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Vägutrustningars effekt på trafiksäkerhet, tillgänglighet och komfort 
– En körsimulatorstudie rörande effekten av mittlinje respektive kantstolpar 
av Anita Ihs 
VTI 
581 95  Linköping 

 

Sammanfattning 
Bakgrunden till detta projekt är att Vägverket i besparingssyfte har lagt fram ett förslag 
som innebär att man tar bort mittlinjer på vägar med bredden mindre än 6,5 m. Enligt 
hittills gällande regelverk ska alla belagda vägar utanför ett tättbebyggt område samt 
gator avsedda för genomfartstrafik inom ett tättbebyggt område, vara försedda med 
mittlinje då vägbanebredden är 6,0 m eller mer. 

Vidare innebär besparingsförslaget att man ska sluta tvätta vägkantstolparna på vägar 
där sådana finns, dvs. reflexerna på kantstolparna kommer under vintern och i mörker i 
princip inte att fungera. Enligt hittills gällande regelverk ska stolpar sättas upp var 50:e 
meter på vägar med bredden 6,5 m eller mer och med ÅDT 1 500 eller högre samt 
hastighetsbegränsning 90 eller 110 km/h.  

För att undersöka effekten för trafikanterna vid mörkerkörning av att ta bort mittlinjen 
respektive att ha vägkantstolpar som i mörker i princip inte syns har en körsimulator-
studie genomförts.  

De två ovan nämnda vägtyperna, representerade av en 8 m bred väg med/utan kant-
stolpar respektive en 6 m bred väg med/utan mittlinje, har studerats i två separata 
körförsök. Totalt 30 försökspersoner har fått köra båda vägtyperna i mörker under 
förhållanden motsvarande både torrt och vått väglag, alternativt nya och slitna väg-
markeringar, dvs. med vägmarkeringar som syns på långt respektive endast på kort 
avstånd. 

 
Resultat på 8 m bred 2-fältsväg med/utan kantstolpar 
På vägsträckorna med bra synbarhet hos vägmarkeringarna var medelhastigheten knappt 
2 km/tim lägre utan kantstolpar än med. Då synbarhet hos vägmarkeringarna var dålig 
var motsvarande skillnad större – ca 10 km/tim. Vidare var medelhastigheten på 
vägsträckorna med kantstolpar drygt 5 km/tim lägre om synbarheten hos vägmarker-
ingarna var dålig än om den var bra.  

Det är alltså inte enbart förekomsten av kantstolpar eller ej, dvs. den visuella ledningen 
på längre avstånd, som avgör vilken hastighet som förarna väljer att hålla. Synbarheten 
hos vägmarkeringarna, dvs. kvaliteten på den visuella ledningen på nära håll, har stor 
betydelse för valet av hastighet. 

Sammanfattningsvis: Uppfyller vägmarkeringarna regelverkets krav på synbarhet 
påverkas hastigheten endast något av om det finns vägkantstolpar eller ej. Är 
synbarheten hos vägmarkeringarna dålig utnyttjar man däremot den visuella 
ledningen från kantstolparna för att kunna hålla en högre hastighet. 
De yngre förarna (under 30 år) höll en högre medelhastighet (5–7 km/tim beroende på 
vägmarkeringarnas synbarhet) än de äldre (över 50 år) då vägen hade kantstolpar medan 
de höll i stor sett samma medelhastighet då vägen saknade kantstolpar. 
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En mycket liten men signifikant skillnad i medelsidoläge kan konstateras då man 
betraktar inverkan av om vägen har kantstolpar eller ej. Försökspersonerna låg i snitt ca 
2 cm närmare vägmitt då vägen var försedd med kantstolpar. Dessutom varierades 
sidoläget något mindre i detta fall. 

 
Resultat på 6 meter bred väg med/utan mittlinje 
Medelhastigheten var ca 6 km/tim lägre då vägen saknade mittlinje än då den hade 
mittlinje. Allra lägst var medelhastigheten då mittlinje saknades och synbarheten 
hos kantlinjerna dessutom var dålig. Variationen i hastighet var störst då vägen 
saknade mittlinje och synbarheten hos kantlinjen samtidigt dålig. 

Medelsidoläget påverkades inte signifikant av om vägen hade mittlinje eller ej. Däremot 
kunde det konstateras att försökspersonerna korsade vägmitt fler gånger då vägen 
saknade mittlinje än om den hade mittlinje. Kantlinjen passerades generellt mycket få 
gånger. En liten ökning kunde dock noteras då vägen saknade mittlinje. Försöks-
personerna ”vinglar” alltså något mer över vägbanan, medvetet eller ej, då vägen 
saknar mittlinje än då den är försedd med mittlinje. 
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The effect of road equipment on traffic safety, accessibility and comfort 
– A driving simulator study regarding the effect of centre line and guide posts 
respectively 
by Anita Ihs 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

Summary 
The background to this project is that the Road administration has put forward a 
suggestion that there should be no centre line on roads with a width less than 6,5 m. 
According to the until now excisting rules all paved roads outside built-up areas, as well 
as streets intended for through traffic, should be provided with a centre line when the 
road width is 6,0 m or more. 

Furthermore, the suggestion also is that one should stop cleaning the guide posts on 
roads equipped with these, i.e. the reflexes on the guide posts will in principle not be 
functioning during winter and in darkness. According to the excisting rules guide posts 
should be put up every 50 m on roads with width of 6,5 m or more and AADT 1500 or 
higher and speed limit 90 or 110 km/h. 

To investigate the effect for the road users during driving in darkness of removing the 
centre line and having guide posts that in principle are not visible in darkness, 
respectively, a driving simulator study has been carried out. 

The two above mentioned road types, i.e. an 8 m wide road with/without guide posts 
and a 6 m wide road with/without centre line, has been studied in two separate driving 
tests. A total of 30 subjects have driven both road types during darkness under 
conditions corresponding to both dry and wet road surface, alternatively new and worn 
road markings, i.e. with road markings that are visible on a long distance or only on a 
short distance. 

 

Results on 8 m wide 2 lane road with/without road guide posts 
On the road sections with road markings with good visibility the mean speed was a little 
less than 2 km/h lower without guide posts than with. When the visibility of the road 
markings was poor the corresponding difference was greater – about 10 km/h. 
Furthermore, the mean speed on road sections with guide posts was slightly more than 5 
km/h lower if the visibility of the road markings was poor than if it was good. 

It is accordingly not only the presence of guide posts or not, i.e. the visual guidance at a 
longer distance, that determines which speed the drivers choose to hold. The visibility 
of the road markings, i.e. the quality of the visual guidance at a close distance, has a 
great importance for the choice of speed. 

To sum up: If the road markings fulfil the requirements for visibility given in the 
regulations the speed is only slightly influenced by whether there are guide posts or 
not. If the visibility of the road markings is poor, on the other hand, one uses the 
visual guidance from the guide posts to be able to drive at a higher speed. 
The younger drivers (below the age of 30) drove at a higher mean speed (5-7 km/h 
depending on the visibility of the road markings) than the older drivers (above the age 
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of  50) when the road had guide posts while they drove at about the same mean speed 
when the road didn’t have any guide posts.  

A very small but significant difference in mean lateral position can be noticed when one 
considers the influence of whether the road has guide posts or not. The test subjects 
were driving about 2 cm closer to the centre of the road on the average when the road 
was equipped with guide posts. The lateral position also varied a little less in this case. 

 

Results on the 6 meter wide road with/without centre line. 
The mean speed was about 6 km/h lower when the road didn’t have a centre line 
than when it had a centre line. The mean speed was the lowest when the road had 
no centre line and the visibility of the edge line at the same time was poor. The 
variation in speed was greatest when the road had no centre line and the visibility of the 
edge line at the same time was poor. 

The mean lateral position was not significantly influenced by whether the road had a 
centre line or not. It could, however, be observed that the test subjects crossed the centre 
of the road more often when road didn’t have a centre line than if it had a centre line. 
The edge line was crossed very few times in general. A small increase could however be 
noted when the road didn’t have a centre line. Thus, the test subjects “reeled” more 
across the roadway, consciously or not, when the road didn’t have a centre line 
than when it was provided with a centre line. 
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1 Bakgrund 
Gator och vägar förses med olika typer av vägutrustning med syfte att förbättra 
betingelserna för trafikanterna. Utrustningen kostar naturligtvis pengar vid invester-
ingen och kanske i drift, och den kräver dessutom underhållsåtgärder. Det är därför 
viktigt att önskvärda effekter uppnås; det finns ingen anledning att förse en gata eller 
väg med något som inte förbättrar trafiksäkerheten, tillgängligheten och/eller 
komforten. Man kanske inte heller vill acceptera att en av dessa förbättras på bekostnad 
av någon annan. Med de sparbeting som idag finns inom stat och kommun har det blivit 
än viktigare att investeringar verkligen är kostnadseffektiva. 

Bakgrunden till föreliggande projekt är att Vägverket har lagt fram ett förslag som inne-
bär att man tar bort mittlinjer på vägar med bredden mindre än 6,5 m. På dessa vägar är 
kantlinjen plan (utan våtfunktion) och intermittent 1+2 m (dvs. varje markering är 1 m 
lång och avståndet mellan två markeringar är 2 m) samt 0,10 m bred. Enligt nuvarande 
regelverk, VGU (Vägverket, 2004), ska alla belagda vägar utanför tättbebyggt område 
samt gator avsedda för genomfartstrafik inom tättbebyggt område, vara försedd med 
mittlinje då vägbanebredden är 6,0 m eller mer. 

På samtliga vägar ska man dessutom sluta tvätta vägkantstolpar, dvs. dessa kommer 
under vintern och i mörker i princip inte att synas. Enligt VGU ska stolpar sättas upp på 
vägar med bredden 6,5 m eller mer och med ÅDT 1 500 eller högre samt hastighets-
begränsning 90 eller 110 km/h. Avståndet mellan dem ska vara 50 m. 

 
Några tidigare studier 
I projektet ”Nyttan av vägmarkeringar” (Brundell-Freij, 1999) gjordes en genomgång 
och analys av tillgänglig litteratur som presenterade forskningsresultat inom området.  

Hastighetsökningar, allt annat lika, leder till försämrad trafiksäkerhet. Med ökad hastig-
het ökar risken för alla typer av olyckor därför att säkerhetsmarginalerna minskar och 
handlingsutrymmet begränsas vid kritiska situationer. En högre hastighet innebär också 
svårare konsekvenser av en olycka på grund av ökat kollisionsvåld. 

Följande slutsatser drogs från så kallade indirekta trafiksäkerhetsstudier där man bland 
annat studerat målningens inverkan på just hastigheten. Effekten 

• finns (i genomsnitt troligen en hastighetsökning) 

• är relativt liten (1–3 km/tim, motsvarande en olycksökning om ca 10 %) 

• varierar påtagligt mellan olika vägmiljöer och utformning på markeringarna. 

Man konstaterar också att i den mån vägmarkeringarna påverkar hastigheterna uppåt ger 
de också framkomlighetsvinster som bör kvantifieras och värderas. Viktigare antogs 
dock den ökade komforten vara som trafikanterna upplever vid en bättre optisk ledning.  

I en fortsatt studie gjordes en genomgång av publicerade teoretiska och empiriska 
undersökningar om vägmarkeringars konsekvenser för framkomlighet och komfort 
(Brundell-Freij, 2001). 

Man konstaterar i studien att trafikanterna förefaller ha betydande betalningsvilja för 
den ökade kvaliteten som förbättrade vägmarkeringar innebär. Det kan röra sig om 
summor upp mot åtminstone 4 kronor per vägkilometer och år per ”ÅDT-fordon”. Det 
understryks dock samtidigt att även om nyttan (betalningsviljan) vida överstiger 
kostnaden för en viss åtgärd så kan medelsbrist ändå göra att åtgärden inte kan genom-
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föras. Uppskattningen av trafikantnyttan kan endast användas för att prioritera mellan 
olika åtgärder inom en given budgetram. 

Att sluta tvätta kantstolparna innebär att dessa snabbt kommer att bli så nedsmutsade att 
de inte längre kommer att vara synliga i mörker, vilket i sin tur innebär att den visuella 
ledningen på längre avstånd försämras eller försvinner. Om samtidigt synbarheten hos 
vägmarkeringarna är nedsatt, antingen det är på grund av slitage eller nedsmutsning/ 
väta/snö, så försämras även den visuella ledningen på kortare avstånd. En god visuell 
ledning är viktig inte minst ur trafiksäkerhetssynpunkt men också för en god 
körkomfort.  

Effekten på trafiksäkerheten av att sätta upp kantstolpar längs vägen har studerats i en 
finsk fältstudie (Kallberg, 1993). Studien var upplagd som en före/efterstudie med 
kontrollvägar som lämnades oförändrade. Tjugo par vägsektioner valdes ut på det finska 
vägnätet. Vägarna kategoriserades i två grupper: de med hastighetsbegränsning 
80 km/tim och de med hastighetsbegränsning 100 km/tim. Den senare vägkategorin 
hade en mycket högre standard (färre backar och kurvor, längre siktsträckor och större 
vägbredd) än de förra. Man samlade in väg-, trafik- och olycksdata och mätte sidoläge 
och hastighet på vägsträckorna före och efter det att kantstolpar satts upp. 

Vad gäller kantstolparnas inverkan på sidoläget så fick man inga tydliga resultat. I de 
fall man fick en signifikant skillnad så flyttades sidoläget ut mot kanten då kantstolpar 
satts upp.  

Även om resultaten av hastighetsmätningarna varierade stort så fanns indikationer på att 
kantstolparna medförde ökade hastigheter vid mörkerkörning. Då man tagit hänsyn till 
effekterna av väg- och trafikmiljön tycktes kantstolparna innebära en ökad hastighet vid 
mörkerkörning på vägar med skyltad hastighet 80 km/tim och relativt låg geometrisk 
standard. Sommartid var denna ökning omkring 5 km/tim, och ännu något högre i öppen 
terräng. På vägarna med skyltad hastighet 100 km/tim och därmed också en relativt hög 
geometrisk standard gav kantstolparna ingen signifikant effekt på hastigheten. 

Analys av olycksdata ledde till den huvudsakliga slutsatsen att kantstolpar på vägar med 
relativt låg geometrisk standard och hastighetsbegränsning 80 km/tim har en negativ 
effekt på förarbeteendet vilket i sin tur ökar olycksrisken. Man erhöll en ökning av 
personskadeolyckorna på närmare 40 % på dessa vägar. Vad gäller bredare vägar med 
högre geometrisk standard, vilka normalt har hastighetsbegränsning 100 km/tim i 
Finland, var slutsatsen att sådana negativa effekter på förarbeteendet är ovanliga och att 
kantstolpar därför inte nödvändigtvis behöver minska säkerheten på denna typ av vägar.  
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2 Syfte 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka effekten för trafikanterna, dvs. 
inverkan på förarbeteendet, av att ta bort mittlinjen respektive att ha vägkantstolpar som 
i mörker i princip inte kommer att synas.  

Studien har genomförts i körsimulator. Fördelen med en körsimulatorstudie är att man 
har en nära nog perfekt kontrollerad experimentsituation; betingelserna är lika för alla 
försökspersoner. Dock finns det naturligtvis också vissa nackdelar såsom att situationen 
är artificiell, bilden av vägmiljön är förenklad och simulatorns rörelsesystem är 
begränsat, vilket kan inverka på körbeteendet och ibland leda till ”simulatorsjuka” hos 
försökspersonerna. Körsimulatorerna har trots detta använts i många studier och kunnat 
bidra till betydligt ökade kunskaper om körbeteenden under en mångfald olika 
förutsättningar. 

Båda nämnda vägtyper ska i körsimulatorstudien köras i mörker under förhållanden som 
ska motsvara både torrt och vått väglag, alternativt nya och slitna vägmarkeringar, dvs. 
med vägmarkeringar som syns på långt respektive endast på kort avstånd. 
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3 Genomförande 
3.1 Körsimulatorn 
Studien är genomförd i VTI:s Simulator III (se Figur 3.1) under en vecka i oktober 
månad 2005. Tekniska data om simulatorn redovisas i Tabell 1 nedan. För ytterligare 
information hänvisas till (http://www.vti.se/templates/Page____2584.aspx). 

Simulatorn bygger på en riktig fordonskaross, i det här fallet en Volvo 850, och ett 
avancerat rörelsesystem som möjliggör snabba accelerationer. Under karossen finns ett 
vibrationsbord som simulerar kontakten med vägbanan. Omgivningen visas för föraren 
på tre huvudskärmar vilka ger föraren framåtsikt i en sektor av 120 grader horisontellt 
och 30 grader vertikalt. Det finns normalt också tre backspeglar för att medge bakåtsikt. 
Dessa var dock bortkopplade i denna studie.  

 
Figur 3.1  VTI:s körsimulator III. 
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Tabell 1  Tekniska data för VTI:s körsimulator. 

Rörelsesystem  

• Tippvinkel – 9 grader till +14grader 

• Krängvinkel ± 24 grader 

Yttre linjärrörelse  

• Maximal amplitud ± 3,75 m 

• Maximal hastighet ± 4,0 m/s 

• Maximal acceleration ± 0,8 g 

Vibrationsbord  

• Vertikalrörelse ± 6,0 cm 

• Longitudinell rörelse ± 6,0 cm 

• Krängvinkel ± 6 grader 

• Tippvinkel ± 3 grader 

Visuellt system Realtids PC-baserat grafiskt 
projektionssystem 

• Framåtsikt 120 grader × 30 grader 

• Upplösning 1152 × 864 pixlar per kanal vid 60 Hz 

Datorsystem Computer Alpha Server 1000A 

• Programspråk Fortran 90, C 

• ”Transport delay time” 40 ms 

 
3.2 Simulerad vägmiljö 
3.2.1 Allmänt 
De båda vägtyperna körs i körsimulatorstudien i mörker under förhållanden som ska 
motsvara både torrt och vått väglag, alternativt nya och slitna vägmarkeringar, dvs. med 
vägmarkeringar som syns på långt respektive kort avstånd (se tabell nedan).  

För att säkerställa att samtliga försökspersoner skulle köra under identiska förhållanden 
beslutades att endast halvljus skulle användas, både på den egna bilen och på mötande 
bilar. Dessutom så sågs det som en fördel att köra försöken under relativt besvärliga 
förhållanden. Att hela tiden köra med halvljus bör även i viss mån kunna representera 
tillfällen med sämre siktförhållanden pga. exempelvis nederbörd eller dimma. 
Vägmarkeringar och kantstolpar ska huvudsakligen ge visuell ledning och information 
till trafikanterna, och detta bör ju fungera tillfredsställande även under besvärliga 
förhållanden.  

I tabellerna nedan används följande beteckningar: 

H10 heldragen plan kantlinje, 10 cm bred 

I10 intermittent plan kantlinje (1+2 m), 0,10 m bred 

I15 intermittent plan kantlinje (1+2 m), 0,15 m bred 

M10 intermittent plan mittlinje (3+9 m), 0,10 m bred 
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M15 intermittent plan mittlinje (3+9 m), 0,15 m bred 

Kantstolparna sitter alltid med c/c 50 m och har vid god funktion synbarheten 500 m i 
helljus och 200 m i halvljus.  

 
3.2.2 Väg i testkörning 1 
Vägen i testkörning 1 är en 5 km lång normal 2-fälts väg med vägbanebredd 8 m. 
Vägens geometri baseras på en verklig väg. I Figur 3.2 nedan framgår krökning 
(1/kurvradien) längs vägsträckan.  Hastighetsbegränsningen är 90 km/tim. 

I detta försök undersöks främst effekten på körbeteendet av att ta bort kantstolparna, 
men också den eventuella betydelsen av om kantlinjen är intermittent eller heldragen. 
Enligt VGU kan man numera på en normal 2-fältsväg med hastighetsbegränsning 90 
km/tim som ett alternativ till en intermittent kantlinje (0,15 m bred) välja att istället ha 
en heldragen kantlinje (0,1 m bred). 

I försöket simuleras effekten av vått väglag med att vägmarkeringarnas synbarhet 
försämras. Totalt åtta olika betingelser testas i försöket. Dessa beskrivs i Tabell 2 nedan. 
I bilaga 1 redovisas även en bild av varje betingelse så som de såg ut på bildskärmen i 
körsimulatorn. Den angivna synbarheten ska betraktas som ett medelvärde eftersom den 
kan variera relativt mycket beroende på fordonets sidoläge, vägens linjeföring och 
förarens syn. 

 
Tabell 2  Betingelser i testkörning 1. 

Betingelse Typ av kant-
markering 

Kant-
markeringens 
ungefärliga 

synbarhet (antal)

Mitt- 
markering 

Mitt-
markeringens 
ungefärliga 

synbarhet (antal) 

Kant-
stolpe 

00 I15 50 m (16–17) M15 50 m (4–5) ja 

01 I15 50 m M15 50 m  nej 

02 I15 25 m (8–9) M15 25 m (2–3) ja 

03 I15 25 m M15 25 m  nej 

10 H10 50 m M15 50 m  ja 

11 H10 50 m M15 50 m  nej 

12 H10 25 m M15 25 m  ja 

13 H10 25 m M15 25 m  nej 

 
3.2.3 Väg i testkörning 2 
Vägen i testkörning 2 är en 5 km lång och 6 m bred 2-fälts väg utan kantstolpar och 
med hastighetsbegränsning 70 km/tim. Vägens geometri baseras på en verklig väg. I 
Figur 3.3 nedan framgår krökningen (1/kurvradien) längs vägsträckan. 

I försöket undersöks effekten på körbeteendet av att vägen har mittlinje jämfört med att 
vägen inte har mittlinje i kombination med att vägmarkeringarna är i bra respektive 
slitet skick. Totalt fyra olika betingelser testas enligt Tabell 3 nedan. I bilaga 1 redo-
visas även en bild av varje betingelse så som de såg ut på bildskärmen i körsimulatorn. 
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Tabell 3  Betingelser i testkörning 2. 

Betingelse Typ av 
kantmarkering 

Kantmarkeringens 
ungefärliga 

synbarhet (antal) 

Mitt- 
markering

Mittmarkeringens 
ungefärliga 

synbarhet (antal) 

0 I10 60 m (20)   M10 60 m (6) 

1 I10 60 m  nej – 

2 I10 30 m (10)   M10 30 m (3) 

3 I10 30 m  nej – 

 
3.2.4 Trafikförhållanden  
På båda vägarna förekom mötande trafik vid fyra tillfällen. Alla möten skedde vid fasta 
positioner som var samma för samtliga betingelser och samtliga försökspersoner. På 
väg 1 skedde dessa vid 1 000 m i en vänsterkurva, vid 1 700 m på en raksträcka, vid 
2 700 m före ett backkrön (dvs. den mötande bilen dyker upp ganska plötsligt) och vid 
3 800 m i en vänsterkurva. På väg 2 skedde möten vid 800 m i en högerkurva, vid 
1 900 m i en högerkurva, vid 2 900 m i en lång vänsterkurva och vid 4 200 m på en 
raksträcka.  

Mötespunkterna på de båda vägarna är markerade med röda punkter i figurerna nedan. 
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Figur 3.2  Krökning längs väg 1. Röda punkter markerar var längs vägsträckan som 
möten sker. 
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Figur 3.3  Krökning längs väg 2. Röda punkter markerar var längs vägsträckan som 
möten sker. 
 
3.3 Försökspersoner 
30 försökspersoner deltog i försöket jämt fördelade på en yngre (21–27 år) och en äldre 
(50–63 år) grupp av bilförare. I varje grupp var dessutom hälften av försökspersonerna 
män och hälften kvinnor. 
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Utöver urvalskriterierna ålder och kön enligt ovan ställdes även krav på att försöks-
personerna skulle ha innehaft körkort i minst 3 år och köra minst 1 000 mil per år.  

Ett par av försökspersonerna uppgav att de för ett flertal år sedan hade kört i 
föregångaren till denna körsimulator. 

Under körförsöket kände några försökspersoner av en viss åksjuka, dock inte så mycket 
att de behövde avbryta körningen. 

 
3.4 Experimentell design  
De två vägtyperna kördes som två separata försök. Samtliga försökspersoner fick köra 
båda vägtyperna och de fick alla börja med att köra väg 1, dvs. den bredare och även 
rakare vägen.  

I körförsöket på väg 1 varierades tre faktorer vardera på två nivåer. Dessa kan 
kombineras till åtta betingelser, se Tabell 4. 

 
Tabell 4  Kombinationer av faktorerna kantlinje, kantstolpe och synbarhet. 

Heldragen kantlinje Med kantstolpe Bra synbarhet 

Heldragen kantlinje Med kantstolpe Dålig synbarhet 

Heldragen kantlinje Utan kantstolpe Bra synbarhet 

Heldragen kantlinje Utan kantstolpe Dålig synbarhet 

Intermittent kantlinje Med kantstolpe Bra synbarhet 

Intermittent kantlinje Med kantstolpe Dålig synbarhet 

Intermittent kantlinje Utan kantstolpe Bra synbarhet 

Intermittent kantlinje Utan kantstolpe Dålig synbarhet 

 

Varje försöksperson körde alla åtta betingelser. Däremot randomiserades ordningen (se 
tabell i bilaga 2). Det gick till på följande sätt. Det bestämdes att betingelserna med 
kantlinje skulle hållas samman så att de fyra första betingelserna för varje försöksperson 
antingen var med heldragen eller med intermittent kantlinje och de fyra sista med den 
andra formen av kantlinje. Randomiseringen för faktorn kantlinje gjordes så att för 
försökspersoner med udda nummer avgjorde slumpen om de skulle börja med heldragen 
eller intermittent kantlinje. Försökspersoner med jämna nummer började med heldragen 
kantlinje om försökspersonen med ett nummer lägre började med intermittent och vice 
versa. De två övriga faktorerna kan kombineras på fyra sätt, se Tabell 5. Dessa fyra kan 
ordnas på 4! = 24 olika sätt. Varje försöksperson kör alla kombinationer av dessa två 
övriga faktorer två gånger, en gång med heldragen och en gång med intermittent 
kantlinje. De tolv första försökspersonerna körde därför alla 24 olika sätt att ordna 
betingelserna i randomiserad ordning. Motsvarande gäller för försökspersonerna 13–24 
och 25–36. Dock gäller att det inte ingick några försökspersoner 31–36 i försöket.  
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Tabell 5  Kombinationer av faktorerna kantstolpe och synbarhet. 

Med kantstolpe Bra synbarhet 

Med kantstolpe Dålig synbarhet 

Utan kantstolpe Bra synbarhet 

Utan kantstolpe Dålig synbarhet 

 

I körförsöket med den 6 meter bred vägen varierades två faktorer, mittlinje respektive 
synbarhet, på två nivåer. Dessa faktorer och nivåer kan kombineras till fyra betingelser 
på motsvarande sätt som i tabell 5. Alla försökspersoner körde alla fyra betingelserna. 
Ordningen för betingelserna för var och av försökspersonerna randomiserades. 

 
3.5 Beroendevariabler (effektmått) 
Följande data samlades in under simulatorkörningen för bedömning av hur körbeteendet 
påverkas av de olika betingelserna på de två vägtyperna. Samplingsfrekvensen var 
25 Hz. 

• Hastighet: medelvärde, standardavvikelse 

• Sidoläge: medelvärde, standardavvikelse 

• Acceleration: longitudinell, lateral 

• Bromsanvändning. 

Dessutom fick försökspersonerna besvara ett frågeformulär i anslutning till att de hade 
kört respektive vägtyp i körsimulatorn. Formuläret innehöll även frågor rörande 
försökspersonens körvana och dennes uppfattning om realismen i körupplevelsen i 
körsimulatorn (se bilaga 3). 

 
3.6 Procedur 
När försökspersonen anlänt till försöksanläggningen fick denne en kort introduktion till 
simulatorn. Därefter fick försökspersonen läsa en skriven instruktion (se bilaga 4). 
Instruktionen för själva försöket löd enligt nedanstående text. 

Din uppgift är att köra två olika vägsträckor i körsimulatorn med en kortare paus 
emellan. Båda sträckorna körs ”nattetid” och med varierande standard på 
vägmarkeringar och kantstolpar. 

Den första sträckan är en vanlig 8 m bred landsväg som är ca 4 mil lång och tar ca 
30 min att köra. Hastighetsbegränsningen på sträckan är 90 km/tim. Efter att ha kört 
den första sträckan kommer du att få gå ur simulatorn och fylla i ett frågeformulär. 

Den andra sträckan är en relativt smal väg som är ca 2 mil lång och tar ca 20 min att 
köra. Hastighetsbegränsningen på sträckan är 70 km/tim. Även efter denna sträcka 
kommer du att få fylla i ett frågeformulär. 

Bilen du kör har manuell växellåda. Du kommer under hela försöket att få köra med 
halvljus. (Det går inte att växla till helljus) 

Det är viktigt att du kör i simulatorn som du brukar köra under motsvarande 
förhållanden på en verklig väg. 
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Efter att ha läst instruktionen fick försökspersonen träna på att köra de båda vägtyperna 
i körsimulatorn. Denne fick först köra 5 km på väg 1 med bra vägmarkeringar och 
kantstolpar och därefter 5 km på väg 2 med bra vägmarkeringar och mittlinje. Försöks-
personen fick också fyra möten på vardera vägen vid träningen. 

Efter genomförd träning inleddes den första testkörningen där försökspersonen fick köra 
igenom samtliga 8 betingelser på väg 1, dvs. totalt 4 mil. När första testkörningen var 
klar fick försökspersonen komma ut ur simulatorn och besvara ett frågeformulär om 
vägen som denne nyss kört i simulatorn (se bilaga 3). 

Försökspersonen fick sedan sätta sig i körsimulatorn igen och köra den andra testkör-
ningen, dvs. 4 betingelser på väg 2 innebärande en sträcka om totalt 2 mil. Efter 
avslutad testkörning fick försökspersonen besvara frågor om vägen som körts i 
simulatorn samt också frågor rörande bland annat körvana och realismen i körupp-
levelsen i simulatorn (se bilaga 3).  

 
3.7 Analys av data 
Resultaten rörande de olika betingelsernas inverkan på medelhastighet, hastighetens 
standardavvikelse, sidolägets medelvärde och standardavvikelse för förarna analyser-
ades med variansanalys.  

Medelvärde och standardavvikelse för de olika förarnas hastighet och sidoläge 
bestämdes viktat med körd sträcka per 1/25 sekund. I variansanalysen ingick flera 
slumpkomponenter (varianskomponenter), dels för förare, dels för ordningsnummer för 
när föraren kör betingelsen och dels en slumpkomponent för varje körd betingelse. 

Vid beräkning av medelhastighet och medelsidoläge har 300 m i början och 100 m i 
slutet på varje delsträcka (betingelse) exkluderats för att säkerställa att försöks-
personerna har hunnit anpassa hastigheten till rådande omständigheter då betingelserna 
förändras. Dessutom har data aggregerats till 100-metersvärden innan beräkningar har 
genomförts. 

De beräknade responsvariablerna är harmoniska medelvärden över enskilda körningar. 

Signifikansnivån för de i kapitel 4 redovisade resultaten är 5 %. 
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4 Resultat 
4.1 Normal 2-fältsväg med/utan kantstolpar 
4.1.1 Val av hastighet 
Medelhastighet 
Signifikanta skillnader i medelhastighet erhålls då man betraktar de enskilda faktorerna 
kantstolpe (med respektive utan), typ av kantlinje (intermittent respektive heldragen) 
respektive synbarhet hos vägmarkeringarna (bra respektive dålig) separat. Medelhastig-
heten är drygt 9 km/tim högre på vägsträckorna med bra synbarhet (88,5 km/tim) på 
vägmarkeringarna än på de där vägmarkeringarna har dålig synbarhet (78,9 km/tim). 
Medelhastigheten är ca 6 km/tim högre på vägsträckorna med kantstolpar (86,7 km/tim) 
än på de utan kantstolpar (80,7 km/tim) och knappt 3 km/tim högre på vägsträckorna 
med heldragen kantlinje (85,0 km/tim) än på de med intermittent kantlinje 
(82,4 km/tim).  

Även då man betraktar parvisa kombinationer av faktorerna kantstolpe, typ av kantlinje 
respektive synbarhet hos vägmarkeringarna så erhålls signifikanta skillnader i medel-
hastighet. Medelhastigheten är högst då vägen är försedd med kantstolpar och har 
heldragen kantlinje och lägst då vägen inte har kantstolpar samtidigt som kantlinjen är 
intermittent. Högst medelhastighet erhålls med bra synbarhet på vägmarkeringarna både 
i kombination med faktorn kantstolpe och i kombination med faktorn typ av kantlinje. 

 
Tabell 6  Medelhastigheten (km/tim) vid olika kombinationer av faktorerna kantstolpe 
och synbarhet hos vägmarkering. Det 95-%iga konfidensintervallet är  ± 0,6 km/tim. 

 Bra synbarhet Dålig synbarhet 

Med kantstolpar  89,3 84,0 

Utan kantstolpar 87,7 73,7 

 
Tabell 7  Medelhastigheten (km/tim) vid olika kombinationer av faktorerna kantstolpe 
och typ av kantlinje. Det 95-%iga konfidensintervallet är  ± 0,6 km/tim. 

 Heldragen kantlinje Intermittent kantlinje 

Med kantstolpar  87,3 86,0 

Utan kantstolpar 82,6 78,7 

 
Tabell 8  Medelhastigheten (km/tim) vid olika kombinationer av faktorerna synbarhet 
hos vägmarkering och typ av kantlinje. Det 95-%iga konfidensintervallet är 
 ± 0,6 km/tim. 

 Heldragen kantlinje Intermittent kantlinje 

Bra synbarhet  88,9 88,1 

Dålig synbarhet 81,1 76,6 

 

Inga signifikanta hastighetsskillnader erhålls då man betraktar kombinationer av 
samtliga tre faktorer. 
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Det är ingen skillnad i medelhastighet mellan manliga (83,6 km/tim) och kvinnliga 
förare (83,7 km/tim), men de kvinnliga förarna varierar hastigheten något mer än män. 

Medelhastigheten är generellt ca 3 km/tim högre för de yngre förarna (under 30 år) än 
för de äldre (över 50 år). I Tabell 9 redovisas medelhastigheten för de två ålders-
grupperna vid olika kombinationer av faktorerna kantstolpe och synbarhet hos väg-
markeringarna. Då vägen saknar kantstolpar håller de båda åldersgrupperna ungefär 
samma medelhastighet för samma synbarhet hos vägmarkeringarna. Då den är försedd 
med kantstolpar kör de yngre förarna 5–7 km/tim fortare än de äldre. Vid bra synbarhet 
hos vägmarkeringarna påverkas inte de äldre förarnas hastighet i någon större 
utsträckning av förekomsten av kantstolpar. Däremot kör de yngre förarna fortare då 
vägen är försedd med kantstolpar än då kantstolpar saknas. Då synbarheten hos 
vägmarkeringarna är dålig sänker både äldre och yngre förare hastigheten då vägen 
saknar kantstolpar.  

 
Tabell 9  Medelhastighet (km/tim) äldre respektive yngre förare vid olika kombinationer 
av faktorerna kantstolpe och synbarhet hos vägmarkering. Det 95-%iga konfidens-
intervallet är ± 0,8 km/tim. 

 Med kantstolpar Utan kantstolpar  

87,0 87,5 Bra synbarhet 
Äldre förare 

80,5 73,6 Dålig synbarhet 

91,6 87,8 Bra synbarhet 
Yngre förare 

87,6 73,8 Dålig synbarhet 

 

Variation i hastighet 
För att undersöka hur de olika betingelserna inverkar på hastighetsvariationen har 
standardavvikelsen för hastigheten längs delsträckorna beräknats. Skillnaderna i 
hastighetsvariationen var dock inte signifikant för någon av faktorerna kantstolpe, typ 
av kantlinje respektive synbarhet hos vägmarkeringarna.  

De enda signifikanta skillnaderna i hastighetsvariation erhålls vid jämförelse mellan 
kvinnor och män respektive mellan äldre och yngre förare. Kvinnorna varierade 
hastigheten något mer än männen (0,66 respektive 0,57 km/tim) och de äldre förarna 
varierade hastigheten något mer än de yngre (0,71 respektive 0,52 km/tim). 

 

Hastighet vid möte 
Fyra möten vid fasta positioner hade lagts in längs varje delsträcka (betingelse) enligt 
beskrivning ovan. Den eventuella inverkan av dessa möten på förarbeteendet under-
söktes bland annat genom att beräkna medelhastighet över 100 m på olika avstånd från 
det mötande fordonet. Några signifikanta skillnader i medelhastighet i samband med 
möten kunde inte påvisas för de olika betingelserna. I tabellen nedan redovisas medel-
hastigheten på 4 olika avstånd till det mötande fordonet (4 möten per delsträcka/-
betingelse) då vägen har respektive saknar kantstolpar. 
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Medelhastigheten då avståndet till mötande fordon är > 400 m, dvs. inget mötande 
fordon syns, är 81,5 km/tim då kantstolpar saknas och 86,1 km/tim då kantstolpar finns.  

 
Tabell 10  Medelhastigheten (km/tim) på olika avstånd till mötande fordon då vägen 
saknar respektive har kantstolpar. 

 Medelhastighet (km/tim) då vägen saknar/har kantstolpar 

Avstånd till 
mötande fordon 
(m)  

Möte 1 Möte 2 Möte 3 Möte 4 

400–300 79,4 / 85,7 80,9 / 87,2 80,9 / 88,4 80,6 / 84,2 

299–200 79,6 / 85,9 80,5 / 86,7 80,8 / 88,6 80,6 / 85,9 

199–100 79,5 / 85,8 80,6 / 86,4 81,1 / 88,2 80,9 / 86,9 

99–0 80,0 / 86,6 81,3 / 86,2 81,5 / 87,2 81,7 / 87,4 

 
4.1.2 Val av sidoläge 
Sidoläget anges som avståndet i meter mellan vägmitt och bilens centrumlinje. 

Mycket små, men ändå signifikanta skillnader i sidoläge erhålls då man betraktar 
inverkan av de enskilda faktorerna kantstolpe, typ av kantlinje respektive synbarhet hos 
vägmarkeringarna. Man ligger ca 2 cm närmare vägmitt då vägen är försedd med kant-
stolpar än då inga kantstolpar finns. Detta gäller också då synbarheten hos vägmarke-
ringarna är bra jämfört med då den är dålig. Vid intermittent kantlinje ligger man knappt 
8 cm närmare vägmitt än vid heldragen kantlinje. 

Inga signifikanta skillnader i sidoläge erhålls då man betraktar de olika kombinationerna 
av faktorerna. 

Även vad gäller sidolägesvariationen, dvs. standardavvikelsen, så är skillnaderna små 
men signifikanta då man betraktar de enskilda faktorerna kantstolpe, typ av kantlinje 
respektive synbarhet hos vägmarkeringarna. Sidolägesvariationen är störst då kant-
stolpar saknas, vid heldragen kantlinje respektive vid dålig synbarhet hos vägmarke-
ringarna. 

De kvinnliga förarna ligger generellt längre till höger (9 cm) i körfältet än de manliga 
förarna. Det är dock ingen statistiskt signifikant skillnad i hur de mycket varierar 
sidoläget.  

De yngre förarna ligger också generellt något längre till höger (ca 6 cm) i körfältet än de 
äldre förarna, men inte heller här är det någon skillnad i sidolägesvariation. 

I tabellen nedan redovisas medelsidoläget över 100 m på olika avstånd till mötande 
fordon då vägen saknar respektive har kantstolpar. Skillnaderna i sidoläge i samband 
med möte beroende på förekomst av kantstolpar eller ej är signifikanta på 5 % nivån. 
Medelsidoläget då inget mötande fordon syns är 1,74 m då kantstolpar saknas och 
1,70 m då kantstolpar finns. 

Sidolägesvariationen är dessutom något större vid de längre avstånden från det mötande 
fordonet om vägen saknar kantstolpar än om vägen har kantstolpar. Då avståndet till det 
mötande fordonet minskar så ökar sidolägesvariationen på vägsträckorna med kant-
stolpar och antar ungefär samma värden som på vägsträckorna utan kantstolpar. 
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Tabell 11  Medelsidoläget (m) på olika avstånd till mötande fordon då vägen saknar 
respektive har kantstolpar. 

 Medelsidoläge (m) då vägen saknar/har kantstolpar 

Avstånd till 
mötande fordon 
(m) utan/med 
kantstolpar 

Möte 1 Möte 2 Möte 3 Möte 4 

400–300 1,70 / 1,65 1,69 / 1,62 1,66 / 1,66 1,87 / 1,75 

299–200 1,77 / 1,74 1,69 / 1,56 1,67 / 1,65 1,80 / 1,71 

199–100 1,82 / 1,78 1,75 / 1,63 1,64 / 1,67 1,77 / 1,74 

99–0 1,93 / 1,92 1,82 / 1,87 1,79 / 1,78 1,88 / 1,92 

 
4.1.3 Användning av broms 
Försökspersonernas användning av bromsen registrerades under körförsöket. Det visade 
sig dock att bromsen användes mycket lite. Flertalet försökspersoner bromsade inte 
någon gång under hela körförsöket. I tabellen nedan redovisas det sammanlagda antalet 
gånger för samtliga försökspersoner som bromsen har använts under de åtta olika 
betingelserna. Flest inbromsningar görs då vägen saknar kantstolpar, synbarheten hos 
vägmarkeringarna är dålig och kantlinjen är intermittent. 

 
Tabell 12  Totala antalet registrerade inbromsningar under de olika betingelserna på 
den normal 2-fältsvägen. 

Synbarhet Kantlinje Kantstolpe Totalt antal 
inbromsningar 

Dålig Intermittent Utan 11 

  Med 2 

 Heldragen Utan 6 

  Med 5 

Bra Intermittent Utan 7 

  Med 2 

 Heldragen Utan 2 

  Med 0 

 
4.1.4 Pre-view time 
För att undersöka i hur stor utsträckning som förarna kompenserar för en försämrad 
visuell ledning genom att sänka hastigheten så har den så kallade pre-view time (pvt) 
beräknats för bra respektive dålig synbarhet hos kantlinjen. Med pvt avses vägmarke-
ringens synbarhet, uttryckt i den tid det tar att färdas den sträcka vägmarkeringen syns 
på med aktuell hastighet.  

Beräkningarna har gjorts för en ca 500 m lång raksträcka på vägen. Eftersom kant-
stolparna bidrar till den visuella ledningen på långt avstånd så är i första hand endast 
jämförelser av pvt på vägsträckor utan kantstolpar av intresse. I tabellen nedan 

VTI rapport 551 23 



 

redovisas dock pvt även för vägsträckor med kantstolpar. Dessutom har även 
motsvarande pre-view time beräknats avseende kantstolparnas synbarhet (pvtk). 

Det kan konstateras att då vägen saknar kantstolpar så håller visserligen förarna en lägre 
hastighet om synbarheten hos vägmarkeringen är dålig än om den är bra. Hastighets-
sänkningen är dock inte så stor att man bibehåller samma pvt. Vid bra synbarhet ligger 
pvt på ca 2,0 s medan den vid dålig synbarhet minskar till ca 1,3 s. Detta tolkas som att 
förarna inte kompenserar för den försämrade visuella ledningen, genom att sänka hastig-
heten, i så hög grad att man bibehåller säkerhetsmarginalerna.  

I en tidigare körsimulatorstudie rörande krav på vägmarkeringar (COST 331, 1999) 
konstaterades att förare är mycket bra på att kompensera för förhållanden med dålig 
synbarhet, dvs. dålig visuell ledning, genom att sänka hastigheten och minska 
variationen i den laterala positionen (sidoläget) i körfältet. I studien definierades 
behovet av synbarhet på följande sätt: ”det/den kortaste synbarhetsavståndet/-gränsen 
för vägmarkering som föraren behöver för att kunna hantera fordonet på ett säkert och 
kontrollerat sätt”. Man kom fram till att den absoluta minimigränsen för säker körning i 
körsimulator är en synbarhet hos vägmarkeringen motsvarande en pvt på 1,8 s. För en 
hastighet på 90 km/tim innebär detta att synbarheten måste vara minst 45 m. För verklig 
körning måste en kort tid adderas till dessa 1,8 s. För att föraren också ska uppleva en 
god körkomfort krävs dock ytterligare längre pvt och det konstaterades att 2,2 s är för 
kort tid för komfortabel körning. Man fann vidare att även om förarna tog ut en del av 
vinsten med förbättrad synbarhet hos vägmarkeringarna i ökad hastighet så användes 
den största delen av vinsten till att öka pvt och därmed få en större marginal för 
misstag/fel än tidigare. 

Detta stämmer relativt väl överens med förarnas beteende i denna körsimulatorstudie. I 
Tabell 13 redovisas beräknad pvt baserad på uppskattat synavstånd. Synavståndet 
uppskattades genom att ett par personer fick ange hur långt de kunde se kantlinjen då de 
satt i körsimulatorn. Det uppskattade synavståndet varierade ganska mycket beroende 
på bland annat fordonets (strålkastarnas) sidoläge. Vid dålig synbarhet hos vägmark-
eringarna lägger man sig troligen nära eller kanske t.o.m. något under denna upplevda 
”minimigräns” för säker körning medan man vid bra synbarhet ser till att få en längre 
pvt och därmed ökad säkerhet och körkomfort. 

 
Tabell 13 Pre-view time (pvt) beräknad för olika synbarhet hos kantlinjerna 

Synbarhet Kantlinje Kantstolpe Medel-
hastighet 
(km/tim) 

Synavstånd 
kantlinje (m) 

pvt (s) Synavstånd 
kantstolpe  

(m) 

pvtk (s) 

Dålig Intermittent Utan 71,4 25–30 1,3–1,5 – – 

Dålig Intermittent Med 81,6 25–30 1,1–1,3 200 8,82 

Dålig Heldragen Utan 76,1 25–30 1,2–1,4 – – 

Dålig Heldragen Med 85,9 25–30 1,1–1,3 200 8,38 

Bra Intermittent Utan 86,9 50–60 2,1–2,5 – – 

Bra Intermittent Med 89,2 50–60 2,0–2,4 200 8,07 

Bra Heldragen Utan 89,1 50–60 2,0–2,4 – – 

Bra Heldragen Med 88,2 50–60 2,0–2,4 200 8,16 
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4.2 Smal väg med respektive utan mittlinje 
4.2.1 Val av hastighet 
Medelhastighet 
Hastigheten är lägre då vägen saknar mittlinje än då den har mittlinje. Försöksperson-
erna höll i genomsnitt en hastighet som var ca 6 km/tim lägre på vägsträckor utan 
mittlinje.  

Allra lägst är medelhastigheten då mittlinje saknas och synbarheten hos vägmarke-
ringarna dessutom är dålig (se Tabell 14). 

De yngre förarna höll en generellt högre hastighet, ca 2 km/tim, på den smala och 
relativt krokiga vägen än de äldre förarna. I Tabell 15 redovisas medelhastigheten vid de 
fyra olika betingelserna i körförsöket för de två åldersgrupperna. De yngre förarna 
håller något högre hastighet än de äldre vid alla betingelser utom då mittlinje finns och 
synbarheten hos vägmarkeringarna är dålig. 

Samtliga ovan nämnda skillnader i medelhastighet är signifikanta. 

 
Tabell 14  Medelhastigheten (km/tim) vid olika kombinationer av faktorerna mittlinje 
och synbarhet hos vägmarkeringarna. Det 95 %-iga konfidensintervallet är 
±0,6 km/tim. 

Medelhastighet (km/tim) Med mittlinje Utan mittlinje 

Bra synbarhet 66,8 62,5 

Dålig synbarhet 60,1 52,4 

 
Tabell 15  Medelhastigheten (km/tim) för äldre respektive yngre förare vid olika 
kombinationer av faktorerna mittlinje och synbarhet hos vägmarkeringarna.  
Det 95 %-iga konfidensintervallet är ±0,8 km/tim. 

Medelhastighet 
(km/tim) 

Med mittlinje Utan mittlinje  

65,0 61,2 Äldre 
Bra synbarhet 

68,7 63,9 Yngre 

60,2 51,5 Äldre 
Dålig synbarhet 

60,0 53,2 Yngre 

 

Variation av hastigheten 
Den största variationen i hastighet, beräknad som standardavvikelsen av hastigheten, 
erhålls då vägen saknar mittlinje och synbarheten hos vägmarkeringarna är dålig. 
Skillnaden är dock inte signifikant. 
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De kvinnliga förarna tenderar att variera hastigheten något mer än de manliga förarna 
och de äldre förarna varierar också hastigheten något mer än de yngre, men inte heller 
dessa skillnader är signifikanta. 

 
Tabell 16 Medelstandardavvikelsen (km/tim) vid olika kombinationer av faktorerna 
mittlinje och synbarhet hos vägmarkeringarna. Det 95 %iga konfidensintervallet är 
±0,08 km/tim. 

 Med mittlinje Utan mittlinje 

Bra synbarhet 0,77 0,84 

Dålig synbarhet 0,81 1,00 

 

Hastighet i samband med möte 
Inverkan av om mittlinje finns eller ej på förarbeteendet undersöktes också i samband 
med de fyra möten som lagts in på fasta positioner på varje vägsträcka/betingelse. Vad 
gäller medelhastigheten så kunde ingen signifikant inverkan påvisas. Däremot erhölls en 
signifikant om än liten skillnad i hastighetsvariationen i samband med möte beroende på 
om vägen hade mittlinje eller ej. Hastighetsvariationen då man närmade sig det mötande 
fordonet var större då vägen saknade mittlinje än då den hade mittlinje. 

 
4.2.2 Val av sidoläge 
Medelsidoläget påverkas inte signifikant av om vägen har mittlinje eller ej. I båda fallen 
låg man i medeltal med bilens centrumlinje ca 1,46 m till höger om vägmitt, dvs. man 
försöker hålla sig mitt i sitt körfält oavsett om det finns mittlinje eller ej.  

Som ett mått på sidolägesvariationen beräknades även standardavvikelsen för de fyra 
olika betingelserna. En liten men ändå signifikant skillnad kunde konstateras beroende 
på om vägen hade mittlinje eller ej. Sidolägesvariationen var större då vägen saknade 
mittlinje än då den hade mittlinje (0,18 respektive 0,13 m). 

Om den försämrade visuella ledningen innebär att förarna ”vinglar” så mycket på vägen 
att de oftare korsar kantlinjen, skulle detta kunna indikera en ökad risk för avåkning. 
Eftersom detta inte framgår av standardavvikelsen har antalet passager av kantlinjen och 
även mittlinjen/vägmitt undersökts särskilt.  

Det var generellt mycket få passager av kantlinjen. Flera av försökspersonerna 
passerade inte kantlinjen någon gång under körförsöket. Det genomsnittliga antalet 
passager av kantlinje respektive vägmitt per försöksperson redovisas i tabellen nedan. 
Då vägen är försedd med mittlinje passeras kantlinjen i genomsnitt knappt 1,5 ggr per 
försöksperson. Den totala vägsträckan som försökspersonerna kör i simulatorn är 2 mil 
och halva denna sträcka är vägen försedd med mittlinje. Det innebär att på en sträcka av 
en mil så passeras kantlinjen i genomsnitt bara 1,5 ggr av varje försöksperson. Antalet 
passager är i stort sett oberoende av vilken åldersgrupp försökspersonerna tillhör. 

Då vägen saknar mittlinje ökar antalet passager av kantlinje. De äldre förarna passerar i 
detta fall kantlinjen oftare än de yngre.  

Vägmitt passeras inte oväntat oftare än kantlinjen, men fortfarande i genomsnitt ett fåtal 
gånger per försöksperson. De äldre förarna passerar vägmitt något fler gånger än de 
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yngre förarna då vägen har en mittlinje. Då vägen saknar mittlinje ökar antalet passager 
av vägmitt samtidigt som skillnaden mellan yngre och äldre förare minskar. 

Förutom att undersöka hur ofta kantlinje och vägmitt passeras så har även andelen av 
vägsträckan som förarna ligger med höger hjul (hjulmitt) utanför kantlinjen respektive 
vänster hjul (hjulmitt) till vänster om vägmitt beräknats. Detta ger en indikation på om 
förarna bara råkar passera kantlinjen under ett kort ögonblick eller om de kanske mer 
medvetet ligger kvar utanför kantlinjen under en längre sträcka.  Resultaten redovisas i 
Tabell 18 nedan. När det gäller andel vägsträcka utanför kantlinjen så kvarstår i stort 
sett samma förhållande mellan äldre och yngre förare som då man betraktar antalet 
passager. Då man betraktar vägsträckorna med mittlinje så passerar visserligen äldre 
förare mittlinjen fler gånger än yngre, men andelen av den totala körsträcka där vänster 
hjul ligger till vänster om mittlinjen är nästan densamma. Detta innebär att de yngre 
förarna i genomsnitt ligger kvar med vänster hjul till vänster om mittlinjen under en 
längre sträcka per passage än de äldre förarna. 

 
Tabell 17  Genomsnittligt antal passager per försöksperson av kantlinje respektive 
vägmitt beroende på om vägen har mittlinje eller ej. 

 Med mittlinje Utan mittlinje Åldersgrupp 

1,38 5,56 Äldre 
Kantlinje 

1,43 2,64 Yngre 

5,31 10,25 Äldre 
Vägmitt 

3,14 11,00 Yngre 

 
Tabell 18  Genomsnittlig andel (%) av körsträckan som försökspersonerna ligger med 
vänster hjul till vänster om vägmitt respektive höger hjul till höger om kantlinjen. 

 Med mittlinje Utan mittlinje  

0,33 2,11 Äldre 
Utanför kantlinje 

0,36 0,98 Yngre 

2,52 6,35 Äldre 
Vänster om vägmitt 

2,78 6,25 Yngre 

  
4.2.3 Användning av broms 
I tabellen nedan redovisas det sammanlagda antalet gånger för samtliga försökspersoner 
som en inbromsning registrerats. Det är generellt få inbromsningar som görs under 
körförsöken. Långt ifrån alla försökspersoner bromsar överhuvudtaget någon gång 
under körförsöket. 

Fler inbromsningar görs dock inte oväntat på denna relativt smala och krokiga väg än på 
den normala 2-fältsvägen som har färre kurvor vilka dessutom har större kurvradier. 
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Fler inbromsningar görs på de vägsträckor som saknar mittlinje och allra flest om 
synbarheten hos kantlinjen samtidigt är dålig. 
Tabell 19  Totala antalet registrerade inbromsningar under de olika betingelserna på 
den smala 2-fältsvägen. 

Synbarhet Mittlinje Totalt antal 
inbromsningar 

Dålig Utan 38 

 Med 16 

Bra Utan 21 

 Med 15 

 
4.2.4 Pre-view time 
Även på den smala vägen har pvt beräknats för att undersöka i hur stor utsträckning som 
förarna kompenserar för försämrad visuell ledning genom att sänka hastigheten. Pvt har 
beräknats för samtliga fyra betingelser. Resultaten redovisas i Tabell 20 nedan.  

Vid bra synbarhet hos vägmarkeringarna håller man en hastighet som gör att man får en 
pvt som gott och väl överstiger den gräns på 1,8 s som man i COST 331 satte som lägsta 
gräns för säker körning. Man utnyttjar uppenbarligen den goda visuella ledningen till att 
öka säkerhetsmarginalerna och även körkomforten. Pvt blir i detta fall drygt 3 s. Pvt är 
bara ett par tiondels sekunder längre då vägen saknar mittlinje än om den har mittlinje. 

Vid dålig synbarhet ligger man nära gränsen för säker körning. Man håller även här en 
lägre hastighet utan mittlinje än med mittlinje och pvt blir därför något längre, om än 
bara ett par tiondel sekunder. 

 
Tabell 20  Uppskattad pre-view time (s) på smal väg med och utan mittlinje. 

Synbarhet Mittlinje  Medelhastighet 
(km/tim) 

Synavstånd 
kantlinje (m) 

pvt (s) 

Bra Med  67,7 60 3,2 

 Utan 63,1 60 3,4 

Dålig Med  61,1 30 1,8 

 Utan 53,2 30 2,0 

  
4.3 Svar på frågeformulär 
4.3.1 Normal 2-fältsväg med/utan kantstolpar 
I Tabell 21 och Tabell 22 nedan redovisas hur de 30 försökspersonerna har svarat på 
frågorna i frågeformuläret rörande deras syn på behovet av kantstolpar vid mörker-
körning. Försökspersonerna svarar mycket samstämmigt att de vill ha kantstolpar längs 
vägen och inte minst då vägmarkeringarna syns dåligt. Samstämmigheten är betydligt 
mindre när det gäller deras syn på behovet av kantstolpar då kantlinjerna är heldragna 
och väl synliga. Det är dock fortfarande en viss övervikt mot att man vill ha kantstolpar 
även i detta fall. 
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Samtliga försökspersoner anser att kantstolpar innebär en bättre trafiksäkerhet vid 
mörkerkörning. Men samtidigt så anser samtliga försökspersoner att kantstolparna 
medger att man kan köra fortare vid mörker. De känner också en ökad trygghet då 
vägen är försedd med kantstolpar, vilket tolkas som att körkomfort upplevs som bättre.  

Vad gäller typ av kantlinje så är det en övervägande andel av försökspersonerna som 
anger att de föredrar heldragna framför intermittenta kantlinjer. 

 
Tabell 21  Redovisning av hur försökspersonernas svar fördelas på de olika frågorna i 
frågeformuläret rörande kantstolpar och kantlinjer. 

Vid 
mörkerkörning … 

Instämmer 
helt 

    Instämmer 
inte alls 

…föredrar jag att 
köra på en väg 
med kantstolpar 

27 3 – – – – 

…föredrar jag 
heldragna framför 
intermittenta 
kantlinjer 

10 7 6 2 3 2 

… behövs inte 
kantstolpar om 
kantlinjerna är 
heldragna och väl 
synliga 

4 3 3 5 7 8 

… behövs 
kantstolpar när 
vägmarker-
ingarna syns 
dåligt 

27 2 1 – – – 

 
Tabell 22 Redovisning av hur försökspersonernas svar fördelas på de olika frågorna i 
frågeformuläret rörande effekter av kantstolpar. 

 

Mörkerkörning på 
en väg med 
kantstolpar 
innebär … 

Instämmer 
helt 

    Instämmer 
inte alls 

…bättre 
trafiksäkerhet 

23 7 – – – – 

… att jag kan köra 
fortare 

9 13 5 2 – – 

…säkrare möten 11 11 7 – 1 – 

…längre 
siktsträcka 

21 4 3 1 – 1 

…att jag känner 
mig tryggare 

19 10 1 – – – 
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4.3.2 Smal väg med och utan mittlinje 
Samtliga försökspersoner föredrar att köra på en smal väg i mörker då den är försedd 
med mittlinje, oavsett om den syns bra eller dåligt. Man anser att mittlinjen bidrar till en 
bättre trafiksäkerhet, bland annat beroende på att mötena blir säkrare. Då vägen har en 
mittlinje håller man sig på sin sida av vägen och genar i mindre utsträckning än på en 
väg utan mittlinje. Man känner en större trygghet, och därmed förmodligen också en 
bättre körkomfort, då vägen har en mittlinje. 

 
Tabell 23  Redovisning av hur försökspersonernas svar fördelas på de olika frågorna i 
frågeformuläret rörande mittlinje 

Vid 
mörkerkörning… 

Instämmer 
helt 

    Instämmer 
inte alls 

…föredrar jag att 
köra på en väg 
med mittlinje 

28 1 1 – – – 

…föredrar jag 
dålig mittlinje 
framför ingen 
alls 

23 5 1 – – 1 

 
Tabell 24  Redovisning av hur försökspersonernas svar fördelas på de olika frågorna i 
frågeformuläret rörande effekter av mittlinje. 

Mörkerkörning 
på en väg som 
har mittlinje 
innebär … 

Instämmer 
helt 

    Instämmer 
inte alls 

…bättre 
trafiksäkerhet 

25 4 1 – – – 

…att jag kan 
köra fortare 

7 14 6 2 – 1 

…att jag 
undviker att 
gena i kurvor 

10 14 4 1 1 – 

…säkrare 
möten 

24 6 – – – – 

…att jag håller 
mig på min 
sida av vägen 

19 9 1 – 1 – 

…att jag 
känner mig 
tryggare 

24 4 2 – – – 

 
4.3.3 Frågor om simulatorn 
För att få en uppfattning om hur försökspersonerna uppfattade realismen i körförsöket i 
simulatorn ställdes ett antal frågor kring detta i frågeformuläret. 
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Flertalet av försökspersonerna angav att de uppfattade den simulerade mörkerkörningen 
som realistisk till ganska realistisk. Detta gäller både vägens utseende, strålkastarnas 
belysning av vägen samt de mötande fordonen. 

Körförsöket upplevdes inte oväntat som ganska tröttande. Man uppgav också att 
köruppgiften var ganska svår. 

 
Tabell 25  Fördelning av försökspersonernas svar rörande upplevelsen av körförsöket 
och simulatorn. 

 Svår     Lätt 

Köruppgiftens 
svårighetsgrad 

3 11 9 5 – 1 

       

Den simulerade 
mörkerkörningen: 

Orealistisk     Realistisk 

Vägen 2 1 1 8 13 4 

Belysning 3 3 4 8 9 2 

Möten 2 1 – 8 12 6 

       

Vakenhet: Mycket 
pigg 

    Mycket 
trött 

Före försöket 5 13 5 4 1 1 

Efter försöket 1 5 5 8 8 2 

       

Fordonet: Orealistisk     Realistisk 

Styrfunktion 1 1 6 4 15 2 

Bromsfunktion 1 3 4 11 9 1 

Köregenskaper – – 3 9 14 3 
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5 Diskussion och slutsatser 
I VGU (Vägverket, 2004) skrivs om vägmarkeringar: ”Vägmarkeringar används huvud-
sakligen för att ge trafikanterna visuell ledning och information, antingen för att förtyd-
liga eller komplettera grundregler i Trafikförordningen TrF (1998:1276) eller särskilda 
regler som utmärkts med vägmärken enligt Vägmärkesförordningen VMF 
(1978:1001).” Vidare skrivs om vägkantsutmärkning (exempelvis kantstolpar med 
reflexer): ”Vägkantsutmärkning används för att komplettera vägmarkeringar och ge 
visuell ledning på längre avstånd. Genom att använda både vägmarkeringar och väg-
kantsutmärkningar får trafikanten en bättre rumsuppfattning.” 

I denna körsimulatorstudie undersöktes effekten av kantstolpar på en väg som i Sverige 
normalt skulle ha en skyltat hastighet på 90 km/tim och som också kan anses ha en 
relativt hög geometrisk standard. På vägsträckorna med bra synbarhet hos väg 
markeringarna var medelhastigheten knappt 2 km/tim högre med kantstolpar än utan. 
Då synbarhet hos vägmarkeringarna var dålig erhölls en större skillnad i medel-
hastighet. Försökspersonerna körde då ca 10 km/tim långsammare utan kantstolpar än 
med. Dock var medelhastigheten på vägsträckor med kantstolpar lägre, drygt 5 km/tim, 
om synbarheten hos vägmarkeringarna var dålig än om den var bra. Motsvarande på 
vägsträckor utan kantstolpar är 14 km/tim lägre hastighet. Det är alltså inte enbart 
förekomsten av kantstolpar eller ej, dvs. den visuella ledningen på längre avstånd, som 
avgör vilken hastighet som förarna väljer att hålla. Synbarheten hos vägmarkeringarna, 
dvs. kvaliteten på den visuella ledningen på nära, håll har stor betydelse för hastighets-
valet.    

En tidigare studie rörande krav på vägmarkeringar (COST 331) har visat att förare är 
mycket bra på att kompensera för förhållanden med dålig synbarhet, dvs. dålig visuell 
ledning, genom att sänka hastigheten och minska variationen i den laterala positionen 
(sidoläget) i körfältet. I studien definierades behovet av synbarhet på följande sätt: 
”det/den kortaste synbarhetsavståndet/-gränsen för vägmarkering som föraren behöver 
för att kunna hantera fordonet på ett säkert och kontrollerat sätt”. Man fann att den 
absoluta minimigränsen för säker körning är en synbarhet hos vägmarkeringen mot-
svarande en preview time, pvt, på 1,8 s. För en hastighet på 90 km/tim innebär detta att 
synbarheten måste vara minst 45 m. För att föraren också ska uppleva en god körkom-
fort krävs dock ytterligare längre pvt. Man fann att även om förarna tog ut en del av 
vinsten med förbättrad synbarhet hos vägmarkeringarna i ökad hastighet så användes 
den största delen av vinsten till att öka pvt och därmed få en större marginal för 
misstag/fel än tidigare. 

Resultaten från denna körsimulatorstudie är i stort i överensstämmelse med resultaten 
från de tidigare studierna, dvs. ju sämre visuell ledning desto lägre hastighet håller 
förarna. På den bredare 90-vägen utan kantstolpar kunde det konstateras att hastighets-
sänkningen då synbarheten hos vägmarkeringarna försämrades inte var tillräckligt stor 
för att pvt skulle bibehållas. Detta skulle kunna tolkas som att förarna minskar sina 
säkerhetsmarginaler. Dessutom blir körningen mer krävande då den visuella ledningen 
försämras. Detta försämrar inte minst körkomforten, men skulle också vid en längre tids 
körning kunna innebära en minskad säkerhet. Förarna kan säkert under en viss tid 
kompensera för den försämrade visuella ledningen genom en ökad koncentration, men 
vid körning under längre tid kan detta leda till ökad trötthet och därmed en ökad 
olycksrisk. Man kan också anta att när vägmarkeringarna syns dåligt blir föraren mer 
fokuserad på att försöka följa dessa med blicken och därmed mindre observant på 
omgivningen. Detta kan öka risken för att man inte i tid observerar exempelvis en 
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fotgängare som går längs vägen eller vilt som springer ut på vägen från vägens sido-
område. Så även om den försämrade visuella ledningen innebär en sänkt hastighet, 
vilket normalt också innebär en ökad säkerhet, så kan den under vissa förhållanden även 
förväntas innebära en negativ inverkan på säkerheten. 

Vid bra synbarhet hos vägmarkeringarna påverkades som tidigare nämnts inte 
hastigheten i någon större utsträckning av om vägen hade kantstolpar eller ej. 
Förarnas hastighetsval tycks alltså styras lika mycket av den visuella ledningen från 
vägmarkeringarna som av den från kantstolparna.  

Vid dålig synbarhet hos vägmarkeringarna sjunker hastigheten både med och utan 
kantstolpar. I det här fallet utnyttjar dock förarna den visuella ledningen från 
kantstolparna för att kunna hålla en högre hastighet. 

Som framgår av resonemangen ovan är det är svårt att utifrån dessa resultat dra några 
säkra slutsatser avseende kantstolparnas inverkan på trafiksäkerheten. Framförallt så 
innebär kantstolparna en bättre körkomfort och, då synbarheten hos vägmarker-
ingarna är dålig, en bättre framkomlighet. 

Det är utan tvekan också så att förarna vill ha kantstolpar längs vägarna. De anser att 
de innebär en bättre trafiksäkerhet och också en ökad körkomfort/trygghet. Flertalet av 
försökspersonerna i studien instämde helt med påståendet att de kan köra fortare vid 
mörkerkörning då det finns kantstolpar vilket stämmer väl överens med att flertalet även 
instämde med att kantstolpar ger en längre siktsträcka. 

I körsimulatorstudien undersöktes också effekten av att ha mittlinje eller ej på en väg 
med vägbredd 6 m. När det gäller resultaten från körförsöken på denna relativt smala 
och krokiga väg så är medelhastigheten i genomsnitt 6 km/tim lägre om vägen inte har 
någon mittlinje. Kombinationen ingen mittlinje och dålig synbarhet hos kantlinjen 
innebär en relativt stor hastighetssänkning. Dock inte så stor att man bibehåller samma 
pvt som när synbarheten hos vägmarkeringarna är bra. 

Förarna ”vinglar” något mer över körbanan om vägen saknar mittlinje. Passagerna av 
kantlinjen är dock så få att detta inte tyder på att det skulle innebära någon ökad risk för 
avåkning.  

Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det osäkert om mittlinje på denna typ av vägar har någon 
avgörande betydelse. Däremot bidrar mittlinjen till ökad körkomfort och i viss mån 
också ökad framkomlighet. 

Även i detta fall står det dock helt klart att förarna vill ha mittlinje på denna typ av 
väg. De anser att den bidrar både till bättre trafiksäkerhet och till ökad trygghet/ 
körkomfort. 
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Bilaga 1 
Sid 1 (6) 

Bilder på de olika betingelserna på den 8 m breda vägen 

Figur 1  Kantstolpe + intermittent kantlinje + bra synbarhet. 

 
Figur 2  Ingen kantstolpe + intermittent kantlinje + bra synbarhet. 
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Bilaga 1 
Sid 2 (6) 

 
Figur 3  Kantstolpe + intermittent kantlinje + dålig synbarhet. 

 
Figur 4  Ingen kantstolpe + intermittent kantlinje + dålig synbarhet. 
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Bilaga 1 
Sid 3 (6) 

 
Figur 5  Kantstolpe + heldragen kantlinje + bra synbarhet. 

 
Figur 6  Ingen kantstolpe + heldragen kantlinje + bra synbarhet. 
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Bilaga 1 
Sid 4 (6) 

 
Figur 7  Kantstolpe + heldragen kantlinje + dålig synbarhet. 

 
Figur 8  Ingen kantstolpe + heldragen kantlinje + dålig synbarhet.
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Bilaga 1 
Sid 5 (6) 

Bilder på de olika betingelserna på den 6 m breda vägen 

Figur 9  Mittlinje + bra synbarhet. 

 
Figur 10  Ingen mittlinje + bra synbarhet. 
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Bilaga 1 
Sid 6 (6) 

 
Figur 11  Mittlinje + dålig synbarhet.  

 
Figur 12  Ingen mittlinje + dålig synbarhet.
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Bilaga 2 
Sid 1 (3) 

Testkörning 1. Normal 2-fältsväg med och utan kantstolpar 
 
betingelse typ av 

kant-
markering 

Kant-marke-
ringens 

synbarhet 
(antal) 

mitt- 

markering 

Mittmarke-
ringens 

synbarhet 
(antal) 

vägbana kantstolpe

 00 I15 55 m M15 50 m (4) ljus (torr)  nej 

 01 I15 55 m (18) M15 50 m (4) ljus (torr) ja 

 02 I15 10 m M15 10 m (1)   mörk (våt)  nej 

 03 I15 10 m (3) M15 10 m (1)  mörk (våt) ja 

10 H10 60 m M15 50 m (4) ljus (torr)   nej 

 11 H10 60 m M15 50 m (4) ljus (torr) ja 

12 H10 10 m M15 10 m (1)   mörk (våt)   nej 

13 H10 10 m M15 10 m (1)   mörk (våt) ja 

 

 
Försöksperson 

nummer 

Ordningsföljd på betingelserna 

1 10 13 12 11 03 02 00 01

2 00 02 03 01 10 13 11 12

3 01 02 00 03 10 12 11 13

4 13 10 11 12 03 02 01 00

5 11 10 13 12 00 01 02 03

6 03 01 00 02 13 10 12 11

7 13 11 12 10 02 03 01 00

8 02 03 00 01 11 13 10 12

9 12 11 10 13 02 00 03 01

10 01 02 03 00 10 11 13 12

11 01 03 02 00 12 10 11 13

12 12 11 13 10 01 00 02 03

13 10 12 13 11 03 02 01 00

14 00 02 01 03 11 13 10 12

15 11 10 12 13 01 02 03 00

16 00 02 01 03 12 11 13 10

17 02 00 03 01 11 12 10 13

18 13 11 12 10 03 00 02 01

19 01 03 00 02 10 11 12 13

20 13 12 10 11 03 00 01 02

21 02 01 00 03 10 11 13 12
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Bilaga 2 
Sid 2 (3) 

22 12 10 11 13 00 03 02 01

23 12 13 11 10 02 03 00 01

24 03 00 01 02 11 10 13 12

25 03 01 00 02 10 12 13 11

26 11 12 10 13 03 02 01 00

27 01 00 02 03 12 10 11 13

28 11 12 13 10 02 03 01 00

29 03 01 02 00 11 10 13 12

30 12 10 13 11 03 00 01 02

 

Testkörning 2. Smal väg (6,5 m) med och utan mittmarkering 
 
betingelse typ av 

kantmarkering 
kantmarkeringens 

synbarhet 
mitt- 

markering

mittmarkeringens 
synbarhet  

0 I10 God/lång   M10 God/lång 

1 I10 God/lång nej - 

2 I10 Dålig/kort   M10 Dålig/kort 

3 I10 Dålig/kort nej - 

 
Försöksperson Ordningsföljd på betingelse 

1 0 3 2 1

2 0 3 1 2

3 0 2 1 3

4 3 0 1 2

5 1 3 2 0

6 3 0 2 1

7 3 1 2 0

8 1 3 0 2

9 2 1 0 3

10 0 1 3 2

11 2 3 0 1

12 2 1 3 0

13 0 3 1 2

14 1 3 0 2

15 1 0 2 3

16 2 1 3 0

17 1 2 0 3

18 3 1 0 2
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Bilaga 2 
Sid 3 (3) 

19 0 1 2 3

20 3 2 0 1

21 0 1 3 2

22 2 0 1 3

23 2 3 1 0

24 1 0 3 2

25 0 2 3 1

26 1 2 0 3

27 2 0 1 3

28 1 2 3 0

29 1 0 3 2

30 2 0 3 1
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Bilaga 3 
Sid 1 (4) 

 Körsimulatorstudie oktober 2005 

Anita Ihs 
FÖRSÖKSPERSON NR :_____________________________ 
Försök 1: Normal landsväg med respektive utan kantstolpar 
Ange i vilken grad du instämmer med följande påståenden. 

Vid mörkerkörning … 

 Instämmer Instämmer  

 helt inte alls 

1. …föredrar jag att köra  

på en väg med kantstolpar □ □ □ □ □ □ 

2. … föredrar jag heldragna  

framför intermittenta 

(streckade) kantlinjer □ □ □ □ □ □ 
3. …behövs inte kantstolpar 

om kantlinjerna är heldragna  

och väl synliga □ □ □ □ □ □ 

4. …behövs kantstolpar  

när vägmarkeringarna 

syns dåligt □ □ □ □ □ □ 
Jämför vägsträckorna med kantstolpar med vägsträckorna utan kantstolpar och ange 
i vilken grad du instämmer med följande påståenden.  

Mörkerkörning på en väg som har kantstolpar innebär … 

 Instämmer Instämmer  

 helt inte alls 

5. … bättre trafiksäkerhet □ □ □ □ □ □ 
6. … att jag kan köra 

fortare □ □ □ □ □ □ 
7. … säkrare möten □ □ □ □ □ □ 
8. … längre siktsträcka □ □ □ □ □ □ 
9. … att jag känner mig  

tryggare □ □ □ □ □ □ 
Övriga synpunkter eller kommentarer: 
____________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 
Sid 2 (4) 

 

FÖRSÖKSPERSON NR :_____________________________ 
 
FÖRSÖK 2: SMAL VÄG MED RESPEKTIVE UTAN MITTLINJE 
Ange i vilken grad du instämmer med följande påståenden. 

Vid mörkerkörning … 

 Instämmer Instämmer  

 helt inte alls 

1. …föredrar jag att köra  

på en väg med mittlinje □ □ □ □ □ □ 

2. … föredrar jag dålig  
mittlinje framför ingen alls □ □ □ □ □ □ 

 

Jämför vägsträckan med en väl synlig mittlinje med vägsträckan utan mittlinje och 
ange i vilken grad du instämmer med följande påståenden.  

Mörkerkörning på en väg med väl synlig mittlinje innebär … 

 Instämmer Instämmer  

 helt inte alls 

3. … bättre trafiksäkerhet □ □ □ □ □ □ 
4. … att jag kan köra 

fortare □ □ □ □ □ □ 
5. … att jag undviker att 

gena i kurvor □ □ □ □ □ □ 
6. … säkrare möten □ □ □ □ □ □ 
7. … att jag håller mig på  

min sida av vägen □ □ □ □ □ □ 

8. … att jag känner mig  

tryggare □ □ □ □ □ □ 
 

 
Övriga synpunkter eller kommentarer: 

 

_________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 
Sid 3 (4) 

 

ALLMÄNNA FRÅGOR 

(Kryssa bara i en ruta om det inte står annat) 

 
1. Tycker du om att köra bil?  
 

 Ja, verkligen       Nej, inte 
särskilt 

 
2. Vid början och slutet av varje rad finns ett ord som beskriver en typ av förare – dessa 

ord är motsatser. Sätt ett kryss närmare det ord som bäst beskriver dig som förare – 
ju kortare avstånd mellan krysset och ordet, desto bättre stämmer ordet överens med 
hur du uppfattar dig som förare.  

 (Kryssa bara i en ruta per rad som en indikation på hur du bäst beskriver din 
körstil)  

 

 Observant       Ej observant 

 Långsam        Snabb 

 Trafiksäker       Trafikfarlig 

 Uppmärksam       Ouppmärksam 

 Nervös       Lugn 

 Försiktig       Oförsiktig 

 
3. Hur många mil har du kört de senaste 12 månaderna?  

................................ mil  

 
4. Hur ofta kör du?  

................................ gånger per  ...................... 

 
5. Hur länge har du haft körkort?  

................................ år 
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Bilaga 3 
Sid 4 (4) 

 

FRÅGOR OM SIMULATORN  

(Kryssa bara i en ruta per rad )  

 
6. Hur vill du beskriva köruppgiften i försöket?  
 Svår                                                                 Lätt 

                                                                                                                                          
7. Hur vill du bedöma den simulerade mörkerkörningen i försöket?  
Vägen: Orealistisk       Realistisk 

Belysning: Orealistisk       Realistisk 

Möten: Orealistisk       Realistisk      
                                                                                                                            
8. Hur vill du beskriva din vakenhet före och efter köruppgiften? 

 
Före: Mycket pigg       Mycket 
trött 

 Efter: Mycket pigg       Mycket 
trött 

 
9. Hur vill du beskriva den simulerade bilens styrfunktion? 
 Orealistisk       Realistisk 

                                                                                                                                     
10. Hur vill du beskriva den simulerade bilens bromsfunktion?  
 Orealistisk       Realistisk 

 
11. Hur vill du bedöma den simulerade bilen med avseende på dess köregenskaper?  
 Orealistisk       Realistisk 

 

OCH SLUTLIGEN:   
12. Blev du illamående under körningen?  
Nej, inte alls                                                         Ja, mycket 

 

Tack för att du deltog i vårt försök i dag!
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Bilaga 4 
Sid 1 (1) 

 
Instruktion till Försökspersonen 
Din uppgift är att köra två olika vägsträckor i körsimulatorn med en kortare paus 
emellan. Båda sträckorna körs ”nattetid” och med varierande standard på 
vägmarkeringar och kantstolpar. 

Den första sträckan är en vanlig 8 m bred landsväg som är ca 4 mil lång och tar ca 30 
min att köra. Hastighetsbegränsningen på sträckan är 90 km/tim. 

Efter att ha kört den första sträckan kommer du att få gå ur simulatorn och fylla i ett 
frågeformulär. 

Den andra sträckan är en relativt smal väg som är ca 2 mil lång och tar ca 20 min att 
köra. Hastighetsbegränsningen på sträckan är 70 km/tim.  

Även efter denna sträcka kommer du att få fylla i ett frågeformulär. 

Bilen du kör har manuell växellåda.  

Du kommer under hela försöket att få köra med halvljus. (Det går inte att växla till 
helljus) 

Det är viktigt att du kör i simulatorn som du brukar köra under motsvarande 
förhållanden på en verklig väg. 

Träning 
Innan försöket startar får du träna på att köra i simulator. Träningen tar ungefär 10 
minuter.  

Under träningspasset får du vänja dig vid att köra simulatorn. Du kan under hela 
träningen ställa frågor till försöksledaren. Efter träningen sammanfattar försöksledaren 
din uppgift en gång till innan försöket startar. 

Allmänt 
Försöksledaren kan under hela försöket se och höra dig i simulatorn. Försöksledaren 
kommer inte att prata med dig under försöket men det är viktigt att du säger till så fort 
någonting inte känns bra. Du kan avbryta försöket när som helst, det gör du genom att 
tala om för försöksledaren att du vill avsluta försöket. Du ska inte öppna dörren till 
simulatorn själv. 

Sammanfattning 
 Kör som du brukar köra under motsvarande förhållanden på en verklig 

väg. 
 Meddela försöksledaren om något inte känns bra. 

 

VTI rapport 551 


	VTI rapport 551.pdf
	VTI rapport 551
	Innehållsförteckning
	Sammanfattning
	Summary
	1  Bakgrund
	2  Syfte
	3  Genomförande
	3.1 Körsimulatorn
	3.2 Simulerad vägmiljö
	3.2.1 Allmänt
	3.2.2 Väg i testkörning 1
	3.2.3 Väg i testkörning 2
	3.2.4 Trafikförhållanden

	3.3 Försökspersoner
	3.4 Experimentell design
	3.5 Berroendevariabler (effektmått)
	3.6 Procedur
	3.7 Analys av data

	4  Resultat
	4.1 Normal 2-fältsväg med/utan kantstolpar
	4.1.1 Val av hastighet
	4.1.2 Val av sidoläge
	4.1.3 Användning av broms
	4.1.4 Pre-view time

	4.2 Smal väg med respektive utan mittlinje
	4.2.1 Val av hastighet
	4.2.2 Val av sidoläge
	4.2.3 Användning av broms
	4.2.4 Pre-view time

	4.3 Svar på frågeformulär
	4.3.1 Normal 2-fältsväg med/utan kantstolpar
	4.3.2 Smal väg med och utan mittlinje
	4.3.3 Frågor om simulatorn


	5  Diskussion och slutsatser
	Referenser
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Bilaga 4




