relativ betydelse för förarens beteende.  

Har t.ex. en vägkorsning nyligen byggts om till en cirkulationsplats som 
fordrar en hastighetssänkning vid passagen, händer det inte sällan att bilföraren 
inte i tid upptäcker att vägen byggts om utan hamnar i rondellen. För att bilföraren 
skall upptäcka att vägen förändrats bör sista sträckan av vägen in mot cirkula-
tionsplatsen också ha byggts om på sådant sätt att trafikanten inte längre känner 
igen sig. Detta väcker förarens nyfikenhet, vilket innebär att hon aktivt orienterar 
sig i den nya situationen. 

Ett annat exempel är när man ändrat företrädesreglerna i en 4-vägskorsning på 
sådant sätt att trafiken på den tidigare huvudleden plötsligt skall lämna företräde. 
Denna förändring visas oftast enbart genom förändrad skyltning. Man har då 
förändrat föraruppgiften på ett sådant sätt, att den närmast är omöjlig att utföra. 
Föraren måste nämligen bortse från det hon tidigare lärt när det gäller att köra 
genom korsningen. För att trafikanten skall ges rimliga förutsättningar att klara 
denna situation fordras, att vägen byggs om på ett sådant avstånd från korsningen 
att föraren i tid upptäcker, att hon inte längre känner igen sig. I denna situation 
låter föraren inte minnet av den gamla vägen styra beteendet. Istället öppnas 
hennes sinnen och hon avläser aktivt den nya trafikmiljön (fysisk vägutformning, 
vägmärken, etc.) för att anpassa sitt beteende till vad den nya situationen kräver.  
 
c) En standardiserad vägmiljö som innehåller redundant information 

skapar dels korrekta förväntningar hos bilföraren och dels goda förut-
sättningar för en effektiv informationsbehandling (genom automatiserad 
kontroll).  

 
Genom att bilföraren kontinuerligt anpassar sig till den rådande trafiksituationen 
har denne kontroll över händelseförloppet. Denna kontroll utövas under två 
tillstånd nämligen automatiserad kontroll och medveten kontroll (Martens, 
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2000). Den erfarne föraren utför sådana enkla rutinuppgifter som att justera 
fordonets sidoläge och hastighet genom automatiserad kontroll. Automatiserad 
kontroll kan beskrivas reglertekniskt som att föraren (i en feed-back loop) justerar 
fordonets sidoläge och hastighet på ett sådant sätt att en viss säkerhetsmarginal 
kontinuerligt upprätthålls (jämför med Wilde (1982) och Näätänen & Summala 
(1974)). Tillståndet hos fordonet justeras genom snabba, väl avvägda och enkla 
föraråtgärder. Att köra bil under automatiserad kontroll och med bibehållen säker-
hetsmarginal är en färdighet som av allt att döma fordrar år av träning. Den 
automatiserade kontrollen som vi generellt använder vid utförandet av olika 
färdighetsuppgifter är rationell (man kan ägna sina tankar åt andra mera krävande 
uppgifter) och ekonomisk (genom att uppgiften blir mindre tröttande), vilket i sin 
tur leder till förbättrad uthållighet. 

Efter massiv träning och överinlärning förflyttar vi oss under automatiserad 
kontroll. Detta gäller färdigheter som att gå, att cykla och att köra bil. Att cykla är 
ett bra och uppenbart exempel. Vi kan inte cykla genom att lära oss de teoretiska 
principerna för att hålla balansen på cykeln. Bara genom intensiv träning lär vi oss 
färdigheten att hålla balansen och inte ramla i gatan. När vi kan cykla håller vi 
balansen helt automatiskt och utan ansträngning. Att hålla balansen är uppenbart 
en kontinuerlig aktivitet som liksom bilkörning kräver ständiga finjusteringar. 

Automatiserad kontroll vid utförandet av en kontinuerlig och långvarig uppgift 
är ett önskvärt tillstånd som bl.a. innebär en effektiv informationsbearbetning. 
Den automatiserade kontrollen som benämningen indikerar, utövas omedvetet 
eller på en låg medvetandenivå. Den automatiserade kontrollen belastar inte vår 
”enkanaliga” uppmärksamhetsfunktion utan vi kan samtidigt fokusera på upp-
gifter som tar våra högre mentala funktioner i anspråk. När vi går, cyklar eller kör 
bil har vi därför en bibehållen mental kapacitet för att t.ex. föra ett samtal, planera 
vad vi skall göra vid målet eller lösa ett aktuellt problem. Dessa senare uppgifter 
utförs under medveten kontroll parallellt med de uppgifter som utförs auto-
matiserat.  

Uppgifter som utförs under automatiserad kontroll har rätt och slätt kallats 
”control” (King & Lunenfeld (1971); Allen et al.(1971)). En mera vanlig benäm-
ning idag är en uppgift på ”operationell” nivå. I stället för att beskriva själva upp-
giften har Rasmussen (1986) istället beskrivit den mentala process som är akti-
verad vid utförandet av uppgiften. Han talar här om ett ”färdighetsbaserat bete-
ende” (eng. ”skill-based behaviour”) som är ett automatiserat beteendemönster 
utan påverkan av högre mentala processer.  

Uppstår något oväntat, genom att förarens förväntningar på vägens fortsättning 
eller på medtrafikanternas uppträdande inte uppfylls, klarar föraren inte längre att 
välja välavvägda åtgärder under automatiserad kontroll. Blir föraren av någon 
anledning överraskad av något så att säkerhetsmarginalen håller på att försvinna 
kopplas den medvetna kontrollen in. Detta innebär att trafikanten, efter att snabbt 
ha orienterat sig i och bildat sig en uppfattning om den nya oväntade trafik-
situationen, medvetet väljer handlingsalternativ och sedan utför detta. Ett exempel 
är när man länge legat långt bakom en framförvarande bil och plötsligt upptäcker 
att denna bil bromsat in så att en hård inbromsning måste görs för att undvika en 
påkörning bakifrån. Den medvetna kontrollen kopplas också in när trafiksitua-
tionen avviker alltför mycket från ett önskvärt tillstånd. Ett exempel på detta är 
när föraren kommer ifatt en framförvarande bil som håller en ”obekvämt” låg 
hastighet. Föraren väntar på lämpligt omkörningstillfälle och när detta dyker upp 
koncentrerar hon sig helt på att utföra omkörningen. Vid medveten kontroll 
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fokuseras uppmärksamheten helt på den uppgift som skall utföras. Det finns då 
ingen reservkapacitet för att ägna sig åt andra uppgifter. Samtalar föraren med en 
medpassagerare avstannar samtalet och lyssnar föraren på radionyheterna missar 
hon vad som sägs tills manövern är avslutad.  

Medveten kontroll innebär att beslut om hur man skall handla sker långsamt. 
Handlingsalternativen är många och åtgärderna är flexibla. Denna kontroll är 
medveten med uppmärksamheten fokuserad på uppgiften. Den medvetna 
kontrollen är därför ”enkanalig”, arbetsam och tröttande. 

Vad händer då om vägen är byggd så att den plötsligt bryter mot trafikantens 
förväntningar? För det första kan det ta en viss tid för föraren att upptäcka detta, 
vilket kan innebära en alltför kort tid för att kunna välja korrekt åtgärd. Vägen 
måste därför i god tid ge föraren en tydlig ”signal” om förändringen så att föraren 
hinner växla över från automatiserad till medveten kontroll. Blir föraren över-
raskad växlar föraren omedelbart över till medveten kontroll för att orientera sig 
om den aktuella situationen och vad denna kräver för att därefter omedelbart vidta 
nödvändiga åtgärder. Sker växlingen från automatiserad till medveten kontroll för 
sent finns ingen tid för att välja det bästa handlingsalternativet och handla korrekt. 
Detta kan leda till oöverlagda manövrer men också till handlingsförlamning. Båda 
reaktionsmönstren innebär förlust av kontroll och ökad risk för olycka. 

I det fall de olika informationskällorna i trafikmiljön ”inte talar samma språk” 
utan förmedlar motsägelsefull information uppstår problem. Vid automatiserad 
kontroll är t.ex. förarens hastighetsval starkt knutet till hennes upplevelse av 
vägens geometriska och fysiska utformning. Samtidigt innebär en skyltad högsta 
hastighet t.ex. att föraren medvetet måste avläsa och tolka innebörden av 
symboler på ett vägmärke, vilket kräver medveten kontroll. 

Ett exempel: En gata förbi en skola inom tättbebyggt område har en sådan ut-
formning (en rak bred väg med trottoarer) att den upplevs av bilförarna vara en 
”50-gata” (högsta tillåtna hastighet 50 km/h). Under skoltid (kl. 7–16) är hastig-
heten sänkt till 30 km/h. Polisen övervakar hastigheten, varvid rektorn för skolan 
som själv agerat för att få hastighetssänkningen till stånd, fastnar i kontrollen. 
Rektorn har naturligtvis inte medvetet kört för fort utan kört med automatiserad 
kontroll och omedvetet anpassat sin hastighet efter vägens fysiska utformning. 
 
d) Väg skall utformas så att trafikanten ges tillräcklig tid att utföra en 

krävande uppgift eller en manöver i taget (under medveten kontroll).  
 
Att köra bil innebär att man utför uppgifter som har olika kontinuitet. De mest 
kontinuerliga uppgifterna som styrning och hastighetsval har högst prioritet. 
Samtidigt utförs dessa uppgifter automatiserat med låg grad av medveten kontroll, 
se punkten c) ovan.  

Kör föraren med automatiserad kontroll har hon kapacitet över för att tänka på 
annat. Men framförandet av bilen kräver också att vissa föraruppgifter utförs 
under medveten kontroll. Man talar här om uppgifter på den taktiska nivån, vilket 
innebär att anpassa sig till den aktuella trafiksituationen (”situational per-
formance”) och att utföra nödvändiga manövrer som t.ex. att köra om, att välja 
körfält, att byta körfält, att välja väg i en korsning, att samspela med med-
trafikanterna etc. För att klara dessa uppgifter fordras att föraren har skaffat sig en 
korrekt uppfattning (perception) av den aktuella trafiksituationen. Uppgifterna på 
den taktiska nivån har från början fått beteckningen ”guidance” av Allen et al. 
(1971) och King & Lunenfeld (1971). Rasmussen (1986) beskriver den mentala 
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process som fordras som ”regelbaserad” eller ”rule-based”. Detta innebär att 
föraren bedömer hur hon skall köra utifrån trafikreglerna (formella och infor-
mella) och sina tidigare erfarenheter av hur hon kört och vilka manövrer hon gjort 
i ett mycket stort antal liknande trafiksituationer. Förarens beslutsunderlag för att 
t.ex. göra en omkörning baseras på en helhetsbedömning av trafiksituationen. De 
viktigaste komponenterna i denna helhetsbedömning utgörs av vägens utform-
ning, av medtrafikanternas rörelser på vägen och av trafikreglerna. 

Frågar man föraren hur hon kommer fram till beslutet att t.ex. köra om får man 
bara allmänna svar som att ”jag hinner att köra om” etc. Föraren kan inte efter 
manövern på ett logiskt sätt redogöra för hur hon fattat beslutet. Detta visar att 
uppgiften inte är av problemlösningskaraktär.  

Men det finns också uppgifter i bilkörning som bygger på att utifrån ett 
kunskapsunderlag ta logiska beslut. Uppgifter på denna den högsta mentala 
beslutsnivån kallas strategiska. Allen et al. (1971) och King & Lunenfeld (1971) 
kallade dessa uppgifter för ”navigation”. Uppgiften innebär att göra en resplan för 
att nå målet för resan på bästa möjliga sätt. Det första man skall ta ställning till är 
vilket färdsätt man skall välja. Väljer man att köra bil måste man bestämma sig 
för lämplig färdväg. Vägkartor, avståndsuppgifter och olika hemsidor på internet 
kan vara lämpliga kunskapskällor för beslutet. När resan startat gäller det att 
matcha resplanen med den vägvisningsinformation man möter utefter vägen. 
Rasmussen (1986) kallar denna logiska problemorienterade process för ”kun-
skapsbaserad”. Föraren kan i efterhand logiskt redovisa vilken information hon 
vilat på för att välja en viss väg framför en annan. 

För att utföra uppgifter på de mer krävande taktiska och strategiska nivåerna 
fordras att uppgiften på den lägre operationella nivån inte störs. Här har vi en 
uppgiftshierarki. Så fort det uppstår problem på den operativa nivån avbryts 
pågående aktiviteter på den taktiska nivån. Får föraren problem på den taktiska 
nivån avbryts problemlösandet på den strategiska nivån. Detta innebär också att 
uppgifter på den taktiska och strategiska nivån bara kan utföras en i taget. Det 
senare är en mycket viktig observation som ställer speciella krav på hur en god 
trafikmiljö skall vara utformad, (King & Lunenfeld, 1971); (Allen et al., 1971), se 
också (Sagberg, 2003a). 

För att pröva i vilken utsträckning en väg uppfyller denna regel för utformning 
krävs att man gör en analys av hur förarens uppgifter varierar vid olika positioner 
och vid vanligt förekommande trafiksituationer utefter vägen. Generellt kan sägas 
att vår trafikmiljö idag ofta ställer krav på föraren att utföra flera taktiska upp-
gifter samtidigt. Detta gäller i synnerhet vid passage av vägkorsningar. Exempel 
på sådana samtidiga taktiska föraruppgifter är att välja sidoläge före och i kors-
ningen, att avläsa och tolka trafiksignalerna, att samspela med fordon på an-
slutande eller korsande kurser, att ha uppsikt över fotgängare och cyklister i kors-
ningen m.m. Dessutom tillkommer den strategiska uppgiften att avläsa och tolka 
och minnas all vägmärkesinformation som av någon anledning (juridisk skylt-
ning?) regelmässigt koncentreras till korsningar. På länkar mellan korsningar har 
däremot förarna ofta ”alltför litet att göra”. För att förbättra anpassningen av väg-
miljön till våra förutsättningar, bör en strävan vara att den information som ges 
via vägmärken, placeras utefter vägen på lämpligt avstånd före korsningen samt 
på ett visst minimiavstånd efter korsningen. Vägmärken som finns i själva kors-
ningen bör då endast utgöra en upprepning av vad som redan visats i god tid före 
korsningen. 
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Ett exempel: Avfart från motorväg kan ha två utföranden, parallellavfart och 
kilavfart. Kilavfarten ansluter till motorvägen på en kort sträcka. Det gäller då för 
bilföraren att i snabb följd upptäcka avfarten, anpassa hastigheten och styra ut på 
avfarten. Detta är särskilt svårt i mörker och i synnerhet då kilavfarten ligger på 
en konvex vertikalkurva. Parallellavfarten ansluter däremot (parallellt) till motor-
vägen under en viss sträcka innan den svänger av. För bilföraren innebär detta att 
hon kan dela upp manövern på flera moment som utförs efter varandra. Det första 
är att köra ut på avfarten, sedan minska farten och därefter följa avfarten ut från 
motorvägen. Från belastningssynpunkt är parallellavfarten bättre än kilavfarten 
och därför också betydligt bättre anpassad till äldre förares förutsättningar. 

Ett annat exempel: Vänstersväng i korsning är en svår manöver särskilt för 
äldre bilförare. Genom att anlägga vänstersvängkörfält av tillräcklig längd sam-
tidigt med trafiksignaler med vänstersvängfas underlättas manövern som kan 
beskrivas i följande på varandra följande moment. Inkörning i vänstersväng-
körfältet: Bilens läge visar medtrafikanterna att föraren avser att svänga. Föraren 
har god tid att sänka sin hastighet på sträckan fram till trafiksignalen. Vid grön pil 
sker vänstersväng utan konflikt med korsande trafik. Ledlinjer som utmärker en 
relativt tvär sväng underlättar för den äldre trafikanten att välja korrekt fordons-
läge genom korsningen. 
 
e) Vägkorsningar och trafikplatser skall utformas så att trafikanten utan 

svårighet förstår korsningens utformning och funktion. Trafikanten skall 
hela tiden se/uppleva var hon befinner sig i korsningen. Detta är två 
viktiga förutsättningar för att trafikanten skall kunna göra korrekta 
vägval i korsningen eller i trafikplatsen.  

 
Utformningsregeln innebär bl.a. att vägen genom sin fysiska utformning och 
genom all vägutrustning i övrigt skall utgöra en trafikmiljö som ger trafikanten 
tydlig information om var hon befinner sig i förhållande till de vägvalspunkter 
som finns. Vid dessa punkter måste trafikanten välja korrekt körfält och påfarts-
ramp för att nå sin destination. Körfält och ramper i den egna körriktningen skall 
utformas så att de är väl utmärkta och samtidigt synliga från långt avstånd. De 
skall vara så utformade att de upplevs vara ”inbjudande” medan körfält och 
ramper för trafik i motsatt körriktning skall upplevas vara avsedda för annan trafik 
bl.a. genom att vara är ”gömda” och ”avskräckande”.  

Ett exempel som gäller en trafikplats över en motorväg. En tvåfältsväg korsar 
motorvägen på en viadukt. På var sin sida om viadukten ansluter avfarts- och 
påfartsramper. För att bilföraren skall kunna veta precis var hon befinner sig i 
trafikplatsen måste vägen vara utformad så att hon ser motorvägen och dessutom 
samtidigt de båda påfarternas anslutningar. Får trafikanten för lite eller motstridig 
information om sin exakta position finns risk för att föraren förväxlar avfarts-
rampen med den påfartsramp hon avser att köra in på. 
 
f) Väg skall utformas så att förarens arbetsbelastning varken blir för hög 

eller för låg. Konkret innebär detta att belastningen i korsningar och i 
trafikplatser skall minskas och belastningen mellan korsningar (dvs. på 
länk) öka. (Se också d).  

 
Genom att reducera den alltför stora belastningen på förarna i korsningar minskas 
sannolikheten för felhandlingar genom att flera taktiska uppgifter skall utföras 
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samtidigt eller i alltför snabb succession. Om man samtidigt ökar den alltför låga 
belastningen på länk blir vägen intressantare att färdas på och mindre monoton. 
Förarna får på detta sätt en jämnare belastning och har då lättare att bibehålla en 
tillräckligt hög vakenhetsgrad.  
 
g) Vägmärken skall stå i de positioner utefter vägen där trafikanten är i 

behov av informationen och därför tar sig tid att avläsa den. 
 
Exempel: Vägmärken som står i eller i anslutning till vägkorsning har låg sanno-
likhet för att bli avlästa eftersom föraren då är helt upptagen av taktiska uppgifter 
av högre prioritet. 

Exempel: Efter vägkorsning på landsbygd bör hastighetsbegränsningsskylten 
vara placerad så att den passeras strax efter det att normalbilisten lagt in högsta 
växeln och då naturligen frågar sig vilken högsta hastighet som gäller på vägen. 
 
h) Att finna vägen till resans mål är en strategisk problemlösningsuppgift. 

Detta innebär att vägvisningsinformationen måste vara konsekvent samt 
logiskt och hierarkiskt uppbyggd.   

 
Exempel: Har man valt att skylta ett fjärrmål i en viss punkt utefter vägen måste 
man fortsätta att ange detta mål tills detta nås eller passeras. 
 
i) Vägens informationssystem för förarens taktiska beslut (vägvisning, väg-

märken, trafiksignaler, spärrlinjer, etc.) skall kunna avläsas och tolkas på 
tillräckligt långa avstånd. Vägmarkeringar och vägkantstolpar skall för 
förarens operationella beslut på motsvarande vis ge tillräcklig informa-
tion (kontroll av fordonets sidoläge).  

 
Ett av huvudresultaten i COST 331 var att föraren för sin styrning behöver se 
vägen väl på ett avstånd som minst motsvarade den sträcka som bilen förflyttar 
sig under ca 2 sekunder (COST 331, 1999). Kör man med en hastighet av 90 km/h 
är minsta godtagbara sträcka 50 m (2 x 25 m/s).  
 
7.2 Speciellt svåra trafiksituationer 
Som tidigare framgått innebär kompensationsteorin att trafikanterna kan kompen-
sera för sina brister genom att t.ex. köra försiktigare. Man kan också kompensera 
för sina problem i speciellt svåra trafiksituationer genom att helt enkelt avstå från 
att vistas i trafiken vid dessa tillfällen. Det senare är önskvärt från trafiksäker-
hetssynpunkt medan det inte alls är det utifrån tillgänglighetssynpunkt. Samtidigt 
är det ju oftare så att man som pensionär kan välja tidpunkten för resan och på så 
sätt undvika att ge sig ut i t.ex. mörker- och rusningstrafik. Målsättningen för 
samhället måste ändå vara den, att väg- och trafikmiljön skall utformas så att 
trafikanten ges de bästa förutsättningarna att klara föraruppgiften under normala 
trafikbetingelser. Detta bör gälla alla trafikanter men med särskilt fokus på de 
svagare bland vilka de äldre är en stor grupp.  
 
Mörkertrafik 
Människan är en dagsljusvarelse. Våra ögon är utvecklade för att prestera bäst i 
dagsljus. I mörker och mörkertrafik är vi därför alla handikappade. Samtidigt 
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innebär det åldrande ögat att problemen accentueras. Det åldrande ögat behöver 
mera ljus för att se i mörkertrafiken men det är också bländningskänsligt för starkt 
ljus från (ej avskärmade) ljuskällor i vägmiljön. Strålkastarljuset från mötande 
bilar och från ljuskällor invid vägen, vägbelysning som speglar sig i en våt ”svart” 
vägbana och vägmärken med mycket hög luminans bländar det äldre ögat mycket 
mer än det yngre. Detta innebär att mörkertrafik är svårare att bemästra för äldre 
trafikanter. Särskilt dåliga är synbetingelserna i regn då våta vägbanor ger för-
sämrad synbarhet av vägbanan och ökad bländning genom en hög grad av 
speglande ljusreflexion. 

Situationen kan förbättras för alla trafikanter genom ett litet antal generella 
åtgärder. Den första är att minska styrkan av det ljus som direkt (dvs. utan att 
reflekteras i väg och omgivning) faller in mot trafikantens ögon. Detta kan göras 
dels genom bländskydd och dels genom en förbättrad avskärmning av armaturer 
och strålkastare samt genom sanering av ljuskällor invid vägen med felriktat ljus. 
På motorväg kan t.ex. bländskydd i mittremsan användas för att minska bländ-
ningen från mötande trafik.  

Den andra generella åtgärden är att försöka utveckla ljusa vägbeläggningar som 
inte är speglande utan som har stor diffus reflexion i såväl torrt som vått tillstånd. 
Den tredje är att göra vägen väl synlig genom vägmarkeringar med god synbarhet 
i både torrt och vått väder. Den fjärde åtgärden är att se till att alla fotgängare bär 
reflex, att alla cyklister har lagstadgade lyktor och reflexer och att alla fordon har 
korrekt inställda och fungerande strålkastare och signalljus. 

Äldre förare kommer alltid att ha större svårigheter än yngre att köra i mörker-
trafik. Har man möjlighet att välja tidpunkten för resan bör man alltid försöka 
köra i dagsljus. Detta råd gäller oberoende av förarens ålder. Rådet är däremot 
lättare att följa för pensionärsgruppen som har de bästa förutsättningarna för att 
kunna välja tidpunkten för resan. Genom att i hög utsträckning välja att köra i 
dagsljus kompenserar äldre bilförare för sina ökade svårigheter vid mörker-
körning. 
 
Passage av vägkorsningar 
Jämfört med bilförare i allmänhet har gruppen äldre bilförare en olycksprofil som 
innebär att andelen korsningsolyckor är stor medan andelen olyckor på länk är 
liten. Detta utfall låter sig inte förklaras av kompensationsteorin (i sin generella 
form) som förutsäger att de äldre kompenserar sig för sina ökade svårigheter i 
korsningar genom att köra extra försiktigt genom dessa. Däremot tycks gruppen 
äldre bilförare kunna kompensera för sin ökade risk i korsningar med att köra 
extra försiktigt på länk (dvs. på vägen mellan korsningar). 

En möjlig förklaring till äldregruppens stora andel korsningsolyckor kan vara 
att de äldre försöker köra så försiktigt de bara kan i korsningar och att de därför 
inte ytterligare kan kompensera för de svårigheter de möter vid passagen. De äldre 
kör kanske redan sakta eller till och med står helt still innan de tar beslutet att köra 
över korsningen. En alternativ förklaring kan vara att körning just i korsningar 
inte är en ”self paced driving task” utan en föraruppgift där svårighetsgraden be-
stäms av medtrafikanterna genom deras flöden, tidluckor och hastigheter. I de 
båda fall som ovan beskrivits, skulle detta innebära att de äldre blir påtvingade de 
yngres tempo, vilket innebär att de inte kan påverka svårighetsgraden hos förar-
uppgiften i dessa situationer. Detta skulle då resultera i en förhöjd risk för olycka. 

I tabell 2 nedan presenteras en översikt över hur åldrandet påverkar förarens 
(funktionella) förmågor att köra i korsningar.  
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Tabell 2  Köruppgiften i korsningar och hur den kan påverkas av normala 
åldersbetingade funktionsnedsättningar. Ur Hakamies-Blomqvist (1996). 

Funktionellt område Uppgiftens krav Åldersbetingad förändring 
Perception – upptäcka föremål på utkanten 

 av synfältet 
– upptäcka rörelse 
– uppskatta andra bilars hastighet 
– uppskatta de egna opera-
 tionernas tidskrav 

– smalare synfält 
– försämrad dynamisk synskärpa 
– mindre exakt uppskattning av 
 hastighet 
– uppskattningen av hur lång tid man 
 behöver för att handla kanske inte 
 har uppdaterats för att ta hänsyn till 
 den åldersbundna temposänkningen 

Uppmärksamhet – fördela uppmärksamheten 
 mellan korsningens ben och det 
 egna fordonets styrande 
– välja det relevanta bland 
 mängder av information; 
 fokusera uppmärksamheten på 
 dessa aspekter och ignorera 
 andra 

– svårigheter i uppgifter som kräver 
 delad uppmärksamhet 
– svårigheter med att omfokusera 
 uppmärksamheten 
– svårigheter med att ignorera irrele
 vant information 

Motorisk prestation – utföra komplexa rörelser för att 
 styra fordonet under begränsad 
 tid 

– motorisk temposänkning 
– seriell organisation av rörelserna för 
 att styra fordonet 
– oproportionerligt stor temposänkning 
 i komplexa trafiksituationer 

Interaktion med andra 

trafikanter 

– se de andra fordonen och 
 förutse deras beteende 
– uppföra sig så att andra 
 trafikanter kan förutse ens eget 
 beteende 

– som ovan 
– genom att närma sig korsningen 
 långsamt signalerar föraren sin 
 avsikt att stanna och respektera 
 andras förkörsrätt 

 
Korsningskörning för äldre kan, beroende på de absoluta tidsgränser som finns, 
sägas innebära en situation där deras kapacitetsgränser sätts på prov. 

Utifrån äldregruppens problem i korsningar har flera åtgärder föreslagits i 
litteraturen. Åtgärderna går alla ut på att på olika sätt göra det enklare att köra 
genom korsningen. Dessa åtgärder är bättre utformning för ökad förståelse av 
korsningens funktion, bättre kanalisering genom vänstersvängkörfält, minskad 
risk för konflikt genom separat vänstersvängsignal, tydliga ledlinjer på vägbanan 
för vänstersvängande fordon, vid avsväng skall denna vara skarp och tydlig, bättre 
synbarhet hos signaler genom ökad signalstorlek och bättre kontrast mellan signal 
och bakgrund genom bakgrundsskärmar samt standardiserad placering av trafik-
signaler. 
 
Rusningstrafik och trafikmiljöer med hög komplexitet 
Litteraturen visar att gruppen äldre bilförare försöker undvika att köra i rusnings-
trafik och i komplexa trafikmiljöer.  

Rusningstrafik kan jämföras med körning i korsningar där svårighetsgraden 
antagligen inte väljs av den äldre trafikanten utan av medtrafikanterna. Väljer man 
som äldre trafikant t.ex. att hålla ett betryggande köavstånd kör nya med-
trafikanter ständigt in framför för att fylla upp luckan.  
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Kräver en komplex trafikmiljö och tät trafik att man tvingas till många kör-
fältsbyten innebär detta speciella problem för de äldre trafikanterna pga. ökad 
nackstelhet.  

Äldre trafikanter har visat sig ha svårare att fördela sin uppmärksamhet på flera 
trafikhändelser efter varandra. Det har också visat sig vara lättare att störa äldre 
trafikanter och avleda deras uppmärksamhet genom att försöka styra deras upp-
märksamhet till mindre viktiga händelser i trafiken. 

För att minska svårighetsgraden bör därför vägen byggas så att den tillåter ett 
defensivt körsätt och inte tvingar trafikanten att företa manövrer i onödan. Skall 
man t.ex. fortsätta vägen rakt fram skall höger körfält också fortsätta rakt fram. 
Vägen skall också byggas så att den ger trafikanten korrekta förväntningar och 
inte några överraskningar. 
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8 Diskussion 
I den stora mängd litteratur som studerats, har så gott som alltid detaljutform-
ningar av olika komponenter i trafikmiljön utvärderats. Detta innebär att vi idag 
har god kunskap om hur dessa komponenter i trafikmiljön bör utformas. Detta 
gäller också för komponenter som skall vara väl anpassade till den växande 
gruppen äldre förare. 

Men varje vägmiljö är uppbyggd av ett stort antal sådana komponenter. Hur 
skall dessa sättas samman och vilka detaljutformningar skall väljas för att trafik-
miljön som helhet skall fungera väl? Detta är frågor som knappast alls behandlas i 
forskningslitteraturen, men som det finns starka skäl att ägna stort intresse åt. Det 
är ju trafikmiljön i sin helhet som skall ge trafikanten korrekta upplevelser av 
vägen här och nu och riktiga förväntningar på hur den kommer att fortsätta. 

Ett stort antal studier har behandlat t.ex. text- och symbolutformning på väg-
märken. Resultatet är, att vi ganska väl vet vad som är en önskvärd utformning för 
god förståelse och läsbarhet. Samtidigt finns mycket få studier genomförda, i 
vilka man studerat hur vägmiljöns utformning och märkets placering påverkar 
sannolikheten för att föraren skall avläsa vägmärket, korrekt uppfatta dess 
budskap och sedan åtlyda det.  

Att skapa en optimal helhet (dvs. bästa möjliga trafikmiljö) enbart utifrån 
detaljkunskap om olika komponenter och delar i denna miljö låter sig inte göras. 
Man brukar ofta i liknande sammanhang säga, att helheten är förmer än summan 
av delarna. För att lyckas väl i arbetet med att bygga väl fungerande trafikmiljöer 
fordras att man dessutom vägleds av ett antal överordnade utformningsprinciper. I 
avsnitt 7 har ett försök gjorts att (på allmän beteendevetenskaplig grund) formu-
lera några sådana principer. Samtidigt måste poängteras att dessa principer bör 
förankras bättre i en modern tankemodell för hur bilförare fungerar. De bör sedan 
också testas och vidareutvecklas. Liksom all skapande verksamhet kommer 
skapandet av goda trafikmiljöer alltid att vara en konst och innehålla en subjektiv 
komponent. Detta innebär att slutresultatet till inte ringa del kan föras tillbaka till 
projektörens känsla för och vision av trafikantens kommande upplevelser och 
bedömningar.  

När det gäller utformning av goda trafikmiljöer kan man också argumentera för 
ytterligare en allmän princip, nämligen ”att lagom är bäst". Vi har hittills i trafiken 
ofta velat maximera de komponentegenskaper vi upplevt som goda. Samtidigt 
riskerar utvecklingen att leda fram till produkter som är alltför effektiva. Att t.ex. 
välja reflexmaterial på vägmärken som har den högsta möjliga retroreflexion som 
man kan åstadkomma, innebär att man maximerar avståndet till märket vid 
upptäckt i mörkertrafik. Samtidigt försvårar man avläsningen av vägmärket när 
det väl befinner sig på läsbart avstånd. Det senare genom att man blir bländad. 
Vägmärken bör ju utformas och placeras i vägmiljön så, att föraren med så stor 
sannolikhet som möjligt avläser dem. Senare års utveckling av reflexmaterial 
innebär av allt att döma, att väghållarna inte bara bör specificera en lägsta 
godtagbar retroreflexion hos vägmärken utan också ett högsta godtagbart värde. 
Båda dessa värden bör vara valda så att de är väl anpassade såväl till ett antal 
vanliga belysningssituationer i mörkertrafiken som till den stora gruppen äldre 
trafikanter. 

Principen att lagom är bäst skulle också t.ex. kunna appliceras på val av fri sikt 
i korsningar. Ju längre sikt man har längs en huvudväg vid vänstersväng in på en 
mindre väg ju säkrare bedöms vägen vara. Men gäller detta alltid och för alla? 
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Risken finns att särskilt äldre förare ”låser” sin uppmärksamhet på bilar som 
befinner sig på alltför stora avstånd. Detta kan få till följd att förarna onödigtvis 
skjuter upp manövern (avsvängningen) och utsätter sig för en ökad risk att bli 
påkörda bakifrån. Av denna anledning skulle det kunna finnas skäl, att inte bara 
rekommendera en minsta godtagbar fri sikt i vägens båda riktningar utan också en 
längsta. Det senare skulle då innebära, att bilar på stora avstånd som man inte 
behöver bry sig om, inte syns. Dessa bilar kan då inte störa de manövrer som 
måste göras i korsningen. 

De ovanstående exemplen indikerar att det finns ett stort behov att studera hur 
olika trafikmiljöutformningar som helhet direkt påverkar förarbeteendet.  

Ofta blir den totala effekten av åtgärder man gjort i säkerhetshöjande syfte inte 
den förväntade. Man har förbättrat vägen och fått en hastighetshöjning i stället för 
en förbättring av säkerheten. Ett sådant utfall överensstämmer väl med vad 
kompensationsteorin skulle predicera. En god regel vid förbättringar av trafik-
miljöer är därför att utföra de olika åtgärderna på sådant sätt att bilförarna inte 
inbjuds att öka sin hastighet som resultat av ombyggnaden. Det är därför 
nödvändigt och av stort intresse att också studera hur åtgärder som vidtas för att 
underlätta för äldre trafikanter, påverkar inte bara de äldres beteende utan också 
övriga trafikantgruppers. Målsättningen bör naturligtvis vara att åtgärderna skall 
medföra förbättringar för alla.  
 
 

En miljö designad för äldre utesluter ingen trafikant, 
medan en miljö designad för yngre riskerar att utesluta 
äldre trafikanter. 
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Fullständig sökhistorik i litteraturdatabaserna 
 

TRAX: 

S=1    <104147>  BASe TRAX                                               

S=2    <265>     Find cc=22 AND (cc=84 OR cc=841)                             

S=3    <3334>    Find traffic sign? OR road sign? OR symbol? OR ?skylt? OR              

?vägmärk? OR variable message sign?  

S=4    <1099>    Find old people OR elderly people OR senior? OR ?äldre?      

S=5    <253>     Find ?orient? OR locality OR locali?ation                    

S=6    <3754>    Find perception OR cognition OR comprehension OR vision OR 

sight OR legibility OR legible OR readability OR readable OR visibility OR 

conspicuity                                    

S=7    <25>      Find (S=2 OR S=6) AND S=3 AND S=4                            

S=8    <2>       Find S=5 AND S=4                                             

S=9    <25>      Find (S=7 OR S=8) NOT r=51178 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ergonomics Abstracts: 
Summary results for: (vision or legibility or legible or readability or readable or visibility or 
sight or perception or cognition or comprehension or conspicuity) and (elderly or old or older 
or age or senior*) and (traffic or driving or driver) Number of hits: 110  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ITRD samt TRIS: 
Search History 

#11 #6 or #7(195 records) 

#10 #9 not #7(197 records) 

#9 #1 and #5 and (#4 or #8)(241 records) 

#8 (perception or cognition or comprehension or (2229 in de) or (2209 in 

de) ) and (vision or sight or (2066 in de) or (6792 in de))(1353 records) 

#7 (road user* or pedestrian* or driver* or cyclist* or motorcyclist* or 

(1755 in de) or (1733 in de) or (1772 in de) or (1742 in de) or (1752 in 

de)) and (orientation or orientate or sense of locality or locali?ation) 

and (old people or elderly people or senior* or elderly adult* or older 

adult* or age or (1746 in de) or (1757 in de))(44 records) 

#6 (perception or cognition or comprehension or vision or sight or 

legibility or legible or readability or readable or visibility or 

conspicuity or (2066 in de) or (6783 in de) or (2229 in de) or (2209 in de) 

or (6792 in de)) and (traffic sign or traffic signs or traffic symbol* or 

road sign or road signs or variable message sign* or (0553 in de) or (0583 

in de) or (0574 in de)) and (old people or elderly people or senior* or 

elderly adult* or older adult* or age or (1746 in de) or (1757 in de))(153 

records) 

#5 road user* or pedestrian* or driver* or cyclist* or motorcyclist* or 

(1755 in de) or (1733 in de) or (1772 in de) or (1742 in de) or (1752 in 

de)(69565 records) 
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#4 orientation or orientate or sense of locality or locali?ation(3902 

records) 

#3 perception or cognition or comprehension or vision or sight or 

legibility or legible or readability or readable or visibility or 

conspicuity or (2066 in de) or (6783 in de) or (2229 in de) or (2209 in de) 

or (6792 in de)(19774 records) 

#2 traffic sign or traffic signs or traffic symbol* or road sign or road 

signs or variable message sign* or (0553 in de) or (0583 in de) or (0574 in 

de)(7145 records) 

#1 old people or elderly people or senior* or elderly adult* or older 

adult* or age or (1746 in de) or (1757 in de)(18281 records) 

 

 

The search: #6 or #7 in the database(s) Transport 1988-2001/11, Transport 

Pre-1988 returned 195 records 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

VisionCDTransport: 

 

Search History 

#12 #10 not #11(180 records) 

#11 #6 or #7(195 records) 

#10 #9 not #7(197 records) 

#9 #1 and #5 and (#4 or #8)(241 records) 

#8 (perception or cognition or comprehension or (2229 in de) or (2209 in 

de) ) and (vision or sight or (2066 in de) or (6792 in de))(1353 records) 

#7 (road user* or pedestrian* or driver* or cyclist* or motorcyclist* or 

(1755 in de) or (1733 in de) or (1772 in de) or (1742 in de) or (1752 in 

de)) and (orientation or orientate or sense of locality or locali?ation) 

and (old people or elderly people or senior* or elderly adult* or older 

adult* or age or (1746 in de) or (1757 in de))(44 records) 

#6 (perception or cognition or comprehension or vision or sight or 

legibility or legible or readability or readable or visibility or 

conspicuity or (2066 in de) or (6783 in de) or (2229 in de) or (2209 in de) 

or (6792 in de)) and (traffic sign or traffic signs or traffic symbol* or 

road sign or road signs or variable message sign* or (0553 in de) or (0583 

in de) or (0574 in de)) and (old people or elderly people or senior* or 

elderly adult* or older adult* or age or (1746 in de) or (1757 in de))(153 

records) 

#5 road user* or pedestrian* or driver* or cyclist* or motorcyclist* or 

(1755 in de) or (1733 in de) or (1772 in de) or (1742 in de) or (1752 in 

de)(69565 records) 

#4 orientation or orientate or sense of locality or locali?ation(3902 

records) 

#3 perception or cognition or comprehension or vision or sight or 

legibility or legible or readability or readable or visibility or 
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conspicuity or (2066 in de) or (6783 in de) or (2229 in de) or (2209 in de) 

or (6792 in de)(19774 records) 

#2 traffic sign or traffic signs or traffic symbol* or road sign or road 

signs or variable message sign* or (0553 in de) or (0583 in de) or (0574 in 

de)(7145 records) 

#1 old people or elderly people or senior* or elderly adult* or older 

adult* or age or (1746 in de) or (1757 in de)(18281 records) 

 

 

The search: #10 not #11 in the database(s) Transport 1988-2001/11, 

Transport Pre-1988 returned 180 records 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Search AgeLine: 
Pedestrians;bicycles 
Marked Items with Abstracts 
You've marked 25 item(s).  
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Search history AgeLine: 
Subject search: 
(Automobile driving;traffic accidents;traffic safety;traffic sign recognition test;driving 
records;driving skills) 
AND (Perception;perceptual skills;cognition;cognitive 
impairment;comprehension;vision;vision disorders;visual environment;visual 
responses;orientation) 
OR 
Advanced search: 
(Highway sign*;traffic sign*;road sign*) AND 
(Vision;perception;cognition;legibility;readability;visibility) 
 
You've marked 88 item(s).  (If none were marked, all will display.)    
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DATABASE: ITRD 

 

*** SEARCH HISTORY *** 

 

SET    HITS      QUERY 

----------------------- 

1      12121     OLD(W)PEOPLE OR ELDERLY(W)PEOPLE OR SENIOR? OR 

ELDERLY(W)ADULT? OR OLDER(W)ADULT? OR AGE OR 1746/CT OR 1757/CT 

2      11850     TRAFFIC(W)SIGN? OR TRAFFIC(W)SYMBOL? OR ROAD(W)SIGN? OR 

HIGHWAY(W)SIGN? OR VARIABLE(W)MESSAGE(W)SIGN? OR 0553/CT OR 0583/CT OR 

0574/CT 

3      13030     PERCEPTION OR COGNITION OR COMPREHENSION OR VISION OR 

SIGHT OR LEGIBILITY OR LEGIBLE OR READABILITY OR READABLE OR VISIBILITY OR 

CONSPICUITY OR 2066/CT OR 6783/CT OR 2229/CT OR 2209/CT OR 6792/CT 

4      2104      ORIENTATION OR ORIENTATE OR SENSE(1W)LOCALITY OR 

LOCALI?ATION 

5      51574     ROAD(W)USER? OR PEDESTRIAN? OR DRIVER? OR CYCLIST? OR 

MOTORCYCLIST? OR 1755/CT OR 1733/CT OR 1772/CT OR 1742/CT OR 1752/CT 

6      222       (3 AND 2 AND 1) OR (5 AND 4 AND 1) 

7      14174     RESEARCH/SF 

8      6845      UP=20011106 OR UP=20011205 OR UP=20020107 OR UP=20020201 

OR UP=20020305 

9      14        (7 OR 8) AND 6 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TRIS online: inga träffar 
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  Search history PsycINFO: 

  

  Set     Items   Description 

    1     73335   AG="AGED" OR AG="VERY OLD"     

    3       214   TRAFFIC(W)SIGN? OR TRAFFIC(W)SYMBOL? OR HIGHWAY(W)SIGN? 

                  OR HIGHWAY(W)SYMBOL? OR ROAD(W)SIGN? OR 

                  VARIABLE(W)MESSAGE(W)SIGN? 

    4    355818   PERCEPTION OR COGNITION OR COMPREHENSION OR VISION OR 

                  SIGHT OR LEGIBILITY OR LEGIBLE OR READABILITY OR READABLE 

                  OR PERCEPTUAL OR COGNITIVE OR VISUAL(W)RESPONS? 

    5        14   S1 AND S3 AND S4 

    6      5077   ROAD(W)USER? OR PEDESTRIAN? OR DRIVER? OR CYCLIST? OR 

                  MOTORCYCLIST? 

    7     46682   ORIENTATION OR ORIENTATE OR SENSE(1W)LOCALITY OR 

                  LOCALI?ATION 

    8        10   S7 AND S6 AND S1 

    9        20   S8 OR S5 
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