
VT meddelande

 

 

Nr 705 - 1993

Expertsystem för ökad trafiksäkerhet

En verksamhetsanalys av lokalt trafiksäkerhetsarbete

Rein Schandersson, Staffan Löf och Hans Erik Pettersson

         

 

--=p-F RA

// I 2 1 %... _ ", 41%

 

e
r
g
r
r

1
1

1]
o

dl 1

 

 
 

   

 

avv-('; stf-'_',

Skf

/x

ÖM ;

 

  

  
Väg-och Trafik-

Institutet



VTI meddelande

Nr 705 - 1993

Expertsystem för ökad trafiksäkerhet

En verksamhetsanalys av lokalt trafiksäkerhetsarbete

Rein Schandersson, Staffan Löf och Hans Erik Pettersson

div
  

Väg-ochTrafik-

Winstitutet





 

 

  

  

Utgivare: Publikation: VTI MEDDELANDE 705

Utgivningsår: Projektnummer:

1993 72371-8

Våg-ochTrafik Projektnamn:

51Institutet Trafiksäkerhet
Statens väg- och trafikinstitut (VTI) e 581 01 Linköping
Författare: Uppdragsgivare:

Rein Schandersson, VTI Trafiksäkerhetsverket (TSV)
Staffan Löf, Pitch AB
Hans Erik Pettersson, VTI
 

Titel:
" Expertsystem för ökad trafiksäkerhet

En verksamhetsanalys av lokalt trafiksäkerhetsarbete

 
Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max 200 ord:

På uppdrag av Trafiksäkerhetsverket har Statens väg- och trafikinstitut (VTT) undersökt hur
teknik förknippad med kunskapsbaserade system ("expertsystem") kan stödja det lokala
trafiksäkerhetsarbetet i kommunerna. Projektet har genomförts i samarbete med Institutio-
nen för Datavetenskap (IDA) vid Linköpings Universitet och Pitch Kunskapsutveckling AB.

Som en del av projektet har kommunernas verksamhet inom trafiksäkerhetsområdet analy-
serats ochjämförts medden metodik som förs fram inom SÄTIK Projektet SÄTIK (= Säkrare
trafik i vår kommun) syftar till att effektivisera arbetet med trafiksäkerhet.

Resultaten visar skillnader mellan dagens situation och SÄTIK. Därmed kan delområden
identifieras där behov av stöd finns. Det gäller bl a analys av lokala trafiksäkerhetsproblem
och åtgärder. Här är troligen kunskapsbaserade system bättre lämpade som stöd än system
baserad på traditionell datorteknik.

 
Nyckelord:

 

 
ISSN: Språk: Antal sidor:

0347-6049 Svenska 50    





 

 

 

  

  

 

Publisher: Publication: wrp MEDDELANDE 705

Published: Project. code:

1993 72371-8

SwedishRoadand _ Project

8TrafficResearchInstitute Traffic safety

Swedish Road and Traffic Research Institute e S-581 01 Linköping Sweden

Author: Sponsor:

Rein Schandersson, VTI Swedish Road Safety Office

Staffan Löf, Pitch AB

Hans Erik Pettersson, VTI

Title:
Expert systems for increased traffic safety

An analysis of local traffic safety activities

 
Abstract (background,aims, methods, results) max 200 words:

On commission by the Traffic Safety Office the Swedish Road and Traffic Research Institute

(VTT) has investigated how techniques related to knowledgebased systems ("expert systems")

can support work with traffic safety in local communities. The project was carried out in

collaboration with the Department of Computer and Information Science (IDA) at Linköping

University and Pitch Kunskapsutveckling AB.

As part of the project local community activities in the field of traffic safety have been

analyzed and comparisons have been made with the methodology suggested by SÄTIK. The

goal of the project SÄTIK (= Safe Traffic in Our Community) is to improve work with traffic

safety.

The results show differences between the situation today and SÄTIK.Thereby it is possible

to identify areas with need for support. Such areas are, inter alia, analyses of local traffic safety

problems and countermeasures. It is likely that knowledgebased system are better suited as

support than systems based on traditional software technology.

 
Keywords:

 
ISSN: L 2 No. of t

0347-6049 Swedish *; OC P292S
    





FÖRORD

I denna skrift redovisas en av tre delar i projektet "Utveckling

av expertsystem för ökad trafiksäkerhet", som genomförts på upp-

drag av Trafiksäkerhetsverket.

Den verksamhet sanalys av kommunalt trafiksäkerhetsarbete som

redovisas här kompletteras av en datalogiskt inriktad analys av

behov och möjligheter och ett demonstrationssystem med SÄTIK som

ram. De två andra delarna redovisas i en annan rapport.

Projektet har genomförts av Statens väg- och trafikinstitut

(VTI) i samarbete med Institutionen för Datavetenskap (IDA) vid

Linköpings Universitet och Pitch Kunskapsutveckling AB. I

arbetsgruppen för hela projektet har följande personer deltagit:

Göran Forslund, IDA

Lisbeth Harms, VTI

Sture Hägglund, IDA

Staffan Löf, Pitch AB

Björn Möller, Pitch AB

Hans Erik Pettersson, VTI (projektledare)

Kristian Sandahl, IDA

Rein Schandersson, VTI

Till projektet har en referensgrupp varit knuten, som lämnat

värdefulla synpunkter under projektets gång. Den har haft föl-

jande sammansättning:

Valter Brandberg, Svenska Kommunförbundet

Torsten Davidsson, Boverket

Ingela Jonsson, Vägverket

Dick Ivarsson/Åke Svedberg, Trafiksäkerhetsverket

Hans Mohlin, Trafiksäkerhetsverket (ordförande)

Gösta Omling,

Birgitta Sjöberg, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens

Främjande

Stig Wintzer, Landstingsförbundet

Arbetsgruppen vill härmed tacka dels referensgruppen, dels de

tjänstemän i olika kommuner som intervjuats.
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EXPERTSYSTEM FÖR ÖKAD TRAFIKSÄKERHET

En verksamhetsanalys av lokalt

av Rein Schandersson, VTI

Staffan Löf, Pitch AB

Hans Erik Pettersson, VTI

SAMMANFATTNING

Inom Trafiksäkerhetsverket (TSV) är man intresserad av att pröva

möjligheterna att använda kunskapsbaserade system (KBS), som

populärt kallas "expertsystem", i

I syfte att belysa möjligheterna hos denna datorteknik gav TSV

under hösten 1991 VTI i uppdrag att undersöka hur KBS-teknik kan

komplettera den metodutveckling av det lokala trafiksäkerhets-

arbetet som arbetas fram i SÄTIK-projektet (SÄTIK = Säkrare

trafik i vår kommun) .

I samråd med TSV togs en projektplan fram där projektet delades

upp i tre olika delar.

* -En eller trafiksäkerhetsorienterad analys

med syftet att beskriva den trafikinformation som ska hante-

ras och den typ av beslut som ska fattas.

* En datortekniskt inriktad analys där förutsättningarna för

att ge ett kunskapsbaserat datorstöd till SÄTIK belyses.

* Konstruktion av ett demonstrationssystem, med SÄTIK som ram,

som ger exempel på användning av kunskapsbaserad datortek-

nik.

Det bestämdes också att projektet skulle drivas som ett samar-

betsprojekt mellan VTI och Institutionen för Datavetenskap (IDA)

vid Linköpings Tekniska Högskola och med medverkan av Pitch Kun-

skapsutveckling AB.

VTI har haft huvudansvaret för verksamhetsanalysen, som avrap-

porteras i denna skrift, medan IDA ansvarat för den datalogiska

analysen och demonstrationssystemet .
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II

Syftet med den trafiksäkerhetsorienterade analysen var att be-

skriva problembilden vid kommunalt trafiksäkerhetsarbete - sär-

skilt arbetsuppgifter relevanta för SÄTIK - och olika typer av

stöd (redan utnyttjade eller önskvärda) .

För att få underlag för analysen genomfördes ett tiotal inter-

vjuer med trafiksäkerhetshandläggare i olika kommuner. Med något

undantag intervjuades handläggare i större kommuner - kommuner

med mer än 25-30 000 invånare.

Urvalet gjordes subjektivt, men den bild som analysen visar tor-

de i det stora hela vara representativ för det sätt på vilket

trafiksäkerhetsarbetet bedrivs på lokal nivå. Naturligtvis mot-

säger inte detta att det kan finnas kommuner med annan inrikt-

ning och form för

SÄTIK var utgångspunkten för analysen. Dagens situation i kom-

munerna ställdes mot den metodik som SÄTIK lyfter fram. Genom

att SÄTIK så att säga gjordes till "norm" kan jämförelsen med

dagens lokala trafiksäkerhetsarbete uppfattas som negativ kritik

mot kommunerna. De olikheter som påvisas ska inte uppfattas på

det sättet. SÄTIKs utgångspunkt är ett renodlat trafiksäkerhets-

perspektiv medan det ute i kommunerna växt fram ett helhetsper-

spektiv där trafiksäkerhet är en av flera betydelsefulla aspek-

ter.

Med reservationen att endast ett fåtal kommuner intervjuats så

kan följande slutsatser dras av verksamhetsanalysen:

* -Det är i den kommunala verksamheten svårt att isolera aspek-

ten trafiksäkerhet från andra aspekter som framkomlighet,

miljö, estetik, tillgänglighet m fl.

* -Den volymmässigt största delen av de lokala åtgärder som

främjar trafiksäkerhet sker utifrån ett helhetsperspektiv på

gatu- och trafikfunktionen. Det visas av att den särskilda

budgeten för trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder är en ringa

del av den totala.

* -En stor del av arbetet med trafiksäkerhet är inte planerad

utan händelsestyrd.
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III

* -ett traditionell synsätt - "black spots" - är förhärskande

vid identifiering av problem och val av åtgärd.

* trafiksäkerhetsansvaret är ofta inte fastslaget. På varje

nivå (planering, trafikteknik, drift och underhåll) kan

initiativ tas.

* ansvarsuppdelningen tenderar att begränsa det urval av åt-

gärder som används.

* information och utbildning är åtgärder som inte är integre-

rade med fysiska åtgärder.

* omfattande organisationsförändringar i kombination med ned-

skärningar gör att omfattande förändringar av arbetssättet

måste ses på lång sikt.

Slutsatsen av verksamhetsanalysen när det gäller introduktion av

nya stöd och hjälpmedel i trafiksäkerhetsarbetet är att

* snabb introduktion kräver en anpassning till nuvarande ar-

bet

* för att passa både små och stora kommuner måste ett dator-

stöd vara mycket flexibelt vad gäller användarens kompetens.

* ett datorstöd som omfattar endast en del av den verksamheten

har bättre förutsättningar att bli väl mottaget än ett stöd

som omedelbart kräver förändrat arbetssätt.

De olika delområdena eller stegen inom SÄTIK arbetar man med i

varierande grad redan idag, men inte på det systematiska sätt

som anges i SÄTIK. I stället är det så att delar av ett eller

flera SÄTIK-steg genomförs efter det att man på ett mindre sys-

tematiskt och kanske subjektivt sätt konstaterat något problem.

Möjligheten att på kort sikt introducera datorstöd som utnyttjar

KBS-teknik i det kommunala trafiksäkerhetsarbetet är störst inom

väl avgränsade delområden. Sådana delområden där behov finns är

t ex enkätgenerering, analys av trafiksäkerhetsproblem och åt-

gärdsanalys. Dessutom finns utan tvekan ett behov av datorstöd

när det gäller informationshantering.
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1 BAKGRUND

Inom Trafiksäkerhetsverket (TSV) fanns tankar på att öka använd-

ningen av datorstöd i trafiksäkerhetsarbetet. På den lokala

nivån varierar datoranvändningen. En del kommuner använder sedan

lång tid datorer för uppgifter som registrering av och statistik

över trafikolyckor och trafikmätningar, utformning och projekte-

ring av gator, uppföljning av drift och underhåll, tidssättning

av trafiksignaler, prognoser osv. I andra kommuner, framför allt

mindre sådana, används datorer i mycket begränsad omfattning

eller kanske inte alls för arbete som rör trafik och trafik-

säkerhet.

Även där datoriseringen gått långt så är den begränsad till vad

som nu ibland kallas "traditionell datoranvändning". Mycket

översiktligt menas med detta uppläggning och lagring av kvanti-

tativa data (information) och bearbetning med i huvudsak algo-

ritmiska metoder.

Inom överblickbar framtid kommer de flesta datortillämpningar

att vara "traditionella", men, liksom inom andra tekniska områ-

den, kan en ökad användning väntas av det som brukar kallas

kunskapsbaserade system (KBS) eller kunskapssystem eller expert-

system! .

Ett sätt att beskriva skillnaden mellan kunskapssystem och

traditionella system är att göra en jämförelse mellan sakkunskap

och bruksanvisningar. Datorer är traditionellt programmerade med

bruksanvisningar, som steg för steg exakt beskriver hur systemet

ska uppföra sig i ett antal på förhand bestämda situationer.

Uppkommer en ny situation kan systemet inte hantera denna.

 

1. Den senare termen används alltmer sällan beroende på de

negativa konnotationer den kommit att få.
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Ett kunskapssystem däremot, innehåller sakkunskap lagrad i en

kunskapsbas. Det innebär att systemet även kan hantera situa-

tioner som konstruktören inte definierat på förhand, vilket ökar

toleransen mot oförutsedda problemsituationer och olika typer av

användare. Idén med att skilja representationen av kunskap från

slutledningsmekanismen ger också kunskapssystem den värdefulla

egenskapen att de kan köras och provas långt innan de är färdig-

utvecklade. De tänkta användarna kan därigenom kontinuerligt på-

verka utformningen och därmed ökas sannolikheten för god accep-

tans hos användarna.

En tillämpning som troligen kan dra nytta av KBS-tekniker är

planering, genomförande och uppföljning av -

gärder. Bakgrunden är ofta, men inte alltid, kvantitativa mått

(antal trafikolyckor, skadeföljd, trafikmängder o s v), men för

att t ex välja åtgärd med hänsyn även till andra effekter än

trafiksäkerhet fordras ofta överväganden av kvalitativ art.

Under de senaste åren har ansträngningar gjorts för att åstad-

komma ett mer strukturerat lokalt trafiksäkerhetsarbete. SÄTIK

(=Säkrare trafik i vår kommun) är den samlande beteckningen för

ett arbete som stöds av Svenska Kommunförbundet, TSV, NTF -och

Landstingsförbundet. Tre SÄTIK-skrifter (1, 2 och 3) har tagits

fram som beskriver det systematiska angreppssättet?. I arbetet

har också Trivector AB varit engagerat.

Under sommaren 1990 fördes diskussioner mellan VTI och Trafik-

säkerhetsverket om hur kunskapsbaserade system kan vara till

nytta inom trafiksäkerhetsområdet. TSV ansåg SÄTIK vara en lämp-

lig utgångspunkt och formulerade uppdraget till VTI att under-

söka om och hur KBS-teknik kan användas för att stödja SÄTIK-

arbetet .

 

2. I kapitel 4 beskrivs SÄTIK kortfattat.
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I samråd med TSV togs en projektplan (4) fram där projektet

delades upp i tre olika delar

* -en verksamhetsanalys eller trafiksäkerhetsorienterad analys

med syftet att beskriva den trafikinformation som ska han-

teras och den typ av beslut som ska fattas.

* en datortekniskt inriktad analys där förutsättningarna för

att ge ett kunskapsbaserat datorstöd till SÄTIK belyses.

* konstruktion av ett demonstrationssystem, med SÄTIK som ram,

som ger exempel på användning av kunskapsbaserad dator-

teknik.

Det bestämdes också att projektet skulle drivas som ett samar-

betsprojekt mellan VTI och Institutionen för datavetenskap (IDA)

vid Linköpings Tekniska Högskola och med medverkan av Pitch Kun-

skapsutveckling AB.

Tidsmässigt borde de tre delarna ha följt efter varandra. I den

första hade då behovet av stöd identifierats, i den andra hade

möjligheterna till datorstöd för dessa analyserats och därefter

hade demonstrationssystemet konstruerats. Av tidsskäl blev det

nödvändigt att genomföra de tre aktiviteterna parallellt.

Ansvaret fördelades så att IDA blev huvudansvarigt för de två

datalogiskt inriktade delarna och VTI för den trafiksäkerhets-

orienterade analysen (verksamhetsanalysen). Endast resultatet av

den senare redovisas i denna skrift.

Trafiksäkerhetsverket har stått för största delen av projekt-

kostnaden. En viss del har betalats av VTI:s egna forsknings-

medel.
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2 SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR

Syftet med den trafiksäkerhetsorienterade analysen (se kapitel 1)

var att beskriva problembilden vid kommunalt

bete - särskilt arbetsuppgifter relevanta för SÄTIK - och olika

typer av stöd (redan utnyttjade eller önskvärda) .

Störst vikt skulle fästas vid att beskriva hanteringen av infor-

mation relaterad till trafiksäkerhetsarbetet (beslutsunderlag)

och den typ av beslut och beslutssituationer som förekommer vid

val och genomförande av åtgärder.

Det finns många organisatoriska problem förknippade med trafik-

säkerhetsarbetet i en kommun. De påverkar arbetet med trafik-

säkerhet och tolkningen av arbetssätt, inriktning, beslut, åt-

gärdsval m m måste ses mot bakgrund av sådana "överordnade" fak-

torer. Uppdraget omfattade inte analys av den typen av institu-

tionella faktorer, men en viss beskrivning blev ändå nödvändig.
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3 GENOMFÖRANDE

Det var genom besöksintervjuer, kompletterade med telefonkon-

takter, som underlaget för verksamhetsanalysen hämtades in.

Redan vid projektstarten stod det klart att endast ett mycket

begränsat antal intervjuer kunde rymmas inom projektbudgeten.

En referensgrupp till hela projektet utsågs vid uppdragets bör-

jan. Den bestod av representanter för de organisationer som står

bakom SÄTIK, d v s Svenska Kommunförbundet, TSV, NTF och Lands-

tingsförbundet. Även Boverket och Vägverket medverkade i refe-

rensgruppen.

Den projektplan (4) som togs fram vid uppdragets början disku-

terades vid ett möte för referensgruppen i februari 1992. En

markering gjordes då att det framför allt var mot större kom-

muner som intresset borde riktas - d v s kommuner med mer än

25-30 000 invånare. Den ursprungliga tanken, att även inkludera

småkommuner, där kunskapen i trafikfrågor torde vara jämförelse-

vis låg, fick därför överges.

Resultaten bygger därför på intervjuer med framför allt större

kommuner - de flesta med över 50 000 invånare. Drygt tiotalet

kommuner i mellersta eller södra Sverige har intervjuats, några

dock enbart för den datalogiska analysen. Både pilotkommuner i

SÄTIK och icke-pilotkommuner finns representerade.

De personer som intervjuats representerar flera olika kategorier

som på ett eller annat sätt arbetar med kommunal trafiksäkerhet:

trafikingenjörer (de flesta), chefer, planerare, politiker och

någon informatör.

Vid intervjuerna användes en lista med frågeställningar av in-

tresse. De var inte begränsade till enbart SÄTIK utan berörde

även trafiksäkerhetsarbetet allmänt och hur det organiserats i

kommunen, externa och interna kontakter i
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trafik och trafiksäkerhetsfrågor, använda och önskade hjälpmedel

o s v. En viktig del var frågor om nyligen genomförda åtgärder -

hur de initierats, vilket beslutsunderlag som fanns, varför man

hade valt en viss åtgärd ....

För att även fånga upp kritiska och "obekväma" synpunkter så

blev de intervjuade i förhand informerade om att inga namn på

personer eller kommuner skulle nämnas i den skriftliga redovis-

ningen.

Mycket öppna frågor, av kartläggande karaktär, ställdes. Svaren

var ofta utförliga och detaljerade, men därför också svåra att

sammanställa i tabellform.
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4 HUVUDDRAGEN I SÄTIK

SÄTIK, som står för Säkrare trafik i vår kommun, har ambitionen

att peka ut sätt på vilka det lokala trafiksäkerhetsarbetet kan

förbättras i syfte att höja trafiksäkerheten för att på sikt nå

de trafiksäkerhetsmål som antagits i Sverige.

SÄTIKS idéskrift (1) "vill visa:

* hur viktigt det lokala trafiksäkerhetsarbetet är och därmed

öka det kommunala engagemanget i trafiksäkerhetsfrågor.

* Hur man kan göra trafiksäkerhetsarbetet effektivare genom

- ändamålsenlig organisation

- samverkan horisontellt och vertikalt

- kunskapsutveckling och

- enhetlig metodik"

I SÄTIK framhålls att lokala trafiksäkerhetsprogram är ett vik-

tigt delmål. Sådana program ska med hänsyn till lokala problem

och förhållanden anvisa lämpliga åtgärder för att höja trafik-

säkerheten.

Den enhetliga metodiken eller arbetsgången åskådliggörs med föl-

jande metodschema:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

>|Lägesbeskrivning --->

T

Orsaksanalys 1----->

]
Centrala v

och Åtgärdsanalys --->

regionala y Målsättning

trafiksäåä- v

kerhet s- --> Trafiksäkerhet s-

program program

T
Forsknings- v

resultat n Genomförande

T

Utvärdering --->
    

Figur 1 Översiktligt metodschema för lokalt trafiksäkerhetsarbete.

Källa: (2) .
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I SÄTIKs handbok (2) beskrivs och utvecklas de olika stegen i

metodiken och exempel ges på hur de kan genomföras. Handboken

diskuterar också organisation och samordning. Bland annat så

framhålls vikten av att ansvaret för lokal trafiksäkerhet fast-

ställs och att en nyckelperson eller grupp utses som håller i

det praktiska

SÄTIK betonar trafiksäkerhetsåtgärders kostnadseffektivitet. Det

gäller att uppnå så stora trafiksäkerhetsvinster som möjligt i

förhållande till åtgärdskostnaderna. Det kommer till uttryck i

åtgärdskatalogen (3) som utförligt beskriver ett 20-tal lämpli-

ga, kostnadseffektiva åtgärder och deras positiva och negativa

konsekvenser.

Färutom den konkreta arbetsgången går det att urskilja några

"tankespår" i SÄTIK - "tankespår" i den meningen att de särskilt

betonas. Organisation är ett sådant. Utan ett väl definierat

trafiksäkerhetsansvar (samt verkligt inflytande) och en funge-

rande samordning finns små möjligheter att lyckas med trafik-

säkerhet sansvaret .

Motivation är ett annat angeläget område. Det gäller att peka på

trafikolyckornas verkliga kostnader och de ekonomiska vinster en

kommun kan göra genom att höja trafiksäkerheten.

Planeringen - både själva processen och det program som utarbe-

tas - är en förutsättning för långsiktigt arbete med trafik-

säkerhet. Mycket av det lokala trafiksäkerhetsarbetet idag präg-

las av "ryckighet" genom att det styrs av dåligt samordnade

initiativ och av enstaka händelser (t ex en svår trafikolycka) .

SÄTIK pekar också på vikten av att man följer upp de åtgärder

som genomförs. Den typen av återkoppling behövs för att öka kun-

skapen om åtgärders lämplighet och konsekvenser.
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5 TRAFIKSÄKERHETSARBETET I NÅGRA KOMMONER

Det måste med en gång framhållas att de intryck av kommunalt

trafiksäkerhetsarbete som redovisas i detta kapitel är baserade

på ett mycket begränsat antal intervjuer. Självklart kan det

finnas kommuner där situationen är väsentligt annorlunda.

Redovisningens disposition följer i stora drag de olika arbets-

stegen som SÄTIK identifierar. Undantagen är de inledande av-

snitten om organisation, arbetsfördelning m m och det avslutande

om hjälpmedel.

Att ta SÄTIK som utgångspunkt var naturligt eftersom den över-

gripande uppgiften var att undersöka hur datorstöd kan komplet-

tera _SÄTIK. Det innebär emellertid att redogörelsen kan uppfat-

tas som kommunkritisk. Ett alternativ hade varit att ha den kom-

munala verksamheten som bas och jämföra med SÄTIK. Då hade redo-

görelsen i stället kunnat uppfattas som kritik mot SÄTIK.

5.1 Kommunal organisation

Nu i början av 1990-talet upplever många kommuner stora ekono-

miska svårigheter. Samtidigt, och delvis på grund av den ekono-

miska åtstramningen, så genomförs på många håll stora omorgani-

sationer (ofta i samband med nedskärningar) .

Förändringarna sker naturligtvis även i väg- och trafiksektorn.

Flera intervjuer präglades av stor osäkerhet inför framtiden och

fruktan för minskade kommunala anslag till gator och trafik. Man

fruktar både reducerade medel för investeringar, underhåll,

drift och mindre resurser för utredning av t ex trafiksäkerhets-

problem.

Den kommunala "turbulensen" påverkar självklart möjligheterna

att ändra metodik i trafiksäkerhetsarbetet (vilket ju är en av

avsikterna med SÄTIK) . Samtidigt inser både politiker och
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tjänstemän att det kommer att krävas bättre beslutsunderlag för

att i konkurrens med andra kommunala angelägenheter motivera

satsningar inom trafiksäkerhetsområdet. Framför allt när det

gäller beskrivning av trafiksäkerhetsproblemet ser man därför en

styrka i SÄTIK. En annan är den bättre information om åtgärders

effekt och konsekvenser som SÄTIK försöker förmedla.

På det politiska planet finns en klar tendens i de intervjuade

kommunerna att nämnder slås samman. Särskilda trafiknämnder och

trafiksäkerhetsnämnder har försvunnit och/eller uppgått i en

överordnad nämnd, t ex gatunämnd. I några kommuner har man in-

rättat tekniska nämnder, som då åstadkommits genom sammanslag-

ning av gatunämnd med en eller ett par andra nämnder. Några av

de intervjuade ansåg att detta har medfört (eller kommer att

medföra) större beslutsrätt för förvaltningarna. Nämnderna kan

av praktiska skäl inte ta upp detaljfrågor.

På förvaltningsplanet har några kommuner genomfört sammanslag-

ningar, andra inte. En mer genomgripande förändring kanske är

uppdelningen i beställare och utförare. Särskilt i de större

kommunerna är den genomförd eller planerad. I någon kommun peka-

de man på risken att den uppdelningen medför sämre återkoppling

från de som jobbar ute på fältet, bl a upplysningar om brister i

trafikmiljön.

Flera intervjuade tog upp omorganisationen av trafiksäkerhets-

arbetet på nationell och regional nivå och uttryckte farhågor

inför framtiden. Man är osäker på om de speciella trafiksäker-

hetsproblemen i tätort kommer att bli tillräckligt beaktade när

vägverket "övertar" TSV.

5 . 2 Arbetsfördelningen vid lokalt trafiksäkerhetsarbete

Trafiksäkerhet är något som engagerar många kommuninnevånare.

Följaktligen finns det ofta många utanför de kommunala förvalt-

ningarna som på ett eller annat sätt är engagerade i trafik-
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säkerhetsarbete. Frivilliga organisationer är ofta aktiva och

gör betydande insatser ofta under överinseende av och stöd från

kommunala enheter. En mängd olika organisationer har nämnts

under intervjuerna, t ex motorklubbar, Motorförarnas Helnykter-

hetsförbund MHF, De Handikappades Riksförbund DHR, Bilkårister-

na, Ccyklistorganisationer, pensionärsorganisationer, Hem och

Skola, Röda Korset o s v.

Frivilliginsatserna är en del av totalbilden av kommunalt tra-

fiksäkerhetsarbete och ofta ett komplement till kommunförvalt-

ningens verksamhet . Mycket översiktligt tycks det vara så att

"mjuka" åtgärder av typ kampanjer, information m m ofta genom-

förs av frivilligorganisationer och skolan m fl. Ibland medver-

kar NTF, TSV och Vägverket vid lokala kampanjer och träffar. Det

gör även polisen och Räddningsverket, men de senare vill numera

ibland ha kostnaderna täckta för att medverka. Rena fysiska åt-

gärder, som innebär förändringar av gatumiljön, är alltid väg-

hållarens - kommunen eller vägverket - ansvar, även om det kan

förekomma att t ex villaägare betalar en fysisk åtgärd.

I flera av kommunerna finns det trafiksäkerhetsråd med represen-

tanter för både kommunen och olika frivilligorganisationer. De

lokala råden kan ha en viktig funktion att fylla, både som

remissinstans och som initiativtagare till trafiksäkerhets-

höjande åtgärder.

Ansvarsuppdelningen när det gäller information respektive

fysiska åtgärder är säkert en anledning till att man påfallande

sällan går ut med information om planerade fysiska åtgärder samt

varför och i vilket syfte de ska göras. I flera kommuner nämndes

det som en brist.

När det gäller trafikingenjörerna så är det tydligt att de ofta

inte gör någon klar skiljelinje mellan trafiksäkerhetsfrågor och

andra frågor som rör trafik. Trafiksäkerheten ses inte isolerat

utan som en aspekt bland andra, där de andra är framkomlighet,
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miljö, estetik o s v. Trafikingenjörens dilemma är de avväg-

ningar som ofta måste göras för att hitta en lämplig kompromiss

mellan dessa och andra aspekter.

Ett annat dilemma är att mycket av verksamheten är händelse-

styrd. Det gäller också den relativt lilla tid som ägnas åt

trafiksäkerhet. "Brandkårsutryckningar", orsakade av klagomål,

politikerinitiativ eller en svår trafikolycka är regel. De akuta

uppgifterna tar ofta så stor del av arbetstiden att de försvårar

planering och genomförande av långsiktigt trafiksäkerhetsarbete.

Planeringen förlorar också sin mening när resurserna inte räcker

till mycket mer än att klara av akuta uppgifter.

De olika kommunernas budgetar visar också tydligt att trafik-

säkerhet inte ses som en isolerad verksamhet.

budgeten (anslaget för trafiksäkerhetsåtgärder) är ofta mycket

liten - av storleksordningen 100-200 000 kr - i jämförelse med

de totala anslagen för trafik och gator.

De verktyg (åtgärder) trafikingenjören förfogar över är begrän-

sade på så sätt att det ofta finns en uppdelning (även organi-

satorisk) mellan planering, trafikåtgärder samt drift och under-

håll. Trafikingenjören har ofta en position mellan planerarna

och de gatuingenjörer som har hand om drift och underhåll. Det

är inte oväntat att uppdelningen ökar med ökande kommunstorlek.

I motsvarande grad ökar också det formella samarbetet, medan mer

informella kontakter mellan tjänstemän minskar.

I en liten kommun finns det goda möjligheter att samordna åtgär-

der inom olika fält. En VA-åtgärd kan t ex genomföras samtidigt

som en beläggningsåtgärd eller en trafiksäkerhetsåtgärd som rör

beläggning, målning, kantsten 0 s v. De möjligheterna minskar

med ökande kommunstorlek, där det t o m kan vara svårt att sam-

ordna trafikåtgärder.
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Ofta är det inte klart uttalat var i kommunens tekniska organi-

sation som huvudansvaret ligger för trafiksäkerheten. Det gör

det svårare att planera och samordna trafiksäkerhetsinsatser,

trots att det i en lite större kommun rimligen finns en bra kun-

skapsbas .

Även kontakterna med allmänheten formaliseras med ökande kommun-

storlek. I en liten kommun är trafikingenjören (eller "allt-i-

allo-ingenjören" i en riktigt liten kommun) ofta personligt

bekant med eller känner till många kommuninnevånare. Då är det

kanske inte så underligt att ett klagomål om t ex hög hastighet

ofta leder till en direkt åtgärd i en liten kommun, men inte

till någon åtgärd alls i en stor (om det inte också inträffat

trafikolyckor på gatan ifråga) . En helt annan sak är vilket som

är optimal användning av resurserna.

Ett stöd för trafikingenjören (och gatuingenjören samt planera-

ren) är de yrkesmässiga kontakter som tas utom kommunen. I

trafiksäkerhetsfrågor nämndes ofta

TSV och Vägverket?. Endast i något enstaka fall nämndes t ex VTI

eller Kommunförbundet. Kontakter med andra kommuner är också

vanliga - både kommunsamarbete inom trafiksäkerhetsområdet i den

egna regionen (initierat av TSV) och personlig bekantskap med

trafikfolk i kommuner långt från den egna.

 

3. Nödvändigt eftersom Vägverket ju också är väghållare i en

kommun, dels för landsbygdsvägar, dels för större vägar

genom tätorter. I många kommuner har det senare länge varit

fallet, i andra påbörjades förändringar av väghållarskap den

1 oktober 1990. Målsättningen är att vägverket ska vara väg-

hållare för alla större, övergripande vägar - även i tät-

orter.
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5.3 Trafiksäkerhetsläge, trafiksäkerhetsproblem, trafik-

säkerhetsmål

Flera olika källor används för att, i vid mening, bedöma trafik-

säkerhetsläge och identifiera

polisens rapportering av trafikolyckor

sjukvårdens registrering av trafikskadefall

skrivelser och telefonsamtal från allmänheten

trafikstatistik (flöden, hastigheter...)

påpekanden från fältpersonal4
4

X
+

+

I princip finns det fler möjligheter, t ex enkäter, invente-

ringar, konfliktstudier, påpekanden från polis eller andra myn-

digheter och organisationer m m, men de nämndes bara i förbi-

gående vid intervjuerna.

Många polisrapporterade olyckor eller klagomål från allmänheten

är de vanligaste anledningarna till åtgärder av trafiksäkerhets-

skäl. Informationsunderlagen för vägtrafikolyckor från polisen

används dels för att konstatera brister i gatumiljön som måste

rättas till omedelbart, dels för årlig sammanställning av tra-

fikolyckssituationen. En motsvarande årlig sammanställning görs

i de större kommunerna även för trafikflöden på gatorna (vanli-

gen som en flödeskarta) . Åtminstone i de största kommunerna

använder man ofta något av de kommersiella datorprogrammen för

trafikolyckor/trafikräkningar. Manuell bearbetning förekommer

dock i ganska stora kommuner.

Då man har tillgång till uppgifter om trafikolyckor och trafik-

flöden (oftast endast för motorfordon), så ligger det nära till

hand att beräkna olyckskvot. I en del kommuner görs det (manu-

ellt eller med något kalkylprogram), vanligen för utvalda kors-

ningar eller sträckor, mycket sällan för en kommuns hela vägnät.

Även viktning (normering) av olyckorna har nämnts.

I mindre kommuner är man inte så systematisk och i en liten kom-

mun med kanske 15-20 polisrapporterade olyckor på det egna väg-
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nätet i tätorten kan man nöja sig med att samla informations-

underlagen i en pärm. Å andra sidan har man där ofta i minnet

var svåra olyckor inträffat och omständigheterna kring dessa.

I alla intervjuade kommuner är man mycket medveten om det stora

bortfall som finns i polisrapporteringen och värdet av insamling

vid sjukhusen av data om trafikskadefall. I flera kommuner pågår

sådana insamlingar och i övriga har det funnits eller finns pla-

ner på registrering. I de flesta fall är det landstinget eller

intresserade läkare som initierat registrering. I mycket få kom-

muner lämnar väghållaren bidrag till verksamheten.

Man är också medveten om vilken typ av bortfall som är störst i

polisrapporteringen och att registrering vid

sjukhus dessutom kan ge värdefull information om fotgängares

halk- och fallskador. Trafikingenjörerna är ofta inriktade på

platsåtgärder och ser det därför som en stor svaghet att plats-

bestämningen i sjukhusmaterialet ofta inte är så exakt. Planera-

re och de som sysslar med information fäster mindre vikt vid

detta på grund av inriktningen mot mer övergripande åtgärder.

Klagomål från allmänheten leder ofta till en smärre utredning

och undersökning på platsen, t ex hastighetsmätning. Ett mycket

vanligt klagomål är rädsla, oro p g a mycket trafik, tung trafik,

hög hastighet och barn i trafikmiljön. Ingen kommun verkar ha

gjort systematiska sammanställningar av detta (fördelning på typ

av klagomål, typ av plats, område ...).

Information från de som jobbar ute på fältet har i några kommu-

ner nämnts som en källa till kunskap om potentiella trafiksäker-

hetsproblem. Ofta rör det sig om tillfälliga brister i vägmiljön

som rapporteras, dock inte på ett systematiskt sätt som i t ex

Malmö? (där också trafikmiljöinventeringar görs) .

 

4. Ej intervjuad.
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Översikten nedan försöker ge en bild av de typer av problem som

ofta tagits upp under intervjuerna. I uppställningen har två

dimensioner använts - den ena avser företeelse, den andra geo-

grafisk nivå.

I bilden, som varken gör anspråk på att försöka spegla vikten av

olika problem eller vara heltäckande, anges ofta nämnda problem

med "X". Företeelser markerade med '0' har nämnts mer sällan.

Platsspecifika Övergripande  
Trafikanter 

- oskyddade

- _barn

=- äldre

- handikappade

O
D4
0

O
Då
O

DÅ

Trafikant skydd 

- cykelhjälm

- bilbälte ©
Då

Trafikantuppträdande

- rödljuskörning 0

- cykelbelysning O
O

Trafikolyckor 

me olyckstyp X X

- svårighetsgrad X

Trafikkarakteristik 

- hög hastighet

- mycket tung trafik

- stor trafikmängd ©
o

D4

Figur 2 Typer av trafiksäkerhetsproblem i kommunerna.

Påfallande ofta har de intervjuade tagit upp företeelser av

övergripande karaktär. Ändå är det så att den stora delen av

trafiksäkerhetsmedlen i kommunerna satsas på åtgärder som rör en

plats, vanligen en korsning.
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Som nämnts gör man åtminstone i större kommuner någon form av

årlig sammanställning av trafikolyckor (tabeller och nålkarta)

och trafik (flödeskarta). Vanligt är då att man också anger

olyckorna under de senaste tre eller fem åren. Underlaget är ett

av de viktigaste vid planering av var större, platsspecifika

trafiksäkerhetsåtgärder ska sättas in.

Den årliga sammanställningen ger också en bild av utvecklingen

och vad som är kommunens dominerande trafiksäkerhetsproblem. För

det senare har det givetvis stor betydelse om sjukhusbaserad

skadefallsstatistik finns tillgänglig eller ej. Man är obenägen

att utnyttja kända fakta om bortfallets storlek för olika typer

av trafikolyckor, utan vill ha statistik från den egna kommunen.

Däremot förekommer det att man använder sig av schabloner för

bedömning av trafikolyckornas kostnader.

Även om det kan finnas brister i den statistik som produceras,

så har man en bestämd uppfattning om

karaktär i den egna kommunen. Ofta kan man också precisera genom

att ange trafikantkategori, åldersgrupp, specifika platser, typ

av plats eller miljö, beteende o s v. I vad mån sådana slutsat-

ser är helt korrekta har inte gått att verifiera. Med hänsyn

till att många av de intervjuade har en mångårig erfarenhet av

den egna kommunen, så är det nog troligt att bilden ligger nära

verkligheten.

Inga av de intervjuade kommunerna har än så länge antagit preci-

serade, kvantitativa trafiksäkerhetsmål?. Mer allmänna mål, som

ansluter till de nationella, förekommer. Trafiksäkerhet sprogram

i anda finns i några av SÄTIKSs pilotkommuner. I andra

kommuner strävar man efter att på sikt åstadkomma sådana, i

ytterligare andra har man svårare att inse nyttan av dem.

 

5. Enligt kommunförbundet så har 2-3 av pilotkommunerna i

SATIK-projektet beslutat om trafiksäkerhetsprogram under

våren 1992. De innehåller kvantitativa trafiksäkerhet
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5.4 Analys av orsaker till trafiksäkerhetsproblem

Det finns ingen allmänt använd metod att på ett systematiskt

sätt analysera trafiksäkerhetsproblem eller orsakerna till

dessa. En del angreppssätt har diskuterats vid intervjuerna och

den slutsats som måste dras är att man i kommunerna anser att

den bedömda nyttan är för liten i förhållande till den insats

(inlärning plus användning) som krävs. Den bedömningen har nog

sin grund i faktorer som arbetssituation, trafiksäkerhetsansva-

rets fördelning, bristande kunskap o s v.

I de fall då man faktiskt har genomfört fullständiga, övergri-

pande klassifikationer, t ex bristanalys enligt TRÅD eller TRÅD-

klassificering, så har det med något undantag berott på att till-

fällig arbetskraft funnits.

En del ansatser till analys av problem på specifika platser

används. Relativt vanligt är att "kartera olyckor" i en kors-

ning, d v s rita upp kollisionsdiagram. Det görs vanligen manu-

ellt utifrån uppgifterna på polisens informationsunderlag. Man

läser då också igenom informationsunderlagen för olyckorna på

den aktuella platsen.

Många olyckor på en plats kan medföra att man gör trafikmät-

ningar för att kunna beräkna olyckskvoten. Ibland, beroende på

olycks- eller konflikttyper, räknar man också fotgängare och

cyklister. Hastighetsmätningar görs om man anser att höga has-

tigheter kan vara orsak till problemet. Ett annat skäl kan vara

klagomål som pekar ut upplevda hastighetsproblem. Studier av

andra trafikantbeteenden är mer sällsynta som del av en analys.

 

6. Däremot är det vanligt med studier av bilbältes- eller

cykelhjälmsanvändning. De görs ofta av frivilligorganisa-

tioner, trafiksäkerhetsråd eller -nämnd.
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Som väghållare är det naturligt att man försöker hitta "svarta

fläckar" och trafiktekniska eller väggeometriska orsaker till

dessa. I andra hand försöker man förklara olyckorna med trafi-

kanters felbeteenden. Det nyare synsättet, att olyckor, mycket

förenklat, kan ses som systemsammanbrott beroende på kombina-

tioner av olika faktorer ((5), (6));, tycks inte användas.

Många gånger kan det kanske räcka med den pragmatiska synen att

brister i väg- och trafikmiljön eller hos trafikanterna kan för-

klara olycksutfallet. Men för förklaring av åtgärders trafik-

säkerhetseffekt och konsekvenser är det mer fruktbart med ett

synsätt av typ nödvändig, men inte tillräcklig olycksgenererande

faktor. Nödvändig på så sätt att faktorn måste finnas. Inte till-

räcklig beroende på att den måste finnas i kombination med någon

annan faktor för att olyckan ska inträffa. Genom en systemsyn så

vidgas även perspektivet på åtgärder.

Ofta stöder man sig på allmänkunskap när det gäller att förklara

ett trafiksäkerhetsproblem. För hög hastighetsnivå är en mycket

vanlig förklaring och genom mätning är det ju närmast regel att

man kan konstatera en nivå som ligger över den tillåtna. Sällan

funderar man på kombinationer av hög hastighet och någon annan

faktor.

Hur väl man lyckas i sin orsaksanalys (och med åtgärden) beror

naturligtvis på om man definierat och formulerat problemet kor-

rekt. Detta är inte självklart eftersom dataunderlaget nästan

alltid är ofullständigt och ibland, tyvärr, finns också fel i

det. Bristerna kan finnas på den aggregerade nivån där t ex

rapporteringsbortfall kan leda till att vissa problem inte alls

visar sig eller att bilden av andra blir missvisande. På detalj-

nivån kan viljan eller önskan att försöka hitta en orsak - väg-

geometri eller beteende - leda till att andra relevanta aspekter

av problemet förbises.
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Trots undantag, så är huvudintrycket från de besökta kommunerna

att i den mån någon orsaksanalys görs, så är den schablonartad.

Det är sällsynt att någon problemanalys görs på övergripande

nivå, d v s att man försöker hitta orsaker till specifika tra-

fiksäkerhetsproblem som kommunen har. Det är för övrigt sällsynt

att man på ett objektivt sätt har kartlagt kommunspecifika prob-

lem. Den orsaksanalys som förekommer görs på detaljnivå, d v s

avser specifika platser. Man söker efter någon av de kända,

generella orsakerna, sällan beaktar man lokala faktorer.

5.5 Åtgärder, åtgärdsanalys och val av åtgärd

För att minska ett trafiksäkerhetsproblem kan den ansvarige

välja ur ett brett spektrum av åtgärder. Åtminstone i princip

beror valet av åtgärd av problemet och dess orsaker samt den

förväntade effekten i relation till åtgärdskostnaden.

I praktiken väljer den trafiksäkerhetsansvarige endast bland ett

urval av åtgärder. Detta urval beror av verksamhetsfältet. En

trafikingenjör söker efter lämplig åtgärd bland de som är rela-

terade till trafikteknik och gatuutformning - mycket ofta en

platsspecifik åtgärd. En planerare försöker kanske hitta lös-

ningar i form av principer som ansluter till TRÅD?. För ytter-

ligare andra kategorier kanske åtgärder inom områdena utbildning

eller information kanske ligger närmast till hands.

Även om det inte alltid är på detta vis, så har det framgått av

intervjuerna att det inte går att bortse från "organisatoriska

hinder". Uppenbarligen finns det risker för att valet av åtgärd

inte blir optimalt. Av liknande skäl är det också sällsynt med

kombinationsåtgärder.

 

71. Boverkets råd för planering av stadens trafiknät och trafik.

TRÅD -92 väntas bli klar under 1993.
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Det finns många sätt att dela in åtgärder som på ett eller annat

sätt har ett trafiksäkerhetssyfte. En användbar indelning vid

intervjuerna var följande:

information och utbildning

fysisk förändring av vägmiljön eller trafikreglering

driftåtgärder och underhåll

planeringsåtgärder

övervakningX
4

X
X

X

Att den kom till användning, eller snarare växte fram, beror på

att den är relaterad dels till de intervjuade personernas verk-

samhet sfält, dels till genomförandet.

Intervjuerna gav också anledning att dela in åtgärder i plats-

specifika respektive övergripande och på olika sätt efter syfte,

t ex sådana som avser

kommunlokala respektive generella problem

* trafikanter eller särskilda trafikantkategorier respektive

trafiksystemet eller trafikprocessen

* trafikens beteende respektive trafikanternas attityder.

Lokal "tradition" går inte att bortse från när det gäller åtgär-

der. Det finns t ex guppkommuner och kommuner där gupp inte an-

vänds. I de senare finns det inga principbeslut mot gupp, men

politikerna har aldrig godkänt förslag om gupp. Även annan "tra-

dition" kan inverka. En del kommuner är uppenbart mer bilvänliga

än andra, en del satsar mer på cykeltrafik o s v.

Åtgärder kan också delas in i efter varifrån eller hur åtgärds-

behovet initierats, vilket självklart hänger samman med att

olika trafiksäkerhetsproblem påvisas på olika sätt. Ansvariga

tjänstemän kan ha konstaterat ett problem (genom nålkarta över

 

8. I TGIs Trafikksikkerhetshåndbok (8) används en snarlik in-

delning. Där tas också fordonsåtgärder upp.
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olyckor eller på annat sätt) och föreslår en lösning. Från all-

mänheten direkt eller via politikerna kan förslag om åtgärder

komma. Ofta är allmänhetens förslag mycket konkreta (t ex be-

gäran om 30-zon eller gupp) och huvudmotivet är trygghet.

En mycket stor del av åtgärderna är fysiska förändringarna av

vägmiljön eller förändringar av trafikmiljön genom reglering.

Hastighetsbegränsning, gupp, avsmalningar, signaler, övergångs-

ställen, stopp- eller väjningsplikt, GC-banor eller cykelfält,

kanalisering genom körfält m m är vanliga åtgärder som trafik-

ingenjören använder.

Åtgärder initieras ofta av andra skäl än trafiksäkerhet, t ex

miljö eller framkomlighet. Sådana åtgärder, som har planerings-

karaktär, är ofta omfattande och avser ombyggnad av korsningar,

signalreglering eller t o m helt nya trafikleder. Politiker har

ofta ett avgörande inflytande och både planerare och trafik-

ingenjörer berörs. Naturligtvis har åtgärderna också betydelse

för trafiksäkerheten. Volymmässigt tar dessa omfattande åtgärder

en mycket större del av anslagen än de rena trafiksäkerhets-

åtgärderna.

Förbättrad vägvisning kan sägas vara en annan typ av planerings-

åtgärd, även om den också kan betraktas som en informations-

åtgärd (upplysningar till trafikanterna) och innebär fysisk för-

ändring av miljön (skyltning). Det primära motivet är ju inte

trafiksäkerhet men det är odiskutabelt att den effekten också

finns. Förbättrad vägvisning har ju flera primära syften: dels

att leda trafik från olämpliga platser eller sträckor, dels att

minska söktrafik.

Minskning av trafikarbetet leder till färre olyckor, men att se

trafikbesparande åtgärder som trafiksäkerhetsåtgärder tycks vara

ovanligt bland trafikingenjörer. Planerare har närmare till det

synsättet.
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När det gäller driftåtgärder och underhåll så är det mindre

frågan om platsspecifika åtgärder och mer om själva nivån. I

kommunerna känner man en stor osäkerhet beträffande nivån. Är

den optimal? Och vad skulle en förändring medföra för antalet

olyckor?

I många kommuner har man beslutat att vinterväghållning ska

prioriteras för GC-trafikanter. Det innebär att GC-vägar, trot-

toarer m m ska plogas och halkbekämpas innan körbanorna. Gene-

rellt känner man också till att dålig vinterväghållning kan

orsaka många fotgängarolyckor.

För beläggningsytors standard har man inte i de intervjuade kom-

munerna gjort motsvarande prioritering. Snarare är det så att

man har högre krav på körbaneytor än på GC-ytor. Detta trots att

man känner till att potthål, ojämnheter, lösgrus m m orsakar

många skadefall bland oskyddade trafikanter.

Övervakning är delvis en kommunal angelägenhet (parkering), men

i Övrigt ligger ansvaret hos polisen. I flera kommuner uttryckte

man missnöje med att så mycket av polisens övervakning gäller

landsbygd. Man anser att övervakning av t ex rödljuskörning,

brott mot stopplikt, överträdelser av cyklister m m är väsent-

ligt för trafiksäkerheten. Man vill gärna ha mer övervakning i

tätorten, men har svårt att få gehör för detta.

De "mjuka" åtgärderna - information, kampanjer, undervisning,

utbildning - tar ofta gatukontoren inte så mycket del i. De

aktiviteterna leds ofta av organ som trafiksäkerhetsråd eller

trafiksäkerhetsnämnd och har ett stort inslag av frivilliga

insatser. Vanligt är att de är baserade på information eller

riktlinjer från centralt håll, t ex mörkeraktiviteter, cykel-

hjälmskampanjer, bilbältesanvändning m m.

En liknande typ av aktivitet är trafikundervisningen i skolan

och speciella kampanjer som genomförs i samarbete med skolan.
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Hem och Skola pekades ofta ut som central i det sammanhanget.

Ofta är det poliser som är ute i skolorna och informerar. I

några kommuner delar man ut gratis cykelhjälmar eller subven-

tionerar inköp. Det sker då i samband med trafikundervisning.

I SÄTIK föregås valet av åtgärd av en åtgärdsanalys. I vid

mening menas att en bedömning görs av möjliga åtgärders trafik-

säkerhetseffekt och andra konsekvenser vilket ställs i relation

till åtgärdskostnaden. Schablonvärden för kostnadseffektivitet

är ett sätt att jämföra olika åtgärders lämplighet eller åtmins-

tone bestämma olika åtgärders relativa effektivitet. Det är den

metod som SÄTIK använder.

På aggregerad nivå fungerar detta bra, men för en kommun kan

c/e-metodens? lämplighet ifrågasättas. Det kan finnas lokala

förhållanden eller faktorer som gör det mindre lämpligt att

använda generella c/e-tal. Å andra sidan är det inte rimligt att

i en kommun göra en fullständig analys vid alla åtgärder.

I kommunerna är det sällsynt att samhällsekonomiska bedömningar

görs inom väg- och trafiksektorn annat än vid större investe-

ringsobjekt. För smärre trafiksäkerhetsåtgärder är trafiksäker-

hetseffekten den väsentliga och andra konsekvenser behandlas

summariskt. De har dock betydelse på så sätt att om oönskade

konsekvenser är oacceptabla så kommer åtgärden aldrig ifråga.

Ett exempel kan vara gupp där kollektivtrafiken är stor. Ett

annat kan vara chikaner där man har mycket (utrymmeskrävande)

tung trafik.

Det förefaller som om man sällan i kommunerna på ett systema-

tiskt sätt listar och värderar olika åtgärdsalternativ för ett

givet problem. Den processen tycks ske ganska intuitivt och

(kanske) subjektivt. I sammanhanget går det dock inte att bortse

från den långa erfarenhet som många trafikingenjörer har. Från-

 

9. c/e = cost /effectiveness.
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varon av analys och det skenbart dåligt underbyggda valet kom-

penseras många gånger av kunskap om lokala förhållanden. Däremot

kompenserar det inte att "åtgärdslådan" kan vara begränsad av

organisatoriska skäl.

Ibland saknas också förutsättningarna för ett rationellt val.

Det kan vara fallet när politikerna bestämt vilken åtgärd som

ska användas. Delvis kan det också vara fallet då t ex en villa-

förening har önskemål om gupp. Det kan innebära ganska mycket

arbete för trafikingenjören att argumentera för en annan lös-

ning. Särskilt om man beaktar att, vilket sker ganska ofta, "på-

tryckargruppen" kan stå för hela eller del av kostnaden för den

åtgärd man vill ha. Det kommunalekonomiskt riktiga är inte all-

tid detsamma som det samhällsekonomiskt bästa.

En åtgärdsanalys bör också omfatta den övergripande nivån inom

kommunen. De begränsade resurserna ska fördelas mellan olika

problem så att nyttan maximeras. Av intervjuerna att döma så gör

man inte alls detta i kommunerna. Det saknas plan eller program

för trafiksäkerhetsarbetet. De akuta uppgifterna, händelsestyr-

ningen av verksamheten tar överhand. Den plan eller rangordning

av Objekt som kan finnas gäller större projekt (ofta med stats-

bidrag). Antagligen är det ytterst sällsynt att man gör en

objektiv, systematisk kalkyl eller bedömning av nyttan av många

små åtgärder ställt mot en stor eller tvärtom.

Frånvaron av systematik leder till snedfördelning av åtgärderna.

En sådan snedhet har påpekats vid intervjuerna. Klagomål och

begäran om trafiksäkerhetsåtgärder kommer oftare från villa- och

bostadsrättsområden än från områden med hyreshus. Bristerna i

kartläggningen av trafiksäkerhetsproblem kombinerat med från-

varon av åtgärdsanalys (och trafiksäkerhetsprogram) leder då

till att åtgärderna fördelas olika.
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5.6 Genomförande, uppföljning

När man bestämt att en åtgärd ska vidtas, så genomförs den ofta

snabbt och till synes utan problem. I kommunerna är man dock

medveten om en brist: för lite (om ens någon) information ges

till de som berörs. Det kan ske på olika sätt - genom skyltning,

press, lokal- eller närradio o s v - och skulle öka möjligheter-

na för god acceptans hos trafikanterna samt minska risken för

missförstånd under den första tiden efter förändringen.

Det är inte ovanligt att trafikanter blir överraskade av en

förändring i vägmiljön. I bästa fall leder det enbart till för-

virring, i sämsta fall till olyckor. Det går i många kommuner

att hitta exempel på i och för sig helt korrekta lösningar med

onormalt högt antal olyckor en tid efter åtgärden. Självklart är

informationen särskilt viktig vid åtgärder som bryter invanda

körmönster.

Den annonsering som trots allt görs, åtminstone vid större åt-

gärder, är mycket koncis. Där sägs vad som ska genomföras och

när, men motiven för det och syftet nämns inte alltid.

I gränszonen mellan genomförande och uppföljning ligger kon-

trollen av att den planerade åtgärden utförts på avsett vis. Att

resultatet i fält överensstämmer med planerna. Så är nog fallet

nästan alltid när det gäller slutresultatet, men många gånger

finns en period - ibland ganska lång - då den nya utformningen

trafikeras innan den är helt färdigställd.

När uppföljning kom på tal under intervjun med en kommun, så kom

yttrandet "hälsan tiger still". Det gällde då krav på åtgärd

från boende och den pragmatiska synen, som antagligen är ganska

typisk, är att får man inga mer klagomål så har åtgärden haft

avsedd effekt.
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Så illa är det inte alltid, men uppföljning av åtgärder är nog

ett av de mest försummade av de steg som SÄTIK skisserar. Det

som framför allt saknas är systematik. Det är inte regel att

uppföljningar görs utan snarare undantag. Det gäller små åtgär-

der, men även mycket stora.

Uppföljning av olycksutfallet är svåra att göra på så sätt att

de normalt inte kan göras förrän efter ganska lång tid och när

det gäller platsspecifika åtgärder, så behövs ofta ett ganska

stort antal platser för att säkra slutsatser ska kunna dras. I

en enskild kommun är det därför svårt att göra olycksuppfölj-

ningar och det är sällan de görs.

Konfliktstudier eller varianter av dessa är i princip möjliga

att använda för uppföljning av åtgärder. Ingen intervjuad kommun

har egen kompetens för sådana studier. I några fall har utom-

stående anlitats för konfliktstudier inom ramen för en trafik-

säkerhet redning.

Uppföljningar av trafikantbeteende förekommer. Hastighet smät-

ningar före och efter är inte ovanliga. Inte oväntat kan då

effekter påvisas av hastighetsdämpande åtgärder. Andra typer av

beteendestudier har inte nämnts i samband med väg- eller trafik-

tekniska åtgärder.

Hastighetsmätningar, räkning av cyklister med cykelhjälm, an-

vändning av bilbälte är uppföljningsstudier som nämnts i samband

med olika informationsåtgärder. Sådana förekommer i begränsad

omfattning. I en del fall har åtgärderna (och uppföljningen)

initierats från centralt eller regionalt håll (TSV, NTF, Trafik-

säkerhetsförbunden) .

5,3 Hjälpmedel

SÄTIK är ett bidrag till det som man i många kommuner uppfattar

som en brist - det finns inget standardverk för trafiksäkerhets-
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arbete i tätort. SÄTIKS åtgärdskatalog och en del av det som

står i handboken har drag av TöIs Trafikksikkerhetshåndbok (8) .

Den senare tycks vara okänd i de flesta kommuner.

Åtgärdskatalogen i SÄTIK publicerades just under intervjuerna.

De kommuner som hade fått den var positiva till innehållet.

De vanliga handböckerna är ARGUS (9) och TRÅD (7). Båda används

av både trafikingenjörer och planerare. Föreskrifterna från TSV,

vägverkets stora handbok, REBEL (10) m m är andra standardverk

som används. En hel del äldre, delvis föråldrat material tycks

också finnas i kommunernas bokhyllor.

"Aktuellt om gator och trafik" är en viktig informationskälla om

nyheter inte bara inom trafiksäkerhetsområdet. VTIs skrifter

tycks distribueras lite slumpmässigt bland Sveriges kommuner.

I några kommuner har man tyckt att det kan vara svårt att veta

vad man får respektive inte får göra när det gäller gatumiljön

och vad som är korrekt juridiskt sett. Det är vanligt att man

vänder sig till TSV (regionalt) om man är osäker.

Flera intervjuade upplever det som att det kommer för mycket

information. All information som kommer är inte relevant för de

egna arbetsuppgifterna och det tar tid att sovra och sortera.

Datorer finns i så gott som alla kommuner. De har länge varit

nödvändiga för administrativa ändamål. Inom trafikområdet är

ännu datoranvändningen måttlig och i småkommuner är det sällan

datorer används för tillämpningar som rör gator och trafik.

I större kommuner används specialprogram för trafik, t ex för

registrering av polisrapporterade olyckor, uppföljning av drift

och underhållsinsatser, lokala trafikföreskrifter m m. En del

kommuner har egenutvecklade program, ibland med något kalkyl-

program som bas. De flesta använder dock kommersiella produkter.
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6 STÖD I LOKALT TRAFIKSÄKERHETSARBETE - BEHOV OCH

MÖJLIGHETER

I förra kapitlet redovisades några intryck av kommunalt trafik-

säkerhetsarbete med en indelning gjord efter SÄTIK. Dessutom

jämfördes lokalt trafiksäkerhetsarbete med systematiken i SÄTIK.

I avsnitt 6.1 fördjupas jämförelsen, medan avsnitt 6.2 ägnas åt

en diskussion av förutsättningarna dels för att införa SÄTIK,

dels för stöd som ansluter till SÄTIK. För det senare är det

också relevant med en bedömning av kunskapsläge som mycket kort

görs i avsnitt 6.3 där också behov av stöd och stödformer dis-

kuteras .

6 . 1 Dagens verklighet och SÄTIK

Av kapitel 5 bör det ha framgått att verkligheten på flera av-

görande punkter skiljer sig från idealbilden i SÄTIK. Någon

övergripande och analys görs inte

annat än i undantagsfall och på detaljnivå styrs insatserna

ibland mer av händelser än av planering - åtminstone gäller det

för smärre trafiksäkerhetsåtgärder. Analys av orsaker och val av

åtgärd görs med den information som finns tillgänglig. Alltför

sällan skaffar man den kompletterande information som är nöd-

vändig för en mer heltäckande analys. Uppföljning av åtgärder

görs bara sporadiskt.

Om man med några få nyckelord försöker karakterisera dagens

situation och ställer den mot SÄTIK så blir bilden lätt provo-

kat iv:
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Idag SÄTIK

Inga eller oprecisa mål Fastslagna, konkreta mål

Oklart Fastlagt

Händelsestyrd verksamhet Planerade

Brandkårsutryckningar Systematik

Sällsynt med trafiksäkerhetsprogram Fastställt

Ej heltäckande lägesbeskrivning Systematisk lägesbeskrivning

Subjektiv problem- och orsaksanalys Objektiv orsaksanalys

Begränsat urval av åtgärder Åtgärdskatalog

Bristande åtgärdsanalys Analys av åtgärder

Subjektivt åtgärdsval Kostnadseffektivitet

Bristfällig uppföljning Plan för genomförande/uppföljning

Det kan synas som om de kommunala insatserna är mindre väl sys-

tematiska, planerade och samordnade, åtminstone sett ur ren

trafiksäkerhetssynpunkt. Det innebär inte att de är det ur kom-

munal synpunkt eller ur total trafiksynpunkt. Man måste komma

ihåg att i de flesta kommuner av någorlunda storlek så är arbete

och organisation som rör trafik uppdelat i

- planering

- trafikteknik

- drift och underhåll

Utanför de enheter som har hand om dessa frågor så ligger dess-

utom ofta

== informationsinsat ser.

Det finns naturligtvis undantag bland Sveriges kommuner, men den

väsentliga aspekten är att arbetet med trafikfrågor inte är

organiserat efter gatunätets funktion, d v s

- framkomlighet

=- trafiksäkerhet

- miljö

- tillgänglighet

0 S v.
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Trafiksäkerheten är bara en aspekt av flera i det helhetspers-

pektiv som planeraren, trafikteknikern eller den drifts- och

underhållsansvarige måste ha.

Helhetsperspektivet förklarar att många åtgärder med en trafik-

säkerhetseffekt initieras av helt andra skäl, t ex framkomlighet

eller miljö, eller av sådana skäl tillsammans med ett trafik-

säkerhetsproblem. I vissa fall är naturligtvis trafiksäkerheten

den viktigaste orsaken, men åtminstone vid större åtgärder är

det sällan den enda.

I SÄTIK läggs huvudvikten på trafiksäkerhet vilket bl a kommer

till uttryck i beräkningen av kostnadseffektivitet för olika åt-

gärder. I princip ställs hälsovinsterna (olycksminskningen) i

relation till åtgärdskostnad plus ökade driftkostnader. Mycket

lite nämns om andra effekter och hur de ska värderas, och i det

praktiska arbetet spelar de kanske en större roll än vad SÄTIK

anger.

Uppenbart ökar möjligheterna att effektivisera det lokala tra-

fiksäkerhetsarbetet om det finns en plan, ett trafiksäkerhets-

program i SÄTIKS anda. Först då kan resurserna utnyttjas opti-

malt. Även på den, övergripande, nivån så måste emellertid kon-

sekvenserna för miljö, framkomlighet m m uppskattas. Det finns

få trafiksäkerhetshöjande åtgärder i vägmiljön som inte också

får konsekvenser för miljö och framkomlighet (ofta negativa).

Det vore fel att i ett program inte försöka ange eller uppskatta

dessa andra effekter.

En annan självklarhet är att det måste finnas ett gott underlag,

en lägesbeskrivning av trafiksäkerheten, för att utforma trafik-

säkerhetsprogrammet. I de flesta kommuner kan lägesbeskriv-

ningarna förbättras åtskilligt. Här kan tankarna i SÄTIK vara

ett föredöme. Redan nu är man dock i många kommuner medveten om

bortfallet i polisrapporteringen och den förbättring av beskriv-

ningen som uppnås med statistik från sjukvården över trafikska-

dor. Man vet också att skadefallsstatistik medför en ännu star-

kare markering av att oskyddade trafikanter är det stora trafik-

säkerhetsproblemet i tätorter.
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Mycket få kommunala väghållare har hittills tagit initiativ till

registrering av skadefall och ännu färre bidrar till kostnaderna

i den (växande) gruppen kommuner med sjukvårdsregistrering. En

orsak som nämnts är att platsuppgiften ofta är dålig. Vanligen

är det en trafikingenjör som har ansvar för beskrivningen av

trafiksäkerhetsläget, vilket ofta innebär att försöka hitta

"farliga platser". Med ett vidare synsätt, både geografiskt och

åtgärdsmässigt, skulle kanske intresset kunna vara större även

för skadefallsuppgifter utan exakt platsangivelse.

En väsentlig del av en lägesbeskrivning är uppgifter om trafi-

ken. I de flesta större kommuner mäter man trafik, dock sällan

mer än motorfordonstrafiken. I småkommuner saknas vanligen

trafiksiffror för kommunens vägar. Trafik räknas ofta av

framkomlighets- eller kapacitetsskäl, inte för att beskriva

trafiksäkerhetsläget. Av samma orsak är det få kommuner som

kompletterar axelräkningarna med hastighetsmätningar eller

fordonsdifferentiering!? och mycket få kommuner genomför regel-

bundna räkningar av oskyddade trafikanter.

En fråga är hur stort behov tjänstemännen anser att det finns av

utförliga lägesbeskrivningar och av ett

Idag styrs mycket av verksamheten av akuta händelser som initia-

tiv från allmänhet och politiker.

Trafikingenjörer och planerare kan ibland uppleva situationen så

att om de tar sig tid att göra en noggrann beskrivning av tra-

fiksäkerheten och ett utkast till ett program med förslag till

åtgärder, så kommer det kanske ändå inte att ge mer pengar till

åtgärderna. Den risken vägs mot den tid som det tar att göra en

trafiksäkerhetsutredning och att den tiden måste tas från någon

annan verksamhet.

 

10. Man kan tycka att fordonsdifferentiering är nödvändigt för

att beräkna kapacitetsutnyttjande och för signalsättning,

men faktum är att även i mycket stora kommuner tycks man

klara sig utan uppgifter om andel tunga fordon.
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En rimlig slutsats är att det förutom i kommuner med eldsjälar

måste finnas ett politiskt beslut om att ett trafiksäkerhets-

program ska tas fram och att pengar avsätts för att ta fram det.

Först då kommer gedigna lägesbeskrivningar att tas fram.

SÄTIK pekar på vikten av att göra en orsaksanalys när ett tra-

fiksäkerhetsproblem konstaterats. Det förutsätter en relevant

och korrekt problembeskrivning. Ibland kan det vara svårt att

separera dessa två och kanske är problemanalys ett ord som kan

beteckna båda aktiviteterna. Oavsett beteckning så är nog detta

område ett av de mest försummade i det lokala trafiksäkerhets-

arbetet. Samtidigt är det nog den svåraste delen av SÄTIK.

Lite tillspetsat och förenklat kan man säga att bilden av

orsaksanalysen idag ser ut ungefär på följande sätt.

   

      

   

 

 

 

PROBLEM |========>| ÅTGÄRD |=========>| MINDRE

> PROBLEM

? A

l > BETEENDE --7
ORSAK n TRAFIKMILJÖ

      

Figur 3 Orsaksanalysen idag.

Bilden försöker åskådliggöra att man alltför ofta slentrianmäs-

sigt vidtar en åtgärd mot ett problem i förhoppning om att prob-

lemet ska bli mindre (de dubbelstreckade pilarna). Ofta antar

man en viss orsak (brist i vägmiljön eller "felaktigt" trafi-

kantbeteende) som också har betydelse för valet av åtgärd. Mer

sällan försöker man komma underfund med om den antagna orsaken

verkligen medfört problemet.
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På liknande sätt ser man alltför ofta en direkt koppling mellan

åtgärden och ett minskat problem, utan att systematiskt ha tänkt

igenom hur åtgärden påverkar trafikantbeteende och trafikmiljöll

och hur detta i sin tur inverkar på problemet.

Det alternativa, mer analytiska tänkandet skulle vara att se

problemet som en följd av den funktion som kombinationer av

väg-, fordon- och trafikantfaktorer orsakar.

Med en åtgärd påverkas de olika faktorerna och kopplingarna

mellan dem, så att en ny funktion uppnås som innebär mindre
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Figur 4 Idealbild av orsaksanalysen.

Ett analytiskt tänkande liknande det som skisserats skulle ge

bättre förutsättningar för "rätt" åtgärder mot trafiksäkerhets-

problem. Dessutom skulle det automatiskt leda till att åtgärders

inverkan på bl a framkomlighet skulle ingå som en naturlig del

av analysen.

 

11. Med trafikmiljö avses här vägmiljö plus trafik.
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Det kommer att ta lång tid innan ett systemanalytiskt synsätt av

den här typen ingår som ett naturligt inslag i trafiksäkerhets-

arbetet. Både ökad kunskap och lämpliga hjälpmedel krävs och

detta utgör en väsentlig pedagogisk uppgift.

När det gäller åtgärdsanalys och val av åtgärd så ger

bättre ledning än för orsaksanalysen. Uppenbara vinster kan nås

om det lokala trafiksäkerhetsarbetet kan få en starkare sam-

hällsekonomisk prägel. Kostnadseffektivitetstal kan vara ett

sätt att verka för detta. Som anmärkts tidigare kan det dock

vara lättare att införa metoden om även andra konsekvenser än

trafiksäkerhet beskrivs tydligare.

Den andra kritiska aspekten mot kostnadseffektivitetstalet är

att det är ett genomsnittligt värde. Ingen variation anges, men

det är troligt att utfalletav en åtgärd kan vara väsentligt

olika i små respektive stora kommuner, i olika miljöer, vid

olika trafik o s v. Faran med att ange genomsnittsvärden base-

rade på aggregerade data är att de kommer att uppfattas som en

sanning; att användaren tror att åtgärden vid varje användning

får den angivna effekten.

Än mer angeläget kan vara att synen på åtgärder vidgas. Idag har

varje kategori sin uppsättning åtgärder för att minska trafik-

säkerhetsproblem. Planerare har sin, trafikingenjörer sin, in-

formatörer sin o s v. Det är både en organisatorisk och en peda-

gogisk uppgift att bryta den traditionella fokuseringen.

För trafikingenjören gäller det att lyfta blicken från den en-

skilda platsen och försöka se problemet på en plats som en del

av en större helhet. Det kan tänkas att en övergripande "plane-

ringsåtgärd" är betydligt mer kostnadseffektiv än ett antal

mindre åtgärder på specifika platser. Hjälpmedel av olika slag

bör dessutom peka på möjligheten av att använda kombinations-

åtgärder, t ex både en fysisk åtgärd och information.
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Ett vidgat synsätt när det gäller åtgärder hänger naturligtvis

samman med en systemanalytisk metod för problemanalys. Om den

senare vore förhärskande skulle åtgärdssynen antagligen vara

mindre snäv.

Ett alternativ är att utgå från åtgärderna. Genom att under-

stryka vikten av en god problembeskrivning och analys samt uti-

från dessa välja tänkbara åtgärder (och förkasta andra) kan det

analytiska tänkandet ökas. Ett sätt att göra detta skulle kunna

vara ett datorsystem där idéer om åtgärder kan testas mot en

beskrivning av ett aktuellt trafiksäkerhetsproblem. Systemet kan

då användas för att peka på relevanta data som behövs och att en

bättre problembeskrivning kan ge en bättre avpassad åtgärd.

Uppföljning av åtgärder är nödvändig för att öka kunskapen om

åtgärders effekt. Uppenbarligen finns det ett motivationsproblem

här. Varje kommun genomför alltför få åtgärder av en viss typ

för att generella slutsatser ska kunna dras. Det gäller åtmin-

stone olycksuppföljning. Undantaget är de allra största kommu-

nerna, men resultat från dessa är inte alltid överförbara på

situationen i mindre kommuner.

Ett annat problem när det gäller olyckor är att en uppföljning

kan göras först efter minst ett par år. Det är en lång tid i en

kommun, med tanke på att man sällan för noggrann bok över vid-

tagna åtgärder - åtminstone inte de mindre som finansieras av

anslag för trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Än mer sällan

finns det lättåtkomliga uppgifter över t ex exakt väggeometrisk

utformning före åtgärden.

Slutligen är olycksuppföljning mycket svår på grund av fenomenet

regressionseffekt (11) . Helt går den endast att undvika genom

statistiskt kontrollerade experiment och sådana ingår inte i det

kommunala
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Betydligt lättare är det antagligen att stimulera kommunerna

till uppföljning av trafikantbeteende före och efter åtgärd. Den

typen av uppföljning kan göras inom kortare tidsrymd. Problemet

regressionseffekt undviks ju också även om åtgärdskriteriet

varit ett högt olyckstal. Hastighetsuppföljningar görs redan

idag i begränsad utsträckning, men det är angeläget att även

andra typer av beteendestudier görs.

Genom konfliktstudier kan också snabba uppföljningar göras.

Metoderna är relativt komplicerade och det kanske är en för-

klaring till att få kommuner gör den typen av uppföljning, trots

att man skickat personal till kurser i konfliktstudieteknik.

6 . 2 Förutsättningar för förändring

För att ett nytt arbetssätt, som ju SÄTIK faktiskt innebär, ska

kunna introduceras så måste hänsyn tas till den kommunala verk-

ligheten. Den senare kan visserligen förändras (långsamt) och

introduktionen av SÄTIK måste avpassas till den möjliga föränd-

ringstakten.

Införandet av SÄTIK kommer också att kräva ökad kunskap, stöd

eller förbättrade hjälpmedel för beskrivning, analys och beslut

inom trafiksäkerhet .

Förutsättningarna för ökad satsning på trafiksäkerhet och ett

ändrat arbetssätt är inte ljusa just nu. Hela den kommunala

sektorn präglas av turbulens på grund av de akuta ekonomiska

problemen. Situationen i många kommuner karakteriseras nu av

* intern omorganisation, både i politiska nämnder och i för-

valtningar

* nedskärningar

* vinkling mot beställar-utförarkonceptet

tion)

* minskande olyckstal i de flesta kommuner (lågkonjunkturen)

* osäkerhet på grund av omorganisation av trafiksäkerhets-

arbetet på nationell och regional nivå
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Omorganisation ökar i princip möjligheterna att förändra arbetet

med trafiksäkerhet, men de mekanismer som verkar åt andra hållet

är betydande: minskade olyckstal i kombination med minskade re-

surser. På längre sikt - och SÄTIK måste ju ses långsiktigt - så

är det rimligt att vänta sig en konjunkturuppgång och erfaren-

heten talar för att olyckstalen då hastigt kan komma att stiga.

Den stora variation och heterogenitet som finns bland Sveriges

kommuner har betydelse för möjligheterna att införa _SÄTIK och

kompletterande hjälpmedel. Främst har kommunstorleken betydelse.

Det är svårt att tänka sig att alla småkommuner självständigt

ska kunna genomföra de olika SÄTIK-stegen och nå fram till ett

lokalt trafiksäkerhetsprogram. Konsulthjälp kommer att bli nöd-

vändig och det är tveksamt om resurser kommer att satsas på

detta. Anledningen är att många kommuner inte anser sig ha något

stort trafiksäkerhetsproblem. Paradoxen är att för att konsta-

tera detta (eller motsatsen), så måste ett av SÄTIK-stegen -

beskrivningen av trafiksäkerhetsläget - göras.

När det gäller verktyg eller hjälpmedel som i ett kortare pers-

pektiv ska kunna gagna kommunerna så ökar kravet på verklighets-

anpassning. För att ha möjlighet att lyckas med en introduktion

så måste hänsyn tas både till kommunal organisation och arbets-

sätt vad gäller trafikfrågor.

I kommunerna arbetar man efter ett helhetsperspektiv, d v s sam-

tidigt efter flera gatufunktioner och aspekter (framkomlighet,

miljö, estetik, tillgänglighet, trafiksäkerhet ...). Det är mer

undantag än regel när det gäller problem och åtgärder att man

enbart beaktar trafiksäkerheten. Självklart måste ett nytt ar-

betssätt eller ett nytt hjälpmedel ta hänsyn till detta och inte

enbart fokuseras på trafiksäkerhet.

En annan förutsättning för att stödet, vare sig det utgörs av

ett datorprogram eller någon annan typ av hjälpmedel, ska accep-

teras är att det fyller ett behov och att användarna omedelbart
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kan dra nytta av det. Långsiktigt bör stödet vara till nyttai

SÄTIK-arbetet, men för en snabb introduktion måste det vara av-

passat till dagens behov (eller till den situation som råder om

något eller några år).

6 . 3 Kunskapsläge, behov av stöd, stödformer

Vid de intervjuer som gjordes diskuterades självklart SÄTIK.

Från flera håll framfördes då önskemål om någon form av stöd för

att göra lägesbeskrivning och trafiksäkerhetsprogram (alla in-

tervjuade hade dock inte sett de skrifter som tagits fram i någ-

ra av SÄTIKs pilotkommuner). Det man efterfrågade var någon form

av rapportmall, som man fyller med uppgifter för den egna kommu-

nen.

I och för sig skulle den formen av stöd nog underlätta SÄTIK-

arbetet för en del kommuner, men det skulle knappast stimulera

till kreativt och analytiskt tänkande och skulle dessutom komma

att användas relativt sällan.

För mer "intelligenta" former av stöd ligger naturligtvis kun-

skapsbaserad datorteknik nära till hands. I anslutning till

eller som komplement till SÄTIK kan tänkas på två nivåer. Den

ena är den övergripande, som omfattar hela SÄTIK och som är

något betydligt större och mer komplext än "rapportstöd". Ett

stort projekt av den typen är mycket riskfyllt både med tanke på

tidsperspektivet och komplexiteten. Risken är uppenbar att det

utmynnar i ett system som är komplett i vissa delar, medan andra

aldrig färdigställs. Att påbörja ett sådant omfattande utveck-

lingsarbete, där olika typer av datorteknik måste användas,

måste anses som ett mycket stort vågspel.

Det är då mycket mer tilltalande att tänka sig väl avgränsat

datorstöd för någon eller några delar av SÄTIK. Datorstöd som

ansluter till den kommunala arbetssituationen och som fyller ett

behov och därmed kan testas mycket snart.
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Allmänt sett så ökar behovet av stöd med minskande kommunstor-

lek. I en liten kommun är trafik och trafiksäkerhet endast en

liten del av den ansvariges totala arbetsuppgifter. I en stor är

ansvaret för trafik och trafiksäkerhet uppdelat på flera per-

soner. Där finns specialister med god kunskap, medan man i den

lilla kommunen sällan har detaljkunskaper. Variationen i kun-

skapsnivå ställer mycket stora krav på flexibiliteten hos verk-

tyg som ska kunna användas i många kommuner.

Mot detta måste ställas det faktum att av Sveriges drygt 280

kommuner så har de 80 största ca 80% av Sveriges tätortsbefolk-

ning. I de övriga 120!2 inträffar således endast en mindre del av

tätortsolyckorna. Potentialen när det gäller trafiksäkerhets-

vinster finns därför i större kommuner - med mer än 15-20 000

invånare. Ur rättvisesynpunkt, liksom ur kunskapssynpunkt är det

däremot diskutabelt om ett stöd enbart avpassas till större

kommuner .

Kvantitativt visar sig skillnaderna mellan små och stora kommu-

ner genom antalet olyckor och genom att en liten kommun normalt

inte alls har samma möjligheter att ta fram underlag för läges-

beskrivning och problemanalys. Till exempel så saknas nog ut-

rustning för trafikmätning och alternativen blir då manuell räk-

ning, lån eller hyra av utrustning eller konsulthjälp, vilket i

sig innebär ett litet initialmotstånd.

När det gäller olyckor så polisrapporteras så pass få olyckor i

en liten kommun att de, i sig, inte kan motivera ett sofisti-

kerat datorsystem för olycksuppföljning. Även med skadefalls-

statistik från sjukstugan blir totalantalet antagligen litet.

Det kan i små kommuner mycket väl räcka med manuell hantering av

både olycksdata och eventuella trafikdata.

 

12. Cirka 80 kommuner är inte väghållningsmyndighet enligt väg-

lagen.
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I småkommuner är nyttan antagligen liten av att ta fram "nål-

kartor" över var olyckor inträffar. På så gott som alla platser

kommer resultatet att visa 0 eller 1 olycka per år. Ett stöd

till småkommuner bör därför mer inriktas på sammanställning av

olyckstyper, konflikttyper, olycksutsatta trafikantkategorier,

trafik- och hastighetsdata, klagomål etc för att kunna bestämma

en kommunspecifik olycksbild, som kan utgöra referensram vid

planering av åtgärder.

Många större kommuner däremot har (eller har behov av) system

för att registrera och ta fram statistik över trafik, olyckor,

skadefall, åtgärder mm. De system som används är inriktade på

någon del av verksamheten, t ex åtgärder eller olyckor. Vad som

ofta diskuteras och efterfrågas är mer generella, geografiskt

baserade databassystem - det som brukar kallas GIS (=geografiskt

informationssystem) och kopplat till dessa någon form av presen-

tat ionsstöd.

En möjlig informationskälla, som endast berörts mycket kort

tidigare, är enkäter. De kan ses som ett mer systematiskt sätt

att få en bild av allmänhetens uppfattning om trafik och trafik-

säkerhet. En bild, som rimligen bör vara något mindre skev än

den som allmänhetens klagomål visar. Vid intervjuerna framkom

det att stöd i form av en enkätgenerator skulle uppskattas -

framför allt kanske av de som arbetar inom informationsområdet .

I kommunerna finns det kunskapsbrister när det gäller komplexet

problembeskrivning - problemanalys - orsaksanalys. De bristerna

kopplat med bristande tid medför att någon egentlig problem-

eller orsaksanalys sällan görs. Behovet av stöd och hjälpmedel

är uppenbart, men det är svårare att ange hur ett stöd ska vara

utformat. En mänsklig diskussionspartner, en expert, är det

bästa och till viss del kan man säga att TSVSs regionala repre-

sentanter och länstrafikförbunden är sådana resurser.
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Datorstöd, i form av kunskapsbaserad datorteknik, kan till viss

del komplettera mänskliga resurser genom att stimulera till ett

analytiskt angreppssätt, men kan självfallet aldrig helt ersätta

den mänskliga experten. Även med de begränsningarna så är det

fullt möjligt att på längre sikt tänka sig datorsystem som assi-

sterar trafiksäkerhetsansvariga vid analys av trafiksäkerhets-

problem. Åtminstone mindre erfarna trafikingenjörer bör ha nytta

av den typen av system.

Även ett datorstöd som tar åtgärderna som utgångspunkt kan ut-

formas så att användaren stimuleras att tydligt beskriva sitt

problem och därigenom kanske också överväga andra typer av åt-

gärder. Det förefaller inte orimligt att ett åtgärdsstöd kan ut-

formas så att användarens perspektiv vidgas. Särskilt som man

med kunskapsbaserad datorteknik kan få motiveringar till och

regler för varför en åtgärd kan vara respektive inte vara lämp-

lig.

Stöd för informationshantering förefaller att bli mer angeläget

ju mer informationsflödet ökar. För många delar av trafikområdet

råder det ingen brist på information ute i kommunerna. Snarare

tvärtom, en mängd information kommer, som man inte har behov av

för stunden, men som man kan komma att behöva i framtiden. Prob-

lemet är då att få fatt i rätt information eller rätt data vid

ett senare tillfälle. Utan tvekan finns det behov av enkla

system för att hantera information och lagra den så att man vid

behov kan utnyttja den.
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7 DATORSTÖD I "TRADITIONELL" MENING RESPEKTTITVE

KUNSKAP

Detta kapitel ger en allmän beskrivning av vad kunskapssystem

är, vad de kan användas till och vilken nytta eller potential de

representerar samt relationen till traditionellt datorstöd.

7.1 Vad är kunskapssystem?

Kunskapssystem är ett av flera tillämpningsområden för Artifici-

ell Intelligens (AI). AI är ett tvärvetenskapligt forsknings-

område inom vilket man studerar hur mänskliga intelligensfunk-

tioner som problemlösning, perception, inlärning etc kan utföras

av datorer.

Denna forskning är inte ny. Uttrycket AI introducerades redan

under 1950-talet och har under åren gett många värdefulla bidrag

till utvecklingen inom området informationsbehandling. Det måste

påpekas att mycket av det som en gång ansågs som AI-teknik, t ex

operativsystem för flera användare, personliga arbetsstationer

med avancerad grafik och flerfönsterteknik samt objektorientera-

de representationsmodeller, idag betraktas som vanlig dator-

teknik. En rimlig bedömning är att området kunskapssystem kommer

att spridas på likartat sätt. En del tendenser till detta finns

redan.

Ett kunskapssystem kan beskrivas som ett datorprogram som efter-

liknar uppfattningarna om människans sätt att representera kun-

skap och lösa problem inom begränsade problemområden. Till detta

kommer den ytterst viktiga egenskapen att kunna förklara och

redovisa hur och på vilka grunder beslut eller rekommendationer

är fattade.

Med expertsystem avses ett kunskapssystem vars prestationsför-

måga är i nivå med den hos mänskliga experter. Inte sällan an-

vänder man lite vårdslöst termen expertsystem för alla typer av
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kunskapssystem, vilket inneburit att området fått en felaktig

framtoning och skapat orealistiska förväntningar. En viktig upp-

gift är därför att avdramatisera området och fokusera diskus-

sionen mer på tillämpningarna och nyttan med dessa och inte på

tekniken.

7 . 2 Traditionellt datorstöd - kunskapssystem

Genom en analogi kan man beskriva skillnaden mellan kunskaps-

system och traditionella system. Kunskapssystem kan sägas mot-

svara sakkunskap och dess användning medan ett traditionellt

system kan liknas vid en bruksanvisning. I en traditionellt

programmerad dator utgör programmet en steg-för-steg-anvisning

exakt för hur hur systemet ska uppföra sig i ett antal på för-

hand bestämda situationer. Om en ny, oplanerad situation uppkom-

mer står sig ett sådant system slätt.

Ett kunskapssystem däremot, innehåller sakkunskap lagrad i en

kunskapsbas. För att lösa ett specifikt problem använder kun-

skapssystemet relevanta delar av sin sakkunskap. Det görs med

hjälp av en så kallad slutledningsmekanism. Principen innebär

att systemet även kan hantera situationer som inte definierats

på förhand, vilket gör det mera tolerant mot oförutsedda pro-

blemsituationer och olika typer av användare. Idén med att skil-

ja representationen av sakkunskap från slutledningsmekanismen

ger också kunskapssystem den värdefulla egenskapen att de kan

köras och provas långt innan de är färdigutvecklade. Detta ger

de slutliga användarna av systemet unika möjligheter att konti-

nuerligt påverka utformningen och därmed ökas möjligheten för

god användaracceptans.

Sakkunskapen i ett kunskapssytem kan vara "mjuk" kunskap i form

av erfarenheter, tumregler och lathundar från en eller flera

experter, men den kan också vara av "hårdare" slag som regler,

formler, standards, lagar eller rena fakta. Mänsklig kunskap
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kan inte alltid beskrivas med eleganta matematiska formler utan

en stor del utgörs av heuristik (tumregler, erfarenhet). För att

representera och använda den typen av kunskap krävs mer avance-

rad teknik än den traditionella datorsystem erbjuder.

Figuren nedan ger exempel på vilken typ av kunskap som kan han-

teras i ett traditionellt system respektive i ett kunskaps-

system.

Mjuk kunskap

* Sunt förnuft

  

Intuition Psykologi

Erfarenheter Omvärldskunskap

* Kunskaps-

Tumregler Lathundar system

Praxis Typfall

Lagar Bestämmelser

* Traditionellt

Standards Regelverk datorstöd

Rena fakta Matematiska

V formler v v

Hård kunskap

Figur 5 Typ av kunskap som kan hanteras i olika typer av

datorsystem.

Det är en ofta spridd missuppfattning att alla typer av kunskap

kan hanteras i kunskapsbaserade system. Så är självklart inte

fallet. Intuition och sunt förnuft är exempel på områden där vi

ännu inte vet tillräckligt för att ens kunna förklara företeel-

serna i sig. Hur ska man då kunna representera och resonera om

detta i datorer?
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Det är i sammanhanget också intressant att ställa kunskapssystem

i relation till andra typer av traditionella stöd eller hjälp-

medel. Sett i två dimensioner blir förhållandet detta:

Operatio-"

nalitet Expert

Seminarium

Kunskapssystem

 
Dokument, handbok
 

Figur 6 Operationalitet och tillgänglighet för olika typer av

hjälpmedel.

7 . 3 När är kunskapssystem särskilt lämpliga?

De ovan antydda egenskaperna hos kunskapssystem gör dem särskilt

passande för en del speciella uppgifter, t ex

Lösa problem som är svåra att beskriva och formulera exakt

Bevara och sprida expertkunnande

Automat rutinuppgifter som kräver expertkunnande

Vara ett stöd när snabba och korrekta beslut måste fattas

under stress

Effektivt hantera många olika slag av kunskap

Stödja beslutsfattande i en föränderlig miljö

Utbilda och höja kompetensen hos användare

Skapa användarvänliga datormiljöer

+
4

4
+

4
4

4
4

Kunskapssystem är således intressanta inte bara för att bevara

och sprida specialistkunskap eller för att lösa problem som är

svåra att formulera exakt. Höga krav på flexibilitet och använ-

darvänlighet kan i sig vara skäl nog för att utnyttja tekniken.

7 . 4 Användningsområden

Kunskapssystem har utvecklats och använts i åtminstone ett

decennium. Erfarenheterna visar att en del tillämpningsområden

är särskilt lämpliga, bland annat
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* Diagnosticering * Produktkonfigurering

* Ekonomisk rådgivning * Planering

* Konstruktion * Handläggningsstöd

* Utbildning och träning * Intelligenta användar-

gränssnitt

Gemensamt för de allra flesta utvecklade system är att de funge-

rar som stöd för människan som beslutsfattare i vid mening. Det

är viktigt att konstatera att användaren fortfarande måste vara

kompetent nog att kunna bedöma om rekommendationerna från syste-

met är rimliga.

Man kan exempelvis tänka sig att med hjälp av ett kunskapssystem

låta annan personal än en specialistläkare diagnosticera sjuk-

domar inom ett medicinskt delområde. För att detta ska kunna bli

tillräckligt och säkert krävs emellertid en viss baskunskap hos

användaren, som kanske ska vara allmänpraktiserande läkare eller

erfaren sjuksköterska.

Än så länge är det praxis att det är användaren av systemet som

bär det yttersta ansvaret för en felaktig behandling av en

patient. Detta är exempel på känsliga frågor av etisk natur som

debatteras allt mer i takt med det växande antalet praktiskt

användbara kunskapssystem.
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8 KONKLUSION OCH FÖRSLAG

Med reservationen att endast ett fåtal kommuner intervjuats så

visar verksamhetsanalysen att

* -det är i den kommunala verksamheten svårt att isolera aspek-

ten trafiksäkerhet från andra aspekter som framkomlighet,

miljö, estetik, tillgänglighet m fl.

* den volymmässigt största delen av de lokala åtgärder som

främjar trafiksäkerhet sker utifrån ett helhetsperspektiv på

gatu- och trafikfunktionen. Det visas av att den särskilda

budgeten för trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder är en ringa

del av den totala.

* en stor del av arbetet med trafiksäkerhet är inte planerad

utan händelsestyrd.

* -ett traditionell synsätt - "black spots" - är förhärskande

vid identifiering av problem och val av åtgärd

* trafiksäkerhetsansvaret är ofta inte fastslaget. På varje

nivå (planering, trafikteknik, drift och underhåll) kan

initiativ tas.

* ansvarsuppdelningen tenderar att begränsa det urval av

åtgärder som används.

* information och utbildning är åtgärder som inte är integre-

rade med fysiska åtgärder.

* omfattande organisationsförändringar i kombination med ned-

skärningar gör att omfattande förändringar av arbetssättet

måste ses på lång sikt.

Slutsatsen av verksamhetsanalysen när det gäller introduktion av

nya stöd och hjälpmedel i trafiksäkerhetsarbetet är att

* snabb introduktion kräver en anpassning till nuvarande ar-

bet ssätt .

* -för att passa både små och stora kommuner måste ett dator-

stöd vara mycket flexibelt vad gäller användarens kompetens.

* ett datorstöd som omfattar endast en del av den verksamheten

har bättre förutsättningar att bli väl mottaget än ett stöd

som omedelbart kräver förändrat arbetssätt.
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De olika delområdena eller stegen inom SÄTIK arbetar man med i

varierande grad redan idag, men inte på det systematiska sätt

som anges i SÄTIK. Man gör inte först en total lägesbeskrivning,

kartlägger orsaker och tar fram ett program med åtgärder som man

genomför enligt en plan.

I stället är det så att delar av ett eller flera SÄTIK-steg

genomförs efter det att man på ett mindre systematiskt och

kanske subjektivt sätt konstaterat något problem. I översikten

nedan finns angivet, mycket schematiskt, kunskapsnivå och behov

av stöd för olika aktiviteter.

 
Delområde Kunskapsnivå Stödbehov Kommentar

läges- relativt god litet några kommersiella

beskrivning produker finns.

Enkätgenerator?

problemanalys dålig stort KBS-teknik?

åtgärdsanalys inte så god stort KBS-teknik?

trafiksäker- relativt god litet rapportgenerator?

het sprogram

genomförande god litet

uppföljning inte så god stort motivation är

problemet

informations- stort någon form av

hantering datorstöd

Slutsatsen när det gäller möjligheten att på kort sikt intro-

ducera datorstöd som utnyttjar KBS-teknik i det kommunala

trafiksäkerhetsarbetet är att möjligheterna är störst inom väl

avgränsade delområden. Sådana delområden är enkätgenerering,

problemanalys och åtgärdsanalys. Dessutom finns utan tvekan ett

behov av datorstöd när det gäller informationshantering.
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