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Sammanfattning
Behov av exempel och kunskapsstöd för fysiska trafikåtgärder har visat sig vara

stort i kommuner och vägverksregioner. Det har också framkommit att det är

viktigt att informationen är lättillgänglig.

Syftet med detta projekt är att utreda behovet av en exempelsamling hur den

ska utformas, dvs. problemtyp, struktur, informationsinnehåll och underhåll. In-

tervjuer med personer som har kategoriserats som användare, experter eller upp-

dragsgivare har använts som underlag.
Det finns dels ett behov av exempel av en hög kvalitet och dels av många

exempel som kan vara till stöd för kontakter och samarbete mellan olika personer

som arbetar mer trafiksäkerhet. En möjlig modell är att man har olika exempel-

samlingar som täcker in olika behov. En grupp av exempelsamlingar, Granskade

exempel , skulle då bestå av ett antal väl verifierade exempelsamlingar. En annan

grupp Kunskapsutbytesexempel , kunde bestå av mer omfattande exempelsam-

lingar med syfte att få in erfarenheter, som gjorts i landet, för att ge trafikingen-

jörerna möjligheten att se vad andra gör, och på så sätt skapa diskussion och ett

kontaktnät. Exempelsamlingarna bör vara så flexibla som möjligt.

När det gäller informationsinnehåll och utformning av exemplen efterfrågas en

grundlig bakgrundsbeskrivning, syfte med genomförandet av åtgärden, åtgärds*

beskrivning och effekter av åtgärden.
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1 Inledning
Idag använder kommuner, vägverksregioner och andra som arbetar med trafik-

säkerhetsplanering de svenska handböcker och rekommendationer av varierande

ålder som finns att tillgå. För vissa delarav trafiksäkerheten finns även datorstöd.

Erfarenhet och kontakter med kollegor har en viktig funktion i arbetet. Det före-

kommer även att man använder sig av utländska exempelsamlingar bl.a. tyska,

brittiska, danska och nederländska. Det är bra att låta sig inspireras av andra

länders erfarenheter, under förutsättning att man är medveten om hur förutsätt-

ningarna skiljer sig mellan Sverige och andra länder. Det finns dock tydliga

tecken på att en svensk exempelsamling som behandlar olika trafiksäkerhets-

problem efterfrågas.

Klots (Avändarhandbok för Klots 3.0, 1999) är ett datorbaserat kunskaps-

system för lokalt trafiksäkerhetsarbete i tätort som har utvecklats under flera år av

VTI och Pitch AB. Systemet ger stöd åt trafikingenjörer och andra som

konfronteras med trafiksäkerhetsproblem och hjälper dem i valet av åtgärd. Det

används idag i ca hälften av de svenska kommunerna och har dessutom användare

inom Vägverket, i konsultbranschen och på universitet och högskolor. Systemet

innehåller i det utförande det har idag, en elektronisk version av Åtgärdskatalog

(Linderholm, 1996), men inte någon exempelsamling. Det har länge diskuterats

huruvida Klots bör innehålla en sådan eftersom behovet finns.

Syftet med detta delprojekt är att analysera hur en exempelsamling bör utfor-

mas och hur den kan relateras till Klots. Vidare ska det utredas:

0 Vilka typer av exempel skall vara med samt vilka typer av problem ska de

lösa?

0 Hur skall exemplen vara strukturerade och vilken information ska de
innehåHa?

0 Hur skall man hitta till exemplen om de kopplas till Klotssystemet eller inte?

0 Hur skall en process se ut för att löpande samla in, underhålla och gallra bland
exemplen?

Dessa frågor ska besvaras ur tre perspektiv:

0 Vilka behov anser sig slutanvändama ha?

0 Vilka typer av exempel anser våra experter bör spridas till slutanvändama?

0 Vilka typer av exempel vill Vägverket skall spridas, med tanke på sektorsan-

svaret för trafiksäkerhet?

Analysen sammanfattas i ett förslag till genomförande.

Observera att varken analysen i denna rapport eller det föreslagna arbetet omfattar

uppdatering av det existerande kunskapsinnehållet i Klots. Inte heller omfattas

några utvidgningar av Klotssystemets funktioner för problem- eller åtgärdsanalys.
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2 Metod
Kunskapen är insamlad i intervjuer med personer som har kategoriserats som

användare, experter eller uppdragsgivare. Med användare menar vi de som

kommer att ha användning av exemplen. Med uppdragsgivare avses beställare av

detta projekt. Urvalet har gjorts med hjälp av det kontaktnät som har byggts upp

under arbetet med Klots. Experterna har valts ut i samråd med uppdragsgivaren.

De intervjuade användarna och de flesta av experterna är trafikingenjörer som

arbetar praktiskt med trafiksäkerhetsproblem på kommuner och Vägverket. Målet

vid urvalet av de intervjuade var att uppnå största möjliga spridning vad det gäller

erfarenhet och arbetssituation. Urvalet är brett och innehåller t.ex. både den

alldeles nyutexaminerade trafikingenjören som jobbar i en liten kommun och

saknar kollegor att bolla idéer med och den erfame trafikingenjören som jobbar i

en stor kommun, har många kollegor och ett etablerat kontaktnät för

kunskapsutbyte. Ett 30-tal personer har intervjuats.

I största möjliga mån har intervjuerna genomförts genom att man har träffat

intervjuföremålet eftersom detta av erfarenhet ger bättre resultat. På grund av

tidbrist har dock de flesta intervjuerna utförts per telefon. Intervjutekniken är

baserad på den erfarenhet av att samla in kunskap som erhållits i Klotsprojektet

(Herland, L, Möller, B, Schandersson, R, 2000). Ett brev skickades ut till de som

skulle intervjua för att förbereda dem intervjuen (se bilaga 1).

Utifrån det i intervjuerna insamlade materialet har vi gjort en analys för att

komma fram till vad som är viktigt i utformningen av en exempelsamling av detta

slag. Informationen i det insamlade materialet ska ses som kvalitativ snarare än

kvantitativ eftersom urvalet visserligen är brett men innefattar ett mindre antal

individer. Detta medför att i analysen har vi gett mer tyngd åt vissa synpunkter än

andra baserat på vår allmänna uppfattning av behovet av exempel.
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3 Behov av exempel och kunskapsstöd

3.1 Myndigheternas syn

Från myndighetshåll är man medveten om att de svenska kunskapsdokument som

används idag behöver kompletteras vad det gäller trafiksäkerhetsutformning i

tätort och tätortslikande miljöer. Man menar vidare att exempel är ett bra sätt att

stödja arbetet med att förbättra trafiksäkerheten.

3.2 Behov av erfarenheter

Användarna menar att de har behov av att känna till andras erfarenheter. Det råder

idag osäkerhet vad det gäller planering och utformning speciellt då det utgår nya

direktiv så att planerarna måste ändra synsätt t.ex. de åtgärder som krävs i och

med den nya lagen för gångpassager. Det finns dels ett behov av att känna till när

det görs intressanta lösningar för att kunna söka information om dem och dels

behov av lättillgänglig information om dessa, eftersom man vanligen inte har möj-

lighet att besöka dem.

I kommunerna lär man sig av sina misstag. Med hjälp av andras erfarenheter

har man bättre möjligheter att undvika problem som andra råkat ut föri samband

med trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder. En erfaren trafikingenjör och en expert

menar att de har behov av exempel som talar om hur man gör en bra utformning

och hur man inte ska ändra utformningen för att det ger sämre effekt. En annan

expert menade att det generellt är viktigt att även dåliga erfarenheter kommer till

andras kännedom. Huruvida det är möjligt att samla in exempel av detta slag

diskuterades med en person med praktisk erfarenhet på området. Han menade att

det troligen inte är något problem att samla in dåliga erfarenheter eftersom ingen

vill orsaka att samma misstag upprepas av någon annan.

En expert betonar att man inte har användning av vad som har gjorts i andra

kommuner om det inte är väl verifierat och det framgår vad som är bra och vad

som är dåligt med ett exempel. Vidare menar han att det är bättre att ha få struk-

turerade exempel som är verifierade än att ha många som inte är verifierade. En

annan menar att det visserligen är viktigt att man har en noggrann kontroll av

kvalitet men att det är svårt att täcka in allt med några genomarbetade principer

och pekade på att i genkänning har betydelse.

3.3 Behov av stöd i problembeskrivning och en flexibel
exempelsamling

Problembeskrivning och analys, som stöds i Klots, är oerhört viktigt menar fler-

talet experter samtidigt som det från uppdragsgivarens sida är oklart om man

önskar en koppling mellan den aktuella exempelsamlingen och Klots. Problem-

beskrivning innebär att man utreder vad problemet är innan man gör en åtgärd. En

mycket erfaren trafikingenjör menar att det är så viktigt att den som använder sig

av en exempelsamling först grundligt har beskrivit och analyserat sitt problem att

man inte ska kunna gå direkt in och titta på olika exempel utan man ska nå dem

endast efter att först ha använt det stöd för problembeskrivning och analys som

finns i Klots. Andra menar att detta inte bör vara ett villkor eftersom ett sådant

användningssätt inte passar alla personer och sammanhang, och förordar därför

flexibilitet, dvs. att man både ska kunna finna lämpliga exempel genom Klots och

kunna titta i exempelkatalogen helt fritt.
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3.4 Behov av kontaktnät

Förutom en lättillgänglig möjlighet att hitta exempel på lösningar inom trafik-

säkerhetsområdet så efterfrågas möjligheten att kontakta en person som är insatt i

lösningen. Framförallt är det yngre trafikingenjörer med mindre erfarenhet som

säger sig ha detta behov men även de mer erfarna. Man är intresserad av andra

trafikingenjörers utvärderingar samt av att få till stånd en dialog med dessa. Man

vill ha möjligheten att genom kontakten kunna ta reda på detaljutformning i ett

specifikt exempel i de fall det inte framgår av exempelsamlingen.

3.5 Diskussion kring behov

Intervjuerna visar att det finns ett stort behov av exempel och kunskapsstöd. Det

har också framkommit att det är viktigt att informationen är lättillgänglig. Det

finns flera tillfällen i trafikingenjörens arbetsprocess då exempel är användbara:

1. Då man arbetar med ett problem men ännu inte tagit beslut om vilken åtgärd

man skall välja.

2. Då man har beslutat sig för att bygga en viss typ av åtgärd men vill ha infor-

mation om praktisk utformning och andras erfarenheter.

3. Som en del av en allmän kunskapsuppbyggnad, vidareutbildning utan kopp-

ling till ett visst problem som man försöker lösa.

Det eftersträvades i intervjuerna, att exemplen ska vara verifierade och hålla en

viss kvalitet. Vidare vill användaren känna till andras erfarenheter och kunna upp-

rätta en dialog med den som har erfarenheten.

Exempelsamlingar

  

     

 

  

Ansvariga
Användare -

Granskade (öppna) (en per samhng)

i _' ° Gångpassager 4-_

0 Kl t 12000 Kvalitets
_ o sexempe X process

. VV region x

° ...fler

j _ Kunskapsutbvte (slutna) K _
valitets

. Norrlandskommuner process

. Projekt y

   

Figur 1 Modell Över olika exempelsamlingar.

Intervjuerna visar att det dels finns ett behov av exempel av en hög kvalitet och

dels av många exempel som kan vara till stöd för kontakter och samarbete mellan

olika personer som arbetar mer trafiksäkerhet. En möjlig modell är att man har

olika exempelsamlingar som täcker in olika behov (se figur 1). En grupp av exem-

pelsamlingar, Granskade exempel skulle då bestå av ett antal väl verifierade

exempelsamlingar. Exemplen i dessa samlingar skulle väljas ut av en grupp

experter och genomgå grundlig bedömning. Exemplen ska innehålla kommentarer
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om vad som är bra och vad som skulle kunna göras bättre. Den omfattande

bearbetningen medför att det inte kan röra sig om ett allt för stort antal exempel.

Den andra gruppen av exempelsamlingar, Kunskapsutbytesexempel är mer

omfattande exempelsamlingar med syftet att få in erfarenheter, goda och mindre

goda, som gjorts i landet för att ge trafikingenjörema möjligheten att se vad andra

gör, skapa diskussion och ett kontaktnät. Tanken är att exemplen i dessa samlingar

ska samlas in av användarna själva och efter en enklare granskning läggas till

samlingen. Ett förslag till struktur på de två exempelsamlingarna, Granskade

exempel och l Kunskapsutbytesexempel , presenteras i kapitel 6, Förslag till

vidare arbete . En huvudtanke med detta förslag är att göra informationen om

exempel lättillgänglig för användare.

En del menar att det behövs stöd i problembeskrivning och analys och med

hjälp av detta stöd få vägledning bland exemplen. Andra vill kunna gå direkt in i

exempelsamlingarna. I det senare fallet krävs då att de klarar av att analysera

problemsituationen på egen hand. Detta tyder på att exempelsamlingarna bör vara

så flexibla som möjligt. Det bör alltså dels finnas en möjlighet till att med hjälp av

Klots ledas in rätt i exempelsamlingen genom att ha fått stöd i problembeskriv-

ningen. Det bör även vara möjligt att söka sig fram i exempelsamlingen obero-

ende av Klots.

För att stimulera ett öppet utbyte mellan trafikingenjörema bör exempelsam-

lingama med exempel för kunskapsutbyte vara slutna för allmänheten. Detta är

väsentligt för att några missförstånd om exemplens karaktär ej skall uppstå och för

att trafikingenjörer på olika nivåer skall våga bidra med sina exempel. Exempel-

samlingar av helt officiell och expertgranskad karaktär bör givetvis vara helt

öppna för att stimulera alla intresserade att ta del av kunskapen.
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4 Typer av exempel

4.1 Platstyper

Exemplen kan vara lösningar för olika typer av platser i trafikmiljön och ta upp

delar av en lösning eller dess helhet. Enligt Vägverket, som har sektorsansvaret

för trafiksäkerheten, ska exemplen kopplas till den målbild över trafikmiljöns ut-

formning som den beskrivs i Säkrare trafikmiljö i tätort (1997) och som åter-

kommer i Lugna gatan! (Brandberg, Johansson, Gustafsson, 1998). Även an-

vändare efterfrågar exempel som hör hemma i olika hastighetsmiljöer av typen

som finns i målbilden. Vidare föreslås att exemplen ska vara uppdelade på kors-

ning och sträcka. En expert menar att trafikmängden är avgörande hur problemet

ska lösas och att det därför är bra med exempel på hur samma problem kan lösas

vid olika trafikmängder. En erfaren trafikingenjör menar att man även behöver

exempel på övergångar mellan olika gatutyper. Användare menar att man behöver

exempel för olika miljöer t.ex. olika karaktär på området och platstillgång i

vägrummet.

Flera användare, framförallt erfarna trafikingenjörer, menar att man har större

nytta av exempel på punktinsatser än på stora projekt eller lösningar. En av dem

sa att han har behov av punktexempel med detaljer eftersom han kan föreställa sig

helheten medan en mindre erfaren säger att man vill kunna gå från helhet till

punktåtgärder. Personer med praktisk kunskap av att bygga upp exempelsamlingar

förordar att man delar upp en helhetslösning i punktåtgärder men att det framgår

att det är en del av en helhet.

Ett par experter betonar också att ett trafiksäkerhetsproblem inte alltid löses

bäst med en fysisk åtgärd i trafikmiljön. En av dem menade att detta bör trafik-

ingenjören kunna komma fram till i den nödvändiga problemanalysen. Den andra

menade att man för att belysa detta kan låta exempel som inte bör lösas med

fysiska åtgärder ingå i exempelsamlingen.

4.2 Kostnadsnivå och storleksnivå

Vid val av vilka exempel som ska ingå i en exempelsamlig är ekonomin en viktig

faktor. I kommunerna har man vanligen inte så stora medel att röra sig med vilket

begränsar möjligheterna till trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder.

Flertalet trafikingenjörer och även experter efterfrågar exempel på billiga, bra

lösningar. Det finns även önskemål om att det ska finnas både mer påkostade hel-

hetslösningar och effektiva mindre kostsamma punktlösningar. En erfaren trafik-

ingenjör menade att exempel på stora projekt även kan användas genom att man

bryter ner det och använder sig av dellösningarna.

Experter och även trafikingenjörer menade att billiga lösningar kan vara bra för

det är funktionen som är det viktiga. Det fanns önskemål om att man i exemplen

klargör eller i alla fall diskutera vad som är kostnaden för att få en funktion och

vad som är kostnader för t.ex. estetik dvs. man vill attfunktion för en viss kostnad

framgår. Samtidigt ville man peka på att det är möjligt att göra billiga lösningar

som är estetiskt tilltalande. När kostnader för trafiksäkerhetsfunktion och estetik

diskuterades var det flera erfarna trafikingenjörer och experter som påpekade att
gestaltningen är av stor vikt i tätort samt att den är integrerad i funktionen och

dessutom ett ansvar för väghållaren. En expert menade att det är viktigt att det

finns detaljerad information kring kostnader i ett exempel så att man kan göra sin

egen bedömning för det är många faktorer som inverkar. Förutom funktion och
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estetik så måste man tänka på att dålig kvalitet ger höga drifts- och reinvesterings-

kostnader samt att fula lösningar ger svårigheter att få gehör för nya åtgärder.

4.3 Kvalitet och granskning

Den ideala exempelsamlingen innehåller en mycket stor mängd exempel som är

fullständigt vetenskapligt utvärderade. Trafikingenjörer efterfrågar att exemplen

ska vara utvärderade men menar samtidigt att de kan acceptera utvärderingar av

olika kvalitet under förutsättning att detta framgår. En erfaren trafikingenjör

menar att det finns väldigt få vetenskapligt utvärderade exempel eftersom kom-

munerna inte har medel till detta men att det samtidigt finns så stort kunnande i

många kommuner att det inte bör medföra några risker att återge goda erfaren-

heter bara man anger källan.

Enskilda experter ser dock stora risker i att exempel inte är utvärderade på

vetenskapliga grunder. Man menar att det är vikigt att när exempel är baserade

endast på goda erfarenheter måste detta framgå. Vidare anses det viktigt att det

kan spåras var erfarenheter kommer ifrån och om de vilar på vetenskapliga

grunder eller ej.

En annan av experterna menar att för att få en så komplett samling av exempel

som möjligt måste man fylla i de luckor som finns, bland de vetenskapligt veri-

fierade exemplen, med goda erfarenheter och bedömningar. I detta instämmer

också Vägverket eftersom deras önskemål är att så snabbt som möjligt göra det

möjligt för trafikingenjörema att använda nya, bättre trafiksäkerhetslösningar.

Vidare är man medveten om att man tar en risk eftersom en bedömning inte är

lika grundlig eller objektiv men samtidigt undviker man att misslyckanden

upprepas eller att goda erfarenheter förbises för att man inte känner till dem.

Vidare menar Vägverket liksom experter och användare att det måste framgå vem

som uttalar sig och det ska finnas kommentarer i de fall det inte handlar om veten-

skapliga belägg. En expert menar att exempel med kommentarer om vad som är

bra samt vad som skulle kunna gjorts bättre är användbara exempel eftersom

exempel från verkligheten vanligen innehåller felaktigheter.

Både erfarna trafikingenjörer och Vägverket menar att hastigheten är ett så

betydelsefullt mått på säkerhet att om man bara känner till den kan man uttala sig

om säkerhetseffekten av en åtgärd.

4.4 Diskussion kring exempeltyper

Nedan diskuteras framförallt utformningen av en exempelsamling som är tänkt att

passa in bland andra samlingar i gruppen Granskade exempel . Se kapitel 6,

Förslag på fortsatt arbete .

Vad det gäller platstyper finns det önskemål från flera håll att de ska kunna

kopplas till den målbild som beskrivs i Sälqare trafikmiljö i tätort . Detta doku-

ment innehåller en logisk struktur som även är rimlig för upplägget av en exem-

pelsamling. För Granskade exempel bör det inte vara några problem att koppla

exemplen till målbilden och inte heller för iKunskapsutbytesexempel i även om

man där kanske måste tillåta att kopplingen inte blir lika tydlig. Det finns också

synpunkter på att det är bra med exempel för olika trafikmängder, olika karaktär

på området och varierande platstillgång. Detta medför att man i Granskade

exempel inte bara ska täcka in de olika gatutyper som beskrivs i målbilden utan

även olika varianter av samma gatutyp men under olika förutsättningar. Målet är

att med hjälp av ett begränsat antal exempel täcka in alla gatutyper med olika för-
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utsättningar i Granskade exempel . I Kunskapsutbytesexempel , kommer man

inte att kunna styra för vilka gatutyper och förutsättningar användarna lägger till

exempel men troligen kommer det att naturligt bli en viss spridning samtidigt som

man kan ställa krav på beskrivningen av exemplet så att det där finns en koppling

till målbilden.

Flera personer förordar exemplet i form av punktinsatser eller delinsatser i en

större åtgärd. Samtidigt visar intervjuerna att det är viktigt att helheten framgår.

Eftersom exempelsamlingen i stor utsträckning troligen kommer att innehålla

punkt- eller dellösningar bör man tänka på att helheten tydligt framgår i

bakgrundbeskrivningen till exemplet.

Bra åtgärder till en lägre kostnad efterfrågas av både trafikingenjörer och

experter vilket med tanke på kommunernas begränsade medel bör läggas stor vikt

vid. Det finns också önskemål om att det i exemplet ska finnas information som

berör kostnaden så att trafikingenjörerna kan göra sin egen bedömning av

funktion, estetik och kvalitet vilket är ett mycket rimligt krav. Detta bör kunna

åstadkommas genom att dels beskriva åtgärden och dels ha någon form av illustra-

tion. Detta borde kunna gälla för både Granskade exempel och för Kunskaps-

utbytesexempel .

Den ideala exempelsamlingen skulle innehålla en mycket stor mängd full-

ständigt vetenskapligt utvärderade exempel. Men eftersom det i de flesta fall inte

sker någon vetenskaplig utvärdering så menar flera att man bör fylla i de luckor

som finns bland de vetenskapligt verifierande exemplen med goda erfarenheter

och bedömningar eller kommentarer av hög klass. Bedömningen menar man ska

innehålla kommentarer om vad som är bra i ett visst exempel och vad som skulle

kunna gjorts bättre. Detta är en beprövad metod som bör passa även i detta sam-

manhang. För de exempel som läggs in i Granskade exempel bör bedömningen

vara grundlig och utföras av personer kunniga på området. För exemplen som

läggs in i 3,Kunskapsutbytesexempel så passar troligen en enklare typ av gransk-

ning. Eftersom syftet med denna exempelsamling är att på ett enkelt sätt göra det

möjligt för personer att ta reda på vad som har byggts och kunna få information

om detta bör proceduren att för exempelinsamling göras så enkelt som möjligt.

Detta för att hålla exempelsamlingen levande.
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5 Exemplens informationsinnehåll och utformning
5.1 Informationsinnehåll och utformning
Det som efterfrågas vad det gäller informationsinnehåll och utformning av exemp-

len är en grundlig bakgrundsbeskrivning, syfte med genomförandet av åtgärden,

åtgärdsbeskrivning och effekter av åtgärden.

Bakgrunden vill trafikingenjörer och experter ska innehålla information så att

man kan gör en bedömning i vilken utsträckning åtgärden i exemplet är tillämp-

ningsbar på det problem man vill lösa. Vidare menar de att problemet måste vara

noggrant beskrivet liksom det som redan före åtgärden fungerade väl. Exemplen

ska innehålla en beskrivning av platsen i sin helhet. Man menar också att

områdets och gatans karaktär och funktion ska framgå liksom vilka trafikantslag

som finns, inklusive svaga grupper och fordon med särskilda krav samt flöden,

hastigheter och på vilka villkor olika trafikslag förekommer. Förutom detta menar

en expert att det är viktigt att speciella förhållanden, som tex. stora snömängder,

framgår. En bild i samband med bakgrundsbeskrivningen ansågs generellt inte

vara nödvändi g.

Målsättningen med åtgärden är viktig att beskriva menar flera experter. Vidare

menar man att det ska framgå vilken eller vilka trafikantgruppers problem man

vill lösa med åtgärden, vilkas situation man syftar till att förbättra och vilka som

man väljer att inte prioritera. Man menar även att det är viktigt att man får en upp-

fattning om vilken omfattningen åtgärden har på samma sätt som det i intervju-

erna uttalades (se 4.1 Platstyper) att man även om det handlade om punkt- eller

delåtgärder vill kunna skapa sig en helhetsbild av vad man gjort för att få en bättre

trafiksäkerhetssituation.

I åtgärdsbeskrivningen vill trafikingenjörerna ha en hög detaljeringsgrad. Man

vill gärna att det ska finnas exakta mått. Av enskilda trafikingenjörer efterfrågades

en måttsatt skiss, med motiveringen att i de fall mått inte anges försöker man ta

reda på dem genom kollegor. Även experter menar att eftersom detaljutform-

ningen ofta är viktig vill man att förutom mått också material anges. En annan

expert menade att varje mått som anges måste ha en motivering. Både experter

och trafikingenjörer menar att man vill ha information om kostnaden (se även

kapitel 4.2). En bild i form av foto, ritning eller skiss efterfrågas men det är inte

helt klart vilket man har bäst nytta av. Man vill även att det ska finnas information

som gör det möjligt att ta kontakt med en person som känner till exemplet.

Effekten av enåtgärd ska vara beskriven i positiva och negativa aspekter med

avseende på olika trafikantslag menar de flesta av de intervjuade. Effekten på

hastigheten, kapacitetsgräns, framkomlighet, flöde och tillgänglighet för de olika

trafikantslagen vill man ska framgå. Det finns också önskemål om olycksstatistik.

Hur olika trafikanter och andra berörda t.ex. boende och handel upplever åtgärden

vill man också veta för att kunna förbereda information i samband med ombygg-

naden och argument mot en eventuell negativ opinion. Man önskar även att effek-

ter som inte är trafiksäkerhetsrelaterade t.ex. utsläpp, buller och påverkan på drift

ingår. Det efterfrågas att effekterna är bedömda av erfarna personer och/eller att

det framgår på vad för grunder man uttalar sig om effekterna t.ex. anger metoder

eller personreferenser.

Det fanns önskemål om att exemplen ska ha ett någorlunda enhetligt utförande.

Det fanns också synpunkter på att man först i varje exempel har en bild och en in-

ledande summering. Personer med praktisk erfarenhet av uppbyggnad av exem-

pelsamlingar av detta slag menar att det är viktigt att man inte försöker lägga in
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för mycket information av administrativa skäl i exemplen. Istället bör man prio-

ritera kontaktinformation så att man enkelt kan komma i kontakt med den som

levererat exemplet för att erhålla olika typer av kompletterande material.

5.2 Diskussion kring informationsinnehåll och utformning

Nedan diskuteras framförallt exemplen i en exempelsamling som är tänkt att passa

in bland andra samlingar i gruppen Granskade exempel . Se kapitel 6, Förslag

på fortsatt arbete .

Både trafikingenjörer och experter har höga krav på bakgrundsbeskrivningen,

för det är utifrån denna man gör sin bedömning av om exemplet är relevant för det

egna problemet eller inte. Detta betyder att man bör vara noggrann med att det ska

finnas tillräckligt med information så att användaren kan skapa sig rätt bild av

situationen i exemplet. Önskemålen om att det ska finnas information om proble-

men och målsättningen dvs. vilka problem man vill lösa är en självklarhet. I bak-

grunden bör det också finnas uppgifter om allmänna förutsättningar, gatan och

områdets funktion och karaktär samt uppgifter om på vilka villkor olika trafikant-

slag förkommer, hastigheter och flöden. Dessa önskemål framfördes också av de

intervjuade. Bakgrunden är lika viktig för Granskade exempel som för Kun-

skapsutbytesexempel . Genom att ställa krav på en bra målsättningsbeskrivning

även för ° Kunskapsutbytesexempel ° kan man troligen undvika att inte så väl

genomtänkta exempel förekommer.

Beskrivningen av själva åtgärden ska vara i bild och text. Användarna vill att

den ska ha en hög detaljeringsgrad med måttangivelser. Experter menar att mått,

är användbara under förutsättning att det finns en motivering till dem och att

material bör framgå där det är viktigt för detaljutformningen. Samtidigt vill man

att kostnad ska anges samt uppgifter som gör det möjligt att bedöma den mot

funktion, estetik och kvalitet. Baserat på detta kan man säga att beskrivningen av

åtgärden bör innehålla text och bild så att man får en god uppfattning av hurden

är utförd, motiverade mått där det är relevant samt material i fall det har stor be-

tydelse för detaljutformning eller kostnad (förutsatt att denna anges). Materialin-

formationen kan man också låta framgå av enbild. Om kostnad ska anges måste

det finnas möjlighet att kommentera i fall det finns anledning att tro att detta inte

är en normal kostnad för en åtgärd av den typen t.ex. ovanligt höga leveranskost-

nader pga. ortens lokalisering. Det efterfrågades information om kontaktmöjlig-

heter om man är intresserad av mer uppgifter kring ett exempel. Detta är viktigt

framförallt i °,Kunskapsutbytesexempelii.

Effekten av åtgärden vill man ska beskrivas i negativa och positiva aspekter.

Det är dock inte bara att dela upp effekten i fördelar och nackdelar eftersom det

som är en fördel för ett trafikantslag mycket väl kan vara en nackdel för ett annat.

Istället ska man beskriva hur olika trafikanters och andra berördas situation på-

verkades och om detta skiljer sig från målsättningen. De intervjuade vill att

effekter på hastighet, framkomlighet, flöde, tillgänglighet, olyckor, drift, utsläpp

och buller ska ingå. Vad det gäller hastigheten så bör det vara ett krav att den har

mätts upp eftersom den har stor betydelse för trafiksäkerheten. Övriga effektmått
kommer troligtvis i de flesta fall inte att vara utvärderade. För Granskade

exempel ska man dock sträva efter att dessa och liknade variabler är kända samt

att exemplet är granskat och kommenterat. För ,,Kunskapsutbytesexempef, så kan
man tillåta enklare bedömningar under förutsättning att detta framgår. Det finns
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också Önskemål om att exemplen ska innehålla uppgifterom synpunkter från all-

mänheten.

Vad gäller utformningen av exemplen vill användaren gärna ha en viss enhet-

lighet vilket även är praktiskt ur administrativ synpunkt. Logiskt är att låta exemp-

len inledas med bakgrundsbeskrivning och målsättning för att sedan beskriva

själva åtgärden. Illustrationen till åtgärden ska inte ligga allt för sent i exemplet.

Sist placeras lämpligen effekterna av åtgärden. Om man jämför de två typerna av

exempel så kommer Granskade exempel att innehålla mer utförlig information

eftersom det kompletteras med kommentarer men i Övrigt är upplägget i stort sätt

detsamma. Det är dock väsenligt att det för användaren klart framgår om det

handlar den ena eller andra typen av exempel.
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6 Förslag på vidare arbete
Vi föreslår ett nästa projektsteg som syftar till att ta fram ett forum för praktiskt

användbara exempelsamlingar. Detta föreslås ha följ ande egenskaper:

Syftet skall vara både att tillhandahålla granskade exempel av officiell

karaktär och att stimulera ett erfarenhetsutbyte mellan trafikingenjörer (eller

motsvarande) på kommuner och Vägverksregioner.

Exempelsamlingama skall vara lätt åtkomliga på Internet och endast kräva en

webbläsare för såväl läsning som administration.

Exemplen skall vara klassificerade efter bl.a. typ av åtgärder, placering, has-

tighetsstandard, mm. De skall vara fritt sökbara. Exemplen skall helst ha en

illustration i form av foto eller skiss. Det skall dessutom finnas kontaktin-

formation så att man kan efterfråga mer information, t.ex. måttskisser.

Den skall vara indelad i ett antal avdelningar, t.ex. Exempel från projekt-

gruppen för säkra gångpassager , Exempel från VV Region sydöst , Kom-

munernas eget exempelutbyte . Varje avdelning skall ha en egen dokumenta-

tion av kvalitetskrav och kvalitetsprocedurer.

Olika användare skall svara för respektive avdelning och sj älva kunna lägga in

och underhålla information i sin exempelsamling. Inom varje exempelsamling

är man själv ansvarig för sin egen kvalitetsprocess, som bör redovisas i an-

slutning till samlingen.

Genom att ge kommentarer och ställa frågor kopplade till olika exempel skall

ett praktiskt inriktat erfarenhetsutbyte stimuleras.

Exempelsamlingen skall kunna användas fristående. Alternativt skall man

kunna få en koppling till exemplen när man gått igenom en Klotsanalys och

funnit att en viss åtgärdstyp kan vara lämplig.

Samordning skall ske med existerande projekt som sysslar med insamling av

exempel så att dessa kan dra nytta av plattformen för en ännu bredare sprid-

ning av sitt arbete.

För att få en sådan exempelsamling att fungera krävs även en organisation enligt

följande:

1.

14

Det bör finnas en styrgrupp som ansvarar för att ta fram riktlinjer för upp-

läggningen av exempel. Denna bör ha representanter för de viktigaste an-

vändarna av exempelsamlingama.

Initialt krävs ett arbete med att samla in en första uppsättning bra exempel.

Denna exempelsamling bör till sin sammansättning ha en god överensstäm-

melse med de åtgärder som finns i Klots.

Det krävs ett kunskapsmässigt ansvar för att hålla informationen levande och

uppdaterad. Detta borde kunna samordnas av Vägverket, Kommunförbundet

eller någon annan aktör med ett gott förtroendekapital i trafiksäkerhetsfrågor.

Det krävs även ett visst tekniskt stöd för support, drift och eventuell assistans

med inläsning av fotografier, åtminstone i ett inledningsskede.
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Bilaga 1
Sid 1 (1)

Vi arbetar just nu med en kort förstudie om möjligheten att koppla verkliga

exempel på trafiksäkerhetshöjande lösningar till Klots. Våra frågor handlar både

om vilka exempel som en användare skulle vilja få och vilka exempel som en an-

vändare skulle vilja ge till andra. Vår ansats är att vi både vill erbjuda bra,

granskade exempel och en möjlighet att utbyta exempel och erfarenheter mellan

Klotsanvändare i olika kommuner och regioner.'En möjlighet är att funktionen

skulle kunna erbjudas via Internet och kanske också innehålla andra möjligheter

till kunskapsutbyte.

Nedan är några frågor som vi vill diskutera:

1) Har ni under den senaste tiden haft behov av att studera exempel på vilka

lösningar som andra tagit fram?

2) Har ni i er kommun några bra/dåliga exempel som ni skulle kunna bidra med

för andra att lära sig av?

3) Vilka exempel skall finnas med i Klots? Typer, kriterier,

4) Vilken information skall exemplen innehålla och hur skall de struktureras och

sorteras?

5) Hur och när skall man hitta till exemplen i Klots och hur skall de vara

kopplade till övrig information?

6) Hur skall exemplen samlas in och hållas uppdaterade?

7) Hur kan exemplen användas som stöd för kunskapsutbyte?

Med vänlig hälsning

Lisa Herland, VTI

Björn Möller, Pitch AB
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