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Fallstudiemetodik för att belysa risker för cykel-bilolyckor i
korsningar

av Hans Erik Pettersson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

En fallstudiemetodik med syfte att finna åtgärder för att minska

risken för cykel- bilolyckor i korsningar skisseras. Metodiken

utgår från djupanalyser av inträffade olyckor i den aktuella

korsningen. Med utgångspunkt från de resultat djupanalysen givit

genomföres studier av normalbeteende i korsningen för att fast-

ställa huruvida de problem olycksstudien pekat på är av en sådan

omfattning att de motiverar att föreslagna åtgärdervidtages.
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A case study* methodologie to look at bicycle/car accidents at
road junctions.

by Hans Erik Pettersson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
8-581 01 LINKÖPING, Sweden

ABSTRACT

A case study methodology is sketched aiming to find measures to

be taken to lower the risk of bicycle/car accidents in road junc-

tions. The method starts with in-depth analyses of accidents that

have happened in the actual crossing. The result of this analysis

is used to decide which studies of normal road user behaviour

that ought to be done in order to show whether the problems sug-

gested in the accident analysis are of such importance that the

measures suggested by the accident analysis should be taken.
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Fallstudiemetodik för att belysa risker för cykel-bilolyckor i
korsningar

av Hans Erik Pettersson

Statens våg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Metodiken består av två huvuddelar. En del är en djupanalys av

olyckor som inträffat i den aktuella trafikmiljön och en andra

del består av studiet av normalbeteende i samma miljö. Den före-

slagna metodiken för olycksanalysen har i väsentliga drag hämtats

från den metodik som utarbetats i ett haveriundersökningsprojekt

som genomfördes av Försäkringsbranschens trafiksäkerhetskommitte

i Sverige i slutet av 70-talet. Denna metodik är av speciellt

intresse eftersom den i första hand är inriktad på händelseför-

-loppet före olyckan. Det är väsentligt när syftet är att få un-

derlag för olycksförebyggande åtgärder. Haveriundersökningar är

annars ofta inriktade mot skadeförebyggande åtgärder. I kapitel

2 nedan diskuteras problem som rör den traditionella statistiska*

olycksanalysens otillräcklighet när man önskar belysa mycket lo-

kala och snävt avgränsade trafiksäkerhetsproblem. Fallstudiemeto-

diken föreslås här som ett användbart komplement. I följande ka-

pitel presenteras först den olycksmodell som ligger till grund

för den metodik som presenteras i denna rapport. Vidare redovisas

en begreppslig referensram för att beskriva trafikantens kontroll

funktion i trafikprocessen. I kapitel 4 skisseras metodiken som

alltså omfattar olycksanalys kompletterad med studier av trafik-

och trafikantbeteende. I det avslutande kapitlet slutligen disku-

teras den nytta man skulle kunna ha av en eventuell nordisk sam-

ordning av verksamheten, och vilka krav en sådan samordning kan

komma att ställa.
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IV

A case study methodology to look at bicycle/car accidents at road
junctions.

by Hans Erik Pettersson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
3-581 01 LINKÖPING, Sweden

SUMMARY

This report presents a case study methodology that even though it

focuses on a special type of traffic situations, crossings, has

its origin in a methodology for multidisciplinary accident in-

vestigations. The methodology can be described in terms of two

main parts. The first one is an in-depth analysis of accidents

that have happened in the actual crossing, the second part is a

study of normal road user behaviour in the crossing. The method

suggested to be used in the accident analyses has in large parts

been taken from the methodology that was developed by the Insur-

ance Road Safety Committee, TRK, in Sweden in the late seven-

ties. This methodology is of special interest here as it concen-

trates on the pre crash phase. This is important when the scope

of the study is to get knowledge to be used in accident preven-

tion work. In-depth accident studies are otherwise often directed

towards injury prevention.

The shortcomings of traditional statistical analyses for local

and narrowly defined traffic safety problems are discussed in

part 2 of the report° The case study methodology is suggested as

a useful compliment. In the following part the accident genera-

ting model is presented, that is the foundation of the methodo-

logy suggested in this report. Thereafter you willfind a pre-

sentation of a frame of reference used to describe the road user

as an operator in the traffic system. In part the actual methodo-

logy is sketched. In the last part finally the utility of a coo-

peration among the Nordic countries is discussed as well as the

special demands of such a cooperation.
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l. BAKGRUND

Vi har alltför begränsad kunskap om relationerna mellan olika

trafiktekniska egenskaper i trafikmiljön och förekomsten av

olyckor för att kunna beskriva uppkomsten av olyckor med tradi-

tionella statistiska metoder på ett sådant sätt att det kan leda

till effektiva val av åtgärder.

Det ursprungliga uppdraget bakom det här presenterade arbetet var

att föreslå en haveriundersökningsmetod för beskrivning och ana-

lys av cykelolyckor i korsningar. Metoden skulle ge valid infor-

mation' om samband mellan olika trafikmiljöegenskaper och inträf-

fade olyckOr. Dessa samband skall sedan användas för att skapa

hypoteser som kan styra mer makroskopiska studier av trafikbete-

endet. Sådana studier är nödvändiga för att få den information

om problemens omfattning som krävs för att kunna fatta beslut om

eventuella åtgärder.

Metodiken skulle vara explorativ och inte hypotesprövande. Den

skulle dock vara så utformad att den kunde riktas mot en avgrän-

sad typ av olyckor i en bestämd trafikmiljö. De olyckor som i

första hand avsågs var bil-cykelolyckor i korsningar och då fram-

för allt korsningar där cykelväg dragits fram till eller igenom

korsningen.

I detta meddelande föreslås att man siktar mot en metodik som

inte i första hand ser den enskilda olyckan som forskningsobjekt

utan den aktuella trafikmiljön. I en sådan metodik ingår den för-

djupade olycksanalysen som en viktig del som samordnas med stu-

dier av normalt trafikantbeteende i den aktuella miljön. Tanken

är dock att det mikroskopiska explorativa perspektivet i möjlig-

aste mån skall bevaras.

Det är viktigt att konstatera att man i denna undersökning inte

är ute efter att förutsättningslöst söka efter möjliga olycks-

förebyggande åtgärder. Utgångspunkten är i stället att de åtgär-

der som är effektiva är av trafik- eller vägteknisk natur.
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Ambitionen blir med denna uppläggning att kunna beskriva händel-

seförloppet i en bil-cykelolycka i en bestämd typ av korsning på

ett sådant sätt att man kan peka på trafik» och/eller vägtekniska

egenskaper som skulle kunna förändras på ett sådant sätt att den»

na typ av olyckor inte inträffar igen i denna korsning eller anda

ra korsningar av liknande typ. Detta kräver att den förklaringm

smodell man utnyttjar för att styra datainsamling och analys be-

skriver trafiksituationen och det händelseförlopp som leder fram

till olyckan i termer av faktorer, vilka i första hand går att

påverka med väg- och trafiktekniska åtgärder.
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2. ETT GRUNDLÄGGANDE METODPROBLEM

2.1 Varför är makroperspektivet otillräckligt för att

belysa cykel-bilolyckor i korsningar?

I grova drag kan vi säga att olycksfallsforskning går så till att

man samlar information om de egenskaper - variabel värden - som

karaktäriserar de situationer i vilka olyckor inträffar och jäm-

för dessa egenskaper med dem som karaktäriserar situationer där

olyckor ej förekommer. - I situationen inkluderas även sådana

faktorer som tex inblandade trafikanter och fordon. - Syftet är

att finna sådana situationsSkiljande egenskaper som det är möjm

ligt att förändra på ett sådant sätt att antalet situationer som

leder till olyckor minskar?

Den statistiska olycksstudien arbetar med stora urval av trafik-

situationer - ofta är det fråga om totalstudier - . Detta ger

framför allt två viktiga vinster.

- Vi kan få information om hur de registrerade egenskaperna för-
delar sig i det totala trafiksystemet. Dettaaär väsentligt tex
för att kunna skatta den kvantitativa effekten av en föränd-
ring av engiven egenskap.

- Vi kan få information om hur stor del av en konstaterad egen-
skapsvariation som kan förväntas vara stabil över tid och obe-
roende av mät- och samplingfel.Till exempel: är skillnaden i
antal olyckor relativt antalet fordonspassager mellan fyrvägs-
korsningar med stor sekundärvägstrafik och sådana med liten
sekundärvägstrafik så stor att vi kan förvänta oss att finna
samma skillnad vid en upprepad registrering?

Två stora nackdelar med den statistiska olycksstudien är:

- Antalet situationsbeskrivande egenskaper som kan tas med i
undersökningen är förhållandevis begränsat, vilket gör att de
slutsatser undersökningen kan leda till är ytterst känsligt
för urvalet av egenskaper. I grunden kräver alltså den sta-
tistiska olycksstudien en kraftfull förklaringsmodell som kan
reducera antalet egenskaper av intresse till ett minimum.

- Antalet olyckor som ingår i undersökningen måste vara förhål-
landevis stort för att slutsatser om egenskapsfördelningar och
felvariation skall vara rimligaatt göra.
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En undersökning av cykelolyckor i korsningar drabbas hårt av båda

dessa nackdelar hos den olycksstatistiska undersökningsmetodiken.

Om olycksmaterialet skall få en sådan omfattning att en statist-

isk analys blirmeningsfull leder det till att variationen i ty"

pen av olyckor blir så stor att det med den kunskap vi har inte

är möjligt att konstruera den kraftfulla förklaringsmodell som

krävs.

I denna situation blir fallstudiemetodiken intressant eftersom

den dels inte är beroende av mängden olyckor som ingår i analy-

sen, dels därför att den kan arbeta med förhållandevis grova föra

klaringsmodeller.

 

202 Fallstudiemetodiken ett möjligt alternativ

Fallstudiemetodiken tillåter att man insamlar mycket stora data-

mängder om ett fåtal olyckor. Detta skall jämföras med den sta-

tistiska olycksundersökningen som av praktiska och ekonomiska

skäl endast tillåter att en begränsad datamängd insamlas från

varje olycka men i gengäld ger den oss möjlighet att få informa-

tion om stora mängder olyckor. Metoderna skiljer sig därmed åt

även i andra avseenden, exempelvis när det gäller tillvägagångs-

sätt samt möjligheter och metoder för att dra slutsatser.

Man kan frestas att tro att fallstudiemetodiken skulle tillåta

ett helt förutsättningslöst förhållningssätt till olyckan och

därmed tillåta en datainsamling som styrs av den individuella

olyckans karaktär och inte av en av den aktuella olyckan obero-

ende modell över hur olyckor uppkommer. Dvs datainsamling skulle

vara helt oberoende av den analysmodell man avser att använda.

Data skulle representera fakta i målet och analysen ett sätt att

strukturera dessa fakta på ett sådant sätt att olyckans orsaker

och förlopp blir begripliga° Lite eftertanke visar dock att detta

inte är ett rimligt sätt att se på datainsamlingen.

När vi samlar information om omvärlden det må vara i vetenskap-

liga sammanhang eller ej, så styrs vårt informationssökande av
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mål, dvs vi söker information för att vi önskar åstadkomma något,

och av hypoteser om vilken information vi behöver för att nå des-

sa mål. Ofta är såväl målen som hypoteserna outtalade kanske tom

4 omedvetna. I en forskningssituation är det inte våra personliga

motiv och förutfattade meningar utan ett vetenskapligt eller samr

hälleligt kunSkapsbehov och rationella - på tidigare forskning

grundade - överväganden om vilka data som krävs, som skall styra

datainsamling och analys. Det är då viktigt att dessa mål och

hypoteser uttryckes så klart som möjligt, eller åtminstone att

typen av data som skall insamlas specificeras på ett sådant sätt

att motiv och hypoteser kan rekonstrueras.

Det till synes förutsättningslösa i fallstudiemetodiken beror

., alltså inte på en faktisk förutsättningslöshet utan på att en

stor mängd olika typer av data kan insamlas och att därmed en

stor mängd hypoteser kan tillåtas styra datainsamlingen. När vi

här talar om den olycksmodell som styr datainsamlingen avses den

totala mängden av hypoteser om.olyckors uppkomst som är relevanta

för målet för vår undersökning och som vi låtit påverka vårt ur-

val av data. Har vi god kunskap att utgå ifrån eller ett snävt

specificerat mål för undersökningen kan vi arbeta med få hypo-

teser och en begränsad mängd data vilket gör en statistisk meto-

dik för olycksanalys möjlig att använda. Ett exempel på ensådan

frågeställning. är: Vilken effekt på olycksfrekvenseh skulle en

generell sänkning av högsta tillåtna hastighet till 70 km/h få på

de vägar som i dag har 90 km/h? Mer begränsad kunskap och/eller

mål av en mer explorativ karaktär kräver fler och vidare hypo-

teser och därmed många typer av data. Till exempel: Vilka väg-

tekniska åtgärder skulle kunna ha positiva effekter på cykel-

olyckor i korsningar?

Fallstudien är deskriptiv till sin karaktär. Den ger god informa-

tion om.det undersökta fallet men erbjuder inga formella möjlig-

heter att generalisera de fynd man gör. Detta är dock inte det

samma som att generaliseringar inte kan göras, men i stället för

att förlita sig på en statistisk modell tvingas man föra rimlig-

hetsresonemang.
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Fallstudiemetodiken är mycket känslig för subjektiva värderingar.

från datainsamlare och dataanalytiker men det finns metoder för

att åtminstone begränsa det subjektiva inflytandet. Risken med

detta subjektiva inflytande måste dock alltid tas i beaktande då

man drar slutsatser om åtgärder utifrån erhållna resultat. Den

trots allt till stor del kontrollerbara risken med det subjektiva

inflytandet skall också vägas mot alternativet sam ofta är att

man tvingas avstå från empiriskt grundad kunskap och att i stål-

let vidtaga åtgärder enbart grundade på mer eller mindre vilda

gissningar.

2.3 Kan beslut om åtgärd byggas på resultatet av den för»

djupade fallstudien?

 

Den fördjupade olycksstudien - fallstudien - ger givetvis endast

en beskrivning av den individuella olyckan och slutsatserna rör

vad som skulle kunna ha gjorts för att just denna olycka inte

skulle ha inträffat. Problemet är att vi ej kan säga något om i-

vilken utsträckning de egenskaper som karaktäriserade olycks-

situationen är unika för den undersökta olyckan eller är så all-

mänt förekommande att de lönar sig att åtgärda. Om man har ett

stort olycksmaterial att arbeta med torde det bästa sättet att

lösa detta problem vara att genomföra en statistisk olycksstudie

där man låter fallstudien styra urvalet av egenskaper som stu-

dien skall belyser Som vi redan konstaterat är detta inte aktu-

ellt när det gäller bilmcykelolyckor i korSningar.

Ett annat sätt att belysa frågan om generell giltighet är att

låta de fynd som gjorts i samband med en fördjupad analys aven

olycka styra en undersökning av egenskaper som karaktäriserar

trafiken på den plats där olyckan inträffat. Den förklaringsmou

dell som ligger bakom ett sådant tillvägagångssätt innebär att

man betraktar olyckor inte som förorsakade av en enstaka egenskap

utan somresultatet av ett egenskapsmönster som karaktäriserar en

situation där förändringen av en del av detta mönster är till-

räcklig för att olyckan ej skall inträffa.
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Ex. En bilist närmar sig en fyrvägskorsning där han avser att

svänga till vänster. Bilisten ser ett mötande fordon på ett sån

dant avstånd att det inte är självklart att han kan genomföra

vänstersvängen före mötet. Han bedömer att han hinner svänga in-

nan det mötande fordonet når fram till korsningen. Han genomför

vänstersvängen och kolliderar med en cyklist som färdas på cykel-

banan i samma riktning som det mötande fordonet (se fig. 1).

 

    

   

 

   

   

 

HolliSionspunkt I Cgkiisten
ax M,

a
'\ | f//
\ xR* L

3' _Ei_

______ ____

H 1 T
7/ xx

//P l \.
x

Den uänstersmüngande I Den'mötande bilisten
bilisten I

I

Figur 1. Förklarande skiss till exempelolyckan ovan.

Vi genomför en fördjupad analys - en fallstudie - av denna

olycka. Det visar sig att bilisten inte var medveten om att

cykeltrafik hade tillgång till en separat cykelbana när de passe-

rade denna korsning. I den stressade situationen registrerar bi-

listen att tidluckan till det mötande fordonet är i minsta laget

och att det inte förekommer några andra hinder för hans manöver

på den väg han kör. I en mindre stressad situation skulle bilis-

ten troligen även hunnit avläsa trafikmiljön längre fram varvid

han skulle ha upptäckt cyklisten. Man kan fråga sig om han hade

väntat med sin manöver om han känt till att cykeltrafiken fördes

på en separat cykelbana.
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Det är rimligt att se denna olycka som resultatet av en mängd

faktorer tex att de två bilarna och cyklisten passerar korsningen

så nära varandra i tiden, bilistens okunnighet om hur cykeltrafim

ken förs genom korsningen osv ändrar vi situationen genom att tex

ta bort det mötande fordonet så skulle antagligen olyckan ej in»

träffate Detsamma gäller troligen om vi förändrade bilförarens

kunskap om hur cykeltrafiken fördes genom korsningen. Skillnaden

är att den senare faktorn är något vi kan åtgärda. Om det skall

vara meningsfullt med åtgärder för att förbättra bilisters upp-

fattning om hur cykeltrafiken förs igenom denna och liknande ty-

per av korsningar krävs dock att det inte endast är vår olycks-

förare som har denna kunskapsbrist. Vilken kunskap bilister, sam

passerar denna korsning, har i detta avseende låter sig ju fakt-

iskt undersökas.

Idén är alltså att låta en eller flera fördjupade studier av bil-

cykelolyckor i en korsning styra den information om trafiken och

trafikanterna man inhämtar med hjälp av observations- och inter-

vjustudier. Detta gör att den modell man använder för att styra

den fördjupade olycksstudien - förutom att ta hänsyn till att

studien syftar till att finna väg och°trafiktekniska åtgärder ;

skall utformas så att resultatet kan följas upp genom studiet av

normalbeteende i korsningen.
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3. BEGREPPSLIG REFERENSRAM FÖR STRUKTURERING AV DATAIN-

SAMLING OCH ANALYS

3.1 Grundläggande olycksmodell

Trafiken betraktas här som ett system vars huvudkomponenter ut-

görs av trafikanter, fordon och väg- och trafik-miljö. Olyckor

betraktas som resultatet av ett sammanbrott i samspelet mellan de

tre komponenterna. Hur samspelet mellan komponenterna gestaltar

sig bestämmes av en uppsättning egenskaper som karaktäriserar

komponenterna och av relationerna mellan dessa egenskaper. Exem-

pel: En bilförare karaktäriSeras vid ett tillfälle bland annat av

att han har bråttom, för att detta skall resultera i att han ock-

så håller en hög hastighet krävs vissa bestämda egenskaper hos'

det fordon han kör och hos den vägmiljö han passerar och eftersom

det är föraren som fungerar som operatör eller samordnare av de

olika egenskaperna måste han avgöra vilken hastighet fordon och

vägmiljö tillåter honom att hålla. Låt oss säga att den aktuella

trafikmiljön bland mycket annat karaktäriseras av att det före-

kommer en korsande cykelväg som är försedd med en cykelgrind och

att sikten från bilvägen in mot cykelvägen är skymd av en hög

häck osv. Allt detta är egenskaper som faktiskt borde påverka

bilförarens val av hastighet. Låt oss vidare säga att det kommer

en tonåring cyklande på cykelvägen, att man om man tar ut en

sväng på gräsmattan vid sidan om cykelvägen kan passera cykel-

'grinden utan att stiga av och med förhållandevis hög hastighet,

vilket vår tonåring gör. Låt oss slutligen anta att bilist och

tonåring inträffar samtidigt i korsningen och en olycka blir

följden.

Enligt den olycksmodell vi arbetar med här är det inte menings-

fullt att säga att olyckan berodde på att bilföraren körde för

fort, att häcken skymde sikten, att cykelgrinden var felkonstru-

erad osv. Häcken har ju stått där under lång tid och det har hun-

nit passera åtskilliga cyklister och bilister genom korsningen

utan att några olyckor inträffat. Vi betraktar i stället olyckan

som.ett resultat av det egenskapsmönster hos systemets olika kom-

ponenter som låg bakom systemsammanbrottet, se figur 2. Föränd-
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ringen av en enstaka egenskap i detta mönster skulle som regel ha

varit tillräcklig? för att olyckan skulle ha undvikits, men det

viktiga är att olyckan skulle ha kunnat förhindras genom föränd=

ring av enav flera olika egenskaper. Dvs olyckan skulle ha kun-

nat undvikas om föraren haft mindre bråttom, eller om cykelgrinw

den haft en bättre konstruktion eller om häcken varit lägre osv.

En fördel med detta synsätt är att det fokuserar intresset mot

åtgärdbara egenskaper i systemet samtidigt som man kan upprätt-

hålla en systemsyn som förhindrar ett alltför statiskt synsätt.
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Denna olycksmodell visar vidare på möjligheten att via djupanaly-

ser av inträffade olyckor styra datainsamlingen i en undersökning

av normal trafik i syfte att finna effektiva åtgärder, de olika

komponentegenskaperna låter sig ju studeras även om de inte före-

kommer i ett egenskapsmönster som leder till en olycka._

I den grova referensram för att beskriva uppkomsten av trafik-

olyckor som återges i figur 2 skiljer vi på två kategorier av

egenskaper generella och situationsbundna. Denna uppdelning görs

för att peka på vilka typer av studier och åtgärder som kan tänk-

as initieras via en fördjupad olycksstudie - fallstudie - av den

typ som här avses. Med generella trafikantegenskaper avses tex

karaktäristika i människors sätt att söka information i trafik-

miljön, kunskap om trafik och trafikregler osv. Med situations-

bundna menas sådana som trafikantens vakenhetsnivå, kännedom om

den vägmiljö där olyckan inträffade osv. Generella vägmiljöegen-

skaper är t ex väggeometri, siktbegränsningar på grund av sido-

vegitation, medan väglag och siktförhållanden är situationsbund-

na. Av detta framgår att de generella egenskaperna som.karakteri-

serat en olyckssituation på ett helt annat sätt är möjliga att

studera i normal trafik än vad de situationsbundna egenskaperna

år. Som regel är de generella egenskaperna även möjliga att för-

ändra via systematiska åtgärder på ett annat sätt än vad de situ-

ationsbundna egenskaperna är. Det är alltså de generella egen-

skaperna vi vill komma åt, men ofta krävs det en kunskap om de

situationsbundna egenskaperna för att de generella egenskapernas

betydelse för uppkomsten av olyckor skall framgå. Så vitt jag

förstår är det endast fallstudien som erbjuder en möjlighet att

belysa samspelet mellan dessa situationsbundna respektive gene-

rella egenskaper.

Enligt figur 2 kan trafiksituationen ge tre möjliga utfall, nor-

mal trafik, konflikt eller olyckor. Man kan fråga sig hur kon-

flikter kan vara möjliga inom ramen för ovan skisserade olycks-

modell. Enligt modellen har vi ju antingen ett egenskapsmönster

som resulterar i en olycka eller ocksåett som resulterar i nor-

mal trafik, något mellanting finns ju egentligen inte. Samtidigt

vet vi ju att konflikter är en realitet. Konfliktbegreppet blir

VTI MEDDELANDE 611



12

meningsfullt först då .vi lägger en tidsdimmension på beskriv»

ningen av trafiksituationen. En trafiksituation utvecklas över en:

tidsperiod och i de krav på handling som ställs påtrafikanterna

av det aktuella egenskapsmönstret ligger ett krav på koordinering

av de åtgärder man ska vidta över tid. En olycka är resultatet av

att trafikanten inte vidtagit de åtgärder som situationens egen-

skapsmönster kräver. Vid ett tillbud vidtar trafikanten visser-

ligen erforderliga åtgärder men med en alltför liten tidsmarginal

i förhållande till den spridning i trafikanters reaktionstid som

man har att räkna med.

En fördjupad olycksstudiekan initiera såväl systematiska studier

av olika mer eller mindre avgränsade egenskaper i den trafikmiljö

där olyckan inträffat som riktade tillbudsstudiero Skillnaden är

att i det förra fallet är man intresserad av förekomsten av någon

eller några åtgärdbara egenskaperi den aktuella trafiksituatio-

nen, medan man i det senare fallet är intresserad av förekomsten

av ett visst egenskaps- eller interaktionsmönster. Den systemat-

iska studien av egenskaper hos den normala trafiken i den olycks-

drabbade trafikmiljön är inriktad mot kvalitativa aspekter hos

det aktuella säkerhetsproblemet, medan tillbudsstudien är använd-

bar om man i första hand önskar belysa problemets omfattning.

3.2 ' Begreppslig referensram för beskrivning av den infor-

mationsprocess trafikanten svarar för

Som framgår av ovan beskrivna olycksmodell betraktas trafikanten

som den kontrollerande operatören i systemet. Trafikanten skall

agera så att samspelet mellan de olika komponenterna anpassas

till de egenskaper som karaktäriserar dem - inklusive de egen-

skaper som karaktäriserar trafikanten själv. Man kan säga att

olyckor är resultatet av ett sammanbrott i denna kontrollfunk-

tion. Rent fysiskt och motoriskt torde kontrolluppgiften vara

bagatellartad medan de krav på informationshantering som uppgif-

ten ställer ofta kan antas vara omfattande. De flesta av de

olycksförebyggande åtgärder man kan tänka sig att vidta är sådana

som på ett eller annat sätt påverkar trafikanternas möjlighet att
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klara av de krav på informationshantering som trafiken ställer.

Det kan därför vara fruktbart att beskriva trafikantens kontroll-

funktion i termer av hans informationshantering. I figur 3 pre-

senteras en schematisk beskrivning av denna informationsprocess.

Ett grundläggande antagande bakom den begreppsliga referensram

som presenteras i figur 3 är att trafikanten inte tar kalkylerade

risker att råka ut för trafikolyckor. I det fall en trafikant har

tillgång till den information som krävs så kommer han att agera

så att olyckan undviks. Därav följer att varje olycka betraktas

som resultatet av ett informationsbortfall i den informations-

process som trafikanten svarar för.

Det dynamiska förloppet vid exempelvis bilkörning återges med

I utgångspunkt i den interaktion som sker mellan trafikant, fordon

samt väg- ochtrafikmiljön vilket resulterar i en trafiksitua-

tion. Informationen från denna till trafikanten påverkas i ett

första

filter,

information

steg av de förhållanden som här sammanfattats i mekaniskt

dvs faktorer hos fordon respektive väg och trafikmiljön.

Den

inrymmes i "perceptuellt filter". Detta kan i sin tur beskrivas i

termer av sensoriska begränsningar och uppmärksamhet, vilken i

sin tur påverkas av motivation, fysiologiska förutsättningar och

den återkoppling som följer av en tidigare åtgärd. Det sista ste-

get utgörs utgörs av det som här kallats kognitivt filter och

vars funktion styrs av en förväntan baserad på bla a trafikantens

erfarenhet och trafikantens tolkning, beslut och åtgärd i närmast

föregående situation. Den information som trafikanten erhåller

och tar hänsyn till ligger via en perceptuell strukturering -

påverkad av förväntan och beteendemål - till grund för den upp-

levelse av trafiksituationen varpå trafikanten grundar sitt be-

slut om åtgärd.
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4. METODIK

Detaljerna i en metodik för att undersöka olyckor och trafikant-

beteenden i enskilda korsningar måste givetvis specificeras då

man väl bestämt sig för att genomföra en studie. Nedan skisseras

de tänkta principerna för metoden och exempel på hur detaljerna

kan lösas.

Den metodik som föreslås består alltså av två delar dels en

olycksanalysdel av fallstudiekaraktår, dels av denna analys styr-

da studier av trafik och trafikantbeteende på den plats där

olyckan inträffat.

4.1 Studieobjekt

 

Studieobjektet för denna metodik är som tidigare nämnts egent-

ligen inte den enskilda olyckshändelsen utan den trafikmiljö där

olyckan inträffat.

Ett viktigt kriterium för att en trafikmiljö skall vara av in-

tresse som studieobjekt är dock givetvis att den drabbats av åt-

minstone en olycka - helst bör det vara fler. I detta fall skall

det dessutom vara fråga om en olycka där en cyklist och en bilist

varit inblandade. Vidare måste man ställa krav på närolyckan

inträffat. Om vi bortser från den information polisutredningen

och de direkta observationerna av den aktuella miljön kan ge så

är vi helt hänvisade till intervjuer med inblandade trafikanter.

Detta förutsätter att inte allt för lång tid förflutit från det

att olyckan inträffat till dess att intervjun genomföres. En av-

vägning måste göras mellan detta krav och möjligheten att över

huvud taget finna olycksdrabbade miljöer som är av intresse för

studien.

Det är vidare önskvärt att kunna specificera trafikmiljön ytter-

ligare genom att tex kunna ange vilka trafiktekniska lösningar

för att föra cykeltrafiken genom korsningarna som skall gälla för

att de skall ingå i studien.
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Ett inte oväsentligt problem vid val av vilken typ av trafikmiljö

man skall inrikta sig på är möjligheterna att få information om

var vi finner platser av denna typ som drabbats av olyckor inom

ett rimligt tidsavstånd. Om vi nöjer oss med att det är en kors-W

ning där en cykel-bilolycka inträffat under det senaste året är

problemet säkert överkomligt, men hur ser möjligheterna ut om vi

önskar se på fyrvägskorsningar där cykeltrafiken förs på cykel-

bana genom korsningen i minst två riktningar.

Oavsett vilka typer av korsningar man nu väljer och vilka Övriga

krav man ställer för att en korsning skall vara av intresse är

det viktigt att man på ett otvetydigt sätt specificerar vilka

kriterier som gäller för att_korsningen skall ingå i undersök-

ningen. Detta är viktigt för det första för att man i det fall

undersökningen drives av flera grupper i flera nordiska länder

skall vara helt överens om vilka studieobjekt som ingår i under-

sökningen, för det andra för att de institutioner - tex polis

eller kommuner - som skall lämna information om var studieobjek-

ten finns skall vara på det klara med vilka studieobjekten är.

4.2 Olycksanalys

 

4.201 Datainsamling

Datainsamlingen struktureras och styrs av checklistor avseende

trafikant-, väg- och trafikmiljö- respektive fordonskomponenten.

Till skillnad från de haveriundersökningar som arbetar med en hög

larmberedskap behöver man med den metodik vi här skisserar inte

arbeta under någon tidspress, och det torde som regel inte vara

något stort problem om.man i efterhand skulle finna att man be-

höver komplettera data. Lika fullt är det rimligen mest ekono-

miskt om omfattningen av den kompletterande datainsamlingen mini-

meras. För att åstadkomma detta föreslås att datainsamlingen sker

enligt följande ordning.

- Intervjuaren orienterar sig på olycksplatsen i det fall inter-
vjuerna med de inblandade inte kan genomföras där.
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- Intervjuerna med inblandade trafikanter genomföres.

- En preliminär analys genomföres för att fastställa på vilket
sätt de checklistor som styr den fordonstekniska och vägtek-
niska datainsamlingen måste kompletteras för att belysa den

aktuella olyckan.

- Den vägtekniska och fordonstekniska datainsamlingen genom-
föres.

- Insamlade data analyseras och resultatet granskas kritiskt av
den samlade expertgruppen - beteendevetare, vägtekniker och
fordonstekniker. Eventuellt behov av ytterligare data fast-
ställes. -

- Vid behov genomförs en kompletterande datainsamling.

- Analysen fullföljes och rapporteras.

Som vi tidigare framhållit är någon förutsättningslös datainsam-

ling inte möjlig att genomföra. I stället bör strategin vara att

man så tydligt som möjligt formulerar de utgångspunkter man har

och låter detta styra datainsamling och analys. Ett viktigt medel

för att åstadkomma dennastrukturerade datainsamling är att arbe-

ta utifrån checklistor som definierar en minsta mängd information

som. alltid skall insamlas. Förutom att detta garanterar att man

alltid har tillgång till en viss minsta datamängd så förhindrar

det att datainsamlingen kommer att styras avtillfälliga hug-

skott, fördomar och förstaintryck som datainsamlaren kan antas

_få. Av liknande orsak, nämligen ambitionen att först verkligen

pröva den modell för datainsamling och analys som man valt innan

man börjar förändra den bör man inte ta del av polisens utredning

förrän tidigast efter det att analysen genomförts.

Man kan tänka sig att arbeta med flera nivåer av checklistor be-

roende på om man avser att undersöka flera kategorier av studie-

objekt. Detta innebär att man har en uppsättning checklistor för

vardera trafikant, vägmiljö och fordon som alltid användes vid

undersökning av cykel-bil-olyckorna och att man sen har komplet-

terande checklistor som varierar beroende på typ av korsning där

olyckan inträffat.

Det skall slutligen betonas att idén bakom fallstudietekniken

naturligtvis är att utnyttja möjligheten till en bred datainsam-
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ling och att man skall ta vara på varje idé som man får under

utredningens gång. Den hårt strukturerade delen av datainsam-

lingen är endast till för att garantera att minimibehovet av data

tillfredsställs.

4.2.2 Trafikanter

I möjligaste mån bör intervjun med inblandade trafikanter genom-

föras i anslutning till olycksplatsen , dels för att underlätta

för trafikanten att komma ihåg vad som inträffat , dels för att

ge trafikanten möjlighet att direkt hänvisa till bestämda refe-

renspunkter i trafikmiljön.

I de fall man ej kan genomföra intervjun på olycksplatsen kan det

underlätta trafikantens möjlighet att komma ihåg vad som inträf-

fat om intervjuaren kan visa fotografier och ritningar från

olycksplatsen. Det är dock viktigt att denna typ av material vi-

sas först efter det att de inblandade återgivet vad de spontant

kommer ihåg eftersom man givetvis måste värdera spontana hågkoms-

ter annorlunda än sådant som.man mins först efter det att man

blivit hjälpt på traven. Man kommer i intervjuerna med de inblan-

dade även att muntligt tvingas hjälpa dem.att minnas och även här

är det viktigt att hålla isär spontana hågkomster och sådana man

fått hjälp med. Det är viktigt att noga tänka igenom hur denna

minneshjälp till de inblandade skall utformas eftersom risken för

att intervjuaren påverkar den intervjuade genom de förväntningar

han har på vad som inträffat är uppenbar. Någon typ av standardi-

serat förfarande bör eftersträvas.

Vi föreslår att man i stort utformar intervjun med de inblandade

enligt samma struktur som den intervju som utformats och använts

i den tidigare nämnda svenska undersökningen (TRK 1978). De två

övergripande frågor som intervjun skall besvara är för det första

vilka egenskaper karaktäriserar den inblandade trafikanten och

för det andra hur uppfattade man det händelseförlopp som ledde

fram till olyckan.
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Det är viktigt att den intervjuade i en introduktion får helt

klart för sig vilket syfte intervjun och hela studien har. Even-

tuella missförstånd här kan vara förödande eftersom allmänhetens

förväntningar på varför man intresserar sig för en olycka ofta är

knutna till ansvarsfrågan.

Vi är intresserade av de egenskaper som karaktäriserar trafikan-

ten relativt hans förmåga att hantera information i trafiken i

enlighet med den i figur 3 återgivna trafikantmodellen. Denna del

av intervjun kan och bör vara hårt strukturerad dvs frågorna är

på förhand formulerade i en checklista och man bör likaså på för-

hand ha tänkt igenom hur man skall formulera sig för att få den

intervjuade att förtydliga sig i händelse av ofullständiga svar.

Det är tre huvudgrupper av egenskaper som skall kartläggas i in-

tervjun.

- Erfarenhet: tex frågor om ålder, körkortsålder, hur ofta har
man passerat olycksplatsen, hur van man är vid sitt fordon

v osv. ,

- Uppmärksamhet och förväntan: tex frågor somrör sömn, alkohol
och farmaka, vad hade man sysslat med under dagen innan
olyckan inträffade, anser man att den plats där'olyckan in-
träffade är speciellt krävande för trafikanten osv. -

- Motivation: tex frågor som rör målet för resan, vad skulle man
ha gjort vid framkomsten osv.

Den del av intervjun som rör själva olyckan måste givetvis ha en

mer öppen karaktär. Ett problem.här är att en olycksdrabbad tra-

fikant kanske i första hand tänker på ansvarsfrågan när man ber

honom.beskriva vad som inträffat. För att förhindra detta och för

att ge trafikanten en mer analytisk och för en förståelse av in-

formationsprocessen mer relevant inriktning av sin beskrivning

disponeras denna del av intervjun på följande sätt.

Trafikanten ombedes till att börja med bortse ifrån hur själva

olyckan gick till för att i stället beskriva trafiksituationen så

som han uppfattade den omedelbart innan han insåg att en olycka

höll på att inträffa. Trafikanten uppmanas rita en skiss av den

korsning där olyckan inträffat, markera sin egen och medtrafi-
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kanternas positioner, rita in eventuella trafikanordningar och

vägmarkeringar osv.

Den skiss som trafikanten gjort kopieras i två exemplar tex via

karbonpapper. Denuförsta kopian får trafikanten därefter använda

för att beskriva och rita in hur han tolkade den situation han

just beskrivit. Vad trodde han skulle inträffa, hur avsåg han att

passera platsen, hur trodde han att medtrafikanterna skulle pas-

sera OSV .

.Den andra kopian slutligen får trafikanten ta till utgångspunkt

för att beskriva- och rita in vad som faktiskt inträffade dvs

själva olyckan.

Dessa tre avsnitt i intervjun är att betrakta som helt Öppna in-

tervjufrågor dvs trafikanten väljer själv hur han skall disponera

sin framställning inom ramen för vad intervjuaren uppmanat honom

att beskriva. Metoden ställer förhållandevis stora krav på så väl

framställningskonst' som minne. Detta gör det nödvändigt för in-

tervjuaren att hjälpa till genom att ställa kompletterande frågor

i anslutning till var och en av de tre beskrivningarna. Dessa

kompletterande frågor sker i första hand i enlighet med checklis-

tor som beskriver vad som rimligen bör finnas med i respektive

beskrivning, dvs saknas tex en uppgift om vilken hastighet man

hållit eller vilken hastighet man uppskattat att en medtrafikant

haft så ställer intervjuaren en direkt fråga om detta. Förutom

denna mer strukturerade komplettering av beskrivningarna får man

räkna med att intervjuaren blir tvungen att ställa kompletterande

frågor som är beroende av den unika situationen eller helt enkelt

på att intervjuaren inte begriper vad den intervjuade säger eller

ritar. Det viktiga är att man hela tiden håller reda på vilken

information som lämnas spontant och vilken man får på begäran

eftersom dessa informationer skall värderas på olika sätt.
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4.2.3: Väg- och trafikmiljö

Data rörande väg och trafikimiljön utgörs dels av en generell

beskrivning av egenskaper som karaktäriserar den trafikmiljö där

olyckan inträffat ,dels av en beskrivning av de förhållanden som

rådde vid olyckstillfället.

Den generella väg- och trafikmiljöbeskrivningen centreras rim-

ligen kring en skalenlig planskiss över den aktuella korsningen

på vilken vägmarkeringar och trafikanordningar ritas in. Eventu-

ella fasta sikthinder markeras och relevanta siktsträckor mäts

in. Information om flödet i samtliga trafikströmmar såväl för

motorfordonstrafiken som.för cykeltrafiken inskaffas. Om möjligt

genomförs även registreringar av motorfordonshastigheten i rele-

vanta trafikströmmar.

En allmän karaktäristik av den trafibmiljö som.trafikanterna pas-

serat strax innan de nådde fram till den korsning där olyckan

inträffade bör ges i den generella väg- och trafikmiljöbeskriv-

ningen. Detta är viktigt eftersom trafikantens förväntningar på

funktionella egenskaper i en korsning rimligen i stor utsträck-

ning är beroende av hans uppfattning av den omgivande vägmiljön.

Exempel: I en korsning utanför tättbebyggt område är det rimligt

att bilisterna har en större förväntan på att stöta på en kors-

ande cykelbana i samband med avsväng om.cykelbanan gått parall-

ellt med vägen och synligt över en längre sträcka jämfört med om

cykelvägen dolts av skog ända fram till korsningen.

För att fastställa de speciella egenskaper som karaktäriserade

trafikmiljön i samband med olyckan krävs givetvis ett visst de-

tektivarbete när man inte har möjlighet att inspektera olycks-

platsen förrän veckor kanske månader efter den inträffade olyck-

an. Man bör dock vinnlägga sig om att i möjligaste mån fastställa

sådana faktorer som väderlek och väglag oberoende av de av tra-

fikanterna lämnade uppgifterna eftersom detta skapar en möjlighet

att kontrollera kvalitén på trafikanternas beskrivningar.
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En skalenlig planskiss bör slutligen upprättas där man kan ange

inmätta, av trafikanten i trafikmiljön markerade punkter, som kan

vara väsentliga för förståelsen av olycksförloppet. Det kan röra

sig om den exakta platsen för kollisionen, egen position och med"

trafikanters position vid det till fälle då man insåg att olyckan

var oundviklig osv. Detta är givetvis endast möjligt i den mån

trafikantintervjun genomförts på platsen för olyckan.

4.2.4 Fordon

Det meningsfulla med en speciella fordonsteknisk datainsamlig

utöver vad man skulle kunna få fram genom en direkt utfrågning av

trafikanterna är tveksam dels beroende på den tid som kan antas

förflyta mellan olyckstillfället och undersökningstillfället,

dels beroende på undersökningens inriktning mot i första hand

trafiktekniska åtgärder.

4.2.5 Analys

Data analyseras med utgångspunkt från den i figur 3 beskrivna

informationsprocessmodellen med avseende på vilken information

trafikanterna missat. Vidare genomförs analysen här med direkt

inriktning på att finna trafiktekniska åtgärder som skulle ha

medfört att den aktuella olyckan inte inträffat. Det är väsent-

ligt att föreslagna åtgärder är tekniskt och ekonomiskt realist-

iska varför ett nära samarbete mellan en beteendevetare och en

trafiktekniker bör eftersträvas i analysarbetet.r

4.3 Kompletterande trafik- och beteendemätningar

-Med utgångspunkt från de åtgärdsförslag som olycksanalysen lett

fram till genmmföres en analys avseende under vilka förutsätta

ningar de föreslagna åtgärderna skulle kunna vara effektiva. Med

detta som utgångspunkt bestämmes så vilka ytterligare studier av

trafik och trafikanter som skall göras i korsningen.
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Exempel: Vi har ovan skisserat ett tänkt olycksförlopp där en av

de faktorer som bidrog till olyckans uppkomst tänktes vara bil-

förarens okunnighet om att det förekom dubbelriktad cykeltrafik

på en cykelväg. Låt oss säga att just i detta fall skulle man

kunna enkelrikta cykeltrafiken även om det skulle innebära oläg-

enheter för cyklisterna. För att en sådan åtgärd skall vara men-

ingsfull är det givetvis viktigt att fler än den i olyckan in-

blandade bilisten har en felaktig uppfattning om hur cykeltra-

fiken reglerats i korsningen. En rimlig uppföljning av olycks-

analysen är i detta fall att man genomför en vägkantsintervju med

passerande bilister för att få reda på vilken uppfattning de har

om hur cykeltrafiken leds genom korsningen.

4.3.1 Vägkantsintervjuer

Vägkantsintervjuer torde vara ett användbart instrument för att

*följa upp de slutsatser som gjorts i olycksanalysen.Det krävs här

inte några omfattande intervjuer vare sig vad avser antal frågor

eller antal intervjuade. Det är viktigt att man verkligen låter

olycksanalysen styra utformningen av intervjun och inte tar till-

fället i akt att ställa en mängd frågor av mer allmänt intresse.

Givetvis_ kan man ta med frågor som har direkt betydelse för de

åtgärder man kan tänka sig i den aktuella korsningen, men man bör

inte i dessa intervjuer skaffa sig kunskap som framför allt är av

intresse för att kunna dra slutsatser omtrafikantbeteende och

åtgärder mer generellt. Den ena orsaken till detta är att om man

önskar genomföra en intervju med dessa mer generella ambitioner

bör dessa få styra utformningen av hela studien annars torde kva-

litén på den erhållna informationen vara diskutabel. Den andra

orsaken - som i detta sammanhang är den viktiga - är att det är

viktigt att hålla nere kostnaderna för studien vilket givetvis är

en förutsättning för attmetoden som helhet skall komma till an-

vändning på lite längre sikt.

Antalet bilister som måste intervjuas för att vi skall få en an-

vändbar information är beroende av antalet frågor som ställs i

intervjun. Ju fler frågor desto fler bilister. Särskilt betydel-
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sefullt blir kravet på många intervjuer om.man använder frågor

som skall korsas mot varandra eftersomdet innebär uppdelningar

av materialet i undergrupper. Det torde å andra sidan sällan vara

av intresse att tex differentiera trafikanternas uppfattning om

någon egenskap hos den aktuella trafikmiljön beroende på tex den

ras ålder, körvana, uppfattning om någon annan egenskap osv efte-

rsom väg och trafiktekniska åtgärder med nödvändighet riktar sig

mot hela trafikkollektivet. Om man däremot vill undersöka förut-

sättningarna för andra typer av åtgärder tex informationskampan-

jer är läget givetvis helt annorlunda.

Med den inriktning som den här skisserade metodiken har torde man

som regel kunna begränsa intervjun till några enstaka frågor,

vilket i sin tur gör att det kan anses tillräckligt med 30-40

intervjuer.

Exempel på frågor som kan ställas i en vägkantsintervju:

- Frågor om vilken företrädesregel som gäller i en specificerad
situation.

- Frågor rörande funktionella egenskaper hos en signalanlägg-
ning. "

- Frågor rörande var i korsningen det förekommer konfliktpunkter
mellan motorfordonstrafik och cykeltrafik.

4.3.2 Observationsstudier

Liksom när det gäller vägkantsintervjuerna är det viktigt att

eventuella observationsstudier förankras i den eller de genom-

förda olycksstudierna. återigen är det viktigt att hålla nere

kostnaderna. Det finns knappast någon anledning att investera i

dyrbar registreringsutrustning av typ TV-övervakning, vilket ofta

endast innebär att man skjuter viktiga avgöranden framför sigo

Man bör i stället lägga ned stor möda på att definiera de bete-

enden som skall registreras på ett otvetydigt sätt, så att en

observatör kan genomföra kodningen under observationens gång.
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Exempel på beteenden som kan vara av intresse att observera:

- Hur passerar cyklisterna en existerande cykelgrind.

- I vilken utsträckning respekteras gällande företrädesregler i
korsningen.

- I vilken utsträckning avsöker cyklister respektive bilister
någon viss kritisk del av trafikmiljön i samband med passagen.

4.3.3 Trafikmätningar

Så väl hastighetsmätningar som trafikräkningar torde i första

hand vara av intresse för att skapa den beskrivning av korsningen '

som behövs för att eventuella studieresultat skall kunna relate-

ras till andra körsningar av liknande typ. Men man kan givetvis

tänka sig att mätningarna även initieras av olycksstudien. Det är

inte orimligt att tänka sig att även registrering av cykeltrafi-

kens hastighet kan bli av intresse på sinaställen.

4.3.4 Konfliktstudier eller studier av trafikantsamspel

Konflikter kan ses som.en extrem klass av trafikantsamspel och

man kan mycket väl tänka sig att genomföra observationsstudier av

trafikantsamspel utan att begränsa sig till konfliktsituationer.

Inom. ramen för den här skisserade metodiken kanske det till och

med ligger närmare till hands att registrera normala samspels-

situationer. Valet av situationer som skall registreras skall

ske med utgångspunkt från gjorda olycksanalyser och den typ av

samspel som skall registreras skall vara väl definierad. Studier

av trafikantsamspel är betydligt dyrare att genomföra än studier

av individuellt trafikantbeteende eftersom det som regel krävs

längre observationstider.

Det finns anledning att anta att man i de olycksstudier som skall

genomföras ofta kommer att finna att feltolkningar av medtrafi-

kanters beteenden spelat en roll i samband med den inträffade

olyckan. I ett sådant fall kan det vara av intresse att genom

observationsstudier ta reda på hur vanlig den typ av samspels-
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situation som kan leda till ovan nämnda feltolkning år. Ett sätt

att knyta studien än hårdare till de genomförda olycksanalyserna

är att genomföra delar av den trafikantintervju som man genomfört

med dem som varit inblandade i olyckorna med några av de trafiu

kanter som observerats i samspelssituationer liknande dem som

ledde fram till olyckorna.
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5. KRAV, FÖRUTSÄTTNINGAR OCH NYTTA VID EN SAMORDNING AV
VERKSAMHETEN I FLERA NORDISKA LÄNDER

Den ovan skisserade metodiken ger en rad fallbeSkrivningar som

förhoppningsvis kan inspirera trafiktekniker och andra trafik-

säkerhetsansvariga inom så väl kommuner som centrala myndigheter

till nya sätt att lösa problem med korsande cykeltrafik. Om man

skall få metoden att fungera på detta sätt är det troligen en

fördel om de som är ansvariga för det praktiska åtgärdsarbetet

även upplever sig 'som delansvariga och engagerade i de studier

som bedrivs för att ge förslag om åtgärder. Av denna anledning

vill vi inte rekommendera att man startar stora vare sig natio-

nella eller samnordiska projekt där den ovan skisserade metodiken

användes. Det är troligtvis av stort värde om.man i stället kan

få lokala väghållare och möjligen även centrala myndigheter att

ta initiativ till mindre omfattande studier. En sådan studie kan

mycket väl omfatta ett enda objekt. På detta sätt bör rimligen

motivationen att omsätta erhållna resultat i konkreta åtgärder

öka.

Detta att man kan bedriva studier med den ovan skisserade metodi-

ken vilka är mycket begränsade till sin omfattning är troligen

viktigt för att några studier över huvud taget skall komma till

stånd. Samtidigt är det givetvis viktigt för att resultaten skall

kunna utnyttjas utanför det strängt lokala perspektivet att meto-

diken används på förhållandevis många objekt och att resultaten

rapporteras på ett standardiserat sätt. Här skulle man troligen

kunna dra nytta av ett nordiskt samarbete. Man skulle kunna tänka

sig en samnordisk arbetsgrupp som svarar för frågor som rör stan-

dardisering av olika delar av metoden, viss utbildning av perso-

nal som skall utföra studierna, en standardisering av rapporte-

ringsformen och publicering av genomförda studier. Det sista år

inte det minst viktiga, eftersom lokala studier oftaej publice-

ras på ett sådant sätt att de blir tillgängliga för en större

grupp intressenter.
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