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Ljudvarningar vid vägarbetsplatser för att uppnå sänkta hastigheter. 

Kartläggning och praktisk utvärdering. 

av Susanne Gustafsson, Gunilla Sörensen, Olle Eriksson, Anders Genell och Annika 

Jägerbrand 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Ett projekt har genomförts i syfte att hitta metoder som effektivt sänker förbipasserande 

trafikanters hastigheter vid vägarbetsområden genom att i realtid varna med hjälp av 

ljud. Projektet har bestått av två delar. Först genomfördes en kartläggning av befintliga 

studier. Med bas i resultaten från kartläggningen gjordes en praktisk utvärdering av 

potentiell användning av ljudvarningar vid vägarbetsplatser i VTI:s simulator Sim III. 

I kartläggningen har litteratur studerats som handlar om trafikinformation via radio och 

design av ljudvarningar och röstmeddelanden. Ljudvarningar har studerats vid 

vägarbetsplatser och i andra sammanhang, där syftet inte alltid har varit sänkt hastighet. 

Även litteratur där man funnit trafiksäkerhetseffekter av ljudvarningar, bland annat vid 

vägarbetsplatser, har studerats. Resultaten visar att de egenskaper i en ljudvarning som 

ger större effekt är att den har kvinnoröst, är direkt och informativ, samverkar mellan 

semantik och akustik, ökar i intensitet och medför nedtoning av andra ljuddistraktioner. 

I försöket i VTI:s simulator Sim III deltog 22 personbilsförare. De genomförde en 

körning på en 25 kilometer lång motorväg där två vägarbeten fanns utplacerade i 

vägrenen. Hälften av försökspersonerna fick en ljudvarning före det första vägarbetet 

och den andra hälften före det andra vägarbetet. Ljudvarningen bestod av ett ”pling” 

följt av en kvinnoröst som sa ”Varning! Vägarbete om 500 meter. Anpassa 

hastigheten!”. Meddelandet sändes via bilens interna högtalarsystem.  

Resultaten av simulatorförsöken visar i grova drag att förarna sänkte sin medelhastighet 

från 110 till 100 km/h när de körde genom vägarbetet utan ljudvarning och från 110 till 

88 km/h när de fick ljudvarning. Effekten är signifikant och den genomsnittliga 

sänkningen skattas till 9–17 km/h större med ljudvarning än utan. Vidare fanns en liten 

effekt (0,5–3,3 km/h) kvar av ljudvarningen även efter vägarbetet. 

Försökspersonerna intervjuades och det framgår att flera förare såg vägarbetet efter att 

de hade hört ljudvarningen, andra såg det ungefär samtidigt och ytterligare några såg 

vägarbetet först. På frågan hur en ljudvarning bör utformas menar förarna att ljud-

varningen ska komma innan man ser vägarbetet. De flesta var positivt inställda till en 

ljudvarning, men det fanns olika uppfattningar om ifall man själv skulle utnyttja en 

sådan funktion eller inte, om den var valbar i exempelvis GPS eller radio. Det kom även 

förslag på att en applikation kan tas fram för mobiltelefon. 

En ljudvarning inne i bilen till personbilsförare vid vägarbetsplatser gav en stor 

hastighetssänkande effekt och visar således på en trafiksäkerhetspotential som kan 

komma såväl vägarbetare som trafikanter till godo. Därför föreslår vi fortsatta studier i 

syfte att vidareutveckla metoden för ljudvarning. I ett sådant arbete kan redan insamlade 

data från simulatorstudien komma till ytterligare användning.  
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Speed reducing audio warnings at road works. Literature review and simulator 

experiment. 

by Susanne Gustafsson, Gunilla Sörensen, Olle Eriksson, Anders Genell and Annika 

Jägerbrand 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 

SE-581 95 Linköping Sweden 

 

 

Summary 

A project has been carried out to find methods that effectively decrease drivers’ speed at 

road work sites through real-time audio warnings. The project consisted of two parts. 

First, a survey of existing studies took place. Based on the results of the survey, a 

practical evaluation of the potential use of audio warnings at roadwork sites was carried 

out in a VTI driver simulator.  

Literature on traffic information via radio, and design of audio alerts and voice 

messages were studied. Audio warnings have been studied at roadwork sites and in 

other contexts where the aim was not always speed reduction. Furthermore, literature 

which shows that audio warnings affect road safety has been studied. The results from 

those investigations show that the characteristics of a successful audio alert are: female 

voice, direct and informative messages, an interaction between semantics and acoustics, 

successively increased intensity, and dimming of secondary audio distractions. 

In the trial that took place in the VTI simulator 22 car drivers participated. They 

conducted a journey on a 25 kilometres long motorway where two road works were 

placed on the hard shoulder. Half of the subjects were given an audio warning before 

the first road work and the other half prior to the second road work. The audio warning 

consisted of a sound similar to that of a GPS warning signal, followed by a female voice 

saying "Warning! Road work within 500 meters. Adjust the speed! ". The message was 

sent via the car's internal speaker system. 

The results of the simulation tests show in broad strokes that drivers reduced their 

average speed from 110 to 100 km/h when driving through the road work without audio 

warning and from 110 to 88 km/h when they received audio warning. The effect is 

significant and the average decrease is estimated to be 9–17 km/h greater with audio 

warning than without. Furthermore, there was still a small effect (0.5–3.3 km/h) left of 

the audio alert after the road works. 

The subjects were interviewed and it appears that several drivers saw the road work not 

until after they had heard the audio alert, others saw it around the same time and a few 

saw the road work first. When asked how an audio warning should be designed, the 

drivers suggested that the sound warning should come before the road work is seen. 

Most of the drivers were in favour of an audio alert, but there were different views on 

whether they themselves would use such a feature or not, if it was eligible, for example, 

in a GPS or on their radio. It was also suggested that an application can be developed 

for mobile phone use. 

In conclusion, an audio warning inside the car to drivers approaching road work zones 

had a considerable effect on speed reduction and thus showed a road safety potential 

from which both road workers and road users can benefit. Therefore we suggest future 

studies in order to further develop the method for such audio warnings. For that 

purpose, the data collected from the simulator study will come to further use. 
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1 Inledning 

Riskfyllda situationer uppstår när trafikanter kör för fort inom vägarbetsplatser eller 

närmar sig dem i för hög hastighet. Många olika metoder har tagits fram för att försöka 

lösa dessa problem. Exempelvis används variabla meddelandeskyltar (VMS) riktade till 

vägtrafikanterna. I denna studie fokuseras på att varna trafikanterna med hjälp av ljud 

för att på så sätt få sänkta hastigheter genom vägarbetsplatser.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Målet med studien är att hitta metoder som varnar med hjälp av ljud och som effektivt 

sänker förbipasserandes hastigheter vid vägarbetsområden, med inriktning på metoder 

som fungerar i realtid. Syftet med den realtidsinformation som studeras är att den ska 

sänka trafikanternas hastighet och på så sätt ge en bättre säkerhet och arbetsmiljö för 

vägarbetaren, inte att trafikanterna ska få en bättre framkomlighet.  

I projektet studeras effekter och potentiell användning av hörbara varningar, exempelvis 

via radiomeddelanden och GPS-signaler, i syfte att uppnå lägre fordonshastigheter vid 

vägarbetsplatser. Fokus ligger på frågeställningar som är avgörande för tillämpning av 

ljudvarningar, exempelvis:  

 Hur länge sitter de hastighetsdämpande effekterna i?  

 Är det ovanan att höra varningar som gör att man reagerar starkare, eller är det 

en effekt av direktinformationen?  

 Hur fungerar ljudvarningar i kombination med synbara åtgärder?  

 Hur kommer ljudvarningarna att nå ut till förarna, tekniskt sett, så att de får flest 

lyssnare och störst effekt? 

Dessa frågeställningar studeras både genom en kartläggning som främst genomförs som 

en litteraturstudie och även i en simulatorstudie med praktisk utvärdering av 

ljudvarningar.   

1.2 Projektets upplägg och redovisning 

Projektet omfattar två delar. Den första delen består av en kartläggning av befintliga 

studier, annan information och forskning. Med bas i resultaten från kartläggningen 

genomförs del två som består av en praktisk utvärdering av potentiell användning av 

ljudvarningar vid vägarbetsplatser. Den praktiska utvärderingen genomförs i VTI:s 

körsimulator Sim III i Linköping. 

I rapporten redovisas först kartläggningens metod, resultat och slutsatser. Därefter 

redovisas den praktiska utvärderingens metod, resultat och slutsatser. I diskussionen 

knyts resultaten från de båda delstudierna samman och leder fram till slutsatser och 

förslag på fortsatt forskning. 
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2 Kartläggning 

2.1 Metod och material vid kartläggningen 

Inom kartläggningen genomfördes en litteratursökning avseende system, komponenter 

och metoder för varningar i realtid till trafikanter vid vägarbetsplatser samt 

tillämpningar och utvärderingar av sådana system. En viktig del var hur hörbara 

varningssignaler påverkar körbeteende och fordonshastighet, men även hur de 

interagerar med övriga åtgärder för att sänka hastigheten förbi vägarbetsplatser.  

Litteratursökningen genomfördes av Bibliotek och informationscenter vid VTI i 

databaserna TRID1, Scopus2 och Nationell bibliotekskatalog (VTI:s bibliotekskatalog)3.  

Artiklar, konferensbidrag, rapporter och andra publikationer som är indexerade i 

databaserna och publicerade sedan år 2000 söktes. De sökord och begrepp som 

användes framgår av bilaga 1. Urval av litteratur gjordes därefter på basis av 

sammanfattningar (abstracts) och andra tillgängliga beskrivningar. Vid urvalet 

fokuserades på design, teknologi, riktlinjer, metoder och utvärderingar av system som 

avser att varna trafikanterna med hjälp av hörbara och radioöverförbara meddelande.  

I litteraturen förekommer många facktermer, tekniska termer eller förkortningar vilka vi 

listat och förklarat i bilaga 2. Dessutom översätts eller förklaras en del engelska uttryck 

i bilagan. 

2.2 Resultat av kartläggningen 

Skillnaden mellan varning och alarm diskuteras av Whitmire II, Morgan, Oron-Gilad 

och Hancock (2011) som citerar Braun och Silver (1995). Varning kan ses som 

information som kommunicerar risk eller annan potentiellt farlig situation som kan 

uppstå eller redan är förestående. Alarm däremot skall informera den enskilde om att 

systemets kritiska nivåer är på väg att överskridas. I denna studie fokuseras framför allt 

på varningar, men någon studie som redovisar ett alarmsystem finns också med. 

Varningar kan ges via olika typer av skyltar, både utanför bilen och på en display inne i 

bilen, men också med ljud.  

I ett nyare varningssystem E-Road Safety (ERS) kompletteras variabla meddelande-

skyltar (VMS) med en varning även till vägarbetaren. ERS har utvecklats av Svevia, 

Väg- och Trafiksäkerhet AB, Vägverket (nuvarande Trafikverket) och Statens 

Utvecklingsråd (Ericsson & Danielsson, 2009). Hastigheten i ett fordon som närmar sig 

ett vägarbetsområde mäts vid tre olika radarenheter och om den är för hög tänds en skylt 

med texten ”Du kör för fort”. Vägarbetaren har ett speciellt armband som samtidigt 

vibrerar och ger uppmärksamhet om den eventuella faran. Så länge som hastigheten är 

för hög återkommer de båda varningarna i ökande styrka. I detta varningssystem berörs 

bara de vägtrafikanter som kör för fort enligt hastighetsgränsen, samt att vägarbetaren 

varnas.  

Ett annat system som varnar vägarbetaren och uppmärksammar trafikanten är 

SonoBlaster Work Zone Intrusion Alarm från Transpo Industries (Smith, 2010; 

Transpo, 2013). Alarmet monteras på exempelvis räcken, koner, tunnor och kantstolpar 

                                                 

1 http://trid.trb.org/ 

2 http://www.info.sciverse.com/scopus 

3 www.transguide.org 

http://trid.trb.org/
http://www.info.sciverse.com/scopus
http://www.transguide.org/
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som används för att skydda vägarbetsplatsen. Alarmet triggas av bilar som kör på konen 

eller hindret där alarmet är monterat och ger då ett ljudlarm på 125 dB under 15 

sekunder. Alarmet signalerar till vägarbetaren att skyddszonen har brutits och ger denne 

tid att flytta sig från faran. Det rekommenderas att använda flera enheter (15–25 

stycken) längs vägarbetsplatsen och fram mot den.  

Att inte störa de vägtrafikanter som håller hastighetsgränsen är ett mål med de riktade 

ljudvarningar vid vägarbeten på motorvägar som presenteras av Phanomchoeng, 

Rajamani och Hourdos (2008). Av den i rapporten granskade tillgängliga tekniken har 

arrayer av både ultraljudshögtalare och av kompakta vanliga högtalare genomgått en 

detaljerad analys och experimentell utvärdering. En array är ett antal högtalare som 

vanligen arrangeras i en rad bredvid varandra så att de kan fungera som en enda stor 

högtalare vars ljudutstrålning kan kontrolleras noggrant. Användning av ultraljuds-

arrayer går ut på att skapa lokaliserad hörbar interferens mellan i övrigt ohörbara 

ultraljudsvågor med hjälp av tids- och frekvensstyrning av ultraljudshögtalarna. Arrayer 

av vanliga högtalare använder liknande teknik, med skillnaden att ljudet är hörbart i alla 

riktningar även om det är påtagligt starkare åt det håll man riktar ljudet. Man fann i 

studien att en ultraljudbaserad array är den lämpligaste tekniken om man vill få ett 

mycket riktad ljud. Om kostnad, installation, underhåll och pris beaktas, är dock den 

lämpligaste tekniken arrayer av vanliga högtalare med tidsfördröjningskontroll. Ett 

sådant system kan användas för att effektivt frambringa riktat ljud i syfte att ge auditiva 

varningar på långt avstånd.  

2.2.1 Trafikinformation via radio  

Det finns idag goda förutsättningar att nå bilförare med riktade radiomeddelanden så 

länge bilradioanläggningen inte är helt avstängd, vilket beskrivs nedan. 

Traffic Message Channel (TMC) är ett standardiserat protokoll för språkoberoende 

trafikinformation inom Radio Data System (RDS) (Ljunggren, Ekman & Giesow, 2000; 

Hammarström, Modig & Ahlström, 2004). RDS (International Standard 62106, 2009) 

introducerades 1984 och denna teknik har spritt sig till en stor majoritet av alla 

förekommande bilradioanläggningar (RDS Forum, 2009) vilket möjliggör automatisk 

prioritering av trafikinformation via FM-radio. Nyare fordon utrustas dessutom allt mer 

med förinstallerat Global Positioning System (GPS) som erbjuder detaljerad 

information om det individuella fordonets hastighet och geografiska position och som 

vägleder föraren under körningen.  

RDS-standarden ger stöd för Alternative Frequencies (AF) som innebär att mottagaren 

automatiskt känner av vilken sändare som ger starkast signal och automatiskt ställer in 

rätt frekvens oberoende av var man befinner sig. I Sverige används idag dessutom den 

del av RDS standarden som kallas Traffic Announcement (TA) för att via RDS-

systemet prioritera uppläst trafikinformation som sänds via Sveriges Radios (SR) 

lokala/regionala kanaler. Samtidigt som radiomeddelandet sänds skickas en 

identifikationskod via en parallell datakanal. Om mottagaren har stöd för RDS och är 

inställd för att bryta för trafikvarningar (TA) så avbryter den automatiskt det material 

användaren lyssnar på för att förmedla trafikinformationen. Utöver SR-kanalerna 

avbryts också uppspelning från cd-spelare/kassettspelare samt i vissa fall även från 

oberoende kommersiella kanaler.  

Även om det inte ingår i RDS-standarden är det vanligt att bilradiomottagare 

automatiskt ändrar ljudvolymen när TA aktiveras. Därutöver kompenserar ofta 
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bilradioanläggningar för störande buller i kupén genom att öka volymen i förhållande 

till bilens hastighet (Volvo V70 Instruktionsbok, 2011). 

RDS-TMC är en speciell datakanal för enbart trafikinformation och det enda 

standardiserade gränsöverskridande trafikinformationssystemet i Europa, dvs. 

kodningen för olika trafikstörningar är densamma i hela Europa (Vägverket, 2005a). 

Den digitala informationen, som ges i realtid, kan erhållas på det egna språket oavsett 

var man färdas. RDS-TMC har möjlighet att filtrera information för ett specifikt 

område; i Sverige finns åtta sändningsområden.  

För att kunna ta emot RDS-TMC-meddelanden krävs antingen att man har en speciell 

RDS-TMC-mottagare (med eller utan ett tillhörande navigationssystem) eller en 

bilradio som är försedd med en RDS-TMC-mottagare (Vägverket, 2005b; 

Hammarström, Modig & Ahlström, 2004). Vägarbeten som påverkar trafiken, till 

exempel när det gäller hastighetsbegränsning, ingår bland RDS-TMC-meddelanden 

(Vägverket, 2005c). De vägar som täcks är statliga vägar med nummer 4-399 (Europa-, 

riks- och viktiga länsvägar), samt större gator i storstäderna. När digital radio (Digital 

Audio Broadcasting, DAB) får täckning i hela Europa kommer bredbandsteknik att 

successivt fasa ut RDS och trafikmeddelanden kan skickas som DAB-TMC (Vägverket, 

2005d).  

2.2.2 Design av ljudvarningar och röstmeddelanden 

Det finns två syften med ljudvarningar (auditory alerts), nämligen att lyssnaren ska 

förstå när hen ska agera och hur hen ska agera (Sköld, 2008). En ljudvarning som 

utlöses med anledning av en händelse på vägen gör troligen att föraren upplever en stor 

kognitiv ansträngning och stress (Fagerlönn, 2011). Ljudvarningar bör därför stödja 

föraren i att fatta ett snabbt och lämpligt beslut och därmed hjälpa föraren att bestämma 

hur hen ska reagera på faran och samtidigt ge minsta möjliga negativa effekt på förarens 

förmåga att hantera hela körsituationen. 

Två klasser av ljudvarningar kan identifieras enligt Sköld (2008): auditory icons och 

earcons. Med auditory icons menas ljud som efterliknar ett visst naturligt 

förekommande ljud och antas förse lyssnaren med information på ett effektivt sätt. 

Earcons är abstrakta musikbaserade ljudvarningar. Den stora skillnaden mellan dessa 

ljudvarningar är att med exempelvis ett pip (dvs. earcons) finns inte någon tydlig 

koppling till den handling man förväntas utföra vilket alltså kräver att föraren lär in det 

förväntade beteendet innan varningen kan vara effektiv.  

Fagerlönn (2011) konstaterar i sin doktorsavhandling att meningsfulla ljudvarningar 

som kan relateras till en kritisk situation kan förbättra säkerheten. Vid en jämförelse 

med godtyckligt avbildade ljud (arbitrarily mapped sounds) är meningsfulla ljud lättare 

att lära, kan öka förares medvetenhet om situationen samt skapa mindre störningar och 

irritation. 

Sköld (2008) konstaterar att forskningen visat att ljudvarningar med en högre 

brådskande karaktär (engelska: urgency) leder till kortare reaktionstider, vilket kan vara 

viktigt till exempel när det gäller att snabbt sänka hastigheten vid vägarbetsplatser. 

Larsson, Opperud, Fredriksson och Västfjäll (2009) definierar urgency som mer 

aktiverande och mer negativ. Skyndsamhet (urgency) är, enligt Sköld (2008), både en 

kognitiv och känslomässig förnimmelse för att motivera beteende. I Skölds (2008) 

forskning mäts hur olika varningsljud framkallar känslomässiga reaktioner och hans 



VTI rapport 805 13 

resultat visar att en ökad skyndsamhet (urgency) samvarierar med negativ valens4 och 

med hög aktiveringsgrad, vilket får ljudet att verka frånstötande. Även experiment med 

elektroder i ansikte (electromyography, EMG) och på fingertoppar (skin conductance 

response, SCR) gav liknande resultat som den självrapporterade skattningen när det 

gäller att högre varningsnivåer ger en större aktivitet. Sköld (2008) konstaterar vidare 

att det är viktigt att beakta tillvänjning när man designar ljudvarningar, eftersom han 

kunde se att vid upprepningar av ljudet var den första reaktionen signifikant mycket 

starkare än de efterkommande reaktionerna på samma ljud. Detta, menar Sköld, skulle 

kunna innebära att i miljöer där den emotionella aktiveringsgraden hos lyssnaren redan 

är stark skulle man kunna förvänta sig en mildare reaktion på varningen än i 

sammanhang där aktiveringsgraden är låg. 

Yrkesförare (tunga fordon) anser att det är viktigt att ha ljudvarningar som är mindre 

irriterande och störande i körsituationer som är mycket brådskande (high-urgency) 

(Fagerlönn, 2011). Fagerlönns forskning visar även att mycket brådskande (high-

urgency) ljudvarningar kan påverka yrkesförares reaktioner på oväntade perifera 

händelser, det vill säga sådana som inte är relaterade till varningarna, i fråga om 

reaktionsstyrka, men inte nödvändigtvis vad gäller reaktionstid. 

Det är viktigt, utifrån de ovan nämnda studierna, att designa ljudvarningar med 

akustiska egenskaper som påverkar skyndsamhet men som inte är störande och 

irriterande. Nivån av irritation beror, enligt Fagerlönn (2011), även på lämpligheten i 

mappningen mellan ljudet och det som ljudet representerar. Fagerlönn (2011) fann att 

brådskande varningar (high-urgency) ansågs som både mer alarmerande och mer 

störande/irriterande än mindre brådskande varningar. 

Informationssystem i bilen (in-vehicle information systems, IVIS) kan påverka förares 

arbetsbelastning och säkerhet. Chen, Lin & Doong (2005) har undersökt effekten av 

hörbara varningsmeddelanden för korsningskollisioner (intersection collision warning 

systems, ICWS) på förares prestationsförmåga när förarens syn, hörsel eller mentala 

uppmärksamhet ägnas åt en sekundär uppgift. Det viktigaste resultatet i studien är att ett 

ljudvarningsmeddelande kan öka förarens reaktionstid (perception-reaction time) medan 

hen är distraherad av en auditiv uppgift (exempelvis att utföra räkneuppgifter). Därför 

föreslås att vid design av informationssystem i bilen ska andra ljuddistraktioner (till 

exempel musik, auditiv vägledning) tonas ner eller stoppas när trafiksituationen kräver 

ett hörbart varningsmeddelande. 

Gray (2011) genomförde en simulatorstudie med syfte att jämföra effektiviteten av 

ljudvarningssignaler med ökande intensitet (looming auditory collison warnings) med 

andra typer av ljudvarningar. I studien följde 20 förare efter en röd bil som 

oförutsägbart ändrade hastighet eller stannade för att möjliggöra upphinnandeolyckor. 

En ljudvarningsnivå på lägst 60 dB vid ett simulerat avstånd på 100 meter valdes för att 

varningssignalen i alla lägen skulle vara betydligt högre än det kombinerade ljudet av 

simulerad motor, väg och trafik (cirka 50 dB). Sju olika varningssignaler användes, tre 

med ökande intensitet och fyra utan (varav en var ljudvarning från signalhorn). I vissa 

av fallen förvarnade ljudvarningen för en kommande krock, medan den i andra fall 

utgjorde ett falsklarm. Studiens resultat visar att en tidig varning som ökar i intensitet 

har signifikant kortare förfluten tid från varningens igångsättning till bromsningens start 

(kallas WON2B). Den intensifierande varningen som förvarnar för krock har en 

                                                 

4 Valens mäter hur man känner sig på en skala från "negativ" dvs. sur, deppig till "positiv" dvs. glad, 

uppåt 
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signifikant kortare WON2B än alla varningar utom ljudet av signalhornet. Signalhornet 

gav dock upphov till signifikant fler bromstryckningar vid falsklarm än den förvarnande 

intensifierande varningen. Den sistnämnda varningen gav också en signifikant 

minskning i antalet kollisioner jämfört med ingen varning alls. Studiens slutsats är 

därför att av de testade varningarna är en varning med ökande intensitet effektivast 

avseende reaktionstid och precision. 

Ljudvarningar kan även ges som muntliga meddelanden och Fagerlönn och Alm (2009) 

konstaterar att dessa troligen är lika effektiva som meningsfulla icke-verbala 

ljudvarningar när körrelaterad information ska förmedlas. Användningen av muntliga 

meddelanden kan dock ha nackdelar, dels med anledning av att de är språkberoende, 

dels i och med att de kan påverkas av annan verbal kommunikation i fordonshytten.   

Hollander och Wogalter (2000) har i en studie testat fem så kallade signalord (deadly, 

danger, warning, caution, notice) för att se hur dessa ord betecknar upplevd risk. 

Ljudklipp gjordes där ordet sades tre gånger, men förändringar fanns avseende talarens 

kön, ordets varaktighet (snabb/rask, långsam/sakta) och intervall mellan orden (kort, 

lång), medan ljudnivån hölls konstant. Studiens deltagare fick på en åttagradig skala 

ranka ljudklippen efter hur försiktiga de skulle vara om de hörde det specifika ljudet, 

från inte alls försiktig till extremt försiktig. Resultaten visar att en kvinnlig röst ledde till 

högre rankning på försiktighetsskalan. Orden deadly, danger och warning rankades 

högre än caution och notice. För alla orden utom deadly rankades snabb/rask 

varaktighet högre än långsam/sakta. Någon skillnad beroende på intervallängden mellan 

orden erhölls inte. 

För att varna för påkörning bakifrån (upphinnandeolycka) har ett kollisionsvarnings-

system inne i bilen (in-vehicle collison warning system, CWS) med semantisk och 

akustiskt alarm undersökts när det gäller förares reaktion (Baldwin & May, 2011). 

Alarmet bestod av signalorden ”Notice” eller ”Danger” i 70 eller 85 dBA. Studien 

genomfördes med hjälp av 30 förare som körde en instrumenterad bil genom scenarier 

med fem olika oväntade riskfyllda händelser. Studiens resultat visar att en lagom 

brådskande nivå (intermediate urgency level) som uppnåddes genom en samverkan 

mellan semantik och akustik, det vill säga ”Danger” i 70 dB och ”Notice” i 85 dB, gav 

en signifikant sänkning av sannolikheten för olycka.   

Effekten av tre olika röstmeddelanden som förmedlar väggeografisk information har 

studerats experimentellt bland nyblivna förare avseende hur snabb och riktig reaktionen 

var (Serrano, Di Stasi, MegiAs & Catena, 2011). Två av varningarna var direkta 

meddelanden (”Look out on the right!” och ”Look out on the left!”) och en var allmän 

(”Look out on the road!”). Varningen kunde vara informativ eller inte och i försöket 

ingick riskfyllda och icke-riskfyllda vägsituationer. Röstmeddelandet gavs av en 

kvinnlig röst som presenterades via fasta monitorhögtalare i 75 dB. Studiens resultat 

visar att direkta röstmeddelanden har en viktig effekt för reaktionen på händelsen. För 

det första påskyndar meddelandena upptäckten av den riskfyllda situationen när de är 

informativa, och för det andra ökar meddelandena förmågan att skilja en riskfylld 

sekvens från en icke-riskfylld. De riskfyllda situationerna upptäcktes mycket snabbare 

av deltagarna som erhöll direkta informativa meddelanden än av deltagarna som fick 

icke-informativa meddelanden. Deltagarna klassade också den direkta varningen som 

mer aktiverande än den allmänna.  

En prototyp till ett centraliserat röstinformationssystem som utvecklats inom ramen för 

det europeiska projektet CeMVocAS (Centralised Management of Vocal Interfaces 

Aiming at a Better Automotive Safety) har utvärderats och rapporterats i Tattegrain-
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Veste m.fl. (2001). Systemet ska klara av alla typer av röstmeddelanden till föraren, 

men minimera deras störande påverkan på själva körningen. I systemet ingår därför en 

Driving Situation Recognition Unit (DSRU) som kontinuerligt bedömer köraktiviteten 

och bestämmer om föraren är tillgänglig för att ta emot ett röstmeddelande. Överföring 

av information och kommunikation sker i realtid via Centralized Voice Interface 

Management System (CVIMS). Utvärderingen visar på möjligheterna med systemet, att 

det är ganska robust och väl accepterat av användarna. Förare som använde systemet 

kommenterade dock att inte alla meddelanden kan skjutas upp, till exempel måste 

navigeringsinstruktioner och varningar överföras omedelbart, oavsett hur körsituationen 

ser ut.   

2.2.3 Ljudvarningar som inte syftar till sänkt hastighet 

Det vi önskar finna i denna studie är hörbara åtgärder som erhålls inne i bilen och som 

ger varning om att sänka hastigheten vid framför allt vägarbeten. Många varningar, både 

via ljud och visuell display, har dock som främsta syfte att ge anvisningar för omledning 

i samband med en oväntad trafikincident eller ett vägarbete, och då har inga hastighets-

mätningar utförts. Det är dock möjligt att sådana system skulle kunna användas även för 

att erhålla sänkt hastighet och vi väljer därför att redovisa några studier av sådana 

system.  

Olika metoder att designa Advanced Traveler Information System (ATIS) har testats i 

simulatorförsök av Yang, Fricker och Kuczek (1998) genom hörbara meddelande, 

visuell display och en kombination av de båda. Syftet med ATIS är att minska förarnas 

osäkerhet om trafiksituationen istället för att tynga ner med onödig information. En 

parameter som ingick var om föraren var välbekant med vägarna i området eller inte. 

Det framkom att de som var bekanta med området föredrog ljudmeddelanden. När en 

visuell display används för att ge korrekt navigeringshjälp i ett okänt område bör den 

kombineras med ett motsvarande ljudmeddelande för att minimera förardistraktion och 

maximera informationens omvandling. Det framkom även att en visuell display medför 

en högre grad av distraktion än ljudmeddelanden. Författarna framhåller att ATIS måste 

vara flexibel för att kunna möta förares behov och önskemål under olika förhållanden 

det vill säga att förarna själva ska kunna välja vilken typ av information de önskar bland 

vissa alternativ.  

Vid trafiksignaler i korsningar har ett varningssystem som hjälper föraren att fatta rätt 

beslut om hen ska köra eller inte vid gul signal testats i ett fältförsök, ett så kallat 

Dilemma Zone Warning System, DZWS (Moon, Lee & Park, 2003). Systemet består av 

hårdvara (varningsanordning i fordonet, antenn vid vägkanten och styrenhet för 

trafiksignalen) och programvara för att hantera och testa det integrerade varnings- och 

kommunikationssystemet. Resultaten från fältförsöket på två signalreglerade korsningar 

visade att systemet med larmanordning inne i bilen kan implementeras för att eliminera 

dilemmazonen i förhållande till ingångshastighet och att minska rödljusöverträdelser 

och korsningskollisioner. 

Vid vägarbetsplatser 

I syfte att erbjuda säkrare vägarbetsplatser förmedlar Tudor, Meadors och Plant (2003) 

erfarenhet och kunskap när det gäller driftsättning av Automated Work Zone 

Information System (AWIS) som anses korrekt, tillförlitlig och praktiskt. Syftet med 

systemet är bland annat att ge ett kövarningssystem som förhindrar eller minskar 

påkörningar bakifrån. I systemet ingår hastighetskontroll i realtid, bärbara och utbytbara 

meddelandeskyltar om fördröjning och omledning samt meddelanden om fördröjning i 
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realtid med råd om omledning genom Highway Advisory Radio (HAR). 

Radiosändningen bestod av tre separata block som kombinerades till ett meddelande. 

Det första blocket var ett inledande budskap som gav allmän projektinformation. Det 

andra blocket var ett dagligt eller veckovis meddelande som specificerade de planerade 

körfältsavstängningarna. Det tredje blocket bestod av ett inspelat meddelande som 

passade det aktuella scenariot när det gäller körfältsstängningen, exempelvis "För 

närvarande är det en 15-minuters fördröjning genom vägarbetsområdet". Senare 

förenklades meddelandet om tidsfördröjningen till ”Förvänta förseningar" eller 

"Förvänta långa förseningar". De allmänna budskapen verkade accepteras bättre 

eftersom färre klagomål från allmänheten inkom efter förändringen.  

Kamyab, Maze, Gent och Poole (2000) beskriver tre olika system som har testats i 

USA. Ett vägarbetsvarningssystem testades på Interstate Highway 35. Systemet sänder 

ett meddelande via Citizens’ band radio (CB-radio, kortdistans radiokommunikation) 

för att varna för ett annalkande vägarbete. Syftet med testet var att undersöka huruvida 

varningssystemet Wizard CB kunde stötta i första hand lastbilsförare genom förvarning 

om en kommande körfältsavstängning. Fyra till fem fordon som utförde målning av 

linjer färdades i 25 mph. Systemet monterades på ett av fordonen och varningen sändes 

ut med 30 sekunders intervall.  

Subjektiv utvärdering genomfördes i form av intervjuer med förare och genom 

avlyssning av förares respons på varningen via radiokanalen. Olika meddelanden 

testades och det meddelande som gav mest positiv respons var ”This is an Iowa DOT 

road work alert. Northbound drivers on interstate 35: You are approaching a slow-

moving paint crew in the right lane. Please use caution.”. Reaktionerna via radio var 

överväldigande positiva och en synpunkt som framkom var att man tyckte att alla stater 

skulle ha den här typen av varningar. Av de 94 förare som intervjuades var det 88 som 

hade CB-radio, men bara 70 (75 %) hade radion på rätt kanal och av dessa var det 59 

som hade sett vägarbetet (målningsfordonen). Dessa frågades om vad som först hade 

fått dem att uppmärksamma närvaron av målningsfordonen. Flest (40 %) angav 

radiomeddelandet, 24 procent angav ljus på lastbilar, 17 procent skyltar, 7 procent 

piltavlor och 4 procent andra lastbilsförare.  

2.2.4 Trafiksäkerhetseffekter av ljudvarningar  

Av resultaten från en simulatorstudie konstateras att ljudvarningar kan ge trafik-

säkerhetsnytta (Porter, Irani & Mondor, 2008). Panikbromsningar studerades bland 

manliga förare (30–50 respektive 70+ år) och händelserna som krävde att föraren 

bromsade var både förväntade och oväntade. Med ljudvarningar erhölls en snabbare 

bromsreaktion för både yngre och äldre förare vid förväntade händelser som att en 

person skulle passera på ett övergångsställe. Reaktionstiderna blev också kortare med 

ljudvarning för de äldre förarna när det gällde oväntade händelser, men inte för de yngre 

förarna. Ljudvarningarna minskade också andelen kraschhändelser bland de äldre 

förarna.  

I en annan simulatorstudie undersöktes sambandet mellan känslomässiga och 

beteendemässiga reaktioner på ljudvarningar, både auditory icons och earcons, 

(Larsson, Opperud, Fredriksson & Västfjäll, 2009). Man fann att auditory icons var mer 

effektiva och gav en snabbare bromsreaktion (300–600 ms kortare) än abstrakta ljud i 

ett nära förestående kollisionsscenario. Vidare fann man att 3D-ljud gav starkare 

känslomässiga reaktioner i filbytesscenarier. En förklaring som angavs var att 

deltagarna i större utsträckning associerade 3D-ljudet med något utanför bilen. Ett 

resultat från studien är också att känslor kan förutse beteende. Exempelvis gav ljud som 
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rankades som mer aktiverande och negativt en snabbare reaktionstid. Enligt författarna 

styrker studien att ljuddisplayer (auditory displays) är ett viktigt medel för att höja 

fordonssäkerheten.  

Ett exempel på ljudvarningar inne i bilen med syfte att sänka hastigheten har utförts i en 

körsimulatorstudie vid VTI (Jägerbrand, Antonson & Ahlström, 2014) där olika typer 

av förebyggande åtgärder mot viltolyckor testats. I försöket ingick viltvarningsskyltar, 

trafiksäkerhetskameror och riktade radiomeddelanden. Preliminära resultat visar att den 

enda förebyggande åtgärd som hade signifikant dämpande effekt på hastigheten efter 

300–500 meter var ett riktat radiomeddelande. Jämförelsevis ledde trafiksäkerhets-

kamerorna till att hastigheten sänktes precis när man körde förbi kamerorna men höjdes 

strax därpå. Därmed uteblev den hastighetsdämpande effekten mellan kamerorna.  

Vid vägarbetsplatser 

Sanford Bernhardt, Virkler och Shaik (2001) konstaterar utifrån annan forskning att när 

en förare väl har kommit in i ett vägarbetsplatsområde är det inte troligt att föraren ökar 

hastigheten förrän hen har lämnat vägarbetsplatsen. Fokus bör därför ligga på att få ner 

fordonens hastigheter innan de kommer in i vägarbetsplatsområdet. I den utvärdering de 

genomfört testades tre utrustningar: löstagbara vita riktningspilar i syfte att 

uppmärksamma föraren på att byta körfält, CB Wizard alert system med varning om 

vägarbetsplatsen och avstängt körfält samt löstagbara orangefärgade räfflor för att 

uppmärksamma föraren på stängt körfält och att sänka hastigheten. CB Wizard alert 

system sände på en CB-radiokanal och gav information med förvarning om eventuellt 

farliga förhållanden. Systemet var monterat på en soldriven släpvagn placerad nästan 10 

km före körfältsavstängningen. Det sände följande meddelande när höger körfält var 

stängt: "This is the Missouri Department of Transportation. The right lane of eastbound 

I-70 is closed ahead. Watch for slow or stopped traffic”. Meddelandet förväntades leda 

till att lastbilschaufförer i ett tidigare skede bytte körfält och att hastigheterna blev lägre 

innan körfältsstängningen. Hastigheter och flöden mättes i tre punkter före och under 

drift av systemet samt hämtades från en referensstation fyra miles före vägarbetet. En 

enkätundersökning genomfördes bland lastbilschaufförer som kunde förväntas ha 

passerat vägarbetsplatsen.  

Av resultaten framgår att två tredjedelar av förarna hade hört meddelandet, att 

majoriteten förstod det och att nästan alla förarna ansåg att informationen var 

användbar. Sammanfattningsvis verkar det inspelade meddelandet ha främjat att 

samgåendet till ett körfält gjordes i god tid före vägarbetsplatsen. Data indikerar också 

att räfflorna tillsammans med det hörbara meddelandet gav lägre medelhastigheter än 

enbart röstmeddelandet. Efterlevnaden av hastighetsbegränsningen ökade markant och 

omfattningen av alla effekter ökade närmare vägarbetsplatsens avsmalning. Systemet 

ansågs enkelt att installera och krävde ingen avstängning i sig. Det orsakade heller inga 

olyckor under mätperioden.  

CB Wizard teknologin har även testats i fält vid fyra vägarbetsplatser på vägar med stor 

trafikvolym och hög hastighet i Texas (Ullman, Barricklow, Arrendo, Rose & Fontaine, 

2002). Resultaten indikerar att CB Wizard kan vara en effektiv metod för att i förväg ge 

lastbilsförare information om vägarbetsplatser som de närmar sig. Meddelandena var 

inspelade av en kvinnlig röst och berättade vem som sände, att det var vägarbete 

framför, vilket körfält som skulle användas eller att försiktighet önskades, angav 

rekommenderad hastighet och avslutades med ”Thank you”. Forskarna visade i studien 

på en möjlighet att påverka både körfältsval och lastbilarnas hastighet. Påverkan 

berodde på platsspecifika egenskaper och möjligheten att påverka med hjälp av CB 
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Wizard vid vägarbetsplatser verkade vara störst på landsvägar med en stor mängd 

genomfartstrafik av kommersiella lastbilar. I rapporten finns bilder och beskrivning av 

CB Wizard-systemet och de uppmätta hastighetsförändringarna redovisas.  

I Frankrike har ett projekt pågått sedan 2006 om information i bilen gällande 

hastigheten vid vägarbetsplatser (Boussuge, 2007; Boussage & Dubois, 2007). Målet är 

att uppmärksamma föraren genom navigationssystemet om den aktuella 

hastighetsgränsen vid passerande av ett vägarbete. Vägföretag har skapat en automatisk 

process för att samla in både statiska och temporära/variabla hastighetsgränser. En 

verksamhetsplattform (Autoroutes-Traffic) sätter samman all data och hastighetsgränsen 

överförs i realtid via RDS TMC till navigationssystem. Navigationssystemet kan på så 

sätt varna förare innan ett vägarbete och hjälpa föraren att anpassa fordonets hastighet. 

Innan systemet är fullt utvecklat kommer förare att via en portal5 kunna få information 

före avfärd.  

Ett förarstödsystem som ger varningsmeddelanden men där också rapportering av 

hastighetsöverträdelse ingår finns beskrivet av Rubini och Uma Makeswari (2013). 

Systemet består av en sändare och en mottagare. Sändarmodulen finns på förutbestämda 

vägar/områden. Hastighetsgränser och vägmärken (trafikanordningar) har 

förprogrammerats i en PIC Microcontroller. Denna information överförs som trådlösa 

signaler genom ZigBee6. I experimentet fanns modulen i sex olika områden med 

hastighetsgränser mellan 30 och 40 kilometer per timme. Dessa områden var 

skolområde, sjukhusområde och där det framför fanns kraftiga kurvor, broarbete, tvär 

krök (hair pin bend) och olycksdrabbat område. Mottagarmodulen var placerad inne i 

bilen. I PIC Microcontroller jämfördes fordonets hastighet med hastighetsgränsen. Vid 

en överträdelse visades en varning på LCD (skärm) och en akustisk varning gavs om att 

sänka hastigheten. Om föraren inte sänkte hastigheten registrerades överträdelsen och 

lagrades. I ett rapporteringssystem sändes ett SMS via GSM till trafikpolisen med 

detaljer om fordonets registreringsnummer och storleken av hastighetsöverträdelsen. 

Straffavgiften bestämdes av trafikpersonalen och samlades in vid närmsta vägtull eller 

på annan plats.   

Kamyab, Maze, Gent och Poole (2000) testade också ett säkerhetsvarningssystem 

(Safety Warning System, SWS). Systemet består dels av en sändare som kan monteras 

på ett fordon eller placeras på ett fast föremål, dels av mottagare i form av SWS-

detektorer. De fordon som är utrustade med någon form av radarvarnare på K-bandet 

upplever ett ljudlarm när sändaren skickar ett varningsmeddelande och de som kan ta 

emot skrivna meddelanden får ytterligare information. Sändaren monterades uppströms 

en körfältsavstängning och hastigheter mättes under två dygn före montering och två 

dygn medan sändaren var aktiv. Mätningen gjordes i två punkter före ett vägarbete där 

avstängning av vänster körfält och omledning till mötande körbana gjordes. Ingen 

förändring kunde dock konstateras avseende hastighetssänkningar.  

Slutligen testade Kamyab, Maze, Gent och Poole (2000) ett system som skickar ut 

varning för radar på K-bandet i kombination med en skylt som visar förbipasserande 

fordons hastighet. Sändaren nådde ungefär 1 mile (1,6 km). Den monterades uppströms 

körfältsavstängningen och hastigheter mättes två dygn före montering och fyra dygn 

                                                 

5 www.autoroutes.fr 

6 ZigBee är, enligt Wikipedia, en standard för trådlös styrning och övervakning av utrustning i hem, 

fastigheter, industrier och andra ställen där behov finns. Tekniken är utvecklad för att vara energisnål och 

bygger på en radiostandard där även Bluetooth ingår 

http://www.autoroutes.fr/
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medan sändaren var aktiv. Under två av de aktiva dygnen var skylten släckt medan den 

var igång de andra två dygnen. Mätning av hastigheter gjordes i två punkter före ett 

vägarbete där avstängning av vänster körfält och omledning till mötande körbana 

gjordes. Hastighetsgränsen var 55 mph (ca 90km/h). Ingen signifikant sänkning av 

medelhastigheten kunde konstateras trots att tendensen var sänkt medelhastighet, färre 

och lägre hastigheter i gruppen med de högsta hastigheterna samt även en ökning av 

antalet fordon som låg i det 10-mph-intervall där flest fordon uppmättes och en 

sänkning av dessa fordons hastighet. Några förklaringar till att ingen sänkning kunde 

konstateras tror författarna är att en del fordon saknar radarvarningsutrustning och att 

den skylt som testades hade för små siffror 

För att öka säkerheten på motorvägar har mobila körfältsavstängningsskyltar och 

underhållsfordon försetts med CB-radiosändare som skickar ut varningar om arbete på 

motorvägen (Kathmann, Schmidt och Vasmer (2011). Varningarna kan tas emot av 

lastbilsförare via CB-radio och syftet är att öka säkerheten bland både vägarbetarna och 

lastbilsförarna. Bland 761 intervjuade lastbilsförare i Tyskland hade 75 procent CB-

radio. Av 505 lastbilsförare hade 71 procent kanalen påslagen och av dessa hade 53 

procent (190 förare) hört varningen. En jämförelse visar liknande resultat för Holland 

medan en mycket högre andel haft radiomottagare på rätt kanal och hört meddelandet i 

Polen. I artikeln (på tyska) beskrivs systemet och den genomförda undersökningen. 

I en utvärdering av utrustningar för ökad säkerhet vid kortvariga vägarbeten nämns två 

radiovarningssystem, dels CB Wizard alert system dels Highway Advisory Radio 

System, HAR, (Wang, Schrock, Bai & Rescot, 2011). CB Wizard-systemet gav sänkt 

medelhastighet för lastbilar med ungefär två mph när meddelandet varnade för 

vägarbete och gav en lägre rekommenderad hastighet. När varningen vid ett annat 

vägarbete uppmanade lastbilsförarna att byta körfält ökade andelen lastbilar i det andra 

körfältet från 55 procent före till 78 procent efter. Effekterna sägs emellertid vara 

mycket beroende av vägens, vägarbetets och meddelandets utformning. Av en enkät 

framkom att nio stater hade testat systemet men huvudsakligen för varaktiga vägarbeten. 

Ungefär hälften ansåg att systemet var effektivt.  

HAR-systemet är ett system som sänder radiomeddelanden på en radie av tre till fem 

miles (Wang, Schrock, Bai & Rescot, 2011). Sändarna används av transport-

myndigheter för viktig information till trafikanterna. Sändarna är oftast placerade vid 

stora korsningar eller nära stora trafikmålpunkter. En äldre utvärdering visade ingen 

positiv effekt för trafiken förbi vägarbetet, delvis beroende på synbarhetsproblem 

avseende den skylt som skulle informera trafikanterna att lyssna på aktuell radiokanal. 

Dock var trafikanterna generellt sett nöjda med ljudkvaliteten på sändningen och 

positivt inställda till användningen av ett sådant system. Tio stater uppgav i en enkät att 

man hade erfarenhet av HAR men bara en ansåg att det var effektivt. Även detta system 

användes oftast vid långvariga vägarbeten. Problem som nämns är att meddelandet blir 

inaktuellt och avsaknad av text-till-talteknik och jordsignal. 

Whitmire II, Morgan, Oron-Gilad och Hancock (2011) har i en simulatorstudie 

undersökt effekten på förarbeteende i vägarbetszoner av förstärkt hastighetsvarning i 

fordonen. Tre förhållanden testades: endast traditionell varning (kontroll), traditionell 

varning och visuell varning i bilen samt traditionell varning och ljudvarning i bilen. De 

visuella och auditiva varningarna gavs när föraren överskred skyltad hastighet med fem 

km/h eller mer. Följande meddelanden gavs: ”Work Zone Ahead”, ”Begin Work Zone” 

och ”Slow Down”. De visuella varningarna gavs som svart text mot orange bakgrund 

och upprepades med en cykel på 0,5 sekunder så länge hastigheten översteg den 
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skyltade. Ljudvarningarna lästes av en mansröst i 60 dbC (vid förarens högra öra) en 

gång per sekund så länge hastigheten överskreds. Den simulerade trafikmiljön var en 

huvudväg på landsbygd utan annan trafik. Hastighetsgräns före vägarbetet var 105 km/h 

och vid vägarbetet 40 km/h. Sträckan omfattade 8,9 km före vägarbetet och ett 

vägarbete som var 2,1 km långt och av standardutförande. Vägarbetsplatsen bestod av 

en stoppskylt och därefter skyltarna: ”Work Zone Ahead” och ”Begin Work Zone”.  

Resultaten visar att de extra varningarna i bilen påverkade förarens efterlevnad av 

hastighetsgränsen. En kontrollgrupp höll signifikant högre medelhastighethastighet 24 

sekunder innan vägarbetsplatsens början än både gruppen med visuell varning och 

gruppen med auditiv varning. Det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna med 

visuell och auditiv varning. Andelen tid över hastighetsgränsen i vägarbetsområdet var 

också högre för kontrollgruppen (44 %) jämfört med gruppen med visuell varning 

(18 %) och gruppen med auditiv varning (7 %). Vidare kunde noteras att förare med 

ljudvarning reagerade snabbare på varningen (6 sek) än förarna som fick en visuell 

varning (22 sek). En kombination av de två varningarna i fordonet rekommenderas av 

författarna, där den auditiva varningen föreslås komma initialt. 

Ett varningssystem för förare på vägarbetsplatser, Work Zone Driver Warning System 

(WZDWS) har konstruerats och testats i ett huvudvägsscenario (highway) i en 

körsimulatorstudie (Qi, Chen, Yang, Wang & Yu, 2009). Varningssystemet är 

konstruerat för att förhindra kollisioner som kan associeras med vägarbetsplatser och 

består av varningssystem för föraren inne i fordonet och en realtids dynamisk 

meddelandeskylt (Dynamic Message Sign, DMS). I varningssystemet inne i fordonet 

ingick fyra olika inspelade varningsmeddelanden som var och en adresserade en möjlig 

säkerhetsrisk. Tre olika scenarier testades i körsimulatorn och resultaten visar att 

teknologi med VII, det vill säga Vehicle Infrastructure Integration har potential att 

minska säkerhetsrisken vid vägarbetsplatser under särskilda förhållanden.  

2.3 Slutsatser från kartläggningen 

Innan studien genomfördes hade ett antal frågeställningar ställts samman, se avsnitt 1.1. 

Litteratur söktes för att kunna besvara dessa frågor, men det har visat sig vara svårt att 

finna litteratur som besvarar just dessa frågeställningar. Vi har därför valt att redovisa 

även annan relaterad information, såsom hur ljudvarningar bör vara utformade för att ge 

uppmärksamhet och avsedd effekt. Det framkommer bland resultaten att det är viktigt 

att varningen stödjer föraren i att fatta ett rätt och snabbt beslut. Vi har även redovisat 

resultat från studier vars främsta fokus är omledning och framkomlighet, eftersom dessa 

tillämpningar även skulle kunna användas för ökad trafiksäkerhet såsom hastighets-

dämpning. Detta gäller även de studerade varningarna som inte förekommit vid 

vägarbetsplatser. 

En sammanfattning av de egenskaper som kan göra en ljudvarning bättre, det vill säga 

åstadkomma att den ger större effekt, är att ljudvarningen ska:  

 ha kvinnoröst 

 vara direkt och informativ, inte allmänt hållen 

 samverka mellan semantik och akustik 

 öka i intensitet 

 medföra nedtoning av andra ljuddistraktioner  
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3 Praktisk utvärdering 

3.1 Metodik vid praktisk utvärdering 

En mindre körsimulatorstudie genomfördes i syfte att studera hur ljudvarningar vid 

vägarbetsplatser i praktiken påverkar fordonsförare som kör förbi en vägarbetsplats.  

Körsimulatorstudien genomfördes efter en första studie, finansierad av Volvo Cars, med 

syfte att utvärdera metoder för att studera effekten av stödsystem i bilar. I Volvos försök 

ingick att mäta ögonrörelser. Förarna instruerades att hålla 90 km/h på en motorväg. De 

fick på uppmaning av en kvinnoröst i bilen utföra distraherande sidouppgifter under 

körningen, t.ex. upprepa siffror som visades på en skärm vid mittkonsolen. Vår 

försökssträcka lades till efter Volvos sträcka och ett mellanliggande motorvägsavsnitt. 

Studierna var så åtskilda att risken för påverkan av det första försöket som utfördes 

under samma körning kan anses vara liten.  

Försöken genomfördes i VTI:s Simulator III med personbilskabin (Saab 9 3). Simulator 

III har rörlig bas och ett synfält framåt på 120 grader. I försöken användes automatisk 

växellåda. Farthållare användes inte. Simulatorns rörelseplattform rörde sig längs en 

räls/fix bana i förarens longitudinella riktning för att förstärka känslan av acceleration 

och retardation, medan laterala krafter simulerades genom att plattformen roterades i 

sidled.  

3.1.1 Försöksdesign 

Nedan följer en beskrivning av försöket i körsimulatorn. I bilaga 3 visas en utförlig 

skiss av vägen och placering av bland annat referenssträckor, vägarbete och position för 

ljudvarning. 

Vägen 

För försöket utnyttjades 12 400 meter av en tidigare konstruerad väg som föreställer E4 

norr om Linköping, en motorvägssträcka med två körfält i varje riktning och hastighets-

gräns 110 km/h. Vägen på det valda avsnittet är i huvudsak jämn och rak utan backar. 

Den valda sträckan användes två gånger i direkt följd, varför totala sträckan för försöket 

med ljudvarning blev 24 800 meter, se bilaga 3. En 110-skylt placerades på höger sida 

vid varje delsträckas start. Inga vägvisningsskyltar används.  

Vägarbeten 

På den första delsträckan (sträcka 1) placerades ett vägarbete i vägrenen efter 3 000 

meter. 9 000 meter in på den andra delsträckan (sträcka 2) placerades ett identiskt 

vägarbete. En förvarning i form av vägmärket A20 ”Varning för vägarbete” placerades i 

båda fallen 400 meter före själva vägarbetet. Tvåhundra meter före respektive vägarbete 

placerades vägmärket A5-2 ”Varning för avsmalnande väg”. Avskärmningen bestod av 

en däcksbuffert och en skärm med blinkande gult ljus följt av sidomarkeringsskärmar 

placerade längs med sidolinjen, se Figur 1. Det avspärrade vägarbetsområdet i vägrenen 

sträckte sig totalt 200 meter. Från första vägarbetsskylten till sista sidomarkerings-

skärmen var sträckan totalt 600 meter. 
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Figur 1 Avspärrat vägarbetsområde. 

En stillastående grävmaskin placerades på vägrenen till höger om avspärrningen, se 

Figur 2. Inga vägarbetare fanns inom eller utanför området.  

 

 

Figur 2 Stillastående grävmaskin inom vägarbetsområdet. 

Referenssträckor 

Två identiska referenssträckor före respektive vägarbete valdes. Den första startade 

1 000 meter in på sträckan och var 600 meter lång, och den andra startade 13 400 in på 

sträckan och var lika lång (se bilaga 3). På motsvarande sätt valdes också två identiska 

600 meter långa referenssträckor efter vägarbetet. Den ena startade 10 000 meter in på 

sträckan och den andra efter 22 400 meter.  
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Trafiken 

Trafiken bestod av både personbilar och lastbilar, i båda riktningarna. Vissa personbilar 

programmerades att köra snabbare än försökspersonen medan andra personbilar och alla 

lastbilar körde långsammare än försökspersonen. Trafiken avvecklades inför varje 

referenssträcka samt inför varje ljudvarning och vägarbetssträcka, för att sedan 

genereras igen direkt efter dessa. 

Ljudvarning 

Vid körning i körsimulatorn aktiverades en ljudvarning strax före ett av vägarbetena. 

Ljudvarningen aktiverades cirka 700 m före avspärrningen och var totalt 5,67 sekunder 

lång, varav röstmeddelandet var 4,70 sekunder. I enlighet med resultat från 

kartläggningen upplästes meddelandet av en kvinnoröst med neutral dialekt och 

varningen var direkt och informativ. Ljudvarningen inleddes med ett tonalt ”pling” i 

form av ett tvåtons arpeggio av relativt lågt brådskande karaktär (se beskrivning i Figur 

3) vilket följdes av meddelandet med lydelsen: -”Varning! Vägarbete om femhundra 

meter. Anpassa hastigheten!” Under körning i simulatorn genereras ett realistiskt väg- 

och motorljud vars nivå överensstämmer med den i ett riktigt fordon. Plingets och 

röstmeddelandets volym valdes under utvecklingen av körscenariot i simulatorn så att 

det uppfattades tydligt under körning utan att upplevas som obehagligt högt.  

 

 

Figur 3. Tidssignal (vänster) och spektrogram (höger) för det ”pling” som föregick 

röstmeddelandet i simulatorstudien. Plinget inleds med en grundton och fyra övertoner 

mellan 220Hz och ca 1800Hz med kort anslag (ca 20ms) och lång efterklang (ca 

780 ms). Efter 0.1 s följer ett anslag med samma anslag och efterklang men med 

grundton och övertoner vars frekvenser ligger en ters över första anslaget.  

Deltagare 

Till simulatorförsöket kallades 22 försökspersoner som körde bil minst en gång i 

veckan, hade haft körkort i minst fem år och körde utan glasögon. Försökspersonerna 

valdes i första hand bland dem som anmält intresse för att medverka som 

försökspersoner på VTI. 

Försökspersonerna delades in i två lika stora grupper. Grupp 1 fick en ljudvarning före 

den första vägarbetsplatsen, men ingen ljudvarning vid den andra vägarbetsplatsen. 

Grupp 2 fick ingen ljudvarning vid det första vägarbetet, men däremot vid det andra, se 

Tabell 1.  
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Tabell 1. Försöksupplägg. 

 

 

Vägarbete 

1 2 

Med ljudvarning Grupp 1 Grupp 2 

Utan ljudvarning Grupp 2 Grupp 1 

Kvantitativa data 

Data i form av hastighet samlades in, dels vid de 600 meter långa vägarbetsplatserna 

dels vid de två referensavsnitten om vardera 600 meter före vägarbetsplatserna, vid de 

två referensavsnitten om 600 meter efter vägarbetsplatserna, samt vid den position där 

ljudvarningen kom (eller inte kom). Hastigheten registrerades 20 gånger per sekund. 

Även data över sidoläge samlades in men har inte använts i denna studies analyser.   

Kvalitativa data 

Kvalitativa data samlades in genom en enkät efter körningen. Frågorna gällde försöks-

personens bakgrund och dennes subjektiva uppfattning om simulatorkörningen. Även 

en kort semi-strukturerad muntlig intervju genomfördes med stöd av en intervjuguide 

(se bilaga 4). Syftet med intervjun var att förstå om förarna hade haft någon nytta av 

ljudvarningen, hur den hade påverkat dem (reaktion och körbeteende) samt hur de 

skulle vilja att en sådan ljudvarning utformas. Intervjuerna spelades in på en diktafon.  

3.1.2 Genomförande 

Körsimulatorstudien genomfördes sista veckan i november 2013. Vid ankomst till VTI 

höll en försöksledare en kort muntlig genomgång av försöket för försökspersonen. 

Denne fick sedan läsa en skriftlig instruktion och skriva under sitt medgivande till 

medverkan i försöket och användningen av data. Försökspersonen fick också träna på de 

sidouppgifter som skulle utföras under första delen av försöket samt förevisades 

simulatorn.  

När första delen av försöket (som Volvo Cars höll i) var avslutad efter ungefär en 

timmes körning, fick försökspersonerna möjlighet att vänja sig vid den nya hastigheten 

under en cirka 20 km lång mellansträcka. De fick under pågående körning en muntlig 

instruktion att den nya hastighetsgränsen var 110 km/h och att de nu istället skulle köra 

som de brukar köra i verklig trafik på en väg av den aktuella typen, både avseende 

hastighet och annat såsom omkörningar och sidoläge.  

Försöksdelen med vägarbeten tog ungefär en kvart att köra. Ljudvarningen och 

meddelandet spelades upp via bilens interna högtalarsystem. Utöver det genererade väg- 

och motorljudet fanns inga ljudkällor som kunde påverka uppfattningen av varnings-

meddelandet. 

3.1.3 Analyser 

Kvantitativa data 

Vi har i denna studies analyser använt insamlade data som visar sträckans identitet (1 

eller 2), om ljudvarning getts vid vägarbetet eller inte, samt hastigheten under fyra olika 

scenario, nämligen referenssträcka före vägarbete (600 m), ljudvarningsposition, 
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vägarbetesområde (600 m) och referenssträcka efter vägarbete (600 m). För varje 

försöksperson har vi också kunskap om de tillhör grupp 1 eller grupp 2. 

För försöksperson 𝑖, 𝑖 = 1,2, ⋯ ,22 registreras två uppmätta hastigheter, en utan 

ljudvarning, 𝑥𝑖,0, och en med ljudvarning, 𝑥𝑖,1. Ett 𝑥 avser här medelvärdet av alla 

värden inom en viss del av försöket, till exempel referenssträckan före första vägarbetet, 

för en viss person. För grupp 1 kom ljudvarningen på den första sträckan (sträcka 1), 

inför det första vägarbetet, medan grupp 2 fick ljudvarningen på andra sträckan (sträcka 

2), inför andra vägarbetet. Försöksplanen har därmed principiellt utseende enligt Tabell 

2, där värden på grå bakgrund omfattar scenario med ljudvarning och där inte alla 

personer redovisas. 

Tabell 2 Försöksplan. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill analysera huvudeffekten av ljudvarning samt interaktionen mellan ljudvarning 

och grupp, den senare eftersom den innehåller information om ifall ljudvarningens 

effekt skiljer sig åt mellan dem som får ljudvarningen vid första vägarbetet och dem 

som får den vid andra.  

Försöket går att analysera med en variansanalys med de fixa faktorerna grupp, 

ljudvarning och sträcka och med slumpfaktorn person (inom grupp). Responsvariabeln 

kan vara medelhastighet i olika delar eller hastighetsförändring mellan olika delar. 

Försöksplanen är inte fullt faktoriell och medger inte att effekten av interaktionen 

mellan grupp och ljudvarning går att separera från huvudeffekten av sträcka. Resultat 

angående interaktion mellan ljud och grupp kan vara påverkad av en eventuell skillnad 

mellan sträckorna även om man ansträngt sig för att hålla sträckorna lika i allt som 

förväntades ha någon påverkan på hastigheten. 

Frågorna om huvudeffekt av ljud och interaktion ljud*grupp går också att analysera 

med t-test. För person i beräknas differensen mellan hastighet med och utan ljudvarning 

som 

𝑑𝑖 = 𝑥𝑖,1 − 𝑥𝑖,0      

Negativa värden för differensen betyder att hastigheten är lägre i scenariot med 

ljudvarning. 

Inom grupp j beräknas medelvärdet, �̅�𝑗 =
1

𝑛𝑗
∑ 𝑑𝑖

𝑛𝑗

𝑖=1
, och variansen, 𝑠𝑗

2 =

1

𝑛𝑗−1
∑ (𝑑𝑖 − �̅�𝑗)

2𝑛𝑗

𝑖=1
, där 𝑛𝑗  är antalet personer i gruppen, genom att betrakta data som 

ett stickprov av differenser och tillämpa vanliga stickprovsberäkningar på differenserna.  

Ett dubbelsidigt konfidensintervall för en huvudeffekt av ljudvarning beräknas med 

Grupp Person Sträcka 1 Sträcka 2 

1 1 𝑥1,1 𝑥1,0 

1 2 𝑥2,1 𝑥2,0 

… … … … 

2 12 𝑥12,0 𝑥12,1 

2 13 𝑥13,0 𝑥13,1 
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1

2
(�̅�1 + �̅�2) ± 𝑡√

𝑠𝑝
2

4
(

1

𝑛1
+

1

𝑛2
) 

där 𝑠𝑝
2 är den sammanvägda variansskattningen: 

𝑠𝑝
2 =

(𝑛1−1)𝑠1
2+(𝑛2−1)𝑠2

2

𝑛1+𝑛2−2
 med 𝑛1 + 𝑛2 − 2 frihetsgrader 

Motsvarande formler för ett t-test av nollhypotesen H0: ingen huvudeffekt av 

ljudvarning redovisas inte här eftersom vi i första hand har valt konfidensintervall som 

redovisningsform för huvudeffekter. 

Interaktion mellan grupp och ljudvarning betyder att effekten av ljudvarning inom 

grupp 1 skiljer sig från effekten av ljudvarning inom grupp 2. Ett dubbelsidigt t-test av 

nollhypotesen H0: ingen interaktion mellan grupp och ljudvarning beräknas med 

ekvationen: 

 

𝑡 =
�̅�2 − �̅�1

√𝑠𝑝
2 (

1
𝑛2

+
1
𝑛1

)

 

  

H0 förkastas om |𝑡| överskrider den kritiska gränsen i t-fördelningen. Vi redovisar inte 

några konfidensintervall för interaktion och ger därför inte heller några formler för 

sådana konfidensintervall. 

Kvalitativa data 

De inspelade intervjuerna skrevs ut och svaren på intervjufrågorna sammanställdes. En 

enkel analys gjordes. Tonvikt lads dels på hur försökspersonerna upplevde att de hade 

agerat vid respektive vägarbete och om detta överensstämde med hur de skulle ha agerat 

i verklig trafik, dels på hur de vill att en ljudvarning skulle vara utformad och hur den 

ska levereras. 

3.2 Resultat från simulatorförsök 

Försökspersonerna som deltog i simulatorförsöket var i åldern 24–48 år med en 

genomsnittlig ålder på cirka 36 år. Tre personer angav att de körde mindre än 1 000 mil 

om året och lika många angav att de körde över 3 000 mil. De flesta körde dock mellan 

1 000 och 2 000 mil. Samtliga körde bil minst en gång i veckan eller hade nyligen gjort 

det. I grupp 2 var man något äldre och körde något längre per år än i grupp 1.  

Alla förare hade haft körkort i minst fem år och körde utan glasögon, ett fåtal hade 

linser. Sex av de 22 försökspersonerna var kvinnor, tre per grupp. Andelen kvinnor, 27 

procent, är nästan lika hög som i verklig trafik, där den är cirka 30 procent. Sex 

respektive sju personer per grupp hade inte kört simulator tidigare. Grupp 1 hade något 

större simulatorvana än grupp 2. Sju personer angav att deras körning i någon 

utsträckning påverkades av illamående på så sätt att de körde mer okoncentrerat, mindre 

uppmärksamt, saktare, kände sig irriterade eller hade svårt att fokusera blicken efter ett 

tag. 
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3.2.1 Medelhastigheter 

Inledningsvis redovisas medelvärden av hastighet (km/h) på alla utvalda delar av den 

körda sträckan. Dessa är: 600 meter referenssträcka före vägarbetet (Före), vid den 

position där ljudvarningen kom eller inte kom (Ljud), 600 meter genom själva 

vägarbetet (Genom) och 600 meter referenssträcka efter vägarbetet (Efter), se Tabell 3. I 

grupp 1 ingår de som fick ljudvarningen vid första vägarbetet och i grupp 2 de som fick 

ljudvarningen vid andra vägarbetet.   

Tabell 3 Medelvärde av hastighet (km/h) på referenssträcka före vägarbete (Före), vid 

ljudposition (Ljud), genom vägarbetet (Genom) och på referenssträcka efter vägarbetet 

(Efter), redovisat per sträcka och grupp. Grå markering innebär att ljudvarningen gavs 

på den sträckan.  

 Sträcka 1 Sträcka 2  

 Före Ljud Genom Efter Före Ljud Genom Efter Alla 

Grupp 1 110,4 109,9 86,6 110,4 111,1 114,2 96,8 112,8 106,5 

Grupp 2 108,1 108,3 103,5 110,5 110,0 113,5 88,6 109,2 106,5 

Alla 109,2 109,1 95,0 110,4 110,6 113,8 92,7 111,0 106,5 

 

Av Tabell 3 framgår att medelhastigheten på referenssträckorna före vägarbeten ligger 

omkring 110 km/h (109,2 på sträcka 1 respektive 110,6 på sträcka 2). Medelhastigheten 

verkar vara något högre på referenssträckan på sträcka 2 före det andra vägarbetet.  

Försökspersonerna har i genomsnitt (radrubrik ”Alla”) en lägre medelhastighet vid 

ljudposition strax före det första vägarbetet (Ljud) än vid referenssträckan före det första 

vägarbetet (Före), och en högre medelhastighet vid ljudposition strax före det andra 

vägarbetet (Ljud) än vid referenssträckan före det andra vägarbetet (Före).  

Medelhastigheten är i genomsnitt bland båda grupperna ungefär 100 km/h genom 

vägarbetet utan ljudvarning (103,5 respektive 96,8 km/h) och ungefär 88 km/h genom 

vägarbetet med ljudvarning (86,6 respektive 88,6 km/h). Det går också att se att 

medelhastigheten är något lägre i grupp 1 genom båda vägarbetena. Det verkar som den 

hastighetsdämpande effekt som ljudvarningen ger vid första vägarbetet även ger en 

större effekt vid andra vägarbetet utan ljudvarning, jämfört med gruppen som fick 

vägarbetet utan ljudvarning först.  

På referenssträckorna efter vägarbetena är medelhastigheterna i genomsnitt (radrubrik 

”Alla”) något högre än före vägarbetena. Grupp 1 har en lägre medelhastighet på 

referenssträckan efter det första vägarbetet (där de fick ljudvarningen) än efter det andra 

vägarbetet. Grupp 2 har också en lägre medelhastighet på referenssträckan efter 

vägarbetet med ljudvarningen, men som i deras fall förekommer vid det andra 

vägarbetet. 

3.2.2 Huvudeffekter och interaktioner 

I de t-tester som genomfördes analyserades huvudeffekten av ljudvarning samt 

interaktionen av ljudvarning och grupp (ljudvarning*grupp). Interaktion innehåller 

information om ifall ljudvarningens effekt skiljer sig mellan dem som får ljudvarning 

vid första vägarbetet och dem som får ljudvarning vid andra vägarbetet. 
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När det gäller medelhastigheten genom vägarbetena finns en signifikant huvudeffekt av 

ljudvarningen. Med ett 95-procentigt konfidensintervall för skillnaden i medelhastighet 

mellan vägarbeten med och utan ljudvarning skattas att medelhastigheten är 8,9–16,2 

km/h lägre med varning än utan.  

Vid en jämförelse av hur medelhastigheten förändras från referenssträckan före 

vägarbetet till sträckan genom vägarbetet erhålls också en signifikant huvudeffekt av 

ljudvarningen. Sänkningen är större med ljudvarning än utan. Skillnader är 9,1–17,1 

km/h. 

När medelhastigheterna genom vägarbetena jämförs med referenssträckorna efter 

vägarbetena erhålls också en signifikant huvudeffekt av ljudvarningen. Skattningen 

visar en sänkt hastighet genom vägarbetena som är mer uttalad vid ljudvarning än utan 

med konfidensintervall 7,1–14,2 km/h. 

Vid en jämförelse av medelhastigheterna vid referenssträckorna efter vägarbetena med 

referenssträckorna före vägarbetena visar det sig också att det finns en signifikant 

huvudeffekt av ljudvarningen. Medelhastigheten på referenssträckorna efter vägarbetena 

sjunker mycket lite om ljudvarning ges men ökar något om ljudvarning inte ges. 

Skillnaden mellan scenarierna i hastighetsförändring från referenssträcka före till 

referenssträcka efter är 0,4–4,5 km/h. 

När medelhastigheten på de båda referenssträckorna efter vägarbetena jämförs med 

varandra erhålls en huvudeffekt av ljudvarningen. På referenssträckan efter vägarbetet 

med ljudvarning skattas medelhastigheten vara 0,5–3,3 km/h lägre än på referens-

sträckan efter vägarbetet utan ljudvarning. För grupp 1 som fick ljudvarningen vid 

första vägarbetet var avståndet från vägarbetets slut till referenssträckan 6 800 meter, 

medan avståndet för grupp 2 som fick ljudvarningen vid andra vägarbetet endast var 

800 meter. Trots dessa skillnader i avstånd från ljudvarningen finns alltså en 

sammantagen effekt kvar av ljudvarningen vid referenssträckorna.   

Slutligen jämförs medelhastigheten vid vägarbete med medelhastigheten vid 

ljudpositionen och en huvudeffekt av ljudvarningen erhålls. Hastighetssänkningen från 

ljudpositionen till vägarbetet är större om ljudvarning ges. Skillnaden är 8,1–18,0 km/h. 

Endast vid denna analys visar sig interaktionen av ljudvarning och grupp vara 

signifikant. Det finns alltså en skillnad mellan gruppen som fick ljudvarningen vid 

första vägarbetet och gruppen som fick ljudvarningen vid andra vägarbetet som mer 

precist är en skillnad mellan grupperna när det gäller ljudvarningens effekt på hur 

mycket man sänker hastigheten från ljudpositionen till vägarbetet. Detta är formellt en 

differens mellan differenser av differenser och vi ger inte några siffror här utan hänvisar 

till Tabell 3 för en uppfattning om medelhastigheterna och hur de varierar mellan 

ljudpositionspunkter och vägarbetesscenarier. 

3.2.3 Intervjuer med försökspersoner 

Varje försöksperson intervjuades efter sin körning om hur de hade kört vid vägarbetena 

och vad de tyckte om ljudvarningen som de hade fått. Svaren har tolkats och förkortats 

och några av dessa tolkningar återges i kursiv text i detta kapitel. 

Intervjuerna visade att vissa tyckte att deras körbeteende hade påverkats vid den ena 

eller båda av vägarbetsplatserna medan endast ett fåtal inte tyckte att de hade påverkats, 

jämfört med hur de körde i övrigt på 110-sträckan.  

Några förare menade att de körde på samma sätt genom båda vägarbetena, men typiskt 

är att man uppger att hastigheten har sänkts, och oftast mer vid vägarbetet med 
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ljudvarning än utan. Ibland väljer man att byta körfält istället för att sänka hastigheten. 

Av svaren verkar det som om vissa påverkades mer av om de fick en ljudvarning medan 

andra påverkades mer av om de befann sig vid den första eller den andra vägarbets-

platsen. I stort sett alla hade uppfattat innebörden av budskapet, även om få kom ihåg 

den exakta lydelsen. 

Några uppgav att de generellt körde som de skulle ha gjort om de hade kört på 

motorväg i riktig trafik, men det fanns de som menade att de körde långsammare eller 

fortare än vad de skulle ha gjort på riktigt. Det fanns också de som sa att de hade svårare 

att hålla jämn fart i simulatorn, och flera påpekade att de brukar använda farthållare.  

Många ansåg att de hade en hög uppmärksamhet när de sett vägarbetet, men när de inte 

såg några människor vid vägarbetet, så sänkte de inte hastigheten lika mycket som de 

skulle ha gjort om det funnits någon rörelse av människor eller arbetsfordon vid det. En 

förare från vardera gruppen menade att de skulle ha sänkt farten mer vid det första 

vägarbetet, om de hade kört i riktig trafik. Ett par andra förare (också en från varje 

grupp) menade att de skulle ha bytt körfält om de hade kört i verklig trafik, detta gällde 

även vid det andra vägarbetet. En förare som fick ljudvarning på första delsträckan 

beskrev skillnaden mellan att köra genom de två vägarbetsplatserna ungefär så här: 

När jag blev uppmanad att sakta ner, då gjorde jag ju det, då var det i fokus. När jag 

fick upptäcka arbetet själv, kunde jag välja hur jag ville göra, så då tittade jag i 

backspeglarna och gick ut till vänster och behöll hastigheten. 

Reaktionen på ljudvarningen berodde för vissa på ovanan att höra en sådan varning, 

andra menade att det var informationen i varningen de hade reagerat på, en förare 

uttryckte det så här:  

Det blev en aha-upplevelse – pga. ”observera hastigheten”. Det var mer att jag 

lyssnade på rösten än att jag såg vägarbetet. När hon sa så, gjorde jag det. 

Några uppgav att de inte hade reagerat på ljudvarningen och en förklaring var att de 

redan hade sett vägarbetet när varningen kom. Omvänt uppgav alla utom en av dem som 

hade hört ljudvarningen innan de uppfattade vägarbetet att de reagerade starkare på 

ljudvarningen än på vägarbetet. Några uppfattade att varningen kom ungefär samtidigt 

som de såg vägarbetet. Här fanns en skillnad mellan grupp 1 och 2. Det var vanligare att 

man såg vägarbetet först i grupp 2, men vanligare att man hörde ljudvarningen först i 

grupp 1. Det framkom också i intervjuerna att man verkar ha sett det andra vägarbetet 

på ett längre avstånd.    

De flesta ansåg att det är bättre att få ljudvarningen innan man ser vägarbetet än tvärt 

om. Några tyckte att varningen skulle komma längre ifrån vägarbetet. Här följer några 

synpunkter på var ljudvarningen bör komma:  

Kommer den för långt bort så tänker man att det inte blev något. Om det är mycket 

trafik ska den komma tidigare. Här var avståndet perfekt, men om det är mycket trafik 

är 500 meter lite tätt. 

Du måste ha tid att blicka över backspeglar så att du kan byta körfält om du har 

möjlighet.  

En bra bit innan och speciellt för tung trafik som har längre bromssträcka och i övrigt 

också kräver mer förberedelsetid och framförhållning. 
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Vill ha varning för större arbeten 1–1,5 km före, som trafikradion, men lättare, utan 

plötsligt varningsljud direkt när man är vid vägarbetet och koncentrerar sig på vad man 

ska göra och får en röst som säger annat. 

En förare upplevde ett problem med att få varningen när man redan sett vägarbetet: 

Problemet är om man redan sett att det är ett vägarbete, då har man gjort sig en 

föreställning: det är avgränsat, de som arbetar är på andra sidan, det är smalare, jag 

måste vara försiktig. Om jag ser vägarbetet och får en ljudsignal, då förväntar jag mig 

att det ska vara något ytterligare. Om jag erfarenhetsmässigt redan är beredd på en 

viss situation, då blir det något extra.  

De flesta tyckte att ljudvarningen var informativ men någon tyckte att den var mer 

varnande än informativ och andra tyckte att man redan hade sett vägarbetet och att 

varningen kändes lite överflödig.  

Ljudvarningen var lagom allvarlig menade de flesta, men det fanns några som påpekade 

att den var för överdriven med hänsyn till den förhållandevis lilla störning vägarbetet 

orsakade. Här följer några citat om det: 

Lite överdriven. Vägarbetet var tillräckligt utformat, nästan i alla fall.  Det som 

saknades var rekommenderad hastighet.  

Lite för skarp. Alla vet att man ska ha ökad uppmärksamhet. Jag uppfattade att det 

kanske till och med kunde vara avstängt. Man får ju lära sig att man ska ta det försiktigt 

vid vägarbeten men här kändes det som att det var något exceptionellt just vid DET 

vägarbetet (det andra).  

Ljudvarningen var lagom allvarlig men frågan är hur det är när man har hört den 1000 

gånger. 

Några uppfattade ljudvarningen som irriterande eller störande: 

Föredrar när det är väl skyltat och man får välja lite mer själv. 

Blev lite irriterad på rösten, plinget var lite högt tyckte jag. Skulle vilja att det kom 

någonting i instrumentpanelen bara. Få någon kod bara, som finns i systemet, och som 

dyker upp när det är varning för vägarbete (eller någon annan varning).  

Generellt jobbigt med plingande och röster. Gillar inte ljudsignaler, det är stressande. 

Man blir irriterad istället för att det är ett hjälpmedel. Man matas med så mycket 

information med olika plingande. Samtidigt är det bra om varningen inte försvinner i 

annat brus.  

Många tyckte dock att en ljudvarning borde vara som den de hade fått under försöket. 

Ett par försökspersoner säger följande om ljudvarningen och hur den bör vara: 

Varningssignalen var rätt så behaglig. Den ska inte vara för dov, den ska vara så man 

vaknar till, blir lite alert. Om man tänker på RDS-systemet, trafikinformationen, så går 

ju volymen automatiskt upp, det är nog en mycket bra funktion. Det ska inte vara 

samma ljudnivå, utan man ska haja till. Rösten ska vara klar och tydlig. 

Det var högt och tydligt men inte för högt. 
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Som alternativ till att få ljudvarningen via GPS eller radio gavs några andra förslag: 

Synkad med telefonen, blåtanda/synka telefonen med bilen, ta hem en gratis-app. Skulle 

ladda hem en sådan app! Enkelt, telefonen har man alltid med sig. 

GPS och radio, båda är bra alternativ. Eller att bilen själv tar över, uppmärksammar 

och sänker hastighet. 

Det kan räcka med plinget eller rösten eller något som kommer upp i vindrutan, 

triangel eller varning eller vägarbete, få datorn att sätta något i vindrutan. Då slipper 

man flytta blicken. 

Några skulle aktivera en ljudvarning för vägarbeten liknande den som användes i 

simulatorkörningen om den fanns i GPS:en, men inte alla. Flera tyckte att man inte 

skulle kunna välja. 

Det verkade finnas flera olika sätt att använda GPS, dels fanns det de som ville ha 

vägvisning och hade ljudet på, dels fanns det de som stängde av ljudet och tittade på 

kartan istället. Vissa använde inte vägvisningsfunktionen alls utan ville veta hur långt 

det var kvar till målet, vilken fart de höll eller var det fanns trafiksäkerhetskameror eller 

vägarbeten. Sen fanns det också de som inte använde GPS alls. 

De flesta sa att de brukar lyssna på radio, musik eller ljudbok när de kör bil. 

Bland övriga synpunkter kan nämnas:  

Nackdel om man förlitar sig på systemet och det inte fungerar. Man blir latare, mindre 

uppmärksam. 

…skulle kunna användas för andra funktioner; fel på vägen, alternativ väg, köer. 

3.3 Slutsatser från simulatorförsök 

Resultaten från simulatorförsöket visar en tydlig hastighetssänkande effekt när man får 

en ljudvarning före vägarbetsplatser. På den inledande referenssträckan är medel-

hastigheten ungefär 110 km/h medan den är ungefär 100 km/h genom vägarbetsplatsen 

utan ljudvarning men bara 88 km/h vid vägarbetet med ljudvarning. Effekten är 

signifikant och skillnaden mellan medelhastigheten med och utan varning skattas till 

8,8–16,2 km/h.  

När medelhastigheten på de båda referenssträckorna efter vägarbetena jämförs med 

varandra skattas medelhastigheten vara 0,5–3,3 km/h lägre efter vägarbetet med 

ljudvarning jämfört med på referenssträckan efter vägarbetet utan ljudvarning. Detta 

kan tolkas som att ljudvarningen ger en hastighetsdämpande effekt som håller i sig 

längre efter ett vägarbete än om det inte hade förekommit någon ljudvarning.  
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4 Sammanfattande diskussion  

I projektet har två olika delstudier ingått, först en kartläggning genom en litteraturstudie 

och därefter en praktisk utvärdering. I detta avsnitt diskuteras de båda studiernas 

metoder och resultat.  

Litteratursökning genomfördes med hjälp av Bibliotek och informationscenter vid VTI i 

några stora databaser och med en mängd tänkbara sökord och kombinationer av sökord. 

Det är trots det möjligt att något viktigt sökord missats som skulle gett ett tillskott av 

ytterligare litteratur. I den litteratur som sökningarna resulterade i var det svårt att finna 

svar på de inledande frågeställningar vi hade (se avsnitt 1.1). Vi valde därför att 

redovisa även annan relaterad information, såsom hur ljudvarningar bör vara utformade, 

resultat från några försök med ljudvarningar, både vid vägarbetsplatser och andra ställen 

och där effekten mer är riktad mot framkomlighet. Det finns dock även en hel del 

resultat från litteratur som fokuserar på trafiksäkerhetseffekter, däribland hastighets-

sänkningar, vid vägarbetsplatser. I flera av försöken är det dock varningens påverkan på 

lastbilschaufförer som har utvärderats. Det är dock mycket väl tänkbart att de beskrivna 

ljudvarningarna även kan fungera för personbilsförare, och med syfte att uppnå 

hastighetsdämpning och ökad trafiksäkerhet vid vägarbetsplatser. De slutsatser vi kunde 

dra från studierna om ljudvarningars utformning, som vi delvis använde som 

utgångspunkt för den praktiska utvärderingen, var att ljudvarningen ska:  

 ha kvinnoröst 

 vara direkt och informativ, inte allmänt hållen 

 samverka mellan semantik och akustik 

 öka i intensitet 

 medföra nedtoning av andra ljuddistraktioner  

När det gäller den praktiska utvärderingen vägdes möjligheterna att testa ljudvarning 

vid vägarbete i en instrumenterad bil i fält mot att genomföra ett test i simulator. 

Eftersom omgivande faktorer är betydligt svårare att kontrollera i fält ansågs ett 

simulatorförsök vara bättre. Vi trodde på förhand att det skulle vara svårt att kunna 

påvisa några hastighetsskillnader och ville därför skapa en situation där förarna inte 

bromsades upp av den fysiska utformningen vid vägarbetet. Vi valde därför en 

utformning som var så enkel och ren som möjligt. Det skulle heller inte finnas andra 

störande moment vid själva vägarbetet, till exempel annan trafik, som kunde påverka 

det vi ville undersöka, nämligen om en ljudvarning före ett vägarbete ger en större 

hastighetsförändring än utan en ljudvarning. 

Försökspersonerna är representativa för vanlig trafik när det gäller fördelningen mellan 

män och kvinnor, där cirka en tredjedel av trafikarbetet utförs av kvinnor. Åldersspannet 

på ca 25 år, från 24 till 48 år kan troligtvis anses som en relativt homogen grupp och 

representerar åldrar som är vanligt förekommande i trafiken.  

En viss påverkan från den första delen av försöket, som varade ungefär en timme, kan 

inte uteslutas. Några försökspersoner kände av åksjuka efter att ha utfört sidouppgifter 

och inbromsningar i den första delen. Andra blev trötta när de började köra på motor-

vägen i högre hastighet och det inte längre var några uppgifter som påkallade deras 

uppmärksamhet. Det var dock en fördel att försökspersonerna blivit vana vid att höra en 

kvinnoröst i bilen som gav dem uppgifterna under den första delen. Därmed var detta att 

det kom in ljud i bilen inte något nytt. Trots dessa förutsättningar gav ljudvarningen en 

signifikant större hastighetssänkning av medelhastigheten genom vägarbetet jämfört 

med att inte få någon ljudvarning. Vid jämförelser av medelhastigheter på 
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referenssträckorna efter vägarbetena erhölls lägre medelhastigheter efter vägarbetet med 

ljudvarning, vilket skulle kunna tolkas som att ljudvarningen ger en hastighetsdämpande 

effekt som håller i sig längre än om det inte förekommer någon ljudvarning. 

Vid intervjuerna med försökspersonerna framkom att en del försökspersoner valde att 

sänka hastigheten, medan andra gjorde en sidoförflyttning till vänster körfält utan att 

sänka hastigheten eller inte sänkte den så mycket. Detta kunde också ses vid 

övervakning av simulatorstudien. Vi har inte inom ramen för detta projekt haft 

möjlighet att utvärdera sambandet mellan sidoläge och hastighet.  

Många ansåg att de hade en hög uppmärksamhet när de sett vägarbetet, men när de inte 

såg några människor vid vägarbetet, så sänkte de inte hastigheten lika mycket som de 

skulle ha gjort om det funnits någon rörelse av människor eller arbetsfordon vid det. Det 

är därför troligt att vid en användning i verklig trafik där vägarbetare och vägarbets-

fordon i rörelse förekommer, skulle en ljudvarning ge ännu större sänkningar av 

hastigheten.  

Bland dem som fick ljudvarningen vid det andra vägarbetet var det flera som trodde att 

det var något särskilt med just detta vägarbete eftersom det nu kom en ljudvarning. Av 

litteraturstudien framgår att det är viktigt att beakta tillvänjning av ljudvarningar. Denna 

synpunkt framkom också vid intervjuerna och en av våra slutsatser är därför att 

ljudvarningar om att anpassa/sänka hastigheten inte bör förekomma vid alla slags 

vägarbeten, utan bara där det är något särskilt, exempelvis där vägarbetare utsätts för 

extra stor fara.  

Förarna var relativt eniga om att en ljudvarning av det aktuella slaget bör komma innan 

man ser vägarbetet. Detta gällde oavsett om man uppfattat att man sett vägarbetet före 

eller efter man fått ljudvarningen. Skillnaden som fanns mellan grupp 1 och 2 i hur man 

uppfattade ljudvarningens förekomst i förhållande till vägarbetet, kan bero på att man 

lättare kände igen och kunde identifiera det andra vägarbetet på avstånd. 

Volymen förefaller ha varit tillräckligt hög, men innebörden i meddelandet ansågs av 

vissa för allvarligt i förhållande till vägarbetets utformning och avsaknaden av 

vägarbetare. Det röstmeddelande som fanns i ljudvarningen ansågs vara direkt och 

informativt, vilket litteraturstudien visade att det skulle vara. Syftet med en ljudvarning, 

enligt resultat från litteraturstudien, är att den ska stödja föraren i att fatta ett korrekt och 

snabbt beslut, och så verkar ha varit fallet. Vi har dock inte analyserat hur kraftig 

bromsreaktionen var. Flera av försökspersonerna berättade att ljudvarningen kom 

ungefär samtidigt, eller bara lite innan de såg själva vägarbetet. Några hade anat att det 

fanns något annorlunda framöver, och när de då fick ljudvarningen fick de detta 

bekräftat samt information om vad det var och kunde då fatta ett beslut om hur de skulle 

handla. Bland dem som såg vägarbetet innan de fick varningen fanns någon som hade 

uppfattningen att det var störande att få ett budskap som inte stämde överens med den 

strategi man själv nyss hade valt. Här påpekades att det därför var bra att få budskapet 

innan man såg vägarbetet.  

Inför själva vägarbetena fanns inga skyltar med hastighetsbegränsning eller 

rekommenderad hastighet, vilket en del av försökspersonerna påpekade att de saknade. 

Vi hade dock valt en utformning där detta inte var nödvändigt enligt de regler och 

rekommendationer som finns för vägarbeten av det aktuella slaget. Av intervjuerna 

framgår att vägarbetets utformning och placering bidrog till vilken hastighet man valde 

genom vägarbetet, men också att ljudvarningen gjorde att man sänkte hastigheten mer. 

Detta styrks också av beräkningarna från insamlade hastighetsdata.  
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4.1 Slutsatser 

Vi har med hjälp av det genomförda simulatorförsöket kunnat visa att en ljudvarning 

inför ett vägarbete ger en markant större sänkning av medelhastigheten från 

referenshastigheten jämfört med om ingen ljudvarning förekommer. Effekten är 

signifikant och den genomsnittliga sänkningen skattas till 9–17 km/h större med 

ljudvarning än utan. Vidare fanns en liten hastighetsdämpande effekt (0,5–3,3 km/h) 

kvar av ljudvarningen även efter vägarbetet. 

Att få en hastighetssänkande effekt av den storleken som observerats i det genomförda 

simulatorförsöket visar att ljudvarning vid vägarbetsplatser kan ha en stor 

trafiksäkerhetspotential som kan komma såväl vägarbetare som trafikanter till godo.  

4.2 Fortsatt forskning 

Det har inom den ekonomiska ramen för detta projekt inte varit möjligt att fullt ut 

analysera alla tillgängliga data från simulatorförsöket. Det finns flera studier som vore 

intressanta att genomföra och som skulle svara på några olika frågeställningar, 

exempelvis: 

 Hur är förhållandet mellan sänkning av hastighet och sidoförflyttning? 

 Kvarstår den sänkta hastigheten genom hela vägarbetet eller börjar man höja 

hastigheten innan vägarbetet upphört? 

 Vilken betydelse har det inledande ”plinget” jämfört med informationen i 

röstmeddelandet?  

 Vilken koppling kan göras mellan den information som försökspersonen angett i 

intervjun och dennes specifika körning?  

 Hur utformar man system som bara når dem som kör för fort? 

 Vilket system ska väljas för att ge en ljudvarning av det aktuella slaget in i 

bilen? 
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Sökord 

Bibliotek och informationscenter vid VTI genomförde litteratursökningen i databaserna 

TRID http://trid.trb.org/, Scopus http://www.info.sciverse.com/scopus  och Nationell 

bibliotekskatalog (VTI:s bibliotekskatalog) som finns på www.transguide.org.   

Följande sökord användes (* ger olika ändelser):  

audibl*, audio*, auditive, auditor*, aural, acoustic*, buzz*, earcon*, sound*, speech*, 

hear, hearing, voice*, vocal*, radio*, rds, tmc, traffic message*, citizens band, cb 

message*, wizard, driver, driving, interior, traffic information, in vehicle information, 

ivis, in vehicle*, driver assistance, adas, intelligent transport, collision warning, 

collision avoidance*, active safety, intelligent highway, work zone*, workzone*, 

construction site*, maintenance, roadwork*, road work*, road construct*, speed*. 

I Nationell bibliotekskatalog användes förutom de engelska även svenska sökord:  

bilradio*, hörbar*,*varning*,*ljud*, vägarbet*, akusti* 

Orden har kombinerats med varandra på olika sätt beroende på databas och hur många 

träffar det har blivit. Därutöver har också sökningar gjorts på specifika uttryck (t.ex. 

speech warn*, verbal warn*). Sökningar har också gjorts i bara titelfältet på en del ord 

för att fånga upp eventuella mycket relevanta referenser (ord som skulle ge alldeles för 

många träffar om man sökte dem i det allmänna sökfältet som vanligen är gemensam 

sökning bland titlar, referat och ämnesord). 

http://trid.trb.org/
http://www.info.sciverse.com/scopus
http://www.transguide.org/


Bilaga 2 
Sida 1 (2) 

  VTI rapport 805 

Förklaring av förkortningar och uttryck 

Följande ordlista innehåller en del engelska uttryck som översätts eller förklaras samt 

andra facktermer, tekniska termer eller förkortningar som förekommer i rapporten. De 

är ordnade i bokstavsordning. 

AF = Alternative Frequencies (automatisk inställning av radiofrekvens) 

ATIS = Advanced Traveler Information System (system för avancerad reseinformation) 

Auditory alerts = ljudvarning 

Auditory icons = ljudikoner – ljud som efterliknar ett naturligt förekommande ljud  

Auditory displays = ljuddisplayer – användning av ljud som informationsbärare 

AWIS = Automated Work Zone Information System (system för automatiserad 

vägarbetsplatsinformation) 

CB radio = Citizens' Band radio = a system of short-distance radio communication, 

(kortdistans radiokommunikation)  

CeMVocAS = Centralised Management of Vocal Interfaces Aiming at a Better 

Automotive Safety 

CVIMS = Centralized Voice Interface Management System 

CWS = in-vehicle Collision Warning System 

DAB = Digital Audio Broadcasting 

DMS = Dynamic Message Sign 

DSRU = Driving Situation Recognition Unit 

DZWS = Dilemma Zone Warning System 

Earcons = abstrakta musikbaserade ljudvarningar 

EMG = ElectroMyoGraphy – mätning av muskelaktivitet med hjälp av elektroder 

ERS = E-Road Safety 

GPS-system = Global Positioning System 

GSM = Mobiltelefonnätet 

HAR = Highway Advisory Radio 

ICWS = Intersection Collision Warning System 

IVIS = In-Vehicle Information System 

K-bandet = certain portions of the electromagnetic spectrum, in either the microwave 

domain or in the infrared domain. The microwave K bands are used primarily for radar 

and satellite communications while the infrared K band is used for astronomical 

observations. 

LCD display = bildskärm 

Looming auditory collision warning = kollisionsvarning som ökar i styrka 

Perception-reaction time = reaktionstid för intryck 
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PIC Microcontroller = "Peripheral Interface Controller" – enkel mikroprocessor som 

kan programmeras för olika ändamål  

RDS = Radio Data System 

SCR = Skin Conductance Response – mätning av hudens ledningsförmåga 

SMS = Short Message Service, en tjänst för korta textmeddelanden som sänds mellan 

mobiltelefoner eller från dator till mobiltelefon 

SR = Sveriges Radio 

SWS = Safety Warning System 

TA = Traffic Announcment 

TMC = Traffc Message Channel 

Urgency = brådskande, skyndsamhet 

Valence (valens) = värdeladdning, en företeelses förmåga att verka attraherande (positiv 

valens) eller frånstötande (negativ valens) 

VII = Vehicle Infrastructure Integration 

Wizard CB = varningssystem via CB-radio 

WZDWS = Work Zone Driver Warning System 

WON2B = reaktionstid, dvs. tid från varningens start till bromsningens start  

ZigBee = standard för trådlös styrning och övervakning 
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Koordinater för referenspunkter, ljudvarning och vägarbeten för delsträcka 1 (till 
vänster) och delsträcka 2 (till höger). Längder i meter. 
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Intervjuguide för de försökspersoner som fick ljudvarningen vid första vägarbetet. 

 

Intervjuguide med frågor att ställa efter simulatorförsöket (ljudvarning i 
form av röstmeddelande vid vägarbetsplatser) 
 

I den andra delen av försöket, den med hastighetsgräns 110, körde du förbi två 

vägarbetsplatser. Vi har nu några frågor om den delen. Jag undrar om det är okej att jag 

spelar in denna lilla intervju? 

 

1. Jämfört med hur du körde i övrigt på 110-sträckan, upplevde du att ditt körbeteende 

påverkades vid någon av vägarbetsplatserna?   

 
2. Fick du ljudvarningen vid det första vägarbetet eller vid det andra? 

 

3. Påverkades ditt körbeteende (sätt att köra) på något sätt vid den första 

vägarbetsplatsen (med ljudvarning)? Hur i så fall? 

 

a. Ändrade du medvetet hastighet? I så fall: Hur? Var? Varför? 

 
b. Gjorde du medvetet någon sidoförflyttning? I så fall: Hur? Var? Varför? 

 
c. Ändrades din uppmärksamhet? I så fall: Hur? Var? Varför? 

 
4. Påverkades ditt körbeteende (sätt att köra) på något sätt vid den andra 

vägarbetsplatsen (utan ljudvarning)? Hur i så fall? 

 

a. Ändrade du medvetet hastighet? I så fall: Hur? Var? Varför? 

 
b. Gjorde du medvetet någon sidoförflyttning? I så fall: Hur? Var? Varför? 

 
c. Ändrades din uppmärksamhet? I så fall: Hur? Var? Varför? 

 
5. Var det generellt något i ditt sätt att köra på 110-sträckan som skiljde sig åt i 

jämförelse med hur du skulle ha kört på riktigt?  

a. Vad i så fall? 

 
6. Var det något i ditt sätt att köra vid det första vägarbetet (med ljudvarning) som skiljde 

sig åt i jämförelse med hur du skulle ha kört på riktigt?  

a. Vad i så fall? 

 
7. Var det något i ditt sätt att köra vid det andra vägarbetet (utan ljudvarning) som skiljde 

sig åt i jämförelse med hur du skulle ha kört på riktigt?  

a. Vad i så fall? 
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8. Om du jämför de båda vägarbetena med varandra, upplevde du att du körde på olika 

sätt, (t.ex. höll olika hastighet, hade annan sidoförflyttning, annan uppmärksamhet)?  

a. Vad skiljde? 

 

9. Om FP påverkats av ljudvarningen, t.ex. säger att han/hon kört saktare vi ljudvarnings-

vägarbetet: Varför tror du att du reagerade som du gjorde på ljudvarningen? Var det 

ovanan att höra en ljudvarning? Eller var det informationen som du fick i 

ljudvarningen? 

 

10. Upplever du att du fick ljudvarningen innan du hann se vägarbetet? Eller hade du 

redan sett vägarbetet när du fick ljudvarningen?  

 
a. Vad tror du att du reagerade mest på, ljudvarningen eller att du såg 

vägarbetet?  

 
b. Tror du att det är bra att ha hunnit se vägarbetet när man får ljudvarningen? 

Eller är det bättre om den kommer innan man sett skyltarna? 

 
11. Vad uppfattade du att rösten sa i ljudvarningen? (Svar: Varning! Vägarbete om 500 

meter. Anpassa hastigheten!) 

12. Hur skulle du vilja att en ljudvarning ska vara utformad? Hur ska rösten vara?  

 
a. Vad ska rösten säga?  

 
b. När eller var ska ljudvarningen komma? 

 
13. Upplevde du ljudvarningen som informativ?  

 
14. Kom ljudvarningen i rätt tid, på rätt avstånd från vägarbetsplatsen?  

 

15. Hur allvarlig upplevde du ljudvarningen (för överdriven, för kraftfull, lagom eller för 

mild)? 

 
16. Var det något med ljudvarningen som var irriterande eller störande? Vad i så fall? 

 

17. Om du skulle få en sådan ljudvarning för vägarbeten (eller annan fara), skulle du vilja 

ha den via GPS eller radio? Eller på någon annat sätt? 

 
18. Skulle du aktivera en ljudvarning för vägarbeten liknande den som användes i 

simulatorkörningen om den fanns i GPS:en? 

 
19. Brukar du använda GPS när du kör bil? Vilka funktioner brukar du i så fall ha aktiverade 

(köranvisningar, var det finns vägarbeten, varning för trafiksäkerhetskameror)? 

 

20. Brukar du lyssna på radio/musik/ljudbok när du kör bil? 

 

21. Har du något annat du skulle vilja tillägga om försöket med ljudvarning vid 

vägarbeten? 





VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och 
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. 
Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, 
trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är 
ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är 
dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och 
finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund. 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), is 
an independent and internationally prominent research institute in the 
transport sector. Its principal task is to conduct research and development 
related to infrastructure, traffic and transport. The institute holds the 
quality management systems certificate ISO 9001 and the environmental 
management systems certificate ISO 14001. Some of its test methods are 
also certified by Swedac. VTI has about 200 employees and is located in 
Linköping (head office), Stockholm, Gothenburg, Borlänge and Lund.

www.vti.se 
vti@vti.se
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