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Forord
Dette arbeidsdokumentet er en del av det nordiske prosjektet ”Nordic Human
Factors Guidelines”, som gjennomføres på oppdrag fra Nordisk
veigeometrigruppe og finansieres av de nordiske veimyndighetene. Tidligere i
prosjektet har det vært utarbeidet litteraturstudier om ulike sider ved trafikanters
fysiske og mentale forutsetninger, og drøfting av mulige implikasjoner for
veiutforming. De tidligere dokumentene er tilgjengelige på www.nmfv.dk.
Arbeidsdokumentet er primært et supplement til følgende to tidligere dokumenter:


Trafikanters vurdering av fart og avstand



Oppmerksomhet og distraksjon

Dokumentet er basert på et supplerende litteratursøk innenfor de aktuelle temaene.
Under oppmerksomhet og distraksjon er det også inkludert noen studier med
fokus på mental belastning og oppfattelse av informasjon, siden disse temaene er
nært knyttet til oppmerksomhet og distraksjon. Disse temaene er behandlet i to
andre tidligere dokumenter i prosjektet:


Oppfattelse av informasjon i trafikken



Har eldre bilførere særlige problemer med å kjøre i tett eller komplisert
trafikk?
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Litteratursøk
Det ble gjennomført et litteratursøk på ISI Web of Science for å finne forskning
publisert f.o.m. 2006 innenfor temaene ”vurdering av fart og avstand” og
”uoppmerksomhet, distraksjon, informasjonsoppfattelse og mental belastning”.
Som i tidligere deler av prosjektet ble det fokusert særlig på sammenhenger
mellom trafikantenes forutsetninger og alder.
Følgende kombinasjon av søketermer ble benyttet:
”driving” AND ”age” AND (”speed perception” OR ”distance perception” OR
”motion perception” OR ”gap acceptance” OR ”speed estimation” OR ”distance
estimation” OR ”distraction” OR ”inattention” OR ”mental load” OR ”mental
workload” OR ”information processing”).
Søket ga 79 treff på artikler. Etter gjennomlesing av ”abstracts” fra disse ble 29
artikler vurdert som relevante for prosjektet. Dette dokumentet er en
sammenfatning av resultatene fra disse 29 artiklene.

Viktigste resultater
Når det gjelder fart og avstand, er det gjort flere studier av bevegelsespersepsjon,
og et gjennomgående resultat er at eldre personer presterer dårligere enn yngre på
oppgaver som innebærer vurdering av bevegelse. Alderseffekten er særlig tydelig
under forhold med få stimuli (Francois et al., 2011) eller lav kontrast (Allen et al.,
2010). Coulon & Herkes (2008) påpekte at redusert sensitivitet for bevegelse kan
skape problemer for eldre bilførere når de skal vurdere hastigheter eller tidsluker.
Det er interessant at en test på bevegelsespersepsjon viste seg å skille mellom
eldre førere med og uten selvrapporterte kjøreproblemer og ulykker (Raghuram &
Lakshminarayanan, 2006).
Det er viktig å få mer kunnskap om praktiske implikasjoner av denne
begrensningen, og i hvilken grad utformingen av trafikkmiljøet har noen
betydning for å forebygge problemer som følge av redusert følsomhet for
bevegelse.
For øvrig bekrefter noen av de nyere studiene resultater som er omtalt i de
tidligere dokumentene, bl.a. når det gjelder eldre bilføreres særlige problemer med
vurdering av tidsluker ved venstresving i kryss (Yan et al., 2007).
Når det gjelder oppmerksomhet og distraksjon (inkludert mental belastning og
oppfattelse av informasjon), er det flere nyere studier som viser at eldre har større
problemer enn yngre både når det gjelder visuell oppmerksomhet og reaksjonstid
under høy mental belastning, f.eks. ved å utføre en sekundæroppgave under
kjøring (Wood et al., 2006; Makishita & Matsunaga, 2008). Det er også flere
studier som viser at reaksjonstiden øker mer under komplekse trafikkforhold blant
eldre enn blant yngre førere (Cantin et al., 2009)
Distraksjon generelt ser ut til å være et større problem blant unge førere enn blant
eldre. Flere unge rapporterer at de oftere engasjerer seg i distraherende aktiviteter
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(Young & Lenné, 2010), og de oppfatter distraherende aktiviteter som mindre
farlige og de har flere ulykker på grunn av distraksjon (McEvoy et al., 2006a,b).
En forklaring på aldersforskjellene kan være at eldre førere er bevisste på sine
begrensninger, slik at de derfor i mindre grad engasjerer seg i distraherende
oppgaver mens de kjører.
En studie av kjøring i kryss viste at både unge og eldre gjorde flere feil (kjøring
mot stoppskilt) enn middelaldrende førere (Bao & Boyle, 2008). For begge disse
gruppene er det følgelig en fordel at kryssutformingen er så enkel og oversiktlig
som mulig.

Konklusjon
De nyere studiene som er gjennomgått her, peker stort sett i samme retning som
de tidligere oppsummeringene, og de gir ikke grunnlag for å endre noe på de
sammenfatningene som ble gjort der, verken når det gjelder vurderinger av fart og
avstand eller oppmerksomhet og distraksjon. Det må likevel påpekes at det ser ut
til å være stadig flere studier som viser at eldre bilførere trenger mer tid enn yngre
både på å oppfatte viktig informasjon (oppmerksomhet), å vurdere bevegelse (og
dermed avstand og hastighet), og å reagere adekvat på komplekse kjøreoppgaver
eller trafikksituasjoner. På bakgrunn av den sterke økningen i antallet eldre
bilførere som forventes i de kommende årene, er det derfor grunn til å vurdere
nærmere hvorvidt disse resultatene kan ha implikasjoner for
dimensjoneringsstandarder bl.a. når det gjelder siktlengder.
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VEDLEGG 1
Sammendrag av artikler
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Fart og avstand
Andersen & Enriquez (2006)
Et laboratorieeksperiment viste at eldre observatører var mindre sensitive enn
yngre når det gjaldt å vurdere hvorvidt objekter som kom i mot, ville passere eller
kollidere med observatøren. Eldres sensitivitet ble mer redusert med økende
hastighet, kortere eksponeringstid og lengre tid til kontakt (TTC). Forskerne tolker
resultatene som støtte til en hypotese om at evnen til å oppfatte optisk ekspansjon
reduseres med økende alder. Optisk ekspansjon er et viktig visuelt holdepunkt
bl.a. for å oppfatte endringer i avstand både til faste objekter og til f.eks.
forankjørende bil.
Kiefer et al. (2006)
Det ble gjennomført et eksperiment med kjøring på en testbane for å undersøke
bilføreres evne til å anslå tid til kollisjon (TTC) med forankjørende bil under ulike
betingelser. Førernes synsinformasjon ble blokkert (visuell okklusjon) noen
sekunder før de nådde igjen bilen foran, og de ble bedt om å estimere tidspunktet
for kollisjon. I samsvar med tidligere undersøkelser ble det vist at TTC
underestimeres konsistent, dvs. at førerne har en ekstra sikkerhetsmargin.
Imidlertid avtar underestimeringen når farten går ned eller den relative farten
øker.
Raghuram & Lakshminarayanan (2006)
En test på bevegelsespersepsjon differensierte mellom eldre førere
(gjennomsnittsalder 71 år) med og uten selvrapporterte kjøreproblemer og
ulykker. I tillegg ble de testet med Useful Field of View (UFOV). Testene
predikerte kjøreproblemer og ulykker uavhengig av hverandre, og forfatterne
konkluderer med at disse testene til sammen kan gi bedre prediksjon en hver av
dem alene.

Yan et al. (2007)
En simulatorstudie undersøkte føreres kjøreatferd og aksept av tidsluker ved
venstresving i et stopp-kontrollert kryss. Eldre førere, særlig kvinner, hadde større
problemer med denne situasjonen enn yngre førere.
Conlon & Herkes (2008)
En laboratorietest viste at eldre personer, særlig kvinner, var mindre sensitive for
bevegelse. Det konkluderes med at redusert sensitivitet for bevegelse kan skape
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funksjonelle problemer for eldre bilførere når de skal vurdere hastigheter eller
tidsluker.
deWaard et al. (2009)
I en simulatorstudie ble det blant annet målt hastighet på bilførere som kom på en
påkjøringsrampe til en motorvei og skulle flette med trafikkstrømmen på
motorveien. Et av resultatene var at eldre førere fletter i lavere fart, noe som kan
innebære økt risiko.
Allen et al. (2010)
Et laboratorieeksperiment viste at eldre personer hadde nedsatt persepsjon av
bevegelse særlig ved lav kontrast. Dette tolkes i retning av at nedsatt
kontrastfølsomhet blant eldre kan være en forklaring på deres problemer med å
oppfatte bevegelse.
Classen et al. (2010)
En analyse av ulykkesdata fra 5345 eldre førere viste at feilhandlinger blant eldre
førere, relatert til feltplassering, vikeplikt og aksept av tidsluker, predikerte
ulykkesinnblanding med 50 % sikkerhet.
Owens et al. (2010)
Under kjøring på en lukket bane ble deltakerne bedt om tilpasse farten til ulike
spesifiserte nivåer (uten tilgang til speedometer), under ulike siktforhold. Farten
var lavere under lav kontrast (simulert tåke vha filter på vinduene), dvs. at førerne
opplevde at de kjørte fortere under denne betingelsen enn med klar sikt. Siden
tidligere studier har vist at hastigheten til andre objekter undervurderes under
redusert sikt, konkluderer de med at egenbevegelse og objektbevegelser innebærer
nevrale prosesser som påvirkes ulikt av variasjoner i kontrast f.eks. ved tåke.
Francois et al. (2011)
Et laboratorieeksperiment viste at sensitivitet for å detektere bevegelse av objekter
under stimulusfattige omgivelser avtar med alder. Sammenligningen omfattet
unge og middelaldrende personer (alder er ikke oppgitt i artikkelsammendraget).
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Uoppmerksomhet, distraksjon, informasjonsoppfattelse
og mental belastning
Anderson & Horne (2006)
En eksperimentell undersøkelse av sammenheng mellom trøtthet og distraksjon
viste at under en monoton oppgave (”Psychomotor Vigilance Test”) var
søvndepriverte forsøkspersoner mer utsatt for distraksjon enn de som hadde fått
nok søvn.
Blanco & Biever (2006)
Det ble gjennomført studier av kjøring i trafikk med instrumentert bil for å
undersøke om betjening av et informasjonssystem (IVIS) i bilen kunne virke
forstyrrende på kjøreprestasjonen. Det viste seg at dersom IVIS-oppgaven
inneholdt mange samtidige beslutningselementer, ble det funnet en vesentlig
negativ effekt på kjøreprestasjonen sammenlignet med konvensjonelle oppgaver
eller oppgaver med ett enkelt beslutningselement. Dette gjaldt både person- og
lastebilførere. Undersøkelsen omfattet både unge, middelaldrende og eldre førere,
men ingen aldersforskjeller rapporteres.
McEvoy et al. (2006; to artikler)
Det ble samlet inn data om selvrapportert distraksjon og ulykkesinnblanding for
1347 førere i alderen 18-65 år. Resultatene viste at unge førere rapporterte flere
distraksjoner, oppfatter distraherende aktiviteter mindre farlig, og har flere
ulykker pga distraksjon.
Wood et al. (2006)
Dette var et eksperiment med kjøring på bane, hvor en undersøkte effekter både
av simulert synsreduksjon (ved hjelp av briller som gjorde synsfeltet uskarpt) og
av en sekundæroppgave (hoderegning). De avhengige variablene var oppdagelse
av skilt, oppdagelse og unngåelse av farer med lav kontrast, bedømmelse av
tidsluker, og rundetid. Sekundæroppgaven hadde større negativ effekt på
kjøreprestasjon på bane for eldre enn yngre førere. Det var også en alderseffekt av
simulert synsreduksjon.
Bao & Boyle (2008)
Det ble gjennomført et eksperiment i virkelig trafikk med kryssing av eller sving
inn i hovedvei med midtdeler fra sidevei regulert med ”full stopp”. Det var flere
tilfeller av kjøring mot stoppskilt både blant unge og eldre førere enn blant
middelaldrende.
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Lemercier & Cellier (2008)
I en litteraturstudie om ”attention deficits in car driving” diskuteres og defineres
begrepene distraksjon, interferens og uoppmerksomhet i forhold til selektiv og
delt oppmerksomhet. Forfatterne diskuterer tre hypoteser/antagelser, og type
empiri som støtter disse, for å forklare oppmersomhetssvikt: 1) mental belastning,
2) manglende oppmerksomhetskontroll, og 3) svikt i perseptuell kontroll.
Makishita & Matsunaga (2008)
Det ble foretatt måling av reaksjonstid mens førerne enten satt i en stillestående
bil eller kjørte langs en oppmerket strekning (simulert gate) med og uten
sekundær mental belastning (hoderegning). I tillegg ble det målt reaksjonstid
under kjøring på vei. Hoderegningsoppgave under kjøring økte reaksjonstida mer
hos eldre enn hos yngre førere. Det ble også vist at resultatene under kjøring på
simulert gate identifiserte førere som også hadde lang reaksjonstid under kjøring
på vei.
Puell & Barrio (2008)
Mental belastning (Paced Auditory Serial Addition Test PASAT) førte til
dårligere prestasjon på UFOV-testen (samt en perimetri-test: Frequency-Doubling
Technology perimetry). Dette bekrefter at økt mental belastning på grunn av
sekundæroppgaver under kjøring fører til redusert visuell oppmerksomhet.
Belanger et al. (2009)
En gruppe bilførere over 65 år ble sammenlignet med en gruppe melom 25 og 45
år med hensyn til reaksjoner på kritiske trafikksituasjoner. Vanskelige hendelser
som krevde mange synkroniserte reaksjoner, førte til høyere frekvens av
kollisjoner hos eldre førere. Forfatterne konkluderer med at eldre har større
vanskelighet med å håndtere flere betjeningsenheter i bilen samtidig, noe som
øker deres risiko i situasjoner som er vanskelige og/eller må utføres under
tidspress.
Cantin et al. (2009)
Yngre og eldre førere ble sammenlignet mht til reaksjonstid under kjøring i
simulator i ulike kontekster (rettstrekning, kryss, forbikjøring). Ingen forskjeller i
baseline RT. Eldre hadde lengre RT under alle kjørebetingelsene og særlig under
den mest komplekse (forbikjøring). Dette tyder på at komplekse trafikksituasjoner
fører til større økning i mental belastning hos de eldre førerne.
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Donmez et al. (2010)
Det ble gjennomført en simulatorstudie av distraksjon hos unge førere i
forbindelse med sekundæroppgave i bilen. Feeback-trening hadde gunstig effekt
på distraksjon målt ved øyenbevegelser og kjøreprestasjon. Effekten av treningen
var størst hos dem som hadde størst forekomst av distraksjon.
Det er også rapportert tre andre lignende studier av samme forfatter, med fokus på
ITS for å motvirke distraksjon. Ingen aldersforskjeller rapporteres.
Young & Lenne (2010)
Unge førere engasjerer seg oftere i distraherende aktiviteter under kjøring (som
f.eks. ringe i mobiltelefon, betjene musikkanlegg, spise eller drikke), samtidig
som et flertall mener at kjøringen blir mindre sikker på grunn av dette. Dette tyder
på at forenkling av kjøreoppgaven f.eks. gjennom bedre veiutforming i stor grad
kompenseres gjennom mindre konsentrert kjøring blant unge førere.
Kim & Son (2011)
Tre aldersgrupper ble sammenlignet med hensyn til kjøreprestasjon under kjøring
i trafikk med kjøreoppgaver med varierende manuell og visuell belastning, mens
de utførte en sekundæroppgave. Resultatene viste høyest mental belastning for de
eldste førerne.
Reimer et al. (2011)
Det ble målt kjørefart og hjerterate på unge (19-23) og middelaldrende (51-66)
førere under kjøring i trafikk med handsfree telefon. Begge gruppene viste økt
variasjon i farten når de brukte telefonen. Den eldste gruppen kjørte saktere og
viste ingen økning i HR (til forskjell fra de yngste). Dette tyder på at de eldste
tilpasser kjøreatferden for å redusere den mentale belastningen.
Son et al. (2011)
Førere i aldersgruppene 20-29 år og 60-69 år ble sammenlignet med hensyn til
”dual task performance” (auditiv oppgave med varierende kompleksitet og i ulike
trafikkmiljøer). Både trafikkmiljø og alder påvirket kjøreprestasjon og
kompensatorisk atferd.
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