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FÖRORD

På uppdrag av Vägverket har VTI genomfört en litteratursökning, och dessutom
administrerat ett seminarium, i syfte att kartlägga befintliga och i framtiden möjliga sätt att mäta GCM-trafik. Resultatet av litteratursökningen och seminariet
dokumenteras i detta meddelande.

Referatet från Hans Thulins föredrag är skrivet av honom själv. Ove Lindkvists
och Lars Ekmans föredrag är inskickade av föredragshållarna och skrivna av Lena
Rydén respektive Klas Odelid och Åse Svensson. I övrigt är meddelandet skrivet
av undertecknad.

P-G Land, Vägverket, har varit till stor hjälp vid projektets genomförande. Vid
skrivandet av detta meddelande har Mats Wiklund medverkat med kloka och relevanta synpunkter.

Ett tack framförs härmed till alla medverkande vid seminariet.

Anne Bolling
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Sid

GCM-trafikmätning
av
Anne Bolling
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)
581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Under de senaste åren har Vägverket (VV) fått ett utökat ansvar och utökade uppgifter inom bland annat områdena trafiksäkerhet och miljö. Vägverket har därför i
en förstudie identifierat tillkommande behov av trafikdata, se "Tillkommande behov av trafikdata i division Väg & Trafik - en förstudie", Vägverket, publikation
1993:65. Bland annat finns behov av att erhålla kunskap om flöden och exponering för de oskyddade trafikanterna.

VTT har fått i uppdrag av Vägverkets divisionskontor, sektion Tillståndsanalys, att
arrangera ett seminarium om GCM-trafik (Gående, Cyklister och Mopedister) som
syftade till att kartlägga:

Kvalitetskravet på data utifrån olika användningsområden.
Lämpliga mått för efterfrågade data.
Möjliga mätmetoder för dessa mått.
Nytta/användning av de data som idag går att erhålla.

Seminariet avgränsades till att behandla "fysiska" data som mäts i fält.

I första hand syftade seminariet till att ange mått som underlättar beskrivningen av
hur gående, cyklister och mopedister använder vägnätet, och i vilken omfattning
de exponerar sig för olika förhållanden i trafikmiljön. Det handlar dels om de trafikanter som färdas på vägkanten eller gång och cykelbana och dels om de som
utnyttjar GCM-väg som är skild från vägbana. Behovet av uppgifter om GCMtrafik gäller också inom konfliktytor som övergångsställen, platser där biltrafik
korsar i övrigt skyddade gångytor, samt sannolikt även platser nära livligt trafikerade vägar/gator där människor uppehåller sig.

I förberedelserna inför seminariet ingick en enkel litteratursökning för att få en
överblick på vad som fanns skrivet om GCM:-trafikmätning. Resultatet av littera-
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tursökningen visade inte på något större utbud av mått och mätmetoder för GCMtrafikmätningar. De flesta referenserna behandlade manuella mätmetoder, antingen
som rena manuella räkningar eller videofilmning i kombination med manuell
bildbehandling. Några referenser behandlade urvalsmetoder för skattning av fotgängarflöden.

Seminariet genomfördes 7 december 1994. De flesta deltagarna kom från Vägverket och VTI, men det fanns också representanter från kommuner och högskolor.
Ordförande vid seminariet var Karl-Olov Hedman, VTT.

Andreas Fernholm, VEta Vägverket, inledde seminariet med att redovisa om bakgrunden till seminariet. Därefter beskrev han i stora drag behoven av GCM-data
på följande sätt:

e

Flöden - sammansättning i tid och rum, exponeringsdata. Vilka är GCM:trafikanterna när och var?

e

Beteenden - exempelvis användning av reflexer, belysning, cykelhjälm eller
broddar.

e

Konflikter i vid mening: GCM-GCM eller GCM- annan trafik.

Därefter följde fem föredrag om olika mått och mätmetoder.

e

Hans Thulin, VTT, talade om GCM-trafikanternas separeringsgrad. Han
beskrev den metod som utvecklats på VTT för att beskriva GC-trafikanternas
förekomst i trafiken och deras separering från biltrafiken.

e

Lennart Andersson, Göteborgs Gatubolag, beskrev den metod som han har
utvecklat och tillämpat för att på ett enkelt sätt mäta cykeltrafiktflöden.

e

Ove Lindkvist, Vägverket Region Stockholm, informerade sedan om projektet "Tillståndsmätning av gångtrafik" som pågår i Stockholmsregionen.
Han beskrev hur man i detta projekt arbetar med att öka säkerheten för
gående vid övergångsställen.

e

Lars Ekman, Lunds Tekniska Högskola, talade om det system för bildtolkning som utvecklats vid Lund. Han beskrev också den konflikt-studieteknik
som finns utvecklad.

e

Jonas Sundberg, Vägverket, var den sista föredragshållaren. Han talade om
hur IT-tekniken kan användas i GCM:-trafiken. Han gav exempel på hur ITtekniken kan höja kunskapsnivån, både inom och med avseende på GCMtrafiken.
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II

Eftermiddagen ägnades åt en diskussion med utgångspunkt från:

1.

Principiella "databehov".

2.

Hur kan befintliga metoder/data användas (storskaligt).

3.

Kvalitetskrav.

4.

Mätmetoder.

5.

Övrigt.

Under punkt ett diskuterades olika typer av användares varierande krav på data,
både i fråga om kvalitet och detaljeringsgrad. Under den andra punkten kom diskussionen att till stor del handla om hur det är möjligt att förbättra tillgängliga
data, med t.ex. en förfinad manual för datainsamling. En sådan förbättring kan
leda till att de data som de enskilda kommunerna samlar in utnyttjas på ett bättre
sätt.

Under den tredje punkten behandlades kvalitetskravet på data. En viktig del i datainsamlingsarbetet är att skapa en bild av felet i datamaterialet. Det framkom också
att man ofta fokuserar sig på mätningen och inte på vad som skall mätas. Många
gånger kan det vara viktigare att försäkra sig om mätvariabelns validitet än mätmetodens noggrannhet. Under punkten mätmetoder påtalades behov av "kvalitetsstämpel" på mätutförare. Det framkom också att det vore önskvärt med en utbildning för dem som beställer mätning.

Till sist diskuterades om det fanns behov av någon form av miljökvalitet för
GCM-trafiken. Det skulle kunna vara variabler som påverkade GCM-trafikanternas komfort, hälsa och säkerhet. Mått på detta kan vara backighet, halka, NO,, HC
eller vindförhållanden.

Diskussionen avslutades med att Karl-Olov Hedman sammanfattade dagen och
tackade deltagarna för givande synpunkter. Därefter avslutades seminariedagen.

Resultatet av litteratursökningen och det seminarium som anordnades visar på att
det

för mätning av gångtrafik idag är svårt att finna något mätsystem som över-

träffar de manuella mätmetoderna. De automatiska mätmetoder som finns uppfyller inte de krav som ställs.

För att mäta cykeltrafik kan däremot automatiska metoder användas för många
tillämpningar. En viss utveckling av mätmetoderna kan dock behövas.
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IV

Det som framkommit i detta projekt och som kan genomföras på kort sikt är följande:

e

Validering av utrustning för cykelflödesmätning.

o

Vidareutveckling av mätmanual.

e

Utbildning för beställare av (mätning) tillståndsdata för GCM:-trafik.

e

Integrering av Landstingens skadestatistik med polisens olycksdata.
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Traffic measurements of pedestrians, cyclists and moped riders (GCM road users)

by
Anne Bolling
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTT)
$-581 95

LINKÖPING

Sweden

SUMMARY
During the last few years, the responsibility and tasks of the Swedish National
Road Administration (SNRA) have been increased to cover areas such as road
safety and the environment. In a pilot study, the Swedish National Road
Administration has identified future needs for traffic data, see Future needs for
traffic data in the Road & Traffic division - a pilot study", Swedish National Road
Administration, Publication 1993:65. Further knowledge on flows and exposure of
unprotected road users is required.
The VTI was commissioned by the divisional office of the SNRA, Condition
Analysis section, to arrange a seminar on GCM traffic (pedestrians, cyclists and
moped riders) aiming at a survey of:
e Quality demands on data from the different application areas.
e Suitable measures for required data.
Possible measurement methods for these measures.
Usefulness/use of current data.
The seminar was limited to discussing ©*physical" data measured in the field.
The aim of the seminar was above all to state the measures facilitating the
description of how pedestrians, cyclists and moped riders use the road network
and the extent to which they are exposed to different conditions in the road
environment. The road users concerned are on the one hand those travelling on the
roadside or the pavement and on the other hand those using GCM roads separated
from the roadway. The need for data on GCM traffic also includes conflict areas
such as pedestrian crossings, places where car traffic crosses otherwise protected
pedestrian areas and probably also places close to densely trafficked and populated
roads and streets.

VTI meddelande 761

VI

To survey existing literature on GCM traffic measurements, documentary research
was included in the preparations for the seminar. The result of the research did not
show any large supply of measures and measurement methods for GCM road
measurements. Most references treated manual measurement methods, either as
pure

manual

processing.

countings

A

few

or video

references

films

treated

in

combination

selection

with

methods

manual

for

an

image

estimate

of

pedestrian flows.

The

seminar took place

on

7th December,

1994.

Most of the

participants

represented the Swedish National Road Administration and the VTT, but there
were also representatives from municipalities and institutes of technology. KarlOlov Hedman, VTT, was the chairman of the seminar.

Andreas Fernholm, VEta SNRA, opened the seminar by reporting its background.
He broadly described the need for GCM data in the following way:

e

Flows - structure in time and space, exposure data. Who are the GCM road
users, when and where?

e

Behaviour - for example the use of retroreflectors, lighting, bicycle helmets or
spikes.

e

Conflicts in a vast perspective: GCM - GCM or GCM - other traffic.

Five lectures on various measures and measurement methods then followed:

e

Hans Thulin, VTT, started by speaking about the exposure of GCM road users,
and continued with the method developed at the VTT to describe the occurrence
of GC road users in traffic and their separation from car traffic.

e

Lennart

Andersson,

Göteborgs

Gatubolag,

described

the

method

he

had

developed and applied for the simple measurement of bicycle traffic flow.
e

Ove Lindkvist, SNRA Stockholm Region, reported on the project "Condition
measurement of pedestrian traffic",

in progress in Stockholm region.

He

described the work of increasing pedestrians safety at pedestrian crossings.
e

The next speaker was Lars Ekman, Lund Institute of Technology, who talked
about

the

system

for picture

interpretation

developed

described the technique devolped for conflict studies.

VTI meddelande 761

in

Lund.

He

also

VI

e

Jonas Sundberg was the last lecturer; informing how IT technique can be used
in

GCM

traffic.

He

also

illustrated

how

ITT

technique

can

increase

the

educational level both in and concerning GCM traffic.

A f» 3 3 es

The afternoon was devoted to a discussion based on:

Principal "need for data".
How can existing methods/data be used (on a large scale)
Quality demands.
Measurement methods.
Miscellaneous topics.

In the first section, the varying demands on data by different types of users were
discussed both as regards quality and degree of detail. In the second section, the
discussion mainly treated the possibility of improving existing data, e.g. by using a
refined manual for data collection. Such an improvement may result in better
utilisation of the data collected by municipalities.

In the third section, the quality demand on data was treated. An important part of
data collection is to create a picture of the errors in the data material.

It was also

evident that the focus is often on the measurement and not on the object of the
measurement. In many cases, it is more important to assure the validity of the
measurement variable than the precision of the measurement method. In the
section on measurement methods, the need for a quality mark on measurement
firms

was

expressed.

Education

for

those

ordering

measurement

was

also

desirable.

Finally, there was a discussion about the need for some form of environmental
quality for GCM traffic, e.g. variables influencing the comfort, health and safety
of GCM road users. The measure may be hilliness, slipperiness, No,, HC or wind
conditions.

Karl-Olov Hedman completed the discussion by summarising the day's work and
directing his thanks to the participants for fruitful viewpoints. The seminar was
then concluded.

The results of the documentary research and the seminar indicate that as regards
pedestrian traffic, it is difficult to find a measurement system which surpasses the
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VII

manual measurement methods. The existing automatic measurement methods do
not fulfil the demands.

To measure bicycle traffic, automatic methods can, however, be used for many
applications. Certain development of the measurement methods may, however, be
required.

The results of this project and work to be carried out in the short term are as
follows:

e

A validation of bicycle measurement equipment.

e

Further development of the measurement manual.

e

Education of customers of (measurements) condition data for GCM traffic.

e

Integration of the county councils' injury statistics with accident statistics from
the police.
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1

BAKGRUND

Under de senaste åren har Vägverket fått ett utökat ansvar och utökade uppgifter
inom bland annat områdena trafiksäkerhet och miljö. Vägverket har därför i en
förstudie identifierat tillkommande behov av trafikdata, se "Tillkommande behov
av trafikdata i division Väg & Trafik - en förstudie", Vägverket, publikation
1993:65. Bland annat finns behov av att erhålla kunskap om flöden och exponering för de oskyddade trafikanterna.

I första hand efterfrågas mått som underlättar beskrivningen av hur gående, cyklister och mopedister använder vägnätet, och i vilken omfattning de exponerar sig för
olika förhållanden i trafikmiljön. Det handlar både om de som färdas på vägkanten
eller gång och cykelbana, och om de som utnyttjar GCM-väg som är skild från
vägbana. Behovet av uppgifter om GCM-trafik gäller också inom konfliktytor som
övergångsställen, platser där biltrafik korsar i övrigt skyddade gångytor samt sannolikt även platser nära livligt trafikerade vägar/gator där människor uppehåller
sig.

Det är angeläget att försöka uppmärksamma speciellt utsatta grupper som t.ex.
barn, äldre och handikappade, liksom att göra det möjligt att beskriva inbördes
konflikter mellan de oskyddade trafikanterna.

Måtten bedöms kunna gälla flöden (antal passerande enheter per tidsenhet), andelar (andelar av GCM-trafik med visst beteende), trafikarbeten (antal enheter x tillryggalagd sträcka) eller "närvaro" (antal enheter inom avgränsat område).

Vilka mått och metoder som är lämpliga att använda styrs mycket av syftet med
datainsamlingen. Tre nivåer kan definieras på tillståndsbeskrivningar; nationell,
regional och lokal. Data kan också delas in i olika rumsliga nivåer, t.ex. olika
trafikmiljöer, och i olika tidsmässiga nivåer, t.ex. dagsljus/mörker.

För tillståndsbeskrivning på nationell nivå kan den nationella resvaneundersökningen vara till stor nytta. När mätning av GCM-trafik i fält skall genomföras kan
urvalet av mätplatser vara problematiskt. Endast vid lokala frågeställningar kan en
totalundersökning göras och även i ett sådant fall måste oftast begränsningar göras
i tiden.
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De idag mest förekommande metoderna att mäta GCM-trafik är genom att direkt
observera trafiken och genom att videofilma och i efterhand utvärdera filmen. För
att detektera förekomst av GCM-trafik kan sensorer användas.

Val av metoder för mätning av GCM-trafik förutsätts i stor utsträckning påverkas
av vad "marknaden", till rimliga kostnader, kan erbjuda.
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2

SYFTE

För att skapa en utgångspunkt för kommande satsningar inom området GCM-trafik finns behov av en inventering av förekommande och efterfrågade mått och
mätmetoder för GCM-trafik. Av den anledningen genomförs en litteratursökning
och ett seminarium. Litteratursökningen ligger sedan till grund för detaljutformningen av seminariet.

Seminariet syftar till att kartlägga:

Kvalitetskravet på data utifrån olika användningsområden.
Lämpliga mått för efterfrågade data.
Möjliga mätmetoder för dessa mått.
Nytta/användning av den information som idag går att erhålla.

Seminariet avgränsades till att behandla data som mäts i fält. Det avgränsas också
till tillståndsbeskrivningar på regional eller lokal nivå.
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3

LITTERATURSÖKNING

En litteratursökning är genomförd på databaserna Roadline och IRRD. Sökningen
är inriktad på mätning och sökorden är fotgängare, cyklister eller mopedister.

I Roadline resulterade sökningen i 19 referenser varav nio var av intresse för detta
projekt och i IRRD blev resultatet 64 referenser varav dock enbart fem bedömdes
vara av intresse.

Följande referenser är de som bedömdes vara av intresse. Referens 1-9 kommer
från Roadline sökningen och referens A-E från IRRD och för de senare har enbart
referaten studerats.

Referenser

1.

Functional

measurement

of

route

choice

behavior:

A

study

of

commuting cyclists in the Netherlands.
Mark A. Bradley, Piet H. L. Bovy, Transport Studies Unit, Oxford
University, 1985.
2.

Cyklisthastigheder. Målemetoder og basisvaerdier for cyklisters hastighed, bremsning og acceleration på straekninger og i kryds.
Nils Jensen,Vejdatalaboratoriet Rapport 53, 1988.

3.

.

Cykelruter - metoder til registrering af rejsehastighed og jaevnhed.
Niels Jensen, Jan G. Laursen, Henrik Vaerö, ITVTB, Danmark Tekniska Högskola, 1988.

4.

_

Räkning av motorfordon och oskyddade trafikanter.
Torbiörn Carlqvist, Lunds Tekniska Högskola, 1988.

5.

Predicting pedestrian crosswalk volumes.
Scott E. Davis, L. Ellis King, H. Douglas Robertson, Transportation
Research Record 1168, TRB, 1988.

6.

Estimating the daily volume of crossing pedestrians from short-counts.
L. Hocherman, A. S. Hakkert, J. Bar-Ziv, Transportation Research
Record 1168, TRB, 1988.

7.

Measurement of pedestrian flow data using image analysis techniques.
Yean-Jye Lu, Yuan-Yan Tang, Pierre Pirard, Yuen-Hung Hsu, HengDa Cheng,Transportation Research Record 1281, TRB, 1990.
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8.

Estimating and updating flows on pedestrian facilities in the central
business district.
P.N. Seneviratne, M. Javid, Transportation Research Record 1281,
TRB, 1990.

9.

Video image-processing techniques and their application to pedestrian
data-collection.
A. Rourke, M.G.H. Bell, Research Report No.

83, University of

Newcastle upon Tyne, 1992.
A.

Trends in downtown pedestrian traffic and metods of estimating daily
volumes.
S. Soot, Transportation Research Record 1325, TRB, 1981.

B.

Transportation

systems,

retail

environments

and

pedestrian

trip

chaining behaviour: modelling issues and applications.
H. Timmermans, X. Van Der Hagen, A. Borgens, Transportation
Research Part B, TRRL, 1992.

'

C.

On the optimal widths of pedestrian corridors.
P. N. Seneviratne, S. C. Wirasinghe, Transportation Planning and
Technology, TRRL, 1989.

D.

Level-of-service standards for platooning pedestrians in transportation
terminals.
D. G. Davis, J. P. Braaksma, ITE Journal Volume 57, 1987

E.

Route choice behaviour of bicyclists: some survey and model results
from Delft.
Phl Bovy, Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, Volume H,
1985.

Förutom dessa har ytterligare två referenser funnits vara av intresse.
L.

Development of an automatic bicycle detector.
Paul G Höglund, KTH, PM 1994-03-10

IL

Experiences in videorecording from helicopter in pedestrian counting.
Matti Pursula, Helsinki University of Technology, PM Mars 1994.

Översiktlig indelning av referenserna
Flera av ovanstående titlar behandlar mätning av GC-trafikantflöden, antingen
med hjälp av video kombinerat med manuell bildbearbetning eller helt manuella
räkningar på plats. Dessa referenser berör till största delen mätresultat och behand-
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lar inte mätmetoden mer än på ett översiktligt sätt. Därför kan dessa titlar anses
vara av mindre intresse för detta projekt. Referenser 2, 3, 4, II.

Några referenser behandlar urvalsmetoder för skattning av fotgängarflöden. Dessa
referenser behandlar ej mätmetoden. Urvalsmetoden har viss relevans i detta projekt men i första hand skall själva mätmetoden studeras. Referenser 5, 6, 7, 8, A.

En del av referenserna tar i huvudsak upp teoretiska modeller och ej några direkta
mätmetoder och är därför av mindre intresse i detta projekt. Referenser 1, B, C, D,
E.

Referens I är ett projektförslag.

Den referens som är av störst intresse i detta sammanhang är referens nio (9) som
behandlar bildbehandling av fotgängarflöden på videofilm. Det går enligt denna
metod att detektera riktning och flöde vid låga flöden, och vid högre flöden kan
den huvudsakliga riktningen automatiskt bestämmas.

Resultatet av denna litteratursökning visar att det inte finns särskilt mycket skriver
om mätning av GC-trafik. Det som framkommet av denna studie är vedertagna
metoder - t.ex. manuell trafikflödesmätning och manuell bildbehandling. Det område som ser ut att på sikt kunna vara användbar i detta sammanhang är den automatiska bildbehandlingen. De referenser som behandlar automatisk bildbehandling pekar dock på att det behövs mer utvecklingsarbete för att denna metod skall
bli riktigt användbar. I dagsläget kan halvautomatiska metoder användas
analysera bilder.
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SEMINARIUM

4.1

Deltagare

Vägverket:

Andreas Fernholm, VEta
Annika Isaksson, Ep
P-G Land, VEta
Mats Lundström, VRtd
Ulf Magnusson, VRt
Jonas Sundberg, VMT
Marie Andersson, Region Norr
Mats Arvesten, Region Mitt
Joakim Elfving, Region Väst
Ove Lindkvist, Region Stockholm

5

Birgitta Sjöberg, Region Sydöst

Anne Bolling
Ulf Bräde
Arne Carlsson
Karl-Olov Hedman
Göran K Nilsson
H-E Pettersson
Hans Thulin
Börje Thunberg
Mats Wiklund
Irena Koronna-Vilhelmsson
Håkan Wilhelmsson
Roland Östergren

Ovriga:

Lennart Andersson, Göteborgs Gatubolag
Valter Branberg, Kommunförbundet
Lars Ekman, LTH
Urban Hjort, Linköpings Universitet
Lars-Erik Soldinger, Göteborg
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4.2

Program

Ordförande: Karl-Olov Hedman

Inledning av seminariet, Andreas Fernholm, VEta Vägverket

8.30

GCM-trafikanternas exponering, Hans Thulin, VTI
Mätning av cykeltrafik, Lennart Andersson, Gatubolaget
Göteborg

10.00

Kaffe

Tillståndsmätning av gångtrafik, Ove Lindkvist, Vägverket Region
Stockholm
Bildbehandling som hjälpmedel vid mätning av GCM-trafik, Lars
Ekman, LTH
Hur IT-teknik kan användas i GCM:-trafiken, Jonas Sundberg,
VMT Vägverket

12.00

Lunch

13.30

Diskussion utifrån seminariets syfte att kartlägga GCMtrafikens:

15.00

*

Kvalitetskravet på data utifrån olika användningsområden.

*

Lämpliga mått för efterfrågade data.

*

Möjliga mätmetoder för dessa mått.

*

Nytta/användning av de data som idag går att erhålla.

Kaffe och avslutning

Andreas Fernholm VEta Vägverket inledde seminariet med att ge bakgrunden till
seminariet. Därefter beskrev han i stora drag behoven av GCM-data på följande
sätt.

Flöden - sammansättning i tid och rum, exponeringsdata. Vilka är GCM:trafikanterna när och var?
Beteenden - exempelvis användning av reflexer, belysning, cykelhjälm eller
broddar.
Konflikter i vid mening: GCM-GCM eller GCM- annan trafik.
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4.3

Föredrag

Hans Thulin: GC

separeringsgrad av Hans Thulin, VTT.

VTI utvecklade i början av 1980-talet en metod för att kartlägga GC -trafikanternas
förekomst i trafiken och deras separeringsgrad (separering från biltrafiken). Metoden har sedan dess använts kontinuerligt på uppdrag av kommuner och Vägverket
för praktiska undersökningar i olika trafikmiljöer. Undersökningarna har givit
uppdragsgivarna en ganska detaljerad beskrivning av GC-trafikanternas trafik- och
trafiksäkerhetsstituation och underlag för bedömning och värdering av åtgärder.

Inriktningen har varit att göra områdesvisa undersökningar. Sådana

områden har

varit centrala delar av tätorter, bostadsområden, stadsdelar, genomfartsleder.

Videotekniken utnyttjas för att erhålla den information som är nödvändig. Den
tekniken har i detta sammanhang visat sig fungera mycket bra och överlägsen
annan tillgänglig teknik.

Det tillvägagångssätt som använts för att kartlägga förekomst och separeringsgrad
i områdena kan principiellt beskrivas på följande sätt.

Från undersökningsområdet görs ett urval av platser, vanligen korsningar och
övergångsställen. Så många platser väljs att området täcks in och så att de resultat
som erhålls kan sägas gälla för hela området. Normalt väljs 20-30 platser.

De valda platserna videofilmas. Ett urval görs av tidpunkt för filmning. Filmning
görs tre till fem gånger i varje plats, en halvtimme per gång fördelat på morgon,
middag och eftermiddag/kväll. Varje plats filmas minst en gång vid varje tillfälle.
Fyra videokameror fastsatta på drygt 3 meter höga stativ används. Kamerorna
flyttas efter ett i förhand fastställt tidsschema. Filmningen genomförs under 2-4
dagar av två personer.
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MÄTPLATSER

Figur 1

Exempel. Karta över Katrineholms centrala delar med de korsningar
inringade som ingick i VTT:s undersökning av de gåendes och cyklisternas trafik- och trafiksäkerhetssituation i maj 1988.
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Resultat som tas fram är flödeskartor för GC-trafikanterna och övriga trafikantkategorier inom området, liksom detaljerad flödesbeskrivning inom varje vald
plats. Separeringsgraden anges för hela området och för varje plats, totalt och för
varje enskild GC-ström. Detta ger en tillståndsbild

av GC-trafikanternas före-

komst och trafiksäkerhetssituation inom området och pekar ut var brister finns och
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Exempel. Medelantal cyklister per timme dagtid på gatusträckor
mellan studerade korsningar i Katrineholms centrala delar. Resultat
från VTT:s mätning i maj 1988.
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Som grund för bedömningen av trafiksäkerheten används separeringsgraden. Den
anger hur stor andel av GC-trafikanterna som är separerade från biltrafiken i områden där gatunätet och GC-nätet är gemensamt eller korsar varandra.

Enligt den definition som används här föreligger separering då GC -trafikanter och
bilar inte samtidigt uppehåller sig i samma utrymme. Gör trafikanterna samtidigt
anspråk på samma utrymme föreligger inte separering. Denna definition innefattar
både tidsmässig och rumslig separering. Trafiksäkerhetsmässigt gäller att ingen
risk för sammanstötning med motorfordon föreligger för de GC-trafikanter som är
separerade från biltrafiken.

Med videomaterialet som underlag bedöms om GC-trafikanterna är separerade
eller

inte.

Finns

ingen

bil

samtidigt

som

GC-trafikanten

passerar

kors-

ningen/övergångsstället eller GC-trafikanten/bilisten inte behöver agera för att
hindra sammanstötning, föreligger separering. Den övervägande delen av bedömningarna är givna. Antingen finns ingen bil samtidigt eller så finns bilen så nära att
det tydligt framgår att någon av eller båda parterna agerar för att undvika sammanstötning. I ett mindre antal fall, omkring 5 % av det totala antalet passerande
GC-trafikanter, kan tveksamhet uppkomma. Även om man riskerar att klassificera
fel finns det inget som talar för detta skulle göras på ett systematiskt sätt. Felklassificeringarna tar så att säga ut varandra. Man har därtill den möjligheten att
upprepat studera enskilda situationer eftersom de finns videoinspelade. Detta gör
det också möjligt att via snabbspolningen snabbt "beta av" de perioder då inget
eller lite av intresse inträffar.

Separeringsgraden är ett trafiksäkerhetsmått som anger hur stor del av antalet GCtrafikanter som kan färdas i trafikmiljön utan risk för sammanstötning med bilar.
Ju högre separeringsgrad desto lägre risk för kollision. Separeringsgraden = 1,0
innebär fullständig separering. Separeringsgraden 0,8 exempelvis visar att

två

GC-trafikanter av tio ej är separerade.

Komplementet till separeringsgraden (ett minus separeringsgraden) kan konsekvent kallas för riskexponeringsgraden, eftersom denna andel av GC-trafikanter
utsätts för kollisionsrisk. Genom att multiplicera denna med GC-flödet erhålls
antalet GC-trafikanter under risk, dvs. antalet oseparerade GC-trafikanter. Antalet
oseparerade GC-trafikanter används som ett indirekt mått på antalet kollisioner
mellan GC-trafikanter och bilar. Ett minskat antal oseparerade GC-trafikanter ger
ett minskat antal kollisioner.
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På områdesnivå jämförs olycksinblandningen av olika trafikantkategorier med
deras förekomst i området, för normering av det skattade antalet olyckor mellan
bilar och GC

Följande figurer ger ett exempel på en sammanfattande beskrivning av cyklisternas risksituation, separeringsgrad per korsning, samt förväntat antal kollisionsolyckor per korsning baserat på registrerat antal oseparerade cyklister. Låg separeringsgrad (värde under 0,7) erhölls i tre av korsningarna och hög separeringsgrad
i åtta korsningar. Det utvärderade materialet gör det möjligt att mer detaljerat
klarlägga de förhållande som påverkar separeringsgraden.
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Exempel. Cyklisternas separeringsgrad, totalt, i respektive undersökt
korsning i Örebros tätortskärna.
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Exempel. Förväntat antal polisrapporterade _personskadeolyckor
mellan cyklister och bilar per fem år i respektive undersökt korsning i
Örebros tätortskärna predikterat utifrån antal oseparerade cyklister.
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Sammanfattningsvis kan följande sägas om den beskrivna undersökningsmetodiken.

Metoden ger en beskrivning av tillståndet i korsningar och områden och bedömning av åtgärderna. Metoden kan också användas för uppföljande undersökningar i
områden. Detta har gjorts dels för att studera en allmän förändring av trafik- och
trafiksäkerhetsläget för GC -trafikanterna dels för att snabbt kunna studera effekten
av specifika vidtagna åtgärder. Följande tabell visar resultatet av en undersökning
som gäller fysiska åtgärder som vidtagits i tätortsmiljö och hur dessa påverkat
separeringsgraden. Undersökningen baseras på före-efterstudier i sex tätorter och
omfattar upprepade studier av 76 korsningar, åtgärdade korsningar och kontrollkorsningar. Resultaten ger en beskrivning av dels vilka typer av fysiska åtgärder
som vidtagits i tätortsmiljö, företrädesvis i centrala delar i tätort under 1980-talet,
dels vilken effekt fysiska åtgärder har haft på GC-trafikanternas trafiksäkerhet.
Förändringen i separeringsgraden visar att fysiska åtgärder i genomsnitt minskat
GC-trafikanternas olycksrisk med 1-2 % per år under 1980-talet.
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Olika åtgärders effekter på gåendes separeringsgrader och olycksrisker

i korsning.
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Separeringsgraden är användbar som trafiksäkerhetsmått på såväl detaljerad som
övergripande nivå, exempelvis för att analysera och klarlägga trafiksäkerheten i en
enskild korsning eller i delar av den. Den är också användbar som trafiksäkerhetsmått för ett område. Det kan vara ett område lokalt eller olika områdesmiljöer
regionalt eller på riksnivå. Det innebär också att separeringsgraden skulle kunna
användas som ett kvantitativt mål i trafiksäkerhetsarbetet på lokal, regional och
riksnivå.

Referenser
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Uppföljning av de oskyddade trafikanternas trafik- och trafiksäkerhetssituation i trafikmiljöer som åtgärdats.
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Trafiksäkerheten för gående och cyklister i Örebro.
Hans Thulin och Alexander Obrenovic, Statens väg- och trafikinstitut (VTT),
VTI Meddelande 595, 1989.

3.

GC-trafikanternas trafik- och trafiksäkerhetssituation i tätort efter anlagd
förbifart och korsningsåtgärder. Resultat från undersökningar i Finspång och
Söderköping.
Hans Thulin, Statens väg- och trafikinstitut (VTD, VTI Meddelande 554,
1988.
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GC-trafikanternas trafiksäkerhet i Boxholm.
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Lennart Andersson, Göteborgs Gatubolag: Mätning av cykeltrafik.

Det har visat sig vara svårt att hitta bra mätmetoder för att mäta cykeltrafikflöden.
Den vanligaste metoden är att låta studenter eller pensionärer observera och manuellt räkna antalet cyklar som passerar. Denna metod kan vara användbar vid
mätning under en kortare tid, men den har lägre tillförlitlighet för mätning under
längre tidsperioder.

Med mätutrustning från Golden River kan cykelflöden mätas, men utrustningen
får problem med aluminiumcyklar och klarar inte alls plastcyklar. Dessutom är det
mycket viktigt att slingorna placeras på exakt rätt sätt.

Att mäta cykeltrafik med gummislang medför också stora problem. En vanlig trafikmätslang som används för mätning av biltrafik är för styv för att registrera
cyklar korrekt, den ger för svaga pulser till mätapparaturen. Detta i kombination
med att trafikräkneutrustningen inte är tillräckligt känslig gör att det är nästan
omöjligt att på detta sätt mäta cykeltrafik.

För att lösa detta problem behövs en mjukare slang i kombination med en känsligare räkneutrustning. Efter många försök och misslyckanden har det visat sig att
en utrustning som fungerar för mätning av cykeltrafik är en Latexslang tillsammans med Countmate räkneutrustning. Denna kombination är nu testad och validerad i Göteborg. Utrustningen är jämförd med en "någorlunda väl" fungerande
Golden River-utrustning, och man har även mätningar där man samtidigt har videofilmat cykeltrafiken. Vissa fel kan dock inte undvikas, t.ex. registreras barnvagn som en cykelpassage.

Utrustningen kan ställas in för mätning i olika perioder, från 15 min till 1 timma,
och kan lagra ca 200 mätresultat. Countmate drivs med ett vanligt Alkaline batteri
av typen AAA, och är i form och storlek som en tjockare penna.

På Göteborgs Gatu AB har nu också datorprogram tagits fram som presenterar
mätresultaten i tabellform och i mera överskådliga diagram.
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GÖTEBORGS GATU AB

94-10-07

Trafikutredning
Telefon 031 - 62 80 00
Mätningen utförd av Lennart Andersson

Cykel

- Antalsmätning

Gata/Väg:

Riddaregatan

Nod:

Mätplats:

Vid Pellerins

E-/D-rikt:

Dubbel

Start:

940929

Slut:

940930

Kl: 00.00

Väglag/Väderlek: Varierar
Riktning:

Kl: 00.00

Mätperiod: Per 15 min i 1 dygn

Dubbelriktad

Antal passager

Antal passager per tidsintervall

50

40

30

20

i

10

M

0

0

2

04

940929

6

940929

10

12

14

Tig

Maximalt flöde: 153 st. kl.23.00-00.00
Maximal kvart: 44 st. kl.11.30-11.45, 16.15-16.30
Figur 5

Exempel på mätresultatredovisning.
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Ove Lindkvist : Tillståndsmätning av gångtrafik. Projekt "Gående i trafiken" av L.
Rydén, Vägverket Region Stockholm.

Inom Stockholms län skadas årligen ca 400 gångtrafikanter i olyckor där motorfordon varit inblandade. Av dessa dödas ca 20 personer och ca 90 personer skadas
0
svart.

Stockholms län har den högsta andelen skadade gående i relation till det totala
antalet skadade personer i trafikolyckor jämfört med de övriga storstadslänen Göteborg och Malmö.

Mot denna bakgrund och med hänsyn till riksdagens mål att risken att dödas och
skadas i trafiken skall minskas i högre grad för de oskyddade trafikanterna har regionen tagit initiativ till projektet "Gående i trafiken".

Detta projekt ligger väl i linje med reformen "Färre andra regelöverträdelser". Enligt de direktiv som gäller är målet att minska andelen andra regelöverträdelser
med 50 % respektive 35 % på de två planeringsnivåerna. För att klara uppsatta
mål krävs ett nära samarbete med bl.a. polisen och kommunerna. Projektet sker i
samverkan med polisen, samtliga kommuner i länet och frivilligorganisationerna.
Det planeras pågå under åren 1994-1996.

Projektet "Gående i trafiken" har som övergripande mål att:

e

Öka trafiksäkerheten samt minska skadorna och skaderisken för de gående.

e

Öka värderingen av gåendes problem i trafiken, bl.a. genom ökad trygghet
för de gående.

e

Öka tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet inom området i regionen.

1995 sker en kunskapsuppbyggnad. En analys görs av inträffade polisrapporterade
olyckor mellan gående och motorfordon i hela länet. En enkät har gått ut till 3 000
bilister i länet för att få deras syn på de gående.

Vid ett 40-tal obevakade övergångsställen pågår under vecka 36 och 37 s.k. tillståändsmätningar för att få reda på hur vanligt det är att gällande regler beaktas.
Dessa mätningar utförs av SKBR (kvinnliga bilkårister) som har engagerats av
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Trafiksäkerhetsföreningen och Trafiksäkerhetsförbundet. SKBR har utbildats i
tillståndsmätning av VST och Trafiksäkerhetsföreningen.

Den 7 oktober har enligt kommunernas önskemål valts till trafiksäkerhetsdag. Då
kommer det att vid ett 80-tal obevakade övergångsställen, spridda bland samtliga
kommuner i länet, att finnas folk från polisen, kommunerna och pensionärsorganisationerna. Dessa personer kommer att föra en dialog med de gående om hur de
ser på sin situation. Kommunerna håller för närvarande på att detaljplanera trafiksäkerhetsdagen.

För att hos allmänheten väcka intresse för trafiksäkerhetsdagen kommer den att
bl.a. via annonser att marknadsföras i massmedia.

Under oktober och november kommer polisen att ha en intensifierad övervakning
över de övergångsställen som ingår i projektet. Syftet är att se hur samspelet
fungerar mellan de gående och bilisterna.

En diskussion har förts med VV:s divisionskontor i Borlänge om ett försök med
s.k. föregångsmarkering vid övergångsställe för att underlätta för gående och omkörande bilist att lättare se varandra.

I början av 1995 kommer kommunalpolitiker att ges tillfälle till information om
projektets dagsläge och fortskridande. Syftet är att förbättra politikers värdering av
de gåendes problem.

Ett seminarium kommer därefter att anordnas för kommunala trafikingenjörer och
samhällsplanerare bl.a. för att sprida kunskap om hur en bra utformning av trafikmiljön kan förbättra säkerheten för gångtrafikanterna.

En uppföljning av höstens tillståndsmätningar planeras till våren 1995.

Ett åtgärdsprogram planeras för åren 1995-1996. Inriktningen på programmet
kommer att vara att i samverkan med kommunerna initiera pilot- och demoprojekt
med utgångspunkt från olika definierade problem.
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Lars Ekman, LTH: Bildbehandling som hjälpmedel vid mätning av GCM-trafik.

Automatiskt bildbehandlingssystem för insamling och utvärdering av trafiksäkerhetsinformation av K. Odelid och Å. Svensson, LTH.

Användbarhet

En nödvändig förutsättning för att kunna studera trafikprocessen är att man har
tillgång till en metod för att systematiskt samla in kunskap för att bedöma och
förklara säkerheten i trafiken, och som också kan användas för att följa upp konsekvenserna av olika förändringar i systemet. Det gäller alla typer av förändringar,
t.ex. förändringar av fysiska miljön, ändrad lagstiftning, information, utbildning
eller något annat som påverkar trafikanterna kortsiktigt eller långsiktigt, lokalt
eller generellt.

Det videobaserade bildbehandlingssystemet skall utgöra hörnstenen i en bred och
mycket mångsidig utvärderingsmetod. Data i form av hastigheter, flöden, tidsavstånd, interaktioner, konflikter, osv., samlas in och bearbetas med en ny analysmetod som tar bättre hänsyn till variationer i trafikflödet. Metoden skall kunna användas vid det praktiska trafiksäkerhetsarbetet, både för rutinmässiga uppföljningar och för utvecklingsarbete, men även kunna utnyttjas för ren forskning.

En allmän fördel med metoden gäller möjligheten att inte bara kunna analysera
situationer ur trafiksäkerhetssynpunkt utan också att kunna demonstrera resultaten
på ett mycket pedagogiskt sätt med hjälp av videomaterialet både gentemot beslutsfattare, tekniker, planerare och gentemot allmänheten.

Forskningsinsats

Projektet bedrivs i tre parallella linjer:

1.

Säkerhetsanalys omfattar utvecklingen av den metod med vilken de insamlade data skall analyseras.

2.

Beteendeidentifiering omfattar utvecklingen av algoritmer för att ur data
om trafikanternas rörelser dra slutsatser om olika trafiksäkerhetsrelevanta
beteenden (t.ex. konflikter, felbeteenden etc.).
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3.

Trackingsystem omfattar utveckling/upphandling av ett system som i videobilden identifierar trafikanter och med hög noggrannhet registrerar deras
lägen i korta tidsintervall.

1.

Säkerhetsanalys

En av de viktigaste uppgifterna för det färdigutvecklade systemet är alltså att vara
ett verktyg då det gäller att dra slutsatser om sambandet mellan vissa trafiksäkerhetspåverkande variabler (miljövariabler, beteendevariabler,

attitydvariabler...),

och andra variabler som beskriver själva trafiksäkerheten (förväntat antal olyckor,
konflikter, skadekonsekvens, otrygghet...). I detta arbete är det givetvis väsentligt
både att mäta trafiksäkerhetsskillnader så väl som möjligt och att i analysen
kontrollera" för andra förhållanden som kan tänkas samvariera med de policyvariabler som utgör huvudintresset i analysen.

Ett av de förhållanden som har allra starkast samband med trafiksäkerhetsläget är
trafikflödenas storlek. Normalt används trafikflödenas storlek i trafiksäkerhetsanalys endast genom att de ingår som "exponering" i nämnaren på olyckskvoter.
Detta arbetssätt är mycket sällan korrekt.

Vår huvudkonklusion i ett tidigare, TFB-finansierat, projekt blev att användandet
av olyckskvoter borde ersättas av ett detaljerat studium av sambandet mellan trafiksäkerhet och olika trafikflödesvariabler. Den metod som användes i detta projekt, för att beakta relationen mellan säkerhet och flöde, behöver dock vidareutvecklas på flera sätt innan den kan sägas vara en naturlig del av ett rutinmässigt
utvärderingsinstrument. Bl.a. behöver metoden kopplas mer direkt till den nya
datainsamlingstekniken så att de datainsamlingsmöjligheter som bildbehandlingssystemet tekniskt ger, och de databehov som vår analysmetod har ömsesidigt
får påverka varandra.

2.

Beteendeidentifiering

Forskningen kring automatisk bildbehandling vid trafikanalyser, med särskild inriktning mot den vid institutionen utvecklade konflikttekniken, har nu pågått några
år med finansiellt stöd från såväl Vägverket som TFB/KFB. Registreringar av trafikanters lägen (framställda med ett semi-automatiskt trackingsystem vi själva utvecklat inom projektens ram) har bearbetats med analysprogram anpassade för i

VTT meddelande 761

24

första hand identifiering av allvarliga konflikter, men också möjliga att anpassa till
ett vitt fält av tillämpningar.

Konflikttekniken är i många sammanhang ett viktigt komplement till olycksdata.
Eftersom konflikter är så betydligt mer frekventa händelser än olyckor är konfliktanalyser en mycket snabb och effektiv utvärderingsmetod. Vi har kunnat visa att
det finns tydliga samband mellan antalet allvarliga konflikter och personskadeolyckor av olika typ samt att antalet allvarliga konflikter i många praktiska planeringssituationer ger säkrare skattningar av det genomsnittligt förväntade antalet
personskadeolyckor än vad inträffade olyckor ger. Vi har också visat hur lika den
sista delen av processen mot en olycka respektive mot en allvarlig konflikt är, när
det gäller t.ex. typ av avvärjande manöver, vem av de inblandade trafikanterna
som avvärjer, etc.

Med hjälp av automatisk bildbehandling kan i första hand insamling

och analys

av konfliktdata göras mer effektiv, men det öppnar också nya dörrar till ett mer
samlat grepp om forskningen kring trafiksäkerhet, då vi i en framtid genom videoanalys får en mer total bild av trafikantsituationen. Vi kommer att, med hjälp av
det framtida trackingsystemet, ha möjlighet att bestämma såväl hastigheter för alla
studerade tidpunkter som trafikanternas positioner. Samtidigt kan vi göra projektioner av framtida lägen där vi utnyttjar aktuell riktning och hastighet.

Vi avser att fortsätta arbetet med att ta fram algoritmer som, ur dessa registreringar, identifierar och analyserar olika relevanta beteenden. Det kan gälla allt
ifrån rena beteendestudier över konfliktanalyser till flödes- och hastighetsmätningar. I detta arbete är en väsentlig del också att fastställa den noggrannhet hos
trackingsystemets registreringar som krävs för att de olika beteendena skall kunna
identifieras.

Hitintills varande arbete har koncentrerats till att utveckla metoder för att analysera registrerade konflikter. Genom det arbetet har vi konstaterat möjligheten att i
framtiden utveckla konfliktkriterierna då vi med hjälp av automatisk bildbehandling får data som beskriver interaktionens tidsförlopp mycket mer detaljerat än vid
vanliga manuella konfliktstudier. Sådant arbete kommer också att fortsätta inom
det nu skisserade projektet.
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Ett framtida system för automatiska konfliktstudier (baserade på de data om trafikanternas rörelser som registreras av trackingsystemet) kan delas upp i två delar:

e

identifiering av potentiella konflikter,

e

detaljanalys av utvalda konflikter.

Med den typ av trackingsystem (labutrustning) som vi kan förutse på tämligen
kort sikt bör det vara möjligt att producera data som sedan kan användas i ett program av samma slag som det vi jobbar med idag vid analyser av konflikter. Vi
skulle då kunnat automatisera urvalet av konflikter. Noggrannheten på trackingsystem blir dock troligen inte bättre än att det inför den slutliga analysen krävs att
man både manuellt granskar de utvalda situationerna på videon och att man även
gör en ny detektering av de inblandades positioner med vårt nuvarande semiautomatiska trackingsystem.

3.

Trackingsystem

Arbetet med att utveckla metoder för att automatiskt registrera trafikantpositioner
från videoinspelade sekvenser kräver ett intimt samarbete med bildbehandlingsindustrin. Hitintills har vi följt utvecklingen runt om i världen och samtidigt utvecklat närmare kontakter med några företag som visat sig ha viljan och potentialen för
att utveckla ett prototypsystem som möter upp mot vår kravspecifikation. Denna
fas är helt avgörande för utvecklingen av ett i stor skala användbart bildbehandlingssystem.
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Jonas Sundberg, VMT Vägverket: Hur IT-teknik kan användas i GCM-trafiken.

Informationstekniken (TT) kan för GCM-trafiken delas in i två användningsområden. Det första är att med IT-teknikens hjälpt höja kunskapsnivån inom GCM-trafiken och det andra för att höja kunskapsnivån avseende GCM:-trafiken.

Kunskapsnivån inom GCM-trafiken kan sägas syfta till att höja kvalitén för GCMtrafikanten. Exempel på sådan kunskap är navigationshjälpmedel, väglagsinformation, och information om bilisters och andra GCM-trafikanters avsikt.

Kunskap avseende GCM-trafik avser att skapa bättre förutsättningar för trafikanterna. Detta kan ske genom att väghållaren får ökad kunskap om GCM-trafiken i
form av t.ex. vägval och flöden och därmed kan planera och genomföra sin verksamhet på ett för trafikanterna bättre sätt.

IT-tekniken blir kostnadseffektiv genom integration av tillämpningar. Det gäller
också att skapa infrastruktur och lösningar som tillfredsställer både trafikantens
och väghållarens behov så att kostnaderna kan delas mellan väghållare och trafikant.

Ett exempel på ett möjligt IT-system är cykeldatorn. Det är en kvalificerad informationskälla. Där finns starttidpunkt, medelhastighet, maxhastighet, ackumulerad
körtid m.m. För att få ytterligare information till cyklisten krävs någon form av
kommunikation med yttre media. Tänkbart vore att vid vissa kontrollpunkter överföra information till cykeldatorn. För denna kommunikation behövs någon form
av vägsides fast infrastruktur.

För att sedan lagra färdinformation behövs ett lättrörligt minne, kanske ett smart
kort med EEPROM. För överföring av färdinformationen krävs en infrastruktur
som med fördel skulle kunna delas med någon annan funktion. Ett problem med
detta är att positionera informationen, det vill säga att knyta informationen till en
position i vägnätet. Möjligen går detta att lösa med GPS system om detta införs i
kommunerna.

Kostnaden för detta kan delas av trafikanter och väghållare så att trafikanterna står
för den delen som i exemplet är cykeldatorn. Den behöver kompletteras med
någon navigationsfunktion och extrakostnaden för denna komplettering är ca 75125 kr.
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Väghållaren måste placera ut kontrollpunkter i vägnätet. Varje sådan kan beräknas
kosta ca 25 kkr.

För gångtrafiken är det svårare att hitta liknande modeller. Det som redan finns i
drift är fasta navigationshjälpmedel. PROMISE-tekniken är också redan direkt
applicerbar. Det stora problemet är hur data registreras och överförs.

4.4

Utställning

Utställningen bestod till största delen av trycksaker med beröring till området
mätning av GCM-trafik. De skrifter som framkom av litteraturstudien fanns med
på utställningen och även några andra rapporter som har anknytning till ämnet.

Några exempel på forskningsprojekt vid VTT fanns med. Resultat från en undersökning om cykelhjälmsanvändningen, som Sixten Nolén har genomfört, och en
pågående studie om väglag och sambandet med fotgängarflöden, fanns beskrivna.

En videokamera och monitor, som visade hur VTT filmar och utvärderar film från
en korsning för beräkning av separeringsgrad, visades.

Från Högskolan i Lund fanns en videofilm som beskrev konfliktstudietekniken
och en som visade deras bildbehandlingsteknik. Inom dessa områden fanns också
rapporter att tillgå.

Den utrustning som Lennart Andersson berättade om i sitt föredrag rörande
mätapparatur för cykelflödesmätning, fanns också uppställd på utställningen.
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4.5

Diskussion

Karl-Olov Hedman inledde med att dela upp diskussionen i fem punkter, enligt
följande:

1

Principiella "databehov".

2

Hur kan befintliga metoder/data användas (storskaligt).

3.

Kvalitetskrav.

4

Mätmetoder.

5

Övrigt.

1.

Principiella "databehov"

Denna del av diskussionen startade utifrån följande databehov:

Flöden - Trafikarbete - Resmönster
Beteenden
Hastigheter, Fördröjning, Rörelsemönster
Rödljusgående, Reflexanvändning, Cykelhjälmanvändning
"Konflikter"/Ölyckor

Till en början avsåg diskussionen enbart vilken typ av data och variabler som behövdes. Efter en stunds diskussion framkom att det för olika typer av användare
fanns varierande krav på data, både i frågan om typ, kvalitet och detaljeringsgrad.
Detta ledde till följande tabell.

RoR

Väghållare

FoU

Flöden

_

Beteenden

Konflikter

|_

l
Detaljeringsgrad/
Kvalitet

De olika användarnivåerna är schematiskt Regering och Riksdag (RoR), Väghållare på övergripande nivå, Vägutformningsansvariga och
man vill mäta kan delas in i tre huvudgrupper:
- flödesrelaterade variabler,
- beteende relaterade variabler,
- konflikt/olycks -relaterade variabler.
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I den första gruppen ingår, förutom flöden, även bl.a. trafikarbete och resmönster.
I den andra gruppen ingår hastigheter, användning av reflexer och cykelhjälmar
samt i vilken utsträckning trafikregler följs. Den sista gruppen omfattar allt från
separeringsgrad och konflikter till olyckor och skador.

Kravet på detaljeringsgrad och kvalitet på data ökar i denna kedja. Regering och
Riksdag är intresserade av data på aggregrerad nivå för hela landet. Forskaren kan
vara intresserad av t.ex. typ av cykel eller ålder på cyklisten.

Ytterligare ett sätt att se på databehovet är följande kedja:

Åtgärder

-

Beteenden

-

Olyckor

Man kan tänka sig att mäta på alla dessa nivåer. Ett exempel på detta kan vara att
efter ett beslut om en polisåtgärd för att minska antalet rödljuskörningar följande
mätningar görs:

Antalet kontroller som polisen genomför kan mätas - Åtgärden
Antalet rödljuskörningar kan mätas - Beteendet
Antalet olyckor alternativt konflikter kan också mätas - Olyckor

Syftet är att kunna validera alla länkar i kedjan i en mer eller mindre hypotetisk
orsakskedja.

Följande databehov framkom också under diskussionen:

e

Exponeringsmått för att förbättra det dåliga kunskapsläget om åtgärders
effekt på cyklisters säkerhet.
Exponeringsmått för att satsa rätt.
Uppföljning av TS-reformer.
Ej bara riskmått, totalt antal olyckor är också intressant.
Detaljinformation om speciellt utsatta grupper, t.ex. 15-åriga mopedister.
Skattning av totala cykeltrafikarbetet.
Marknadsundersökningar för att få detaljinformation och värderingar.
Tillgänglighet på befintliga data behöver förbättras.
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2.

Hur kan befintliga metoder/data användas

För olycksdata kan det vara intressant med en större detaljeringsgrad. I dag klassas
alla skadade i tre klasser lätt skadade, svårt skadade och döda. En finare uppdelning kan vara möjlig m.h.a. Landstingens skadestatistik.

En bättre platsbestämning av olycksplatsen vore också önskvärd. Detta kan åstadkommas med digitaliserade kartor. Sådana kartor kommer så småningom att införas i kommunerna.

Vägverket efterlyser behov av mätdata som kan samlas in med hänsyn av det nya
basurvalet för tätortsytor som nu utarbetas på Vägverket.

För att bättre kunna utnyttja data som insamlas från de enskilda kommunerna
borde den manual som finns, framtagen av VTT, för datainsamling kompletteras.

3.

Kvalitetskrav

Det är viktigt att kvaliteten på resultaten av mätningar vid alla undersökningar
deklareras på ett tydligt och enhetligt sätt. Denna kvalitetsdeklaration ska helst
vara

generell. Vid all typ av datainsamling bör man skapa sig en bild av felet.

Felet kan bero av urvalsmetod (i tid och rum), urvalsfel, mätmetodens noggrannhet och fel i manuell bearbetning.

För jämförelser mellan regioner och för att följa tidsutvecklingen på regional och
nationell nivå kan det ovan nämnda basurvalet vara bra. För förändringsskattningar på effekter av kommunala satsningar kan det vara lämpligare med separata
studier.

Det är sannolikt ofta bättre att använda stickprov än att försöka sammanställa
mätningar från olika kommuner eftersom kvaliteten kan variera kraftigt.

Man fokuserar ofta på mätningen och inte på vad som ska mätas, vilket begränsar
kvalitén. Många gånger kan det vara viktigare att försäkra sig om mätvariabelns
validitet än mätmetodens noggrannhet.
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4.

Mätmetoder

Eftersom många mätningar köps, finns behov av kvalitetsstämpel på mätutförare.
Det vore också önskvärt med en beställarutbildning.

Det är viktigt att en komplett mätmanual finns tillgänglig och att mätningar görs
enligt manualen för att få någorlunda jämförbara resultat från olika platser.

Kan nya principer användas vid mätning av GCM:-trafik? Kanske kan vi i framtiden använda IT-teknik?

5.

Övrigt

Kanske det finns behov av någon form av miljökvalitet för GCM-trafiken. Mått på
detta skulle kunna vara backighet, halka, NO,, HC, vindförhållanden m.m. Detta
är variabler som påverkar GCM-trafikanters komfort, hälsa och säkerhet.

Avslutning

Diskussionen

avslutades

därefter med att Karl-Olov Hedman

dagen och tackade deltagarna för givande synpunkter.
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5

SLUTSATSER

Resultatet av litteratursökningen och det seminarium som anordnades tyder på att
det

för mätning av gångtrafik idag är svårt att finna något mätsystem som över-

träffar de manuella mätmetoderna. De automatiska mätmetoder som finns uppfyller inte de krav som ställs.

För att mäta cykeltrafik kan däremot automatiska metoder användas för många
tillämpningar. En viss utveckling av mätmetoderna kan dock behövas.

Möjligen kommer utvecklingen att gå mot en användning av IT-teknik som registrerar all typ av trafik. Detta skulle kunna vara möjligt om alla trafikanter utrustades med någon form av avläsbar enhet i klockan, cykeldatorn eller integrerat med
något annat.

Det som framkommit i detta projekt och som kan genomföras på kort sikt är följande:

Validering av utrustning för cykelflödesmätning.
Vidareutveckling av mätmanual.
Utbildning för beställare av (mätning) tillståndsdata för GCM-trafik.
Integreing av Landstingens skadestatistik med polisens olycksdata.

För att försöka knyta an till de syften som seminariet hade ledde diskussionen i
korthet till följande:

Kvalitetskravet på data utifrån olika användningsområden.

Kravet på detaljeringsgrad och kvalitet på data följs åt och varierar för olika
användare. Det är viktigt att kvaliteten på resultaten av mätningar vid alla undersökningar deklareras på ett tydligt och enhetligt sätt. Denna kvalitetsdeklaration
ska helst vara generell.

Lämpliga mått för efterfrågade data.

Man fokuserar ofta på mätningen och inte på vad som ska mätas, vilket begränsar
kvalitén. Många gånger kan det vara viktigare att försäkra sig om mätvariabelns
validitet än mätmetodens noggrannhet.
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Möjliga mätmetoder för dessa mått.

För mätning av gångtrafik är det svårt att finna något mätsystem som överträffar
de manuella mätmetoderna. När det gäller mätning av cykel flöden finns möjlighet
att använda automatiska metoder men för mätning av andra variabler är man även
här hänvisad till de manuella mätmetoderna.

Nytta/användning av de data som idag går att erhålla.

För att få någorlunda jämförbara resultat från olika platser är det viktigt att en
komplett mätmanual finns tillgänglig och att mätningar görs enligt manualen.

Integreing av Landstingens skadestatistik med polisens olycksdata ökar också
nyttan av data.
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