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FÖRORD

Under våren 1992 genomfördes ett praktiskt orienterat utredningsprojekt med

titeln "Expertsystem för ökad trafiksäkerhet" av Statens väg- och transportforsk-

ningsinstitut (VTT) och Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings Universitet

(IDA) på uppdrag av dåvarande TSV. En stor del av projektet ägnades åt att ta

fram en datorbaserad prototyp till ett system, STRAX, med förmåga att illustrera

hur kunskapsbaserade system skulle kunna bidra till ökad effektivitet för kom-

munala trafiksäkerhetsåtgärder. Den prototypen finns tillgänglig på PC-datorer. I

samband med uppdraget att illustrera tekniken hade projektet av beställaren fått

anvisat en del dokumentation från SÄTIK, Säkrare trafik i vår kommun, ett

projekt som vid den tiden hade levererat en försöksutgåva till en åtgärdskatalog

samt en idéskrift om hur en enskild kommun kunde lägga upp ett trafik-

säkerhetsprogram.

SÄTIK-materialet, tillsammans med den datatekniska kompetens som författarna

av denna rapport besitter, kompletterades under våren 1992 med en kunskapsin-

riktad analys av dagsläget för lokalt trafiksäkerhetsarbete i ett antal kommuner av

olika storlek. Resultatet av denna analys presenteras i denna rapport i form av fyra

olika systemidéer till hur kommunal trafiksäkerhetsplanering kan stödjas. STRAX

anses demonstrera en av dessa idéer, varför rapporten också ger en partiell

dokumentation av STRAX.

Vår övergipande slutsats från denna begränsade studie är att de tekniska förutsätt-

ningarna för att realisera ett effektivitetshöjade datorstöd existerar och vi rekom-

menderar att ett system för försöksdrift tas fram. Samtidigt ser vi också ett behov

av fortsatt forskning kring ett antal specifika datalogiska områden vi funnit viktiga

för just denna tillämpning. Detta är viktigt inte minst mot bakgrunden att försöks-

system sannolikt kommer att generera krav på ökad funktionalitet hos datorstödet

och en komplett täckning av kunskapsdomänen.

I projektet har förutom författarna till denna rapport följande personer deltagit:

Göran Forslund, IDA

Lisbeth Harms, VTI

Sture Hägglund, IDA

Staffan Löf, Pitch AB

Hans Erik Pettersson, VTI

Rein Schandersson, VTI

Linköping september 1994

Kristian Sandahl Björn Möller
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Expertsystem för ökad trafiksäkerhet

Datalogisk problemanalys

av

Kristian Sandahl, Institutionen för datavetenskap, Universitetet i Linköping

Björn Möller, Pitch Kunskapsutveckling AB

SAMMANFATTNING

Rapporten redovisar de datalogiska förutsättningarna för datorstött lokalt trafik-

säkerhetsarbete. Behovsanalysen bygger dels på resultaten av SÄTIK och dels på

ett antal intervjuer med trafiksäkerhetsansvariga i Lidköping, Motala, Norrköping,

Högsby och Göteborg. Baserat på denna behovsanalys har fyra systemidéer formu-

lerats:

1. Operationellt stöd för trafikingenjörens dagliga arbete omfattande stöd för

lägesbeskrivning, problemanalys och åtgärdsanalys.

2. Informationskälla som samlar och gör åtkomlig den information en trafik-

ingenjör behöver.

3. Stadsplaneringsstöd som ger trafiksäkerhetskommentarer på utformningar av

den fysiska miljön.

4. Metodikstöd som hjälper en kommun att komma igång med SÄTIK-arbetet.

Ett demonstrationssystem har utvecklats för att visa huvuddragen med idén med

operationellt stöd. En fördjupning kring val av fysiska åtgärder för bil/cykelkon-

flikter visar hur kunskapssystemstekniken kan fungera i ett trafiksäkerhetsstödjan-

de system.

Det är vår bedömning att det idag är tekniskt möjligt att realisera det mesta av idé-

erna. Inom områdena problemanalys och åtgärdsanalys behövs en omfattande kun-

skapsinhämtning för att kompetenta system skall kunna utvecklas. För att ta kun-

skapstekniken i anspråk är det en nödvändig förutsättning att den kunskap och er-

farenhet man vill använda i ett system finns hos mänskliga experter. Dessutom

måste tillräckliga resurser avsättas för analysarbetet, som i dessa fall tar en propor-
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tionellt stor del av tiden jämfört med arbetet att exempelvis lägga upp en olycks-

databas.

Det är också viktigt att en organisation ansvarig för utgivandet och underhållet av

kunskapsbaserna kan skapas i Sverige.

De viktigaste begränsningarna idag är:

e Förväntningarna på vad som kan åstadkommas med geometriska och geogra-

fiska resonemang måste hållas på en låg nivå. En framkomlig väg kan vara att

arbeta med typgeometrier som vissa typer av korsningar. Däremot möter gra-

fisk presentation, typ olyckskartor, inga principiella svårigheter.

e Processen om hur den totala planeringen av en kommuns trafiksäkerhetsin-

satser kommer till/bör komma till måste förstås djupare av trafikexperter

innan en bedömning av teknikens möjligheter kan göras.

För fortsatt forskning och utveckling föreslår vi följande aktiviteter:

e Utveckling av en fältprototyp för försöksdrift i ett antal kommuner. Det är

först under användning i en realistisk miljö som man kan inhämta det korrekta

underlaget för ett fullt utbyggt driftssystem. (Pitch-VTT)

e Utveckling av kvalitativa argumentationsresonemang för trafiksäkerhet. En

ökad förståelse för hur argument av olika art vägs mot varandra ökar syste-

mets skärpa och bidrar till högre grad av kunskapsöverföring. (IDA-VTT)

Till sist vill vi tacka de som försett oss och demonstrationssystemet med trafik-

säkerhetskunskap, nämligen Roger Johansson (Göteborg), Magnus Larsson

(Motala), Hans Erik Pettersson (VTT), Mats Pettersson (Högsby), Rein

Schandersson (VT], Hans-Erik Schéele (Norrköping) och Dan-Erik Sjögren

(Lidköping).
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Expert System for Improved Traffic Safety

An Analysis of Computer Science Aspects

by

Kristian Sandahl, Department of Computer and Information Science,

Linköping University

and Björn Möller, Pitch Kunskapsutveckling AB

SUMMARY

This report describes the technical prerequisites for computer-supported local

traffic safety planning. The requirements analysis is founded both on results from

the SÄTIK development programme and on a number of interviews carried out

with senior traffic engineers in Lidköping, Motala, Norrköping, Högsby and

Göteborg. Based on this analysis, four system ideas have been outlined:

1. Operational support for the routine work of a traffic engineer including

support for problem description, problem analysis and remedy analysis.

2. Information retrieval system for all information addressed to a traffic engineer

from different sources.

3. Plan critiquing system commenting on physical plans from a traffic safety

point of view.

4. Method-supporting system helping a small organization approach traffic

safety issues according to the SÄTIK recommendations.

A demonstration prototype envisaging the main features of an operational support

system has been developed. Special attention has been given to the problem of

selecting physical remedies for places with car/bicycle conflicts. This is motivated

by our attempt to give a more detailed view of a knowledge-based system's ser-

vices in traffic safety.

We judge that it is possible to realize most of the ideas with current technology.

The problem analysis and remedy analysis areas need more elaborate knowledge

acquisition before proficient systems can be developed. A necessary requirement

for efficient utilization of knowledge-based technology is that human experts pos-
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sessing the knowledge and experience needed can be contracted. Furthermore,

sufficient resources for the analysis phase need to be allocated to ensure that goals

are met.

It is also important to create a national organization responsible for distribution

and maintenance of knowledge-bases.

The dominant technical limitations are:

e The expectations on what can be automatically achieved as regards geomet-

rical and geographical reasoning must be kept at a low level. Graphical

presentation of such information, such as accident maps, faces no principal

problems.

e More research is needed on how local traffic safety planning is actually per-

formed. A deep understanding of both the present situation and a preferred

future situation is needed in order to make a correct judgment about the app-

licability of knowledge-based techniques.

We suggest continued R&D efforts in two fields:

e Development of a research prototype for practical evaluation in a number of

cities. The execution of that system in a realistic environment will provide a

necessary foundation for formulation of the requirements for a fully operatio-

nal system. (Pitch - VTT)

e Research in qualitative argumental reasoning and partial matching for traffic

safety. An increased understanding of how arguments of different kinds are

weighed 22ainst each other and how problems are solved by comparing simi-

lar situa:: :s will increase the accuracy of a system's advice and contribute to

increased transfer of expert knowledge. (IDA - VTT)

Last, but not least, we wish to thank all those who have generously provided do-

main knowledge for the demonstration system: Roger Johansson, Magnus

Larsson, Hans Erik Pettersson, Mats Pettersson, Rein Schandersson, Hans-Erik

Schéele and Dan-Erik Sjögren.
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1 SYFTE, BAKGRUND OCH METOD

Syftet med detta meddelande är att ange förutsättningarna för hur lokalt trafik-

säkerhetsarbete kan datorstödjas. Läsaren bör vara väl förtrogen med trafik-

säkerhetsfrågor. I första hand är meddelandet tillställd TSV och VTT. För att få en

helhetsbild bör läsaren dessutom ta del av resultatet av två aktiviteter parallella till

författandet av denna rapport:

1. _VTT har på uppdrag av TSV tagit fram en trafiksäkerhetsorienterad problem-

analys. Den baserar sig på ett antal intervjuer gjorda hos flera kommuner i

landet och kartlägger bland annat kunskapsläget om trafiksäkerhet och identi-

fierar behov av kunskapsstöd. Dessutom innehåller rapporten en kortare

orientering om kunskapssystem.

2. Ett demonstrationssystem har utvecklats på PC under operativsystemet

Windows 3.0. Systemet är att betrakta som ett skal till ett framtida system

som understödjer en trafikingenjörs dagliga arbete. För att illustrera principen

för kunskapssystem i detalj har en fördjupning gjorts i form av ett dator-

baserat stöd för val av fysiska trafiksäkerhetsåtgärder.

1.1 Bakgrund

Tre olika faktorer har påverkat analysen:

1. Dagsläget för lokalt trafiksäkerhetsarbete i kommuner vi besökt.

2. Idéerna i SÄTIK - Säkrare trafik i vår kommun[ 1].

3. Kunskapssystemsteknikens egenskaper och tillämplighet.

1.1.1 Dagsläget

Idag är trafiksäkerhetsarbetet i många kommuner splittrat på flera olika händer.

Detta innebär att exempelvis en stadsplanerare inte alltid har möjlighet att förutse

alla trafiksäkerhetsmässiga konsekvenser av sina åtgärder. Vidare kan det vara så

att trafiksäkerhetsaspekter inte beaktas tillräckligt vid verksamheter som drift och
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underhåll av gatunätet. Slutsatsen av detta är att det föreligger ett behov av att

överföra trafiksäkerhetskunskap till berörda verksamheter.

En annan observation av dagsläget är att man i många små kommuner inte har

hunnit skaffa sig praktisk erfarenhet av olika trafiksäkerhetsåtgärder vilket försvå-

rar effektivt utnyttjande av sådana. Det finns alltså ett behov av att föra ut kunskap

från personer som skaffat rik erfarenhet.

Ett besläktat problem är det faktum att de speciellt ansvariga trafikingenjörer som

finns anställda i större kommuner ofta arbetar ensamma. Därför finns ett behov av

tillgång till en kunskapskälla mot vilken man kan kontrollera sina lösningar för att

upptäcka fel, outredda alternativ och hämta argument för äskanden.

Dessutom har vi observerat ett informationsförsörjningsproblem. Flera intressen-

ter skickar ut åtskilligt med information till kommunerna som den enskilde hand-

läggaren kan ha svårt att finna vid rätt tillfälle.

1.1.2 SÄTIK

Initiativtagarna till utvecklingsprogrammet SÄTIK har anslutit sig till WHO's mål

att reducera antalet trafikolyckor under perioden 1980-2000 med 25 procent. För

att åstadkomma detta har SÄTIK tagit fram en arbetsmetodik och en organisa-

tionsmodell för lokalt trafiksäkerhetsarbete i landets kommuner. Syftet med orga-

nisationsdelen är att samla resurserna så att trafiksäkerhetsfrågor får större genom-

slagskraft i den kommunala verksamheten. Arbetsmetodiken innebär att trafik-

säkerhetsarbetet planläggs mer metodiskt. Detta kommer förhoppningsvis att leda

till att trafiksäkerhetsarbetet kan förebygga olyckor, istället för att koncentreras på

att följa upp klagomål och redan inträffade olyckor. Inom SÄTIK har man lagt ner

arbete på att ta fram en katalog för olika fysiska trafiksäkerhetsåtgärder i syfte att

hjälpa de lokala aktörerna att välja åtgärder. På så sätt hoppas man dels undvika

att rent olämpliga åtgärder genomförs samt dels att en större del av resurserna

spenderas på kostnadseffektiva åtgärder. Ledningen för SÄTIK anser att WHO's

mål kan nås om 200 miljoner kronor av den andel som idag utgörs av lågeffektiva

åtgärder kunde spenderas på högeffektiva åtgärder i kommunerna.
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Genomförande av SÄTIK*s idéer innebär både ett behov av kunskapsöverföring

och mer traditionellt datorstöd. Behovet av kunskapsstöd är som störst vad gäller:

1. övergripande genomförande av metodiken,

2. vägledning vid val av kostnadseffektiva åtgärder och

3. planeringen av det totala trafiksäkerhetsarbetet inom en kommun.

Samtliga dessa områden behöver ytterligare utveckling. Detta gäller i särskilt hög

grad planeringsdelen, som vi för närvarande bedömer som så diversifierad att det

är olämpligt att samla den i ett kunskapssystem.

När det gäller det mer traditionella datorstödet framgår det av SÄTIK*s idéskrift

att arbetsmetoden grundar sig på statistiskt bearbetat material, typ olycksrapporter.

Idag tas liknande material ofta fram manuellt men ett behov av datorstöd uppstår

då arbetet skall systematiseras.

En annan orsak till behov av datorstödd statistikbearbetning är relaterad till att

SÄTIK innebär ett stort ansvar för trafiksäkerhetsansvariga att sammanställa och

sprida information om trafiksäkerhetsläget till allmänheten och de politiker som

fördelar medel för åtgärder. Förutom statistiska sammanställningar behövs möjlig-

het att flexibelt kunna illustrera läget med hjälp av kartor över olyckor och trafik-

mängder. Dessutom innebär informationsspridningen att en del dokument sam-

manställs. Ordbehandlare med rapportmallar underlättar detta arbete.

1.1.3 Kunskapssystem

En orientering om kunskapssystem och deras relation till mer traditionellt dator-

stöd finns i den trafiksäkerhetsorienterade problemanalysen [2]. Här nöjer vi oss

med att konstatera att kunskapstekniken är ett sätt att organisera ett datorprogram

så att det blir möjligt att lagra, hantera och utnyttja mänsklig kunskap. Det an-

vändningsscenario vi tänker oss är att ett system innehållande kvalificerad mänsk-

lig kunskap och annan relevant information används av en person i sitt arbete för

att lösa vissa uppgifter. Genom att systemet försett användaren med bättre

underlag för handling kommer denne att höja kvaliteten på sitt arbete.
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En förutsättning för att det skall vara praktiskt och ekonomiskt möjligt är att den

kunskap som skall med i systemets kunskapsbas verkligen finns tillgänglig hos

mänskliga experter. I de fall kunskapen är spridd i små delar på många personer

kan det vara svårt att sammanställa en kunskapsbas som är generellt användbar.

Som antyddes ovan är den totala trafiksäkerhetsplaneringen i en kommun för när-

varande ett sådant problem.

En annan förutsättning är att den mänskliga kunskapen inte innehåller för mycket

av unikt mänskliga egenskaper som sunt förnuft, intuition och kreativitet. Även

om forskningen leder till ökad kunskap även inom dessa områden är det i dag

praktiskt omöjligt att tänka sig ett system som uppfinner nya trafiksäkerhetsåt-

gärder. Däremot är det möjligt att genom kunskapssystemsteknik förse en upp-

finnare med underlag för sitt kreativa arbete.

1.2 Tillvägagångssätt

Det sätt vi har arbetat på under tiden 1992-01-01 till 1992-05-30 har varit att en

arbetsgrupp bestående av Kristian Sandahl och Göran Forslund, IDA och Björn

Möller, Pitch Kunskapsutveckling AB i början av perioden försökte skaffa sig en

preliminär bild av det aktuella läget och kunskapssystemsbehovet i kommunerna

Lidköping, Motala, Norrköping, Högsby och Göteborg. En fylligare bild framgår

av den trafiksäkerhetsorienterade analysen.

Utifrån denna analys, SÄTIK-dokumentationen och våra erfarenheter av tillämp-

ning av kunskapssystemsteknik renodlade vi fyra olika systemidéer som skulle

kunna lämna ett positivt bidrag till det lokala trafiksäkerhetsarbetet:

1. Operationellt stöd för trafikingeniörens dagliga arbete.

2. Informationskälla som samlar den information en trafikingenjör behöver.

3. Stadsplaneringsstöd som ger en planerare trafiksäkerhetsmässiga kommenta-

rer på hans utformning av den fysiska miljön.

4. Metodikstöd som hjälper en kommun att komma igång med de första faserna

av SÄTIK.

Dessa idéer presenteras i detalj i kapitel 5 nedan.
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Arbetsgruppen föreslog att uppdragsgivarens önskemål om ett demonstrations-

system skall utvecklas i anslutning till det operationella stödet. Systemet försöker

visa var KBS-teknik kan assistera vid val av fysiska trafiksäkerhetsåtgärder. Valet

motiverades av stor nytta, att SÄTIK-idéerna följdes, tillgänglighet på expertkun-

skap samt möjligheten att ge en djup men ändå begränsad demonstration av kun-

skapssystemsteknikens möjligheter.

Vid en dragning för projektets referensgrupp 1992-02-12 framkom starka önske-

mål om att demonstrationssystemet på bekostnad av djupet på åtgärdsvalsdelen

även skulle visa hela det operationella stödet på en övergripande nivå. Genom att

på så sätt sätta in åtgärdsvalet i ett större sammanhang ansåg referensgruppen att

demonstrationen av teknikens möjligheter skulle bli tydligare.

1.3 Demonstrationssystem

Demonstrationssystemet består väsentligen av tre delar:

1. En översiktsdel som fungerar som ett index till ett tänkt system som täcker

hela det operationella stödet. Genom att välja vilka funktioner han/hon vill

arbeta med får användaren information om vad ett stödsystem kan erbjuda för

tjänster. I vissa fall illustreras detta med exempel.

2. Ett system för hantering av en katalog av fysiska åtgärder. I katalogen finns

rubriker för åtgärderna i SÄTIK*s åtgärdskatalog [3] och några fler som vi

stött på i kommunerna. Ett antal exempel är ifyllda. Det borde vara en enkel

sak för en trafikingenjör att fylla i texter för att göra katalogen komplett.

3. Ett system för val av åtgärder ur katalogen. Systemet kan ta in olika data om

det problem man vill åtgärda och den plats där åtgärden skall verka. Beroende

på hur mycket information som lämnas erhålls olika selekteringar ur åtgärds-

katalogen. Om en utförlig beskrivning av åtgärdsplatsen lämnas värderas åt-

gärderna i två grupper: möjliga och mindre troliga. Dessutom kan man få ta

del av systemets underlag för bedömningen av de olika åtgärderna. Det är inte

meningen att systemet skall ge en bästa åtgärd, utan snarare fungera som ett

stöd när det gäller att ta fram valmöjligheter och argument. Demonstrations-

systemet har fördjupad kunskap om åtgärder som är lämpliga vid bil/cykelkon-

flikter.
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2 INFORMATIONSMÄNGDER |

De viktigaste informationsmängderna i det lokala trafiksäkerhetsarbetet har identi-

fierats. En sammanställning framgår av figur 1 nedan. Informationsmängderna

kommer att beskrivas i den roll de spelar i lokalt trafiksäkerhetsarbete och i form

av en datalogisk gruppering. Den datalogiska grupperingen är gjord med avseende

på hur informationsmängderna kan representeras och bearbetas i ett datorsystem.
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2.1 Informationsmängder i lokalt trafiksäkerhetsarbete
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Inom gruppen fakta placerar vi information som anger förutsättningarna för det 10-

kala trafiksäkerhetsarbetet. Här finner vi:

VTI MEDDELANDE 725



e Översiktsplan och stadsplan, som ger den fysiska miljöns utformning i ett

tidsperspektiv. Dylika fakta påverkar trafiksäkerhetsarbetet. Kunskap om

exempelvis en ny genomfartsled medför kanske att det räcker med att tempo-

rärt åtgärda problem med nuvarande genomfartstrafik.

e Budget, som ger den totala summa man kan disponera för trafiksäkerhets-

arbete. Beroende på denna summas storlek får man fram de kombinationer av

åtgärder som ger bästa kostnadseffektivitet.

e Kommunprofilen innebär att man från en analys identifierar de problem som

är mest frekventa och i övrigt speciella för en kommun. En sådan profil finns

beskriven för Göteborg i skriften "Säkrare trafik i Göteborg", kapitel 4 [6].

Denna profil ger information för prioriteringar och ger möjlighet att förebygga

olyckor genom att identifiera potentiella problemsituationer i kommunen.

e Lokala preferenser anger de politiska beslut som begränsar trafiksäkerhetsar-

betet, typ principbeslut att inte anlägga gupp.

e Gjorda åtgärder används dels som erfarenhetsbas men är också en begräns-

ande faktor för nya åtgärder. Vissa åtgärder passar inte bra ihop.

e Historia om hur den kommunala trafiksituationen utvecklats ger dels informa-

tion om hur problemen uppkommit så att de korrekta orsakerna åtgärdas, och

dels ger historien en uppfattning om framtiden.

e Erfarenheten av olika åtgärder inom en kommun spelar stor roll vid val och

utförande av åtgärder. Det är svårt att införa en åtgärd som tidigare fallerat.

I gruppen mätningar har vi lagt mätningar av trafikmängder och hastigheter.

e Uppgifter om trafikmängder spelar stor roll vid beslut om hur kraftiga åtgär-

derna behöver vara. Dessutom vägs flöden för olika trafikanttyper mot var-

andra när man bestämmer vems framfart man skall begränsa. Vidare kan man

från en total karta över trafikmängder ta fram de stråk och leder som trafiken i

en tätort utgörs av.

e Hastighetsmätningar används i flera sammanhang. Ett exempel är att genom

mätningar verifiera klagomål på fortkörning och att prioritera mellan två
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platser med hastighetsproblem. Vidare spelar hastigheten in på utformandet

av fysiska åtgärder. Man lägger exempelvis inte gupp där den tillåtna/verkliga

bilhastigheten är hög.

Statistik över olyckor, objektiva risker och upplevda risker är ofta grunden för be-

slut om eventuell åtgärd. Materialet används i två former dels görs statistisk analys

för att finna orsaken till problemen samt dels för att identifiera huvudproblemen.

Exempel på en sådan analys finns i "Säkrare trafik i Göteborg", kapitel 4. Dess-

utom är det vanligt att man prickar in olyckor på kartor för att identifiera drabbade

platser och finna samband mellan olika olycksplatser. Sist men inte minst är kartor

ett verktyg i presentationen av dagsläget för politiska organ. Vi särskiljer:

e Polisrapporterade olyckor är ofta mer noggrant dokumenterade än annat mate-

rial, inte minst vad gäller exakt bestämning av olycksplats. Dessa utgör idag

det vanligaste underlaget för statistisk analys i kommunerna. En nackdel är att

många mindre olyckor inte polisrapporteras.

e Sjukhusrapporterade olyckor fångar en större mängd olyckor och ger en utför-

lig och exakt bedömning av personskadekonsekvenserna av en olycka. Dock

brister ofta sjukhusrapporten i plats- och orsaksbedömningar.

e Enkäter är ett rationellt sätt att fånga den upplevda risken som medborgare

känner. Idag förekommer enkäter relativt sällan och då ofta mycket lokalt,

t.ex. i ett bostadsområde.

Klagomål skiljer sig från opinioner i det att ett klagomål ställs på eget initiativ av

ett fåtal personer. Även om klagomål inte ger en objektiv uppfattning om upplevd

risk, används de ofta av trafikingenjörer som en start för fortsatt utredning. En del

kommunala handläggare ser n dialog med enskilda :nänniskor som ett led i sitt

arbete att hålla kontakten med kommunens invånare levande och som ett medel att

sprida medvetande om trafiksäkerhetsfrågor.

Kunskapsmängden utnyttjas för att analysera tidigare nämnd information och för

att omsätta resultatet av detta till åtgärder.

e Publikationer och utskick informerar trafikingenjören om nyheter vad gäller

arbetsmetodik, utformning av åtgärder och tillämpning av lagar och före-

skrifter.
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e Handböcker, främst PBL, TRÄD[4] och ARGUS[5], ger systematisk och de-

taljerad kunskap om standard och teknisk beskrivning av utformning av fysi-

ska åtgärder och fysisk miljö.

e Personlig erfarenhet är stommen för allt trafiksäkerhetsarbete. Grovt kan den

ses som ett resultat av tidigare utbildning, förmåga att tillgodogöra sig och

tillämpa handbokskunskap och expertkunskap, reaktioner på tidigare genom-

förda åtgärder, samt mer allmänmänskliga förmågor som sunt förnuft, in-

ställning till arbetet och samhällssyn.

e Expertkonsultationer omfattar de tillfällen då en trafikingenjör inhämtar per-

sonlig erfarenhet från någon annan person, t.ex. en chef, en erfaren kollega

eller en expert på TSV, VV eller VTI. Vad vi kan bedöma är konsultationer

ett medel för trafikingenjören att både inhämta kunskap han inte själv besitter

och ett sätt att verifiera en planerad åtgärd.

Åtgärderna är de medel med vilka trafikingenjören försöker öka trafiksäkerheten.

Kunskaper om tillämplighet, genomförande, effekt och pris är nödvändiga för att

framgångsrikt använda åtgärderna. Vi har sett exempel på fem huvudtyper av åt-

gärder:

e Fysisk planering är ett medel att leda trafiken trafiksäkert. Det kan exempelvis

handla om att anlägga cykelstråk, utforma busshållplatser och att ha trafik-

säkerhet i åtanke vid utformning och placering av offentliga byggnader.

e Organisationsåtgärder kan handla om att ge trafiksäkerheten en egen budget

eller att inrätta speciella trafiksäkerhetsnämnder.

e Fysiska åtgärder innebär att ändra i existerande omgivning. En katalog över

sådana åtgärder har publicerats inom SÄTIK. Exempel på åtgärder är gupp,

kanalisering av korsning, sidoförskjutningar, övergångsställe m.m. Inom

SÄTIK har man ägnat speciell uppmärksamhet på att bestämma åtgärdernas

kostnadseffektivitet.

e Driftåtgärder syftar till att utnyttja den drift av gatu- och vägnätet som sker

med hänsyn tagen till trafiksäkerhet. Exempel på en sådan åtgärd är att snö-

röja cykelbanor först för att inte cyklister skall frestas att ge sig ut i körbanan.
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e Informationsåtgärder syftar till att öka folks medvetande och attityd till trafik-

säkerhet. Dessa åtgärder spänner över ett brett fält, från att fånga politiska

journalisters uppmärksamhet till så handfasta åtgärder som att dela ut cykel-

hjälmar till alla skolbarn.

2.2 Datalogisk analys av informationsmängderna

En datalogisk gruppering av informationsmängderna kan göras enligt följande:

1. Information som är lätt att fånga in, beskriva, bearbeta och presentera.

Dessa informationsmängder kan i allmänhet beskrivas i databastabeller eller

som objekt med egenskaper och inbördes relationer.

Inom denna kategori ligger: Budget, gjorda åtgärder/historia, uppmätta trafik-

mängder och hastigheter (punktmätningar), rapporterade olyckor.

Sammanfattningsvis finns det inga principiella problem med att hantera denna

information med dagens informationsteknologi.

2. Information som ovan men med oklar tolkning. Dessa informationsmäng-

der kan vara svåra att ge en klar beskrivning, dess tolkning kan vara osäker

eller politiskt känslig.

Inom denna kategori ligger: Klagomål, lokala preferenser, opinioner.

Sammanfattningsvis finns det möjlighet att till stora delar lagra information

av denna typ på datamedium. Tolkning, bearbetning och presentation erbjuder

dock vissa problem då informationen inte på ett enkelt sätt kan göras entydig,

fullständig eller säker.

3. Geometrisk information. Dessa informationsmängder har ofta stor volym

och är svåra att bearbeta. Vid automatisk bearbetning i dator kräver de ofta

tunga algoritmer. Enkla relationer av typen hus A ligger söder om väg B går i

allmänhet att hantera med så kallade typgeometrier. I dessa fall gör man en

förenklad beskrivning med ett fåtal typfall och parametrar.
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Mer komplexa tolkningar, t.ex. att känna igen en rondell med branta påfarter,

har ofta karaktär av mönsterigenkänning och kräver system med höga prest-

anda och/eller god omvärldskunskap. Vissa ansatser för att lösa dessa prob-

lem har gjorts i forskningsvärlden, t.ex. konstruktionsstöd för arkitekter och

vid design av elektronikkretsar. Resultaten är dock ännu ej kommersiellt

gångbara, i synnerhet inte för den datorutrustning som trafikingenjörerna

disponerar.

Inom denna kategori ligger: Stadsplan och annan rumslig utformning.

Sammanfattningsvis erbjuder denna typ av information betydande problem.

Även om man idag börjar hantera delar av trafikplaneringen med CAD och så

kallade geografiska informationssystem bör man ha mycket måttliga förvänt-

ningar på hur stor del av bearbetning och tolkning av dessa data som låter sig

göras i dator. Däremot är det rimligt att presentera lagrad information grafiskt,

exempelvis i form av olyckskartor och trafikflödeskartor.

4. Information som är dokumenterad men saknar gemensam struktur och

värdering. Dessa informationsmängder finns dokumenterade i textform från

ett flertal olika kunskapsleverantörer. Det är dock upp till den enskilde läsaren

att sammanställa, bedöma och strukturera informationen för sin praktiska

problemlösning.

Inom denna kategori ligger: Publikationer, utskick och handböcker, delar av

åtgärdskunskaperna och kommunprofil om sådan finns.

Sammanfattningsvis erbjuder inte denna informationstyp några problem vid

lagring. Möjligheten att maskinellt bearbeta den inskränker sig dock till ren

fritextsökning. Begränsningarna ligger inte i första hand i det tekniska for-

matet utan i att grundinformationen har en lös struktur och informationen

kommer från många olika källor.

5. Personburen information som är svår att komma åt och strukturera.

Dessa informationsmängder är personberoende och kräver ett omfattande

intervjuarbete för att samla in och strukturera. Informationen är ofta mycket

värdefull för andra trafikingenjörer eftersom den har stark anknytning till

verksamheten.
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Inom denna kategori ligger: Erfarenhet, éxpertkunnande och delar av åtgärds-

kunskaperna.

Sammanfattningsvis har denna typ av information tidigare varit svår att bear-

beta med dator. Med hjälp av kunskapsteknik är det numera möjligt att samla

in, säkerställa och distribuera stora delar av denna kunskapstyp. En avsevärd

del av detta arbete består i så kallad kunskapsinsamling/strukturering.
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3 FYRA SYSTEMFÖRSLAG

Grundat på intervjuer med trafiksäkerhetsansvariga i Lidköping, Motala, Högsby

och Göteborg har en arbetsgrupp bestående av Kristian Sandahl och Göran

Forslund, IDA och Björn Möller, Pitch Kunskapsutveckling AB identifierat fyra

olika områden där lokalt trafiksäkerhetsarbete kan datorstödjas:

1. Operationellt stöd för trafikingenjörens dagliga arbete (avsnitt 3.1).

2. Informationskälla som samlar den information en trafikingenjör behöver (av-

snitt 3.2).

3. som ger en planerare trafiksäkerhetsmässiga kommenta-

rer på hans utformning av den fysiska miljön (avsnitt 3.3).

4. som hjälper en liten kommun att komma igång med de första

faserna av SÄTIK (avsnitt 3.4).

3.1 Operationellt stöd för trafikingenjörens dagliga arbete

Det operationella datorstödet skall stödja trafikingenjörens eller motsvarande

funktions verksamhet i de kommuner där kommunen är vägmyndighet enligt väg-

lagen. Huvudidén med det operationella stödet är att samla flera olika typer av

datorstöd till en integrerad omgivning. Dels handlar det om att ta upp idéer som

redan förekommer lokalt som hjälpmedel för olycksregistrering, statistikanalys,

ordbehandling och karthantering och dels handlar det om införande av kun-

skapssystem av typ intelligent åtgärdskatalog.

Eftersom systemet innehåller ett vitt spektrum av datorstöd kommer någon del av

systemet att användas dagligen. Däremot kommer arten av användning att variera

starkt beroende på vilken fas av trafiksäkerhetsarbetet man befinner sig i. Det är

vidare troligt att utvecklingsnivån av ett sådant system blir ojämn. Inom vissa om-

råden kan man omgående ta befintlig teknik i drift. Inom andra områden krävs ett

utvecklingsarbete på 1-2 år innan operationell effektivitet erhålles. För ett fåtal

områden behövs mer utvecklingstid. Utgångspunkten vid analysen har varit

dagens behov, men för att underlätta införandet av SÄTIK har vi valt att så långt

det varit möjligt använda SÄTIK*s indelning och terminologi.
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De olika delsystemen framgår av figur 2 och kommer att beskrivas utförligare i

undersektionerna nedan.

3.1.1 Lägesbeskrivning, data

Användning: De fyra delsystemen polisrapporterade olyckor, sjukhusrapportera-

de skadefall, enkäter/opinioner och trafikmätningar skall hjälpa användare att

samla in och lagra information.

I delsystemet enkäter/opinioner skall även assistans till utformning av enkät ingå.

Detta motiveras av det faktum att erfarenheterna av enkätutformning i kommuner-

na varierar högst avsevärt. Vidare behövs något stöd för att hantera och följa upp

de klagomål som kommer in.

I delsystemet trafikmätningar är syftet förutom lagring av mätresultat att stödja an-

vändaren i arbetet att ta reda på behovet av nya mätningar.
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Figur 2 Delsystem för operationellt stöd

Realisering: I dessa fall handlar det om tillämpning av databasteknik. Enkätut-

formningen utformas lämpligen med en mallenkät som kan anpassas med något

formulärhanteringssystem.

Utökad ambitionsnivå: I en utökad ambitionsnivå för delsystemet enkäter samlas

kunskap in om utformning och utgör grunden för ett delsystem som tar använda-

rens mål som indata och föreslår en skräddarsydd enkät som utdata. Angeläget är

också ett statistiskt stöd för mätningar, exempelvis för urval.
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Delsystemet trafikmätningar kan byggas ut till att innehålla en tidsmarkering för

varje mätning. Dessa används av systemet till att ta initiativ till att varsko an-

vändaren om de sträckor inom kommunen som behöver nya mätningar.

Bedömning: I fallen polisrapporterade och sjukhusrapporterade olyckor verkar

det finnas en accepterad modell för hur dessa olyckor skall representeras. För de

andra delsystemen behövs ytterligare modelleringsarbete. Befintliga databas-

hanterare tillsammans med något program för grafisk utformning av enkätformu-

lär bör räcka. En angelägen egenskap är att matcha polis- och sjukhusrapporterade

olyckor. Hur detta skulle gå till är något oklart, men datalogiskt möjligt med

existerande teknologi. En försöksverksamhet kring denna problematik pågår i

Västsverige.

Den utökade ambitionsnivån för enkätutformning förutsätter en analys av gjorda

erfarenheter. Eftersom många kommuner saknar erfarenhet av detta borde även

enklare rådgivning vara av värde. Den kunskap som används borde kunna gå att

representera med befintlig regelbaserad teknik.

Den utökade ambitionsnivån för trafikmätningar förutsätter en del kodning av

övervakningsrutinen som är icke-standard för en vanlig databashanterare. Vidare

måste frågan om hur användaren skall göras uppmärksam lösas, förslagsvis via ett

konventionellt system för elektronisk post.

3.1.2 Lägesbeskrivning, ramar

Användning: Användaren skall, i delsystemet ramar, få hjälp med att mata in och

underhålla de begränsningar som gäller för genomförande av trafiksäkerhetsåt-

gärder. Genom att laborera med att ändra ramarna och sedan köra senare del-

system kan användaren få en bild av effekten av att ändra förutsättningar genom

att exempelvis äska mer medel. Delsystemet planer/stadsplaner har syftet att hålla

reda på tidsperspektiv för planändringar. Delsystemet budget anger den totala

trafiksäkerhetsbudgeten över ett tidsperspektiv. Delsystemet lokala preferenser an-

vänds för att lagra de politiska beslut som tagits rörande vissa åtgärder.

Realisering: För delsystemet planer/stadsplaner handlar det om en databas-

tillämpning om man bara är intresserad av att hålla reda på vilka planer som före-

ligger och att söka i databasen ifall man vill veta om planen inverkar på åtgärder.
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Budget är i sin enklaste form ett kalkylprogram i vilket man kan disponera en tra-

fiksäkerhetsbudget. Lokala preferenser är ett sätt att parametrisera sökningen av

tillämpliga åtgärder under åtgärdsanalys.

Utökad ambitionsnivå: För planer/stadsplaner är det värdefullt att ta med geogra-

fiska data, med vilkas hjälp man får en större överblick och öppnar för ett kun-

skapssystem med förmåga att härleda konsekvenser av planändringar.

Budget kan tillföras kunskap som hjälper till att fördela medlen på ett optimalt

sätt. Dessutom bör budget innehålla en känslighetsanalys som kan tala om hur

bilden påverkas om man lyckas äska mer medel.

Bedömning: Den enklare realiseringen är fullt möjlig med existerande teknik.

Vissa kommuner har börjat skaffa erfarenhet om att hantera geografisk informa-

tion. Kunskapssystem för budget kräver en del modellbyggande, men förefaller

vara angelägen. Kunskapsstrukturen bedöms inte gå utanför kommersiellt tillgäng-

lig teknik.

3.1.3 Lägesbeskrivning, nuläge

Användning: Systemet används av en trafikingenjör för att presentera statistiskt

material i kartform. Detta utgör en viktig del av arbetet med att presentera situatio-

nen och argumentera för åtgärder i politiska församlingar. Förutom utskrifter av

till exempel polisrapporterade olyckor under en femårsperiod, bör man via en kart-

bild på skärmen kunna gå in och få information om enskilda olyckor eller grupper

av olyckor. Förutom trafikingenjören är programmet av intresse för fler funktioner

inom en kommun, men även för allmänheten.

Realisering: Ett geografiskt informationssystem förses med ett grafisk interface

av den typ som idag återfinns inom CAD-system.

Bedömning: Uppgiften är rättfram rent tekniskt, men det är många funktioner

som skall integreras. De praktiska problemen med att hämta data från olycksdata-

basen, koppla denna geografiskt och tillåta interaktiv CAD-liknande presentation

skall inte underskattas.
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3.1.4 Problemanalys, analys av olyckor 0

Användning: Systemet används av en trafikingenjör för att flexibelt klassificera

de olyckor som matats in under lägesbeskrivning enligt SCB's standard, eller

någon kommunalt intressant mall. Statistik från denna klassificering ger underlag

för trafiksäkerhetsprogrammet.

Realisering: En databastillämpning där användaren söker bland de olyckor som

tidigare matats in och lägger in sin klassificering.

Utökad ambitionsnivå: Eftersom uppgiften att flexibelt klassificera olyckor inte

är trivial borde ett stöd för att genomföra klassificeringen vara av stor hjälp.

Bedömning: Databastillämpningen kan hanteras av existerande teknologi. Den ut-

ökade ambitionsnivån förutsätter ett kunskapssystem. Det finns idéer om hur man

kan beskriva olyckor och dessas klassificering, så - givet att en erfaren person kan

knytas till projektet - bör tillräcklig kunskap kunna fångas in. Eftersom en del

subjektiva bedömningar kan komma in i systemet är de allra enklaste lösningarna,

typ en enkel beslutstabell, uteslutna.

3.1.5 Problemanalys, analys av enkätmaterial och trafikdata

Användning: Systemet används av en trafikingenjör för att göra statistisk analys

av de enkäter och trafikmätningar som matats in under lägesbeskrivning. Resul-

tatet bildar underlag för trafiksäkerhetsprogrammet.

Realisering: Befintliga statistikprogram räcker för beräkningarna av analysen.

Utökad ambitionsnivå: Ett kunskapssystem som hjälper användaren att rätt ut-

nyttja statistikprogrammet borde göra stor nytta i mindre kommuner eller där er-

farenheten av denna typ av arbete är liten. Med kunskap från erfarna kommuner

borde man kunna ge vägledning om vilka typer av samband som är intressanta.

I fallet trafikdata kan det också vara intressant att genomföra geografiska resone-

mang för att till exempel identifiera trafikstråk.

Bedömning: Själva statistikberäkningen finns kommersiellt tillgänglig. För att bli

praktiskt användbart måste ett sådant system kompletteras med en handbok om

VTI MEDDELANDE 725



19

hur man använder och tolkar resultaten, gärna med ett exempel på analys gjord i

en liknande kommun. En försöksanvändning med ett sådant förenklat stöd borde

ge de krav som ställs på den utökade ambitionsnivån. Om kraven på automatik

kring geografiska resonemang kan hållas på en rimlig nivå bör kunskapen kunna

fångas in och representeras med befintlig teknik.

3.1.6 Problemanalys, kommunal trafikprofil

Användning: Systemet används av trafikingenjörer för att utifrån tidigare ana-

lyser ta fram en sammanställning över de vanligaste olyckstyperna och kommun-

specifika trafiksäkerhetsproblem. Utifrån detta material genereras en prioritering

som underlag för trafiksäkerhetsprogrammet. Resultatet liknar kapitel 4-5 i Säk-

rare Trafik i Göteborg.

Realisering: En avancerad tillämpning av kunskapsteknik. Experter hämtas från

Göteborg eller annan stor kommun som tillämpat metoden i praktiken.

Bedömning: Nyttan av stödet är stort för flertalet kommuner. Kunskapen finns

hos ett fåtal experter. Problemet är att uppgiften är svår att avgränsa eftersom

experterna tar många hänsyn och utnyttjar mycket lokalkännedom och sunt för-

nuft. Informationen som används är spridd över samtliga informationsmängder.

En möjlig väg kan vara att identifiera ett antal typfall och ta fram kunskap om i

vilka situationer varje typfall kan vara tillämpligt. Har man identifierat ett typfall

blir resonemanget inom detta typfall mer hanterligt, bland annat eftersom mycket

bakgrundsinformation då kan tas för given.

Vi ser inte idag om denna eller någon annan väg är möjlig. En fortsatt kvalificerad

analys tillsammans med erfarna experter är nödvändig för att avgöra frågan. Å

andra sidan har vi inte sett något som tyder på att det skulle vara teoretiskt omöj-

ligt att lösa uppgiften med ett kunskapssystem. Uppgiften att ta fram ett drifts-

system ligger på flera års sikt och bör engagera forskning och kvalificerad utveck-

ling både inom det trafiktekniska och datalogiska området.
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3.1.7 Åtgärdsanalys, djupanalys av olyckor

Användning: Systemet används av en trafikingenjör för att grundligt analysera

orsakerna till olyckor som inträffat på en given plats. Denna analys ger underlag

för platsspecifika åtgärder.

Realisering: En databastillämpning där användaren söker bland de olyckor som

matats in tidigare och lägger in sin analys.

Utökad ambitionsnivå: Eftersom uppgiften att djupanalysera olyckor inte är tri-

vial borde ett stöd för att genomföra analysen vara av stor hjälp.

Bedömning: Databastillämpningen kan hanteras av existerande teknologi. Den ut-

ökade ambitionsnivån förutsätter ett kunskapssystem. Det finns idéer om hur man

kan beskriva olyckor och deras orsaker, så - givet att en erfaren person kan knytas

till projektet - bör tillräcklig kunskap kunna fångas in. Eftersom en del subjektiva

bedömningar kan komma in i systemet är de allra enklaste lösningarna, typ en

enkel beslutstabell, uteslutna.

3.1.8 Åtgärdsanalys, analys av enkätmaterial och trafikdata

Användning: Systemet används av en trafikingenjör för att göra statistisk analys

av de enkäter och trafikmätningar som är relaterade till en viss plats och som ma-

tats in under lägesbeskrivning. Resultatet bildar underlag för platsspecifika åtgär-

der.

Realisering: Befintliga statistikprogram räcker för beräkningarna av analysen.

Utökad ambitionsnivå: Ett kunskapssystem som hjälper användaren i att rätt ut-

nyttja statistikprogrammet borde göra stor nytta i mindre kommuner eller där er-

farenheten av denna typ av arbete är liten. Med kunskap från mer erfarna kom-

muner borde man kunna ge vägledning om vilka typer av samband som är intres-

santa.

Bedömning: Själva statistikberäkningen finns kommersiellt tillgänglig. För att bli

praktiskt användbart måste ett sådant system kompletteras med en handbok om

hur man använder och tolkar resultaten, gärna med ett exempel på analys gjord i

en liknande kommun. En försöksanvändning med ett sådant förenklat stöd borde
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ge de krav som ställs på den utökade ambitionsnivån. Om kraven på automatik

kring geografiska resonemang kan hållas på en rimlig nivå bör kunskapen kunna

fångas in och representeras med befintlig teknik. Speciellt framkomlig blir denna

utveckling om ett antal typplatser kan identifieras.

3.1.9 Åtgärdsanalys, val av åtgärd

Användning: Systemet används av en trafikingenjör för att välja en problem-

eller platsspecifik åtgärd som ger god effekt och som accepteras av omgivningen.

En viktig uppgift för systemet är att hindra användaren att göra förbiseenden som

leder till lågeffektiva eller rent felaktiga åtgärder. Dessutom utgör systemet ett

stöd för trafikingenjören i argumentationen för eller emot en viss åtgärd.

Realisering: En katalog av åtgärder lagras i en informationsbas. Användaren får

hjälp av ett index att söka de åtgärder han vill ha information om. Detta löser in-

formationsförsörjningen, men hindrar inte förbiseenden.

Utökad ambitionsnivå: Ett kunskapssystem som tar en beskrivning av plats och

problem som indata kan assistera användaren att hitta rätt i katalogen. Dessutom

bör ett kunskapssystem kunna ge vägledning vid val av åtgärd genom något slag

av rangordning. I samband med denna rangordning väger systemet argument för

och emot åtgärderna. Dessa argument skall göras tillgängliga för användaren.

Bedömning: Nyttan av ett sådant system är stor i samtliga kommuner. Den stöder

väl SÄTIK*s mål att effektivisera åtgärderna. Dessutom är behovet i dagens situa-

tion bekräftat av flera av de kommunrepresentanter vi talat med. Vidare lämpar sig

området väl för utveckling av kunskapssystem bland annat därför att:

e trafikforskningen är väl på väg, SÄTIK har en katalog över fysiska åtgärder,

e erfarna experter finns att tillgå,

e problemområdet är stort men går att dela in i delproblem,

e det är möjligt med en gradvis utveckling, ett enkelt system ger ett litet men

fullt användbart stöd,
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e inget kritiskt delproblem har vid vår analys visat sig teoretiskt svårhanterligt.

Det bör vara rimligt att ta fram ett fungerande system som kan levereras på PC-ut-

rustning inom 2-3 år av en kommersiell utvecklare.

Argumentationsanalysen är idag inte helt förstådd eller kommersiellt tillgänglig.

Övertygande resultat från medicinsk informationsbehandling borde kunna studeras

och anpassas till trafikproblem av en forskningsgrupp. Med väntade resultat borde

implementationen av ett åtgärdssystem inom ett 5-10 års perspektiv nå mycket

långt både vad gäller praktisk användbarhet och ökad förståelse för trafiksäker-

hetsforskningen.

3.2 Datorbaserad informationskälla för specialistinformation

Beskrivning: Informationskällan skall samla och göra åtkomlig den specialistin-

formation som en trafiksäkerhetsingenjör behöver i sitt dagliga arbete. Idag får

trafikingenjören (i Motala) regelbundet information från bland annat TSV, NTF,

VTL, Vägverket, Kommunförbundet, ÖTRFEF, Olycksfallsprojektet, Trafiktekniska

föreningen, handikapporganisationer, Vägarbetarbladet och försäljare av olika

utrustningar och anläggningar. Dessutom innehåller VTT's bibliotek en mycket

användbar samling av trafiksäkerhetslitteratur. Idag är det svårt för en trafik-

ingenjör att upprätthålla annat än en grov kännedom om all information som

kommer.

Användning: Systemet är tänkt att användas av trafikingenjörer och andra i de

flesta av Sveriges kommuner. En anställd trafikingenjör använder svstemet näst

intill dagligen. Andra handläggare använder systemet mer sporadiskt . ... :ör kravet

på ett lättanvänt system är stort.

Utvidgad ambitionsnivå: En intressant utvidgning av idén med en informations-

källa, som vi stött på som ett önskemål i andra sammanhang, är möjligheten att i

anslutning till informationsbasen också ha en erfarenhetsbas där erfarenheter från

landets trafikingenjörer kan samlas och utnyttjas av andra.

Delproblem: Rent tekniskt är det möjligt att idag lagra informationsmängderna på

dator och utvecklingen av minnesmedia som utnyttjar CD-ROM teknik kommer

att underlätta hanteringen av stora mängder information. Av de intervjuer vi gjort
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bedöms nyttan av ett sådant system vara stort. För att framgångsrikt lösa infor-

mationsförsörjningen måste tre delproblem lösas:

1. En organisation måste skapas som ansvarar för insamling, underhåll och

distribution av informationen. En del kommunrepresentanter anser att Väg-

verket är den naturliga värden för en sådan organisation.

2. Hantering av olika typer av information måste garanteras.

3. Flexibel åtkomst av informationen måste göras möjlig.

Det första delproblemet är en viktig förutsättning för att ett fungerande system

skall kunna tagas i drift men faller utanför ramen för denna rapport.

När det gäller det andra problemet är det vår erfarenhet att den textuella informa-

tionen ofta behöver kompletteras med andra typer av datorstöd för att göra infor-

mationen mer operationell. Antag exempelvis att vi är intresserade av att få infor-

mation för att avgöra om vi kan lämna dispens till tung trafik på ett vägavsnitt. I

det fallet är det naturligt att kombinera en text med ett kalkylprogram för hållfast-

hetsberäkningar, eventuellt också med ett litet kunskapssystem som tillämpar

praxis vid dispensgivning.

Det tredje problemet är ofta svårt att lösa vid stora informationsmängder. Använd-

arna hittar inte lätt den information de vill ha och ger upp. En teknik som börjar

spridas för att lösa detta problem är hypertext-teknik, som gör det möjligt att från

en grafisk illustration av informationsmängden söka sig ner från generella sökord

till den information man söker. På en hög nivå är denna metod otvetydigt väl

fungerande. I en intervju med en trafikingenjör framkom att bara en metodisk

indelning av informationen i tätort/icke-tätort skulle göra stor nytta. En annan

positiv effekt av att åskådliggöra sökningen grafiskt är att användaren samtidigt

som han gör sitt val får se de alternativ han inte väljer och kan då avgöra om han

har tillräcklig information för sitt beslut inom dessa områden, eller om sökningen

skall kompletteras senare. Priset man får betala för att öka tillgängligheten är att

den organisation som ger ut informationsbaserna måste underhålla även hypertext-

strukturen och tillse att all information i systemet kan nås korrekt efter hyper-

textsökning.
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I vissa tillämpningar är informationen så komplex att man behöver ett kunskaps-

system för att hitta rätt. I ett sådant fall ligger ett kunskapssystem som en för-pro-

cess till informationssystemet. Kunskapssystemets roll blir att skaffa en bild av

användarens aktuella problem, men istället för att generera ett svar, formulerar

systemet en korrekt sökinstruktion till informationssystemet. Återigen ökar denna

kvalitetshöjning av systemet arbetsbördan för den centrala organisationen. Huru-

vida ett dylikt system är nödvändigt för trafiksäkerhetsinformation är ännu en

öppen fråga.

t

Informationstyper: Till största delen består informationssystemet av textmassa.

Detta dokument tar som jämförelse drygt 50 Kbyte. En vanlig storlek på den in-

terna hårddisken i en PC rymmer 1000 gånger så mycket. Dessa texter hämtas från

de organisationer som normalt sänder ut information. Förutom texterna behöver

systemet en hyperstruktur definierad som ett nätverk av olika objekt inom om-

rådet. Denna struktur blir av central betydelse för användningen och måste noga

utvecklas i nära samarbete med användarrepresentanter. För kompletterande infor-

mationstyper behövs dels kalkylrutiner, vilket är väl spridd teknologi och någon

form av slutledningssystem. Detta kan göras enkelt men behöver specialutvecklas

så att det passar en relevant problemmängd.

Bearbetning: Den dominerande bearbetningen av informationen är sökning var-

för stora krav ställs på ett väl fungerande index. För delproblemen behövs dess-

utom en del kalkylering och enklare resonemang av regelbaserad typ.

Totalbedömning: Baserat på erfarenheter från bland annat försäkringskassan och

IVL bedöms den tekniska realiseringen fullt möjlig med existerande teknologi. En

förutsättning är att det organisatoriska problemet kan lösas. När det gäller hyper-

text- och biblioteksprogram för mindre PC-utrustning har vi hört många invänd-

ningar vad gäller hanteringskapacitet och svarstider. För arbetsstationer och nyare

PC-utrustning bör detta inte vara lika kritiskt, men en noggrann kapacitetsanalys

rekommenderas starkt innan upphandling sker.

3.3 Datorstöd för trafiksäker stadsplanering

Beskrivning: Systemet syftar till att stödja stadsplanerarna med råd kring trafik-

säkerhetsegenskaper. Detta skulle kunna ges i form av kommentarer i direkt an-

slutning till att en utformning görs med hjälp av dator (CAD).
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Trafiksäkerheten är bara en av många faktorer att ta hänsyn till när utformningarna

görs, varför det är lätt att göra misstag. Möjligheterna till att få en förbättring i tra-

fikmiljön till låg eller ingen merkostnad på detta sätt är mycket goda (på viss sikt)

eftersom man gör rätt från början. Trafiksäkerhetsarbetet får alltså mindre karaktär

av att rätta till problemen i efterhand.

Användning: Systemet skulle användas dagligen av stadsplanerare vid utform-

ning av anläggningar. Systemet skall också användas av trafikingenjörer som gör

punktåtgärder.

Funktion: I samband med att man gör en utformning med dator (med CAD] kan

man löpande få kommentarer kring trafiksäkerhetsaspekter. Utifrån utformningen

och förväntade trafikströmmar kan man t.ex. ge kommentarer kring separering av

trafikanter, placering av utfarter och övergångsställen. Kunskap om utformningar

och dess betydelse för trafiksäkerhet kan bland annat hämtas i TRÅD.

Totalbedömning: Detta systems styrka ligger i att man kan undvika att göra miss-

tagen och skapa bra trafikmiljöer redan från början, speciellt på detaljutformnings-

sidan. Den övergripande planeringen (t.ex. ett bostadsområdes placering i för-

hållande till en riksväg) har en mer politisk beslutsgång och påverkas mindre av

ett system som detta.

Svagheterna ligger i att det idag inte finns praktisk teknik för att resonera kring

geometrier. Man bör alltså avvakta med att ta fram ett system som detta tills större

erfarenheter gjorts på t.ex. konstruktionsstöd för CAD.

3.4 Rapportstöd för arbetsmetodik enligt SÄTIK

Beskrivning: Systemet syftar till att stödja den trafiksäkerhetsansvarige i en kom-

mun med att komma igång och genomföra trafiksäkerhetsarbete enligt SÄTIK-

modellen. I samband med detta skulle den även kunna ge stöd för att ta fram en

trafiksäkerhetsrapport av typen Säkrare trafik i Göteborg.

Det har ibland visat sig svårt att omsätta de olika SÄTIK-stegen i den praktiska

verkligheten på hemmaplan, trots att många kommuner anser att man i stort sett

arbetat enligt SÄTIK innan denna tagits fram. I sådana fall har tillgång till en

extern expert varit till stor hjälp, i synnerhet för det övergripande tillvägagångs-

sättet och analysen. Råden har ofta rört vilka moment (datainsamling, analys,
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SÄTIK-rapport, lokal SÄTIK-konferens, etc.) som är viktiga att genomföra och i

vilken ordning. Stöd har även givits för själva framtagandet av rapporten.

Användning: Systemet skulle användas av kommunens trafiksäkerhetsansvarige

vid ett fåtal tillfällen i samband med planering av SÄTIK-arbetet samt vid fram-

tagande av den första stommen till SÄTIK-rapport.

Delproblem: Systemet skulle bestå av två olika delar, metodikdelen och rapport-

delen.

Metodikdelen utgår ifrån en lista över vilka steg i SÄTIK (både på analys- och åt-

gärdssidan) som genomförts, i vilken utsträckning och resultaten. Utifrån indata

och en kunskapsbas med innehåll från SÄTIK-handboken, experter samt erfaren-

het från andra kommuner görs en analys. Resultatet är information om vilka akti-

viteter som borde prioriteras för vidare arbete samt kommentarer kring vad som

har gjorts hittills och tips om hur detta kan förbättras. Detta system kan delvis

byggas i form av ett antal checklistor där systemet tar fram de viktiga skillnaderna

mellan användarens och systemets listor.

Rapportdelen utgår ifrån en beskrivning av kommunen, dess storlek, trafikmiljöer,

trafikantkategorier m.m. Utifrån detta skapas en stomme till SÄTIK-rapport.

Denna kan sedan användas i vanlig ordbehandlare. Rapport-stommen bör kunna

baseras på vissa av de SÄTIK-rapporter som redan tagits fram. En förenklad form

av rapportdelen kan också skapas genom att helt enkelt lägga upp och distribuera

mallar för rapportens olika delar i någon vanlig ordbehandlare.

Totalbedömning: Systemets styrka sitter i att det har en mycket måttlig storlek

samtidigt som det hjälper till i de mer övergripande momenten när man ska kom-

ma igång med det lokala SÄTIK-arbetet. Svagheterna är att systemet endast an-

vänds ett fåtal gånger per kommun. Dessutom behöver den trafiksäkerhetsan-

svarige en mängd s.k. förtrogenhetskunskap inom SÄTIK-området för att komma

igång. Detta förmedlas inte lika lätt via dator som vid personlig handledning.
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4 DEMONSTRATIONSSYSTEMET

Ett demonstrationssystem inom området operationellt stöd har tagits fram. Till

största del utgör systemet ett "skyltfönster"till ett färdigt system. Användaren kan

genom att välja delsystem få information om dessa, ibland med exempel. En för-

djupning har gjorts inom delsystemet åtgärdsanalys, val av åtgärd. Systemet illu-

strerar den utökade ambitionsnivån av detta delsystem. Speciellt intresse har äg-

nats åt problematiken kring fysiska åtgärder för bil/cykelkonflikter. Demonstra-

tionssystemet, som kallas STRAX, är implementerat av Göran Forslund, IDA, på

PC under operativsystemet Windows, version 3.0.

Dokumentationen i denna rapport avser främst fördjupningsdelen, val av åtgärd.

4.1 Implementation

Eftersom referensgruppen bedömde det som viktigt att förmedla en helhetskänsla,

genom att i olika fönster illustrera en integrerad systemlösning, valde vi att koda

användargränssnittet i Visual Basic från Microsoft. Valet styrdes av att systemet

går på PC och att det är lätt att snabbt få fram ett prototypsystem med det verk-

tyget. De faktorer vi i och med detta val gjorde avkall på är främst flexibilitet och

utbyggbarhet. I åtgärdsanalysen har vi kodat resonemangskunskapen i C vilken an-

ropar användargränssnittet. Dessa val har gjort det möjligt att snabbt kunna bygga

en omfattande, någorlunda stabil prototyp.

Möjligheten till utvidgningar av demonstrationssystemet är ojämn. Det är t.ex.

mycket svårt att lägga till nya parametrar som systemet skall ta hänsyn till vid val

av åtgärd. Däremot är det rimligt att tänka sig att lägga till nya samband mellan

existerande parametrar och kända åtgärder för att öka kvalitén på rekommenda-

tionerna.

I en större satsning hade valet av Visual Basic ifrågasatts. Troligtvis hade vi då

valt att koda användargränssnittet i C med hjälp av något programbibliotek för

fönsterhantering. Resonemanget hade kodats i något existerande regelbaserat kun-

skapssystemsverktyg. Eventuellt hade användning av ett mer avancerat kunskaps-

systemsverktyg med användargränssnittsfunktioner blivit aktuellt. Under alla

omständigheter är utbyggbarhet ett långt viktigare krav än snabbhet till en första

prototyp.
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4.2 Parametrar

De parametrar som systemet använder för att välja åtgärder är grupperade i fyra

grupper:

1.

2. Gata

3. Cykelbana

4. Korsning

Parametrarna med exempel på värden finns redovisade i Tabellerna 1-4 nedan.

Tabell 1

28

Parametrar med värden använda i STRAX för att översiktligt beskriva

trafiksäkerhetsproblemet.

Parametrar

P

ata

Sekun ata

Un

Problem

Tabell 2

 

Värden

ex: bil/cykelkonflikt

ex: cykelöverfart

ex: hu

ex: huvud

ex: olyc klagomål

ex: bi 1 sikt

Parametrar med värden använda i STRAX för att beskriva en gatas fy-

siska egenskaper och trafiken på gatan.

 
| Parametrar | Värden |

 

 

Bredd meter

Flöde fordon/dygn

Miljö ex: stadskärna, SCAFT-område
 
Hastighetsbegränsning km/h
 
Medelhastighet(Mätt/Skattad) den verkliga hastigheten i km/h
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Barn vid vägen ja/ne]

Siktproblem ja/ne]

Genomfartstrafik ja/ne]

Gångbana ja/ne]

Ansluter in/utfartsled ja/ne]

Separerad cykeltrafik ja/ne]

Stor mängd kollektivtrafik ja/ne]

Stor mängd tunga fordon ja/ne] 
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Tabell 3 Parametrar med värden använda i STRAX för att beskriva en cykel-

banas fysiska egenskaper och trafikförhållanden.

Parametrar Värden

Flöde fordon/dygn

Miljö ex: stadskärna, SCAFT-område

Friliggande ja/nej

Avstånd till parallell gata meter

Barn(väsentligen) ja/ne]

Siktproblem ja/ne]

Cykelstråk ja/nej

Kraftigt sluttande ja/ne]

Tabell 4 Parametrar med värden använda i STRAX för att beskriva en gatu-

korsnings fysiska egenskaper och trafikförhållanden.

 
! Parametrar | Värden |

M ex: stadskärna, SCAFT-område
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

iljö

Regleringsform ex: stopplikt

Primärgata, bredd meter

Sekundärgata, bredd meter

Primärgata, flöde fordon/dygn

Sekundärgata, flöde fordon/dygn

Hastighetsbegränsning km/h

Medelhastighet(Mätt/Skattad) verklig hastighet i km/h

Barn vid vägen ja/ne]

Siktproblem ja/ne]

Genomfartstrafik ja/ne]

Gångbana ja/nej

Ansluter in/utfartsled ja/ne]

Separerad cykeltrafik ja/ne]

Stor mängd kollektivtrafik ja/ne]

Stor mängd tunga fordon ja/ne]
 

4.3 Åtgärder

De åtgärder systemet känner till är främst de åtgärder som finns beskrivna i SÅ-

TIK's åtgärdskatalog kompletterade med ett fåtal åtgärder som vi blivit rekom-

menderade av mer än en av de trafikingenjörer vi talat med. Dessa åtgärder finns

samlade i en åtgärdskatalog på ungefär samma form som SÄTIK*s åtgärdskatalog.

Som exempel har vi lagt text under åtgärderna gupp och bullerräfflor. Resterande
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åtgärder ligger endast med rubrik och C/E-tal (C/E = kostnad/effekt), om det är

känt. Uppgiften med att fylla i all text borde vara rättfram för en trafiktekniker.

Det är möjligt att i början av körningen välja mellan att söka åtgärder i katalogen

eller att köra kunskapssystemet som värderar åtgärders lämplighet. Om man väljer

att köra kunskapssystemet kan man gå in och läsa katalogtexten för en åtgärd som

systemet värderat. På så sätt finns möjligheten att använda kunskapssystemet som

ett selekteringsverktyg till åtgärdskatalogen. Ju mer information om problemet

användaren tillhandahåller, desto noggrannare blir selekteringen.

4.4 Resonemang och utdata

Resonemangsprinciperna i systemet kan indelas i fem grupper:

1. Antagande av värde för ej angiven parameter

2. Selektering i åtgärdskatalog

3. av allmän kommentar

4. Val av detaljuppgiftsfönster

5. Värdering av åtgärder

Interaktionen börjar med att användaren får fylla i värden på de parametrar som

finns angivna under rubriken Problembeskrivning i tabell 1 ovan. Om inte värden

på alla parametrar ges kan systemet själv anta vissa värden. Exempel: om an-

vändaren anger att konflikttypen innebär att bilar är inblandade men inte fyller i

vilket problem som måste åtgärdas antar systemet att problemet är bilarnas hastig-

het.

När värdena i problembeskrivning angivits händer tre saker (se även exempel i bi-

lagan):

1. En allmän kommentar kring problemet genereras och visas i textform för an-

vändaren tillsammans med en redovisning om de antaganden som gjorts.

Dessutom genereras en text med övrig information med syfte att exempelvis

VTI MEDDELANDE 725



31

påminna om att informationsåtgärder är lämpliga om problemet baseras på

klagomål.

På detta sätt får användare ett kvitto på systemets uppfattning av problemet.

2. En grov selektering av åtgärder i katalogen sker under förutsättning att kon-

flikttyp plus minst en av platstyp eller problem är kända eller uträknade.

Exempel: om problemet är bilarnas hastighet väljs alla åtgärder med bilhastig-

hetssänkande effekt.

Det är nu möjligt att välja en och en av de selekterade åtgärderna och ta fram

katalogtexterna för dessa. På detta sätt fungerar systemet som ett index till åt-

gärdskatalogen.

3. Beroende på platstypen ges användaren möjlighet att vidare specificera sitt

problem genom att fylla i uppgifter i något eller några av de parametergrupper

som redovisas i tabellerna 2-4 ovan. Systemet bestämmer vilka grupper som -

är tillämpliga genom att möjliggöra öppnandet av detaljuppgiftsfönster och

användaren tar initiativet till vilka parametergrupper han vill fylla i genom att

öppna ett detaljuppgiftsfönster.

När ett detaljuppgiftsfönster är ifyllt finns bättre underlag för att ge rekommenda-

tioner. En ny allmän kommentar genereras, fler värden kan antas av systemet och

en noggrannare selektering och värdering av åtgärder sker.

Värderingen redovisas i två moment:

1. De åtgärder som blir kvar efter en noggrannare selektering delas in i två

grupper: en med möjliga åtgärder och en med mindre troliga åtgärder. De

mindre troliga är åtgärder som kan ha god effekt på problemet men som av

annat skäl är direkt olämpliga, Exempel: man anlägger inte gupp på 70-väg

även om gupp är effektiva hastighetsdämpare. Genom detta förfarande kan

användaren upptäcka förbiseenden som skulle kunnat leda till att felaktiga åt-

gärder genomförts.

De möjliga åtgärderna är sådana som har god effekt och där inget talar direkt

emot införande.
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Dessutom sker en grov rangordning av åtgärderna inom varje grupp genom att

subtrahera antalet funna nackdelar från antalet funna fördelar. Om man hittar

ett direkt hinder behandlas det som en nackdel med en faktor tio.

2. Genom att välja att studera en åtgärd kan användaren få upp en kort text som

beskriver för- och nackdelar med åtgärden kompletterat med tips och kom-

mentarer kring genomförandet. Efter att ha läst denna text kan användaren

hämta katalogtexten för åtgärden.

Med denna metod får användaren en redovisning av systemets argument, men

får själv bedöma hur argumenten skall vägas emot varandra. Kanske bedömer

användaren alla argument som så svaga att han inte genomför någon åtgärd

alls.

I detta sammanhang är det värt att notera ytterligare två finesser:

1. Det är möjligt att ändra värden man givit och få systemet att omvärdera sin

värdering. På så sett kan man se effekten av att ändra förutsättningarna för en

viss åtgärd.

2. Det finns två nivåer av användare. Om man anger sig själv som specialist får

man mindre text att läsa. En sådan förväntas endast använda systemet som en

kontroll av att han inte glömt att ta någon åtgärd under övervägande.

4.5 Kunskap

Kunskapen som är inlagd i nuvarande kunskapsbas är fokuserad kring problema-

tiken kring bil/cykelkonflikter vid cykelöverfarter, vilket är ett vanligt problem,

ofta med svåra personskador. Givet detta område kan man övertygande demon-

strera systemets flexibla resonemang. Vid test av två verklighetsbaserade fall har

VTT-personal bedömt systemet uppträda korrekt.

För andra områden är kunskapen mer av översiktlig karaktär, där variationen

bland föreslagna åtgärder är liten. I de flesta av dessa fall skriver systemet ut att

det saknar djup kunskap i rutan för allmän kommentar.

Källorna till kunskapen har varit:
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e SÄTIK*s åtgärdskatalog

e ARGUS-handboken

e Värderingar av fallstudier i kommunerna vi besökt

e Kunskap från VTT-personal

Det förtjänar att påpekas att systemet på intet sätt kan anses testat för praktisk an-

vändning. Däremot hoppas vi att det skall belysa resonemangsprincipen och vara

ett värdefullt verktyg för att inhämta synpunkter på hur teknologin bör användas i

framtiden.

VTI MEDDELANDE 725



34

5 DEMONSTRATIONSSYSTEM OCH FÄLTPROTOTYP

Demonstrationssystemet är koncentrerat på problemsituationen cykelbana korsar

bilväg och innehåller kunskap om fysiska åtgärder i direkt anslutning till detta

problem. Vi föreslår att man i nästa steg tar fram ett försökssystem. Detta bör ut-

göra en vidareutveckling av demosystemet i följande avseenden:

e Kunskapen kring olika fysiska åtgärder skall fördjupas och åtgärder av infor-

mationskaraktär skall läggas in.

e De problemsituationer som hanteras skall utökas till att omfatta fler konflikt-

typer och trafikmiljöer.

e Flertalet problemsituationer som systemet skall analysera kräver indata från

olika datainsamlingssteg, t.ex. olycksstatistik och trafikflöden. Användarinter-

aktion och kopplingar till data för detta bör förberedas.

e Systemet skall produktifieras innan det kan användas i praktisk drift. Detta

omfattar tekniska test, verifikation av kunskapsbasens korrekthet, dokumen-

tation, utbildning och enkla installationsprocedurer.

e Utvecklingen bör ske under kontinuerlig användarmedverkan för att systemet

skall vara avstämt för praktisk användning i trafikingenjörens dagliga arbete.

e Försökssystemet skall användas av ett antal kommunala trafikingenjörer

under en försöksperiod.

Därefter bör man göra en seriös utvärdering av de praktiska erfarenheterna av för-

sökssystemets användning.
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6 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING OCH UTVECK-

LING

Detta avsnitt är en kortfattad lista över forskningsintressanta problem som IDA

observerat under projektets gång. I de fall intresset resulterar i en ansökan om

forskningsanslag kommer detaljerade redogörelser att tas fram. Läsaren av denna

rapport är välkommen att tolka denna lista som en invit till fortsatta diskussioner

med IDA.

6.1 Långsiktiga forskningsproblem

För längre sikt har följande huvudproblem för datalogisk forskning inom trafik-

säkerhet identifierats [7]:

e Utveckling av kvalitativa argumentationsresonemang för trafiksäkerhet. Det

är idag vanligt att en trafikingenjör måste väga olika faktorer som klagomål

och trafikmätningar emot varandra för att fatta beslut. I många av fallen är det

inte naturligt att använda numerisk representation av argumenten, varför

klassiska statistiskt grundade metoder inte är tillämpliga. Dessutom tillkom-

mer problematiken med meta-resonemang, till exempel att ifrågasätta giltig-

heten av förutsättningarna för ett visst argument. Lovande resultat från forsk-

ning inom medicinsk informationsbehandling och beslutsfattande gör det

intressant att utveckla en liknande modell för trafiksäkerhetsproblemet. Detta

skulle leda till en större skärpa i resultatet av rekommendationer och sam-

tidigt öka distributionen av kunskap eftersom inte bara argumenten, utan även

argumentationen kan göras förståelig för användarna.

Dessutom har vi identifierat följande mer generella problem där vi bedömer att

datalogisk forskning kan gagna trafiksäkerhetssystem:

e Utveckling av principer för partiell matchning. Problemet är relaterat till det

ovanstående och innebär i korthet att med symboliska resonemang avgöra hur

väl två liknande, om ej identiska, objekt matchar varandra. Ett exempel är att

avgöra om en given plats matchar en beskrivning av en typisk olycksplats.

e Utveckling av utbildningssystem för trafiksäkerhetsarbete. Det visar sig att

kraven på intelligenta utbildningssystem ofta blir mer avancerade vad gäller

klarhet och användarkommunikation än ett problemlösande kunskapssystem.
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Inom IDA arbetar vi med antagandet att det går att återanvända problem-

kunskap för utbildningsändamål.

e Utveckling av metodik och verktyg för kunskapsunderhåll. I takt med att verk-

ligheten förändras, ändras också värdet av en befintlig kunskapsbas. Till stor

del kan man lösa detta genom att uppdatera innehållet i kunskapsbasen, men

till sist blir även modellen att beskriva kunskapen inaktuell. Preliminära resul-

tat visar att stöd för underhåll både ökar livslängden hos kunskapsbasen och

medger att mindre datorkvalificerad, men mer områdeskunnig, personal kan

anförtros underhållet.

e Experimentell utveckling av modell för den totala trafiksäkerhetsplaneringen

i en kommun. I dag är kunskapen spridd på många olika händer och det är få

som egentligen förstår hela den process som trafiksäkerhetsplaneringen är en

del av. Som ett verktyg till forskningen inom kommunal trafikplanering kan

man använda kunskapsrepresentation från datalogiforskning för att genom

simuleringar experimentellt ta fram en beskrivningsmodell för processen.

6.2 FoU på kort sikt

Två forskningsintressanta problem av mer kortsiktig karaktär har identifierats:

e Utveckling av möjligheter för områdesexperter att själva rapportera in kun-

skap. I en enkel version utgår man från det problemlösande systemets sätt att

beskriva problemen och låter experten mata i erfarenheter från kända fall på

denna form. Beroende på projektets ambitionsnivå kan olika grader av auto-

matisk generai;:->ring från dessa fall komma i fråga.

e Återanvändning av kunskapsbasen för kritiserande system. Kritiserande

sysi: :ntillåter användaren att själv ge lösningsförslag och få dessa kommente-

rade. Sådana systemlösningar är tilltalande eftersom användaren är aktiv och

systemet får en utbildande effekt, samtidigt som mängden av information som

ges hålls minimal.
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Cykelbana

75 fordon/dygn

/cykelstråk för barn

! /

 

  
 
 
 
 
 

  
   

cirkulations-

plats

 

 

 
huvudgata 6000 fordon/dygn 

4
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X
X

 

 

9 m

 

riksväg

75 m

  

N
X
=

bil/cykelkonflikt

   

 

industriområde,

genomfartstrafik,

tunga fordon

  

Figur 1 Scenario för demonstrationsexempel

Fallet ovan är i hög grad inspirerat från Lidköping. Problemet är att bilarna är

vana vid riksvägens höga hastigheter och precis har börjat accelerera efter cirkula-

tionsplatsen när de korsar cykelbanan. Trafiken på cykelbanan följer ett stråk

genom området och har ingen tidigare kontakt med biltrafiken innan korsningen.

På de kommande sidorna skall vi visa hur en trafikingenjör som vill åtgärda denna

plats kan arbeta med demonstrationssystemet. Den som har tillgång till systemet

kan mata in fallet och ändra vissa parametrar för att få en uppfattning om dyna-

miken i systemets resonemang. Vi förutsätter att användaren i tidigare menyer har

valt att arbeta med delsystemet Åtgärdsanalys, val av åtgärd.
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Sid 3 (16)

Problemsituation

 

|"info _Profil

 
  
  
  
  

Specmkauon

  
Plmalgata"""|Huvudgata >4  

 
    

 

  
l fDreglerade cykeloverfarterär enplatstypsom ärvaldigtvanligtFomkommande llöl'l'lfOl allt vi

 Ti kommuner med mycket cykeltrafik. På den här platsen antar jag en bil-cykelkonflikt.
#2. | Problemet här är vanligtvis bilarnas hastighet, men även cyklisterna kan köra för fort. I den
i | här situationen antar jag att bilarna kör för fort.

  

 
Site:'i':,:.' Mindre troliga:

 
SifVld konflikt mellan motorfordon ochoskyddadetrafukantefärdetmycketvanllgtattde :

) | senare känner sig trängda. Man måste här alltså ta hänsyn till upplevd risk.

 
 

 
  
 
 

  

Figur2 Skärmbild 1, problembeskrivning

I fönstret problembeskrivning har vi angivit ett par grundläggande egenskaper för

platsen och därefter klickat på OK-rutan. Då har vi fått en allmän kommentar som

bland annat redovisar att systemet antar att det rör sig om en bil-cykelkonflikt och

att problemet är att bilarna kör för fort.

I åtgärdsrutan har en lista på de åtgärder som på något sätt minskar hastigheter hos

bilar tagits fram. Vi visar endast fem åt gången, men det går att bläddra fram 10-

20 åtgärder.

Under specifikation har Gata och Cykel markerats med svart ram vilket betyder att

användaren kan välja att ge mer detaljerade uppgifter om gatan och cykelbanan.
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Problemsituation

 

 
I Info Profil

 

-.-u--.---BeSk"V"'"9Gm o ==(pe - E
 

      
 
    
 

E Genomlaltsthipk.[:| Stor mängd kollektivtrafik .od-(s

å0Bängbana.-mängdtungafordon _;f; l sl-

Mindre troliga:
- 1 |[Sidoförskjutning
  

j 555Komlhagattfysuskeatgorderinte alltidär den endafosnmgenInformatlons och
i :| planeringsåtgärder är ofta ett effektivt sätt att angripa problemet. Många allvarliga skador

# | hos cyklister hade kunnat undvikas om dessa burit cykelhjälm. Glom därför inte bort att
Så :| informera om cykelhjälm.    

 
     

Figur Skärmbild 2, beskrivning av gata

Efter att ha dubbelklickat på gata har användaren fått upp ett fönster där detalje-

rade uppgifter om gatan kan fyllas i. Ju mer detaljer som ges desto exaktare blir

värderingen av åtgärderna.
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. Problemsituation

 #Problembeskrrvmng;.;.;.;.[.vev S_iz55i3._;;_5,5.55.;_.___å_;å;ååi;._j__z_i55;[é'_;_å,iii-355521?åif-- i:
  
  
  
    

  
 

    

 

  
et: Pa den här platsenantar jag en bi-cykelkoriliktProblemet här är vanlugtws bllamas

 4 ') hastighet, men även cyklisterna kan köra för fort. I den här situationen antar jag att bilarna
1 | kör för fort. Eftersom det är en bred väg med genomfartstrafik nära en in- eller utfartsled
#1) antar jag att man kör 10-15 km/h över hastighetsbegränsningen. Bilflodet på primärvägen
3 | kan motivera kraftiga åtgärder.

  

53-12-45 Mindre troliga:
 
Sidofoörskjutning 

-22 Korn lhag attfysnskaatgordetintealltldärden enda losningenInformations och
& | planeringsåtgärder är ofta ett effektivt sätt att angripa problemet. Många allvarliga skador
#1) hos cyklister hade kunnat undvikas om dessa burit cykelhjälm. Glom därför inte bort att
21 | informera om cykelhjälm.

  
    

  
 

Figur 4 Skärmbild 3, första värderingen

Efter det att användaren klickat i OK för beskrivningen av gata sker en utvärde-

ring. De allmänna kommentarerna har blivit mer detaljerade, bland annat redo-

visas att systemet under rådande förutsättning antar att bilarna kör fortare än

tillåtna 50 km/h. Under övriga kommentarer nämns informationsåtgärder om

cykelhjälmsanvändning.

Åtgärderna har nu valts ut med hänsyn till platsen och värderats. De redovisas i

två grupper:

e Fem stycken i gruppen möjliga åtgärder, där systemet känner att effekten på

bilhastighet är god och där inga allvarliga argument mot åtgärderna har

funnits.

e Två stycken i mindre troliga åtgärder, där systemet funnit någon invändning.
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Sidoforskjutning

 
 

ä : Kom lhagattfysnskaatgorderInte alltidärden enda Iosnmgen Informations och
81 | planeringsåtgärder är ofta ett effektivt sätt att angripa problemet. Många allvarliga skador
å 1 hos cyklister hade kunnat undvikas om dessa burit cykelhjälm. Glom därför inte bort att
å :) informera om cykelhjälm.

  
  

 
 
  
 

Figur Skärmbild 4, första värderingen.

För att studera vad systemet funnit om en viss åtgärd kan användaren dubbelklicka

på åtgärdens text. På bilden visas resultatet av den mest troliga åtgärden, anlägg-

ning av mittrefug. Först presenteras systemets argument, i stycket därefter övriga

tips kring utformningen.
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 ä ;Sidolorsklutmng

Pris].Det finns vissa saker som direkt talar emot Sidoforskjutningar
ä ':: Långa tunga fordon får ofta svårt att ta sig fram genom sidoförskjutningar. Man lägger

12% 'ytterst sällan sidoförskjutningar på en huvudgata.
"Det finns dock vissa fördelar.

-E:Sidoforskjutningar kan vara bra om det gäller att minska hastigheten hos bilarna.

3 ©>Eftersom bilhastigheten är så pass hög, och åtgärden kan komma som en överraskning,
f:#kan det vara lämpligt att kombinera åtgärden med någon åtgärd för att oka

uppmärksamheten. En lämplig kombinationsåtgärd kan vara Bullerräfflor

i hastnghet "&;
& :| kör för fort2ij

 

 
KomlhagattfysuskaatgorderintealltudärdenendaIosrlngenInformatlons och

i | planeringsåtgärder är ofta ett effektivt sätt att angripa problemet. Många allvarliga skador
& | hos cyklister hade kunnat undvikas om dessa burit cykelhjälm. Glom därför inte bort att

f_Specufnkatlonff.;

 

   
informera om cykelhjälm.

   
 

Figur Skärmbild 5, första värderingen

Här har användaren valt att studera vad systemet anser om att anlägga en sidoför-

skjutning. Detta är en mindre trolig åtgärd eftersom framkomligheten för tung

trafik kan bli oacceptabel. Dessutom vet systemet att man sällan lägger sidoför-

skjutningar på huvudgator. Det senare är exempel på hur praxis och tumregler kan

blandas med mer exakt kunskap i ett kunskapssystem för att ge en mångsidig be-

dömning. Det är sedan användarens sak att väga argumentens styrka.
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Det finns vissa saker som direkt talar emot Gupp
"Gupp är inte en rimlig åtgärd om hastigheten är större än 50 km/h. Det är då stor risk att
"man slår i undersidan av bilen i guppet. Man lägger ytterst sällan gupp på en huvudgata.
-Det finns dock vissa fördelar.
-Gupp kan vara bra om det gäller att minska hastigheten hos bilarna.

 

"Eftersom bilhastigheten är så pass hog och atgalden kan komma som en överraskning,
"kan det vara lämpligt att kombinera atgarden med någon åtgärd för att öka
uppmärksamheten. En lämplig kombinationsåtgärd kan vara Bullerräfflor Det är oftast
lämpligt att kombinera en sådan kraftig åtgärd som gupp med hastighetsbegränsning till

 

  

-T Mindre tronga:

| |Sidofoörskjutnin
 

 
st - Kom lhag att fysuskaåtgordetintealltidärden enda losnmgen Infmmatlons- och
å | planeringsåtgärder är ofta ett effektivt sätt att angripa problemet. Många allvarliga skador
#:) hos cyklister hade kunnat undvikas om dessa burit cykelhjälm. Glom därför inte bort att
21 | informera om cykelhjälm.  

 

      
 

Figur 7 Skärmbild 6, första värderingen

Här har användaren valt att studera gupp. Huvudinvändningen är bilarnas för-

modade höga hastighet. I stället för att klicka i OK-rutan, kan användaren klicka i

Info-rutan för att få mer information om gupp ur åtgärdskatalogen.........
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..... Åtgärdskatalog
F"Fll Atgarder

 

Beth-vunna llt Ilttl0""T'ifaägi-Äfifrf .......ee
-Gupp används forattsankafordonshastlghetema De ttDen erhållna hastnghetsreduktlonen ger även en 2
"anläggs på sträckor eller i särskilda punkter där i::;iokad trygghet. '
"hastigheterna bidrartill att ge för höga olycksrisker och / © ©:Guppen kan ha en avvisande effekt på biltrafik.
"eller där riskerna upplevs för stora. .,;;;?Guppens hastighetsreducerande effekt är mest

ii. ,,":pataglig för tung trafik. För bussar i linjetrafik kan
vara ett problem.

   
  
  

  

 

   
  

  

   

ä K&HUtmärkning e

8 - LEX - Vid guppet kan detvaraIamplngtattsattauppsudo
8--- 7.1.2 på omse sidor om vagen Dessa

#.:kan vara i understorlek. Guppets "ramper" kan förses
"#8 :med vita kvadrater i ett schackmonster

off Säkerhetseffekt:>::" j ;-j -'_"'j*j("f fjjf'f ";?;;;";åf'ff;::;å'ifgzgg'gfichl-änqd'%';;';???";ig'ff*f;'j:_ fj'*i'j;_f"A""V .'.""_"_onsite -E
: Hashghetsmalnmgarvisaratt guppen är mycket : (Ett gupp av Watts typ kostar 12-15000 kronor att B
3 : effektiva hastighetsdämpare. Det sk Wattska guppet :anlägga. Ett gupp kan oka driftskostnaden med
2 :sänker hastigheterna till mellan 20 och 25 km/h för alla ©©1000 kr/år. ' 62

#1|__fordon, oavsett vilka hastigheterna var innan guppet ©Handläggning >>":"" tt 1" BB

1 -B lades ut. Platågupp reducerar hastigheten något mer, © ffordrasnormalt inte. -="8
# 0 v:men förväntas ge samma säkerhetseffekt. Långa gupp -Näghållaren beslutar och betalar.
-o- med storre radie ger en mindre hastighetsreduktion. ;?:ZZfDen som beställt kan få betala.

? å trafikföreskrifter erfordras inte.

 

  

      

  
  
   

    
   

     

  

   
 

 

 ©"Erfarenheter och rekommendationer""% B

 

 

Figur 8 Skärmbild 7, åtgärdskatalogen

I åtgärdskatalogen finns allmängiltig information om åtgärderna på det format

som de redovisas i SÄTIK*s åtgärdskatalog. Här visas en provtext för gupp.

Genom att klicka på avbryt-rutan kommer användaren tillbaka till tidigare system,

alternativt kan användaren välja att fortsätta bläddra i katalogen.
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 Av:!andll"parallellgata

] BCykelstråk :?:?i'333337 -

[J Kraftigt sluttande.......... 31%

 

---1 Mindre troliga:

Signalreglering av frili
 

 
å : Komuhagatt[vaskaatgordetinte alltldär den endaIosnmgenInformations och 24 :| |Gupp
8 :| planeringsåtgärder är ofta ett effektivt sätt att angripa problemet. Många allvarliga skador |:) Sidoförskjutning
& ') hos cyklister hade kunnat undvikas om dessa burit cykelhjälm. Glom därför inte bort att S
4 :| informera om cykelhjälm.

  
  
   

 

Figur Skärmbild 8, beskrivning av cykelbana

Genom att dubbelklicka i specifikationsrutan cykel får användaren upp ett formu-

lär för att i detalj lämna uppgifter om cykelbanan på liknande sätt som med gatan

tidigare. När allt är klart klickar användaren i OK-rutan...
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7 humant........................'
 

 

;" Paden havplatsen antarjag enbilcykelkonlllktPtoblemet hafärvanligtwsbilarnas
& '] hastighet, men även cyklisterna kan köra för fort. | den här situationen antar jag att bilarna |) --
81 kör för fort. Eftersom det är en bred väg med genomfartstrafik nära en in- eller utfartsled 1: | |Mittrefug
#3 | antar jag att man kör 10-15 km/h över hastighetsbegränsningen. Bilflödet på primärvägen FZ3J: Iaghallq
$ :| kan motivera kraftiga åtgärder. 2 uvsmgmng

234 | [Upphöjd gång- och

 

    

 
oct--"'') indre troliga:

9(- --- | |Sionalreglering av frili
& - KornlhagattfysnskaatgorderIntealltidärdenendalosrungenInformationsoch 24 | |Gupp
1 | planeringsåtgärder är ofta ett effektivt sätt att angripa problemet. Många allvarliga skador [U| |Sidoförskjutning
# | hos cyklister hade kunnat undvikas om dessa burit cykelhjälm. Glom därför inte bort att d -
1 | informera om cykelhjälm.

 

 

       
 

Figur Skärmbild 9, andra värderingen

Här redovisas systemets värdering efter det att det även tagit hänsyn till uppgifter-

na om cykelbanan. Observera att signalreglering nu blivit mindre trolig.
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_iågfiDetfinns vissa saker som direkt talar emot Signalreglering av friliggande GC-overfart
-EB ©-GC-signal fungerar nog, men är en dyr lösning vid alltför små cykelflöden.
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i i;?Komlhagattfyaskaatgorderintealludärden endaIosrungenlnformatnons och
H :| planeringsåtgärder är ofta ett effektivt sätt att angripa problemet. Många allvarliga skador
i | hos cyklister hade kunnat undvikas om dessa burit cykelhjälm. Glom därför inte bort att
1 :| informera om cykelhjälm.

    
  
 

Figur Skärmbild 10, andra värderingen

Här har användaren valt att studera varför signalreglering nu inte är trolig.
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 '""__] Mindre troliga:
8 - tet 0| [Nitrefug

-S Korn lhag att fysuskaalgorderinte alltidärden enda losnlngenInformationsoch i | |Gupp - 2
$ | planeringsåtgärder är ofta ett effektivt sätt att angripa problemet. Många allvarliga skador 3] |Signalreglering av frilij |E
1 hos cyklister hade kunnat undvikas om dessa burit cykelhjälm. Glom därför inte bort att #7) Sidoförskjutning 1 | B
$ | informera om cykelh|alm 4 .

 

  
  

 
 

  

 

Figur 12 Skärmbild 11, ändring av förutsättningar

För att visa hur man kan arbeta med systemet skall vi nu demonstrera hur man ge-

nom att ändra förutsättningarna kan studera hur argumenten ändras. Vi har valt att

dubbelklicka på gata igen och ändra bredden till 7 meter i stället för 9 meter.

När användaren klickar i OK-rutan sker en ny värdering.
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Pa den harplatsenantar jag enbll-cykelkonflnklPloblemet ha:ärvankgtvusbilarnas
$ :| hastighet, men även cyklisterna kan köra för fort. I den här situationen antar jag att bilarna
& :| kör för fort. Bilflödet på primärvägen kan motivera kraftiga åtgärder.
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& | planeringsåtgärder är ofta ett effektivt sätt att angripa problemet. Många allvarliga skador

#2 '] hos cyklister hade kunnat undvikas om dessa burit cykelhjälm. Glom därför inte bort att

å :| informera om cykelhjälm.

 

KomlhagattfysuskaetgorderintealludärdenendalosnlngenInformatlons och

 

Mittrefug
Gupp
Signalreglering av frili
Sidoförskjutning

     

Figur Skärmbild 12, tredje värderingen

 

Här visas systemets slutsats efter det att vägbredden minskats. Under allmänna

kommentarer har antagandet om att bilarna kör för fort försvunnit, eftersom gatan

inte är så bred att den inbjuder till höga hastigheter.

Bland åtgärderna noterar vi att även mittrefug klassats som mindre trolig.
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-Det finns vissa saker som direkt talar emot Mittrefug

"'' är för smal för att man ska kunna anlägga en mittrefug där cyklisterna får plats.

-.>"-För detta krävs en refug på åtminstone 2 meter.

tec: "Det finns dock vissa fördelar.
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Gupp

Signalreglering av frili

Sidofoörskjutning

B) | Kom ihåg att fysiska åtgörder inte alltid är den enda lösningen. Informations- och

81 | planeringsåtgärder är ofta ett effektivt sätt att angripa problemet. Många allvarliga skador

91 :| hos cyklister hade kunnat undvikas om dessa burit cykelhjälm. Glom därför inte bort att

"T informera om cykelhjälm.

 

  

 

  

 

 

 

 

Figur 14 Skärmbild 13, tredje värderingen

Här har vi valt att studera de nya argumenten mot mittrefug. Vägen är helt enkelt

för smal för att åtgärden skall få plats.
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""Det finns vissa saker som direkt talar emot Gupp
-Man lägger ytterst sällan gupp på en huvudgata.
""Det finns dock vissa fördelar.
''--"Gupp kan vara bra om det gäller att minska hastigheten hos bilarna. Eftersom det finns
' barn i trafikmiljon, kan kraftiga åtgärder typ Gupp vara lämpliga.

 

i Det är oftast lämpligt att kombinera en sådan kraftig åtgärd som gupp med
$ i; hastighetsbegränsning till 30 km/h.

  
 

 
 

% i;;iKomuhagattfysnskaatgorderInte alltndärden endalosnmgenInformatlons och l - np
å :| planeringsåtgärder är ofta ett effektivt sätt att angripa problemet. Många allvarliga skador [M:] [Signalreglering av frili

'I hos cyklister hade kunnat undvikas om dessa burit cykelhjälm. Glom därför inte bort att 4-1 Sidoförskjutning
l :| informera om cykelhjälm. Sed -

      
 

Figur Skärmbild 14, tredje värderingen

Till sist visar vi de nya argumenten mot gupp. Hastighetsargumentet är borta.

Eftersom vi senast tittade på gupp efter första värderingen kan vi notera att upp-

giften om att det förekommer barn i miljön talar för en så kraftig åtgärd för gupp.

Det blir nu användarens sak att avgöra vad han väljer att göra, men har fått stöd i

att finna argument, söka information och upptäcka förbiseenden. Detta borde göra

användaren bättre rustad att fatta sitt beslut.

VTI MEDDELANDE 725




