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Förord

Enkäten, som redovisas i denna skrift, planerades under våren 1993 och skickades

ut under sommaren 1993. Detta arbete finansierades från VTT:s dåvarande

forskningsanslag och genomfördes av Rein Schandersson och Hans Sävenhed.

Främst på grund av ändrade ekonomiska förutsättningar för VTI kunde resultatet

från enkäten inte sammanställas under hösten 1993. Först nu har detta kunnat

göras inom ramen för tema Effekter av underhålls- och driftäåtgärder. FoU-arbetet

inom detta tema finansieras av Kommunikationsforskningsberedningen (KFB).

Till mindre del har även KFB-temat "Kunskapsanalys inom trafiksäker-

hetsområdet" bekostat databearbetningen.

Ett tack utdelas till alla som på ett eller annat sätt bidragit till resultatet från

enkäten. Detta tack går särskilt till de enskilda kommunala tjänstemän, som tog

sig tid att besvara enkäten och i många fall också lämnade utförliga kommentarer.

Rapportens innehåll diskuterades vid ett internt VTTI-seminarium under försom-

maren 1995. De värdefulla synpunkter som då lämnades har påverkat det slutliga

innehållet. Ett tack lämnas också till deltagarna vid detta seminarium.

Förhoppningen är att enkätresultatet ska kunna vara underlag och bakgrund vid

planering och genomförande av FoU som rör gator och trafik i kommunerna och

att dessa därmed gagnas på sikt.

Linköping i februari 1996

Rein Schandersson
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Synpunkter på gator och trafik i tätort samt kunskapsbehov

En enkät till Sveriges kommuner 1993

av Rein Schandersson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 Linköping

Sammanfattning

Under 1993 skickades en enkät ut från VTT till alla Sveriges kommuner. Enkäten

var riktad till tjänstemän verksamma inom området gator och trafik och handlade

dels om tendenser för några trafikaspekter dels om behov av forskning och

utveckling. I följebrevet markerades att svaren skulle avse tätort.

Planeringen och utskicket av enkäten finansierades av medel från det forsknings-

anslag som VTT då förfogade över. Sammanställningen i denna rapport har gjorts

med medel från Kommunikationsforskningsberedningen, KFB.

Enkäten besvarades av tjänstemän i över 90 % av Sveriges kommuner (265 av

286). En anledning kan vara att enkäten avsiktligt var kortfattad. Tanken var att

det endast skulle ta några minuter att fylla i den. En annan anledning kan vara att

frågorna uppfattades som relevanta och angelägna.

I den första frågan ombads tjänstemännen att ange tendensen (förbättring, oför-

ändrat, försämring) i början av 90-talet för trafikaspekterna säkerhet, framkom-

lighet, tillgänglighet och miljö samt att göra detta för olika trafikantkategorier

(bilister, GC-trafikanter, kollektivtrafikresenärer).

Genomgående var det dominerande svaret förbättring, vilket inte är förvånande

med tanke på den trafikminskning som följde av den ekonomiska recessionen. Det

fanns dock skillnader. Förbättringar angavs oftast för GC-trafikanter och minst

ofta för bilister. Förhållandevis få hade angett att framkomlighet och tillgänglighet

hade förbättrats för bilister, jämfört med säkerhet och jämfört med andra

trafikantkategorier. I svaren fanns också en tendens till att förbättring oftare

angavs för säkerhet än för framkomlighet och tillgänglighet.

I följdfrågan skulle respondenten ange "Vilken aspekt av trafiken ... man bör ta

störst hänsyn till i arbetet med gator och trafik?". I svaren fanns en total dominans

av trafiksäkerhet och oskyddade trafikanter. Långt därefter hamnade framkomlig-

het och miljö.

I den sista och öppna frågan skulle den svarande ange "för vilken eller vilka delar

av området väghållning och trafik i tätort som kunskapsläget bör förbättras". I

70 % av enkätsvaren fanns någon synpunkt på detta - en väsentligt lägre andel än

för den första frågan. Dessutom fanns betydligt fler synpunkter från större kom-

muner än från mindre.

Åtskilliga svar på kunskapsfrågan handlade om företeelser som är väl kända,

åtminstone hos stora väghållare, konsulter, forskare och andra specialister. Infor-
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mation om sådana företeelser till t.ex. mindre kommuner har, om den funnits till-

gänglig, varit otillräcklig, svårläst eller kommit vid ett tillfälle då man inte insett

nyttan.

Det finns uppenbarligen ett behov från kommunalt håll av praktiskt anpassad

information om t.ex. FoU-resultat och sådan information ska helst vara tillgänglig

på ett enkelt sätt när man behöver den. Det torde finnas få mindre kommuner, där

man har möjlighet att ta hand om det snabbt ökande informationsflödet. I stället

behövs rutiner, databaser, handböcker osv. där en kommunal handläggare snabbt

och enkelt kan få aktuell, relevant information om företeelser inom området gator

och trafik.

Frågan om kunskapsbehov var allmän och öppen. Svaren delades in i följande fyra

grupper:

baskunskaper och -tekniker

organisation, juridik, ekonomi

problemorienterade synpunkter

åtgärdsorienterade synpunkter.

Dessutom gjordes underindelningar av dessa grupper.

Brister vad gäller baskunskaper och grundläggande tekniker som t.ex. trafik-

planering nämndes bara av några få små eller medelstora kommuner. I sådana

kommuner finns det ofta bara en ingenjör, som ska "kunna" inte bara gator och

trafik utan även t.ex. VA, husbyggnad osv.

Få synpunkter fanns också inom områdena organisation, juridik och ekonomi.

Man ville ha mer kunskap om hur vägföreningar, samfälligheter bör fungera.

Vidare påpekades att momsreglerna missgynnar gatudrift genom vägföreningar.

Ekonomiska problem lyste igenom i svaren. Man efterlyste bättre och enklare

beskrivningar av konsekvenserna av nedskärningar och anslagsminskningar. Den

informationen ska innehålla argument som kan användas i dialogen med politiker.

Inom juridiken vill man ha enklare regler, så att man kan minska skyltningen, t.ex.

"tätortsmärke".

De problemorienterade svaren dominerades av trafiksäkerhet, trafikantbeteende

och oskyddade trafikanter. Särskilt konflikter (och samspel) mellan bilister och

oskyddade trafikanter ville man ha bättre kunskap om. Många tog upp problemet

med att trafikanter inte följer regler och skyltning. Man ville veta varför detta

beteende ökat och vad man kan göra åt det.

Bland andra intressanta problemsynpunkter fanns sådana som berörde varudistri-

bution, parkering och framkomlighet. Flera pekade på problemen att tillfreds-

ställande lösa trafikförsörjningen i gamla, trånga, medeltida stadskärnor. Ett annat

problem var konflikter mellan handelns intressen och viljan att minska biltrafik i

centrum.
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De åtgärdsorienterade svaren var flest och dominerades av synpunkter rörande

utformning, detaljplanering, reglering osv. Många efterlyste mer kunskap om när,

var och hur olika trafiktekniska åtgärder ska användas och vad de får för effekt.

Samma frågor hade man också för den ganska stora gruppen av svar som rörde

drift och underhåll.

Åtskilliga svar tog upp kunskapsbehov för mer övergripande frågeställningar som

strategi och policy, kostnadseffektivitet m.m. Man undrade bl.a. över behovet av

trafikseparering i små tätorter och pekade på svårigheterna som uppstår när stads-

kärnan är trång och har en karaktär som man vill värna om.

Bland de övergripande frågeställningarna återkom trafiksäkerhet. Man ville ha mer

begripliga sammanställningar av vinsten för samhälle och kommun av trafiksäker-

hetssatsningar och lokalt trafiksäkerhetsarbete.

De flesta åtgärdsorienterade synpunkterna handlade om trafiktekniska åtgärder -

tillämpning, utformning och konsekvenser. Bland dessa dominerade frågor om

hastighetsgräns och hastighetsdämpning samt cykling, cykelvägar och cykelbanor.

Man ville se exempel på bättre utformning av anslutning mellan GC-vägar och

gator för biltrafik. Korsningsutformning med hänsyn till oskyddade trafikanter

återkom också ofta, liksom frågor om vägmärken och vägmarkeringar samt

miljöprioritering och förbifarter.

Relativt många svar handlade om drift och underhåll inom områdena beläggning,

belysning och vinterväghållning. Synpunkterna rörde både teknikutveckling (nya

beläggningstyper, energisnål belysning) och anvisningar (analys av beläggnings-

skador, alternativa beläggningsåtgärder, halkbekämpning osv.). I många svar

skymtade en osäkerhet om hur man ska prioritera när anslagen minskar.

Åtskilliga åtgärdssvar handlade om information och beteende. Många trodde att

ökad och bättre information till trafikanter medför höjt riskmedvetande och bättre

trafikantbeteende. Andra var mer osäkra och ville veta hur trafikantbeteendet ska

förbättras. Ordet "hur" förekom påfallande ofta i svaren som handlade om förbätt-

ring av trafikmoralen.

Ett huvudintryck av svaren på frågan om kunskapsbehov är det allmänna och kon-

ventionella i dem. Få riktigt nya tankar och problem kom fram. Man ska dock

komma ihåg att frågans formulering var allmän och vid. Dessutom går det inte att

komma ifrån att svaren speglar både den då aktuella trafikdebatten och kommu-

nala tjänstermäns uppfattning om vad VTI är och vad VTI kan.

Slutligen bör nämnas sådant som inte togs upp. I inget svar nämndes motorcyklar

(enkäten skickades ut under sommarhalvåret). Cykelhjälmar och cykelhjälms-

användning nämndes inte heller. Ingen tog upp problem med transporter av farligt

gods och det fanns bara enstaka svar som handlade om prognosmodeller, mope-

der, väginformationsteknologi eller trafiksignaler, som rimligen bör vara sådant

som trafikingenjörer och planerare ofta kommer i kontakt med.
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IV

Trots brasklapparna torde enkätresultatet ge en god, allmän bild av inom vilka

områden FoU-satsningar och kunskapssammanställningar efterfrågas av kommu-

nala tjänstemän.
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Opinions on Streets and Traffic in Urban Areas and Need for Research

A Questionnaire to Swedish Municipalities in 1993

by

Rein Schandersson

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTT)

$-581 95 Linköping Sweden

Summary

In 1993, the VTI distributed a questionnaire to all the local authorities in Sweden.

The questionnaire was addressed to professional road and traffic engineers and

dealt with trends in certain aspects of traffic and the need for research and

development. The accompanying letter, emphasised that the answers should refer

to urban areas.

The planning and distribution of the questionnaire were both financed from

research funds available to the VTI. The results were compiled with funds from

the Swedish Communications Research Board (KFB).

The questionnaire was answered by more than 90 % of the local authorities in

Sweden (265 of 286). One reason for the high response rate may be that

intentionally the questionnaire was brief. The idea was that it would only take a

few minutes to answer it. Another reason is possibly that the questions were

regarded as relevant and important.

The first question asked about the trend (improvement, unchanged, deterioration)

in the beginning of the 90s for different road user categories (drivers, pedestrians

and cyclists, public transport users) concerning the traffic aspects of safety,

trafficability (capacity), accessibility and the environment.

The dominating answer throughout was "improvement", which is not surprising

since there was a reduction in traffic caused by the economic recession. However,

there were differences. Improvements often concerned pedestrians and cyclists and

less frequently drivers. Comparatively few had stated that trafficability and

accessibility had improved for drivers, compared to safety and other road user

categories. There was also a tendency to report improvements in safety more often

than improvements in trafficability and accessibility.

The accompaning question was formulated as: "What aspect of traffic .... should

be given most attention when working with streets and traffic?". Traffic safety and

unprotected road users dominated the answers, while trafficability and the

environment were far behind.

In the last and open question, the respondent was asked **what part or parts of the

field of road maintenance and traffic in urban areas require improved knowledge".

An opinion was given in 70 % of the answers, a considerably lower proportion

compared to the first question. Furthermore, there were considerably more

opinions from large municipalities than from small.
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A substantial number of answers to the knowledge question dealt with phenomena

well-known at least to large road authorities, consultants, researchers and other

specialists.

Information on such phenomena to small municipalities, if available, has been

insufficient, difficult to read or delivered at the wrong time for its usefulness to be

realised.

Apparently, municipalities need practically adapted information on research

results and this should preferably be available in a simple format when needed.

There are probably only a few small municipalities capable of handling the

increasing information flow. Instead, routines, data bases, manuals etc. providing

current and relevant information on facts concerning streets and traffic should be

available to the local administrator or engineer.

The question concerning need for knowledge was general and open. The answers

were divided into the following four groups:

e basic knowledge and techniques

e organisation, law, economy

e opinions orientated towards problems

e opinions orientated towards actions.

Subdivisions of these groups were also carried out.

Deficiencies in basic knowledge and basic techniques such as traffic planning

was mentioned only by a few small or average-sized municipalities. In these

municipalities, there is often only one engineer who is required to be familiar with

streets and traffic, as well as water and sewage, house building, etc.

Opinions were rare concerning the domains of organisation, law and economy.

More knowledge was required concerning the function of road associations and

organisations. Furthermore, it was pointed out that value-added tax rutes treats

street maintenance through road associations unfairly. Economic problems were

obvious in the answers. Better and simpler descriptions of the consequences of

reductions and reduced subsidies were desired. Such information must provide

arguments to be used in discussions with politicians. Concerning legislation,

simpler rules were desired, making it possible to reduce the number of signs, e.g.

*sign for built-up area".

The answers orientated towards problems were dominated by traffic safety,

road user behaviour and unprotected road users. More knowledge concerning

conflicts (and interactions) between drivers and unprotected road users was asked

for. Many raised the problem of road users not following regulations and signs,

wanting to know why this behaviour had increased and how to handle it.

Other interesting views on problems included the distribution of goods, parking

and trafficability. The problem of satisfactorily solving traffic in old, narrow, city
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centres was presented. Another problem was the conflict between commercial

interests and the wish to reduce motor traffic in city centres.

Answers orientated towards actions were most common and the majority of the

opinions concerned design, detail planning, regulations, etc. Many asked for more

knowledge of when, where and how various traffic engineering actions are applied

and their effect. The questions were the same for the relatively large group of

answers concerning operation and maintenance.

Several answers dealt with the need for knowledge concerning more general

problems such as strategy and policy, cost-effectiveness, etc. The necessity of

separating traffic in small built-up areas was brought up and the difficulties arising

when the city centre is narrow and has a character worthy of preservation were

mentioned.

Among the overall matters, road safety recurred. There is a demand for

comprehensible compilations of the gains for society and municipalities of traffic

safety investments and local traffic safety work.

Most opinions orientated towards actions dealt with traffic engineering measures -

application, design and consequences. Questions concerning speed limit and speed

reduction as well as cycling and bikeways dominated. A better design of the

connection of walkways and bikeways with streets for motor traffic was asked for.

The design of junctions with respect to unprotected road users also recurred, as

well as questions concerning road signs and markings, bypasses and the priority

given to the environment.

A large proportion of answers dealt with operation and maintenance in the fields

of pavement, lighting and winter road maintenance. The opinions expressed dealt

with both technical development (new types of pavements, low energy lighting)

and instructions (analysis of pavement damage, alternative pavement actions, de-

icing, etc.). The uncertainty concerning priority when funds are reduced was

noticed in many answers.

Several answers dealt with information and behaviour. Increased and better

information to road users was judged by some to increase risk awareness and

improve road user behaviour. Others were more uncertain and wanted to know

how to improve road user behaviour. The word *how" was frequent in answers

related to improvement of traffic moral.

One main impression from the answers on need for knowledge is that they are

both general and conventional. Few, really new ideas and problems were

described, however, it should be observed, that the formulation of the question

was both general and broad. Furthermore, it cannot be disregarded that the

answers reflect both the discussion on traffic at the time and the opinions of local

administrators concerning the VTT and its capabilities.

Finally, those matters that were not brought up should be mentioned. Not one

answer mentioned motorcycles (the questionnaire was distributed during the
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summer season). Bicycle helmets and their use were not mentioned. Nobody

raised the problem of transports of hazardous materials and there were only

occasional answers concerning forecast models, mopeds, road information

technology or traffic signals, all of these being matters that must often confront

traffic engineers.

Despite the reservations, the result of the questionnaire should provide a good

general picture of the fields where R&D efforts and compilations of knowledge

are in demand by local administrators.
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1 Bakgrund

Början av 90-talet innebar stora förändringar för Sveriges kommuner. Många

genomförde organisationsförändringar. Det var konceptet beställare-utförare,

introducerat några år tidigare, som slog igenom på bred front.

En anledning var det kärvare ekonomiska klimatet. Kommunerna, eller i en del

fall rådgivare i form av organisationskonsulter, såg i organisationsförändringar en

möjlighet till besparingar och effektivare utnyttjande av tillgängliga, ofta krym-

pande, medel.

Inom väg- och trafiksektorn är det endast en minoritet kommuner som inte föränd-

rat organisationen av väg- och gatuhållningen. I många fall har de gamla gatu-

kontoren försvunnit och ersatts av beställar- och utförarenheter; de senare ibland

konkurrensutsatta. Genom sammanslagningar har enheter försvunnit, som speci-

fikt behandlade trafikfrågor, t.ex. trafiknämnder. De har då gått upp i större enhe-

ter av typ teknisk nämnd, där med nödvändighet endast de största och mest

väsentliga trafikfrågorna tas upp. I många fall har det inneburit att små beslut nu

fattas på tjänstemannanivå, som tidigare behandlades av politiskt tillsatta.

Den andra, mer allmänna företeelsen under 90-talets första år var början på en

djup ekonomisk kris för Sverige. Den medförde inte bara minskade resurser till

bland annat kommunernas väghållning. Den hade också det goda(?) med sig att

trafiken minskade markant och den nedgången fortsatte i flera år.

Ur VTTI:s synvinkel var det intressant att försöka kartlägga hur tendenserna ovan

påverkade trafikansvariga i kommunerna och dels hur de uppfattade trafikens för-

ändringar, dels deras åsikter om angelägna kunskaps- eller forskningsbehov. Sär-

skilt det sistnämnda var och är angeläget för ett transportforskningsinstitut som

VTL

Under våren 1993 utformades en kommunenkät i syfte att undersöka de fråge-

ställningar som nämnts ovan.
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2 Syfte

Enkätens syfte var att försöka kartlägga trafikansvariga kommunala tjänstemäns

syn på tendenser i trafiken under början av 90-talet och vad de ser som angelägna

kunskapsbehov samt, därigenom - indirekt - få synpunkter på vad bland annat

VTI:s tätortsrelaterade trafik-FoU ska inriktas mot. Denna andra del var helt

öppen och närmast av sonderande karaktär. Den bakomliggande tanken var att så

lite som möjligt "låsa" enkäten vid vissa frågeställningar. Avsikten var i stället att

få ett brett underlag, som kan användas för mer preciserade undersökningar av

kommunernas kunskapsbehov inom området gator och trafik.

Enkäten gjordes medvetet kort. Tanken var att det endast skulle ta några få

minuter att fylla i den. Självfallet innebar det att plats endast fanns för några få

frågor. Det var aldrig tanken att behandla alla mångskiftande aspekter av

kommunal väg- och gatuhållning.
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3 Genomförande

3.1 Enkäten och utskicket

Enkäten med följebrev (se bilaga 1) skickades ut i början av juni 1993 till alla

Sveriges dåvarande 286 kommuner.

Enkäten var inte riktad till utvalda tjänstemän utan skickades till "Gatuchet eller

motsvarande", kommunnamnet och den adress som fanns i Sveriges Statskalender.

Två upprepningar gjordes av utskicket till kommuner som inte svarat. Den första

omedelbart efter semesterperioden 1993 och den andra i slutet av september.

Följebrevet modifierades något inför dessa utskick.

Enkätsvaret var inte anonymt. På enkätformuläret (bilaga 1) fanns plats att ange

både namn och befattning samt fullständig adress. I följebrevet stod att dessa

uppgifter behövdes för eventuella kompletteringar av oklarheter.

3.2 Svarsresultat

Den mycket höga svarsprocenten kan tolkas som att enkäten sågs som angelägen.

Inte mindre än 93 % (265 kommuner) besvarade enkäten.

Tabell 3.1 Svarsresultat.

Besvarat enkäten 265 92,7 %

Ej besvarat enkäten 21 7,3 %

 

Totalt 286 100,0 %

Enkätens "kryssfrågor" (se bilaga 1) hade fyllts i av så gott som samtliga svarande,

men kommentarerna till dessa var få. Många hade emellertid angett eller disku-

terat vilken "aspekt" av trafiken som är väsentligast. Många hade också angett

kunskapsbehovet - ofta utförligt.

Av de 265 svarande hade 10 angett att vägförening/-ar sköter och bekostar

väghållningen, men trots detta besvarat enkäten. En kommun skickade tillbaka

formuläret ej ifyllt med samma motivering (att vägföreningar har hand om väg-

hållningen). Denna kommun har räknats som ej svarande.

Vilken tjänstemannakategori har då besvarat enkäten? Listan nedan (tabell 3.2) ger

en god uppfattning om det. I den räknas de titlar/funktioner upp som förekommer

bland svaren (och antalet gånger de förekommer). Totalantalet är något fler än

antalet kommuner som svarat. I en del svar fanns två namn och titlar angivna.
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Tabell 3.2

Antal Titel
f

e
e

s
r

s
e

e
e

e
e

t
r
-

e
-

NV
1- J

WO
-O

W
---

0-1
0
-
2

V
-> LJ

H
0-

--
j

Det finns, som synes, en kraftig dominans av tjänstemän från det tekniska om-

rådet. Från den synpunkten blev enkätens utfall det önskade. De flesta svar kom

EJ ANGIVET

ANLÄGGNINGSINGENJÖR

ARBETSINGENJÖR

ASSISTENT

AVDELNINGSCHEF, TRAFIKAVDELNING

BITR. GATUCHEF

BITR. CHEF

BYGGNADSINSPEKT . /TRAFIKHANDLÄGG

BYRÅINGENJÖR (TRAFIKPLAÄNERARE]

CHEF GATA/PARKENHETEN I

DRIFTSING. SEKR I TEKN NÄMNDEN

ENHETSCHEF , GATOR-VÄGHÅLL-TRAFIK

GATU- OCH VA. INGENJÖR

GATU/PARKCHEF

GATUDIREKTÖR

GATUTEKNIKER

INGENJÖR, SEKR. I TRAFIKNÄMND

INGENJÖR

PLANERINGSINGENJÖR

PRODUKTIONSANSVARIG

PROJEKTERINGSCHEF

PROJEKTERINGSINGENJÖR

SERVICECHEF

TEKNIKER

TEKNISK CHEF/TF TEKNISK CHEF

TRAFIKCHEF

TRAFIKPLANERARE

UTREDNINGSINGENJÖR

UTREDNINGSCHEF/TF UTREDN.CHEF

VD

VÄG- OCH TRAFIKINGENJÖR

VÄGMÄSTARE

ÖVERINGENJÖR, ANSV FÖR TRAFIKPLANERING

från den avsedda målgruppen.

3.3 Bortfall

Endast 21 av Sveriges kommuner besvarade inte enkäten (se nedan). De flesta av

Titlar angivna på enkätsvaren.

Antal Titel

CV
CQ

S
s

t
t

t
t

-
t

t
t

s
e

t
e

e
e
e

r
r

r
r

r
r

n
r
e

r
r

ADMINISTRATIV CHEF

ARBETSCHEF

ARBETSLEDARE

AVDELNINGSCHEF

BESTÄLLARE, TEKNIK

BITR. TEKNISK CHEF

BYGGNADSCHEF

BYRÅINGENJÖR

CHEF FÖR KOMMUNENS VÄGHÅLLNING

DRIFTCHEF

EKONOM/UTVECKLARE

GATU- OCH FAST.CHEF

GATU-TRAFIKINGINGENJÖR

GATUCHEF/TF. GATUCHEF

GATUINGENJÖR

HANDLÄGG, TRAFIKSÄKERHETSNÄMND

INGENJÖR, TRAFIKHANDLÄGGARE

PLANERARE

PLANERINGSLEDARE

PROGRAMOMRÅDESCHEF , FRAMKOML

PROJEKTERINGSTEKNIKER

SEKTIONSCHEF

STADSBYGGNADSCHEF

TEKNISK ASSISTENT

TRAFIKANSVARIG

TRAFIKINGENJÖR

TRAFIKPLANERINGSCHEF

UTREDARE

VA OCH GATUCHEF

VERKMÄSTARE GATA/PARK

VÄGHÅLLNINGSCHEF

ÖVERINGENJÖR

dessa är små eller av mellanstorlek, vilket uppställningen nedan visar.

Möjligen finns det i bortfallet en viss dominans av nordliga kommuner, medan

nästan samtliga kommuner i Sydsverige har besvarat enkäten.
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Trots den lilla "snedheten" finns det ingen anledning att misstänka att

totalresultatet på något sätt skulle kunna ha påverkats av att ett fåtal kommuner

inte besvarat enkäten.

Tabell 3.3 Kommuner som inte besvarade enkäten.

KOMMUN INVÅNARANTAL LÄN
(tusental)

Vaxholm 7 2 (B)

Oxelösund 13 4 (D)

Mjölby 26 5 (E)

Söderköping 14 5 (E)

Gnosjö 10 6 (F)

Markaryd 11 7 (G)

Oskarshamn 27 8 (H)

Habo 10 16 (R)

Karlsborg 8 16 (R)

Töreboda 10 16 (R)

Munkfors 5 17 (S)

Årjäng 10 17 (S)

Säter 12 20 (W )

Bräcke 2 23 (Z)

Härjedalen 12 23 ( 2)

Strömsund 16 23 (Z)

Nordmaling 8 2 4 (AC )

Sorsele 3 2 4 (AC )

Storuman 8 2 4 (AC )

Överkalix 5 235 (BD)

Övertorneå 6 25 (BD)

3.4 Indelningar

De flesta resultat i efterföljande kapitel presenteras dels för alla svarande

kommuner, dels uppdelade efter kommunstorlek och/eller geografisk region.

Följande indelningar används:

Kommunstorlek, baserad på invånarantalet 1991-12-31:

Liten kommun(L): x 16 000 inv.

Mindre mellankommun(MM); _16 000-30 999 inv.

Större mellankommun(SM): 31 000-70 999 inv.

Stor kommun($S): > 71 000 inv.

Det kan tyckas att .de tre allra största kommunerna borde ha redovisats i en

särskild grupp. Detta har också prövats, men det visade sig att bilden var ganska

splittrad och att det därför för en så fåtalig grupp inte gick att dra några slutsatser.

I redovisningarna nedan ingår därför Malmö, Göteborg och Stockholm i gruppen

"stora kommuner".
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Medianstorleken för Sveriges kommuner ligger vid 15-20 000 invånare. Grup-

perna innehåller därför olika antal kommuner. Tanken var att inte få grupper som

innehåller kommuner med väsentligt olika storlek.

Den andra indelningen baserades på var i landet kommunen är belägen.

Geografisk region, baserad på kommunens länstillhörighet:

Södra Sverige($S): H-, I-, K-, L-, M-, N- och O-län.

Mellersta Sverige(M): B-, C-, D-, E-, F-, G-, P-, R-, T-, U-län.

Norra Sverige(N): S-, W-, X-, Y-, Z-, AC- och BD-län.

Även vid denna indelning blir grupperna olika stora. Antalet kommuner i

mellersta Sverige blir nästan lika många som i norra och södra Sverige tillsam-

mans.
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4 Åsikter om tendensen för några aspekter av trafik

I den första frågan ombads tjänstemännen att ange tendensen för några aspekter av

trafik. Frågan var formulerad som en kryssfråga med tre alternativ för tendensen

(förbättring, oförändrat eller försämring) för varje aspekt. De olika aspekterna var:

e framkomlighet

e tillgänglighet, transportmöjligheter

e säkerhet, trygghet

e miljö

e annat (för detta alternativ förväntades den svarande också ange vad).

För de tre första aspekterna fanns en uppdelning på tre grupper: bilister, fotgäng-

are och cyklister samt kollektivtrafikanter.

4.1 Trafiktendenser de första åren av 90-talet

Så här fördelade sig svaren på olika trafikaspekter och trafikantkategorier:

Tabell 4.1 Svarensfördelning på olika tendens hos trafikaspekter.

Aspekt Försämring Oförändrat Förbättring Totalt Ej svar

Framkomlighet

- bilist 11,4 % / 30 61,6 % /162 27,0 % / 71 100 % /263 5

- fotg, cykl 3,0 % / 8 26,9 % / 71 70,1 % /185 100 % /264 1

- kolltrafikant 4,2 % / 11 59,6 % /155 36,2 % / 94 100 % /260 5

Tillgänglighet

- bilist 6,5 % / 17 75,9 % /199 17,6 % / 46 100 % /262 3

- fotg, cykl 1,9 % / 5 47,1 % /123 51,0 % /133 100 % /261 4

21 58,1 % /151 33,8 % / 88 100 % /260 500 *- kolltrafikant 8 , 1

Säkerhet

- bilist 2,7 $% / 7 68,1 % /177 29,2 % / 76 100 % /260 5

- fotg, cykl 5,3 % / 14 26,1 % / 69 68,6 % /181 100 % /264 1

- kolltrafikant 0,8 % / 2 60,5 % /158 38,7 % /101 100 % /261 4

Miljö 7,0 % / 18 63,8 % /164 29,2 % / 75 100 % /257 8

Annat / 8 / -_0 / 5 / 13 252

Två tendenser är utpräglade:

e genomgående har svaret förbättringar angetts oftare än försämringar

e för de olika aspekterna är mönstret likartat för en trafikantgrupp relativt andra

grupper.
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I de allra flesta fall har svaret "oförändrat" getts, vilket kanske inte är oväntat på

en skala med bara tre alternativ. Förhållandevis få har angett att försämringar har

skett. Fotgängare och cyklister anses vara den grupp som fått största

förbättringarna, följda av kollektivtrafikanterna.

Allmänt sett så vet vi att både trafik och trafikolyckor minskade de första åren av

90-talet, vilket styrker enkätens resultat. Det vore emellertid intressant att verifiera

enkätresultatet att säkerheten för oskyddade trafikanter ökat betydligt mer än för

bilister (t.ex. genom att jämföra med olycksstatistiken). I tabellen ovan är det

också anmärkningsvärt att förhållandevis många svarande har angett att säkerheten

försämrats för fotgängare och cyklister - många jämfört med svaren om bilister

respektive kollektivtrafikanter och jämfört med utfallet för andra aspekter.

Förhållandevis få har angett att tillgänglighet och framkomlighet förbättrats för

bilister och förhållandevis många har angett att bilisterna fått uppleva försäm-

ringar när det gäller dessa aspekter.

Ett sätt att grafiskt åskådliggöra enkätresultatet visas nedan. Staplarna är indelade i

de tre fälten försämring, oförändrat och förbättring. Deras längd motsvarar antalet

svar. Staplarna har dessutom förskjutits så att mitten på fälten för "oförändrat"

ligger ungefär mitt under varandra.

Framkomlighet: =-- Försämring ---------- Oförändrat ---------- Förbättring -->

Bilister e d

Fotg, cyklister

   

Kolltrafikanter .

Tillgänglighet: =-- Försämring ---------- Oförändrat ---------- Förbättring -->

Bilister S

Fotg, cyklister

Kolltrafikanter f  

Säkerhet: ©-- Försämring ---------- Oförändrat ---------- Förbättring -->

Bilister

Fotg, cyklister

 

Kolltrafikanter

Miljö: -- Försämring ---------- Oförändrat ---------- Förbättring -->

 

Figur 4.1 Svarens fördelning på tendens för olika trafikaspekter.

Uppdelning av svaren efter kommunernas geografiska läge respektive efter deras

storlek tillför inte något nytt till bilden ovan. Det mest slående är snarast hur
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konsistent svarsfördelningen är. Avvikelserna, vid olika kommunstorlek och

geografiskt läge, är mycket små (se bilaga 2).

Möjligen är två små undantag värda att nämnas. I de största kommunerna (fler än

70 000 invånare) har en relativt stor andel angett att förbättringar skett när det

gäller bilisters framkomlighet. Den andelen sjunker med minskande kommunstor-

lek. Den andra tendensen är att andelen som angett bättre framkomlighet för

kollektivtrafikanter ökar med ökande kommunstorlek.

I övrigt är det svårt att spåra några egentliga tendenser vid dessa uppdelningar,

som redovisas i bilaga 2.

4.2 Konsistensen i svaren om trafiktendens

När det gäller spridningen i svaren så kan konstateras att 30-50 % gett likadant

svar för en aspekt. Dvs. en svarande har angett samma tendens (förbättring, oför-

ändrat eller försämring) för en viss aspekt och alla tre trafikantkategorierna (se

bilaga 3).

Motsvarande konsistens gäller för svaren för en trafikantkategori. Dvs. 30-50 %

har angett samma tendens för tre aspekter och för en viss kategori. Här är för

övrigt konsistensen eller enhetligheten i svaren avseende fotgängare/cyklister

avsevärt större än svaren som avser bilister (se bilaga 3).

Ett annat sätt att visa hur man svarat visas genom korrelationerna, när tendenserna

tilldelats olika värden. Korrelationerna i tabellen nedan har beräknats med

följande siffervärden: -1 för försämring, 0 för oförändrat och +1 för svaret

förbättring.

I tabellen har de högsta korrelationerna och de lägsta (nollkorrelationerna)

markerats med fetstil.

Tabell 4.2 Korrelationer mellan svarsalternativför olika trafikaspekter.

Framkomlighet Tillgänglighet Säkerhet
bilist fot/cyk kolltraf bilist fot/cyk kolltraf bilist fot/cyk kolltraf Miljö

Framkomlighet
- bilister 1,00 0,31 0,24 0,57 0,23 0,17 0,36 0,23 0,19 0,02
- fotg/cykl 1,00 0,25 0,17 0,62 0,18 0,17 0,68 0,18 0,13
- kolltraf 1,00 0,21 0,26 0,59 0,09 0,20 0,35 0,04

Tillgänglighet
- bilister 1,00 0,25 0,27 0,33 0,09 0,18 -0,00
- fotg/cykl 1,00 0,30 0,14 0,46 0,22 0,05
- kolltraf 1,00 0,15 0,12 0,36 -0,02

Säkerhet
- bilister 1,00 0,35 0,34 0,13
- fotg/cykl 1,00 0,31 0,08
- kolltraf 1,00 0,02

Miljö ' 1,00
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Tabellen visar:

e att med undantag av värden nära noll så är korrelationerna positiva

* att nära nog nollkorrelationer föreligger mellan miljö och övriga trafikaspekter

e att de starkaste sambanden finns mellan

- framkomlighet, bilister och tillgänglighet, bilister

- framkomlighet, GC och tillgänglighet, GC

- framkomlighet, GC och säkerhet, GC

- och följaktligen, men svagare, mellan tillgänglighet och säkerhet för GC

- framkomlighet, kollektivtrafik och tillgänglighet, kollektivtrafik

e att de lägsta korrelationerna finns mellan

- framkomlighet, kollektivtrafik och säkerhet, bilister

- tillgänglighet, GC och säkerhet, bilister

- tillgänglighet, kollektivtrafik och säkerhet, bilister

- tillgänglighet, kollektivtrafik och säkerhet, GC

e att för varje trafikantkategori förefaller sambandet mellan framkomlighet och

tillgänglighet att i snitt vara något starkare än mellan framkomlighet och

säkerhet respektive tillgänglighet och säkerhet.

Kommentar: Ur enkätsvaren går det naturligtvis inte att dra några säkra slutsatser

rörande de mer generella sambanden mellan framkomlighet-tillgänglighet-säker-

het-miljö. De är ändå inte utan intresse att konstatera att svaren pekar på mycket

svaga (eller noll-) samband mellan miljö och de mer renodlade trafikaspekterna.

Däremot tycks vissa samband finnas mellan dessa senare och de är starkast mellan

framkomlighet och tillgänglighet, medan säkerhet (med undantag för GC) tycks ha

svagare samband med dessa två.

4.3 Ytterligare trafiktendenser

Slutligen ska också nämnas att 13 kommuner särskilt har markerat att någon annan

aspekt hade förändrats. Dessa svar finns i tabell 4.3:

Tabell 4.3 Tendenser hos andra angivna aspekter ellerföreteelser.

Försämring: TRAFIKMORAL BL.A. HÖJDA HASTIGHETER OCH RÖDLJUS-

KÖRNINGAR
Försämring: BELÄGGNINGSUNDERHÅLL OCH VINTERVÄGHÅLLNING

Försämring: GATUUNDERHÅLL
Försämring: UNDERHÅLLSSTANDARD, SLÄCKT BELYSNING, MINDRE

ANSLAG TILL BELÄGGNINGAR
Försämring: EFTERLEVNAD AV TRAFIKREGLER

Försämring: UNDERHÅLL
Försämring: MÖJLIGHETER TILL FYSISKA TRAFIKSÄKERHETSFÖRBÄTT-

RINGAR (MEDELSTILLDELNINGEN)

Försämring: VINTERVÄGHÅLLNING

Förbättring: BELYSNING
Förbättring: FÄRRE VÄGMÄRKEN
Förbättring: SKÖNHET OCH TREVNAD

Förbättring: PARKERING
Förbättring: GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
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Flera hade angett försämringar beträffande drift och underhåll. Ett par ansåg att

trafikmoralen (trafikanternas laglydighet) hade försämrats. Dessa synpunkter kom

också fram i bedömningen av kunskapsbehov (se kapitel 6 nedan).

4.4 Kommentarer till frågan om trafiktendenser

Längst ned på enkätformulärets sida om trafikaspekter fanns plats för kommenta-

rer. Från drygt 50 kommuner fanns olika kommentarer dels till utvecklingen, dels

till följdfrågan om vilken aspekt man bör ta störst hänsyn till. De senare

kommentarerna diskuteras i kapitel 5 där följdfrågan redovisas.

Kommentarer till utvecklingen eller tendensen redovisas nedan som citat. De har

ofta karaktären antingen av förklaring eller förtydligande. Det finns också mer

allmänna kommentarer om kommunen.

Några exempel på de senare är:

e "/ en kommun av A:s storlek, utan egentlig 'tätort', är frågor i denna typ av

enkäter svåra att besvara".

e "Förbifarten om V... stad är en snabbare lösning och prioriteras i vägplanen.

Arbetet har startats hösten 93".

e "Enligt tradition i E... kommun är kommunen väghållare för några få vägar.

Väghållaransvaret ligger på vägföreningar" (jfr avsnitt 3.2 ovan).

e "Viägansvaret i kommunen är utlagt på vägföreningar".

e "Ingen kommunal väghållning. Vägverket, vägföreningar eller samfälligheter

sköter vägarna".

e "Ny bussterminal planeras".

e "Ny trafikplan är på remiss".

Av lite annan karaktär är kommentarer om ekonomi eller organisation:

e "Samhällsplanerare bygger ofta in fel och brister. Trafikteknikerna ställs

sedan införfullbordatfaktum ".

e "Ändrad nämndorganisation. Trafiknämndens avskaffande medför att

trafikfrågor hamnar i det allmänna som rör gator och vägar".

e "Mer pengar behövsför att upprätthålla nuvarande standard".

e "Det är oacceptabelt att minskade resurser för drift och underhåll samt en

alltmerförsämrad trafikmoral skall öka riskerna i trafiken".

e "Anslagen till kollektivtrafiken torde minska".

Den vanligaste kommentaren är förklaringar (ibland ovanliga) till utveckling-

en/svaret:

e "En viss försämring har skett på grund av 5 % kostnadssänkning från

kommunen 92/93 (vinterväghållning)".

e "Säkerhet m.m. i kollektivtrafik har förbättrats genom utbyggnader av

busshållplatser och pendlarparkeringar".
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"En förbättrad säkerhet ger(!?) nästan alltid även förbättringar när det gäller

framkomlighet och tillgänglighet".

"V... central delar harförbättrats när väg XXflyttades till förbifart".

"Framkomligheten för bilister har ökat beroende av att RV XX och YY inte

längre går genom centrala V... ".

"Väg XX har byggts utanförfyra av kommunens tätorter vilket haft stor positiv

betydelse för trafiken även på det lokala gatunätet".

"Nya förbifarter utbyggda samt förbättringar av huvudvägarna inom

samhällena ".

"Med "försämring" av bilisters framkomlighet menas här att gatorna under 90-

talet i högre utsträckning kommer att förses med förträngningar, refuger,

farthinder etc på grund av allt sämre efterlevnad av trafikregler (hastigheter)".

"Bättre framkomlighet på grund av minskad trafik sedan 1989".

"Bättre framkomlighet för buss på grund av framkomlighetsförbättrande

åtgärder".

"Minskning av trafikskador på grund av trafikminskning och färre unga

förare".

"Förbättrad miljö på grund av trafikminskning, renare bilar, gynnsam

väderlek".

"U... snabba expansion har medfört kännbara biltrafikproblem

(luftföroreningar och trafiksäkerhet) i centrum ".

"Sämre trafiksäkerhetför GC på grund av mindre personal, pengar".

"Tomgångskörning är ett relativt stort problem ".

"Åtgärderför att minska biltrafiken i centrum har vidtagits 1992".

Några kommentarer slutligen har närmast karaktär av förtydliganden:

"Säkerhetsförbättringen gällerfrämst K... tätort".

"Förbättring i centrum. I övrigt troligen oförändrat".

"Via vår rapportering vet vi numera att flertalet personskador i trafiken

inträffar under "första" tiden efter snöväder och halt väglag".
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5 Olika trafikaspekters vikt

Det fanns en tilläggsfråga till frågan om trafikaspekter. I den ombads den svarande

ange "vilken aspekt av trafiken ... man bör ta störst hänsyn till i arbetet med gator

och trafik".

Från 238 kommuner (90 % av de svarande kommuner) fanns åsikter om detta. I en

del fall var svaren mångordiga och i andra fall hade den svarande angett mer än en

aspekt eller företeelse. I bilaga 4 återges ordagranna svar, utom de mycket långa.

Dessa har kortats ned.

5.1 Åsikter om vilken trafikaspekt man bör ta störst hän-

syn till

Efter strukturering av svaren visade det sig att 151 kommuner hade angett en enda

aspekt eller företeelse, 76 hade angett två aspekter och 11 hade beskrivit tre eller

fler. Många svar pekade ut en trafikantgrupp i stället för en trafikaspekt.

Uppställningen nedan visar hur många som hade angett en viss aspekt, trafikant-

grupp eller annan företeelse som viktigast.

Tabell 5.1 Viktigaste trafikaspekt: rangordning efter svarsfrekvens.

Antal Företeelse eller aspekt

110 Säkerhet /Trafiksäkerhet

50 Säkerhet /Trafiksäkerhet, oskyddade trafikanter

27 Oskyddade trafikanter

26 Framkomlighet

35 Miljö

12 Separering, bil - oskyddade

9 Miljö, avgaser och/eller buller

9 Trygghet

8 Trygghet, oskyddade trafikanter

7 Hastighet, hastighetsdämpning, hastighetsreglering

6 Tillgänglighet (därav 1 för oskyddade trafikanter och 1 för

parkering)

5 Framkomlighet, övrigt (också uttryckt som "ej minskad

framkomlighet för någon kategori)

5 Säkerhet, övrigt (lokalgator, huvudgator, kollektivtrafik,

vägarbetare)

4 Framkomlighet, oskyddade trafikanter

4 Kollektivtrafik

3 Handikappade

3 Samspel bil - oskyddade

2 Trafikantbeteende

2 Trafikreglering

2 Bilar

319

Det helt dominerande svaret var trafiksäkerhet. Ungefär hälften av svaren rörde på

något sätt säkerhet. De allra flesta - 110 st- hade bara skrivit trafiksäkerhet,
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säkerhet, säkerhet för alla trafikanter osv. Ytterligare 50 hade speciellt markerat

säkerhet för oskyddade trafikanter som den viktigaste aspekten.

I stället för en trafikaspekt hade 27 lämnat svaret "oskyddade trafikanter" utan

närmare specifikation. Man kan spekulera i om inte även de flesta av dessa svar

berör säkerhet. Detsamma gäller svar som "separering, bil - oskyddade" (12 svar)

och hastighet/sdämpning/ (7 svar), där säkerhet impliceras.

Bland resterande svar var miljö respektive framkomlighet de som oftast förekom

(även om antalet var litet jämfört med "säkerhetssvaren'').

Trygghet var också ett svar som förekom relativt ofta.

Enstaka svarande hade angett andra företeelser, aspekter eller svarat på ett sätt

som var svårt att inordna i strukturen ovan. För fullständighetens skull visar listan

nedan dessa 17 övriga svar.

Tabell 5.2 Enstaka svar avseende viktigaste trafikaspekt.

- beläggningsunderhåll

- avleda tung trafik

- drift och underhåll

- differentiering av slag och funktion (?)

- funktion

- färre regler - högre trafikmedvetande

- hänsyn till alla parter

- informationsproblemet

- minimering av åtgärders störning

- vinterväghållning för oskyddade trafikanter

- trafikmiljön

- kontinuitet i utformningen

- kostnader

- minskat resande genom bättre boendeplanering

- människan ska komma före den fysiska miljön

- regelövervakning

- säkerhetsmedvetandet hos trafikanter

När de mest frekventa svarstyperna delas upp efter kommunens geografiska läge -

norra(N), mellersta(M) respektive södra($S) Sverige - erhålles följande bild.
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Tabell 5.3 Viktigaste trafikaspekt: rangordning efter svarsfrekvens. Uppdel-

ning efter kommunens geografiska läge.

Antal svar

N M S Företeelse eller aspekt

30 46 34 Säkerhet /Trafiksäkerhet

11 35 14 Säkerhet /Trafiksäkerhet, oskyddade trafikanter

9 12 6 Oskyddade trafikanter

7 10 9 Framkomlighet

4 13 08 Miljö

3 9 Separering, bil - oskyddade

2 3 4 Miljö, avgaser och/eller buller

2 5 2 Trygghet

1 2 5 Trygghet, oskyddade trafikanter

2 3 2 Hastighet, hastighetsdämpning, hastighetsreglering

4 - 2 Tillgänglighet (därav 1 för oskyddade trafikanter

och 1 för parkering)

1 3 1 Framkomlighet, övrigt (också uttryckt som "ej

minskad framkomlighet för någon kategori)

1 3 1 Säkerhet, övrigt (lokalgator, huvudgator,

kollektivtrafik, vägarbetare)

L 1 2 Framkomlighet, oskyddade trafikanter

1 2 1 Kollektivtrafik

1 2 - Handikappade

2 1 - Samspel bil - oskyddade

1 1 - Trafikantbeteende

1 1 - Trafikreglering

2 - - Bilar

86 142 91

4 9 5 Övriga svar

90 151 96

Några uppseendeväckande skillnader mellan regioner finns inte i listan ovan. Det

kan dock noteras att:

e Miljö anses vara något mer viktigt i södra och mellersta Sverige.

e Separering bil-oskyddade och dito samspel nämns inte alls av regioner i södra

Sverige.

e Trygghet nämns mer sällan av kommuner i norr.

Svarsfördelningen vid uppdelning efter kommunstorlek visas i listan nedan. L

betyder liten kommun, MM mindre mellanstorlek, SM större mellanstorlek och S

anger "stor" kommun (se avsnitt 3.4).

VTI meddelande 776



16

Tabell 5.4 Viktigaste trafikaspekt: rangordning efter svarsfrekvens. Uppdel-

ning efter kommunstorlek.

Antal svar

L MM SM S Företeelse eller aspekt

44 25 29 12 Säkerhet /Trafiksäkerhet

14 20 12 4 Säkerhet /Trafiksäkerhet, oskyddade trafikanter

18 4 5 - Oskyddade trafikanter

9 6 4 Framkomlighet

7 3 Miljö

2 - Separering, bil - oskyddade

1 Miljö, avgaser och/eller buller

Trygghet

- Trygghet, oskyddade trafikanter

Hastighet, hastighetsdämpning, hastighets-

reglering

2 - 3 1 Tillgänglighet (därav 1 för oskyddade

trafikanter och 1 för parkering)

1 1 3 - Framkomlighet, övrigt (också uttryckt som "ej

minskad framkomlighet för någon kategori)

3 1 - 1 Säkerhet, övrigt (lokalgator, huvudgator,

kollektivtrafik, vägarbetare)
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3 1 - - Framkomlighet, oskyddade trafikanter

3 1 - - Kollektivtrafik

2 - 1 Handikappade

- 1 1 1 Samspel bil - oskyddade

- 1 - 1 Trafikantbeteende

2 - - - Trafikreglering

1 - 1 - Bilar

5 4 6 2 Övriga svar

Kommunstorleken tycks ha en viss betydelse för vilka trafikaspekter som anses

viktigast. Helt dominerande är givetvis säkerheten, men:

e ] de största kommunerna får säkerheten relativt sett en ännu mer framträdande

position.

e Trygghet nämns betydligt oftare av små kommuner.

e Oskyddade trafikanter och hastighetsfrågor nämns också oftare av mindre

kommuner.

5.2 Kommentarer till frågan om viktigaste trafikaspekt

Det fanns kommentarer från ett 20-tal kommuner dels till själva frågan om

viktigaste trafikaspekt, dels till det lämnade svaret. De redovisas ordagrant nedan.

Några kommentarer, som också kan ses som svar var:

e "Man kan inte välja en enda aspekt. Ibland är det säkerhet, ibland

framkomlighet, ibland miljö".
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e "Självklart finns det ett samspel mellan de olika aspekterna; i rimliga

proportioner ".

e "Omöjlig fråga på grund av endast ett alternativ. Olika aspekter gäller

exempelvis bostadsområden, industriområden, fritidsområden, skolområden

osv. "

e "Samtliga ovanstående aspekter bör vara vägledande ".

Olika former av förtydliganden som förekom var:

e "Självklart är trafiksäkerheten en mycket viktig del av en trafikanläggnings

funktion ".

"Trots miljöfaktorernas kända vikt innebär enskilda olyckor så stort lidande

att dessa bör studeras särskilt".

e "Jämn standard. Hellre något lägre genomgående standard på en led än

omväxlande bra och dåliga avsnitt".

e "Särskilt oskyddade trafikanters säkerhet med hänsyn till bilisternas

framfart/beteende ".

e "Vid studie av sjukhusrapporterade olyckor har konstaterats att oskyddade

trafikanter är särskilt utsatta".

e "Separering av oskyddade trafikanter från biltrafik, genom utbyggnad av GC-

vägar".

e "Viktigt bygga ut GC-nätet. I synnerhet till skolor".

e "Mål i S... trafikplan bilagd".

e "Utvecklingen tenderar att gå mot allt knappare resurserför arbetet med gator

och trafik, vilket mot slutet av 90-talet kommer att menligt påverka

framkomligheten, tillgängligheten och säkerheten i trafiken".

e "Miljöaspekterna tycks tyvärr skymmas av rådande ekonomiska kris helt".

e "Höjd säkerhet och framkomlighet innebär i de flesta fall också bättre miljö

beträffande avgaser".

Förslag, mer eller mindre specifika, fanns också bland kommentarerna:

e "Framkomlighet för bilar måste begränsas så att oskyddade trafikanter blir

dimensionerande med avseende på säkerhet".

e "Studier i trafikplanearbete visar att alternativa vägar förbi centrala X måste

tillskapas för att problemen ska minska. Ett rent teoretiskt alternativ är härda

biltrafikrestriktioner kombinerade med en kraftig kollektivtrafiksatsning.

Biltrafikrestriktioner i X är orealistiska på grund av brist på alternativvägar ".

e "Om trafiksäkerheten ska förbättras krävs genhet och god framkomlighet för

GC-trafikanterna ".

I en del fall hade kommentaren karaktär av en fråga rörande kunskapsbehov:

e "Vad jag vill komma åt är det faktum att människans hjärna har förmåga att

'förlåta' och kompensera den mest 'vidriga' fysiska trafikmiljö som finns.

Ordet kompensera kan också bytas ut mot korrigera. Kärnfrågan är hur vi

"kommer åt" människan/trafikanten ".
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e "Vi har ett underhållsberg som förr eller senare måste åtgärdas. Hur klara

framkomligheten när "hela stan ska "'?"

e "Allt fler vägar förs över till enskild väghållare. Risk för tappad kontroll av

användning av vägmärken, bulor, vägmärkesraseri".

En del andra kommentarer var närmast normativa:

e "Färre vägmärken. Enklare attförstå innebörden (t.ex. P-skyltarna) ".

e "Man bör arbeta mer med att höja trafikmoralen hos alla trafikanslag ".

e "Trafikmoralen hosfotgängare och cyklister måste höjas".

Slutligen fanns det några få som närmast kan benämnas ställningstaganden av

strategisk art:

e "Du har köpt en fastighet med biltrafik utanför knuten - acceptera detta!

Eller?"

e "Användarna har ofta andra krav på gatunätet än vad förutsättningarna

anger. Till exempel att småbarn ska leka på gatan, trots annan planering. GC-

tunnlar, cykelbanor måste ses som ett erbjudande till trafikanten, som själv

måste bidra med uppmärksamhet, vägval, efterlevnad".
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6 Kunskapsbehov inom området väghållning och

trafik i tätort

Frågan om kunskapsbehov (enkätformulärets sida 2, se bilaga 1) var öppen.

Frågetexten informerade om att avsikten var att få underlag för forskning och att

svaret kunde beröra någon av trafikaspekterna i enkätens första fråga, men också

att det kunde röra något allmänt eller specifikt problem. Vidare markerades att

"väghållning och trafik i tätort" var det intressanta.

I drygt 70 % (193 st) av enkätsvaren fanns synpunkter på kunskapsbehov. Denna

svarsandel varierade mycket lite med region. Däremot hade kommunstorleken en

stor betydelse: ju större kommun desto större andel med synpunkter.

Tabell 6.1 Antal enkätsvar, dels totalt, dels med svar på frågan om kunskaps-

behov. Uppdelat efter kommunstorlek.

Svar på frågan

Kommunens Totalt antal om kunskapsbehov

invånarantal enkätsvar Antal Procent

x 16000 120 7 2 60 %

16000-30999 68 4 8 71 %

31000-70999 55 51 93 %

> 71000 22 23 100 %

Totalt 265 193 73 %

Frågans öppna karaktär medförde ostrukturerade svar. De ursprungliga svars-

formuleringarna redovisas i bilaga 5, där dock svar längre än 500 tecken har

kortats ned. För sammanställningen var det nödvändigt att strukturera och

kategorisera svaren.

Det finns många sätt att gruppera svaren på. Man kan tänka sig indelningar efter

platstyp, åtgärdstyp, trafikantgrupp osv. Många svar var emellertid för allmänna

för att kunna kategoriseras med en sådan indelning. I stället valdes en indelning i

två nivåer. En övergripande som försökte fånga in den förmodade utgångspunkten

för svaret. En mer detaljerad baserad på "nyckelordet" i svaret. Med det menas

specifika termer som avser åtgärdsområde, trafikantgrupp, problemtyp, platstyp

eller liknande.

Efter några genomläsningar av de ursprungliga formuleringarna i råmaterialet (se

bilaga 5) framgick det att tre huvudsakliga ugångspunkter för respondenternas svar

kunde förknippas med:

e Trafikaspekterna i fråga 1. Åtskilliga svar bestod bara av ett ord -en

trafikaspekt eller en trafikantgrupp.

e Något specifikt eller allmänt trafikproblem, t.ex. hastighetsnivå,

trafikantbeteende. Ofta fanns uttryckt en stark koppling till någon trafikaspekt.

Ibland fanns en fråga om hur man kan komma tillrätta med ett problem.
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* Utförandet eller tillämpningen av någon specifik väghållaråtgärd eller åtgärder

inom en viss väghållardomän. Ofta svar (eller snarare frågor) av typen när-var-

hur en viss åtgärd ska tillämpas.

Resterande, ganska få svar var dels sådana som avsåg tekniska baskunskaper, dels

sådana som berörde organisation-ekonomi-juridik.

Med denna strukturering kunde då i de 193 svaren 327 synpunkter identifieras,

som avsåg trafikaspekter, problem, åtgärder etc. Dessutom fanns 5 svar/kommuner

där respondenten hade skrivit "inget behov" eller liknande. Några av dessa var

kommuner utan egen väghållning (jfr avsnitt 3.2).

I den slutliga huvudindelningen slogs "trafikantaspektsvar" ihop med

"problemsvar". I praktiken låg de svaren nära varandra eller överlappade i viss

mån. Indelningen kom därmed att bestå av följande fyra huvudgrupper:

Tabell 6.2 Fördelning på huvudgrupper av synpunkter på kunskapsbehov.

Antal svar

a: Baskunskaper, grundläggande tekniker 13

b: Organisation, juridik, ekonomi 17

c: Problem, trafikaspekt, trafikantgrupp

(problemorienterade svar) 107

d: Väghållaråtgärd, åtgärdsområde (åtgärdsorienterade

svar) 190

De fyra huvudgrupperna behandlas i de fyra följande avsnitten. Redovisningen

görs huvudsakligen för hela materialet. I de fall då uppenbara skillnader

konstaterats beträffande svarens inriktning, mellan geografiska regioner eller

kommuner av olika storlek, nämns detta särskilt.

Avsikten har varit att så långt som möjligt "låta svaren tala". Därför citeras hela

svar eller formuleringar och strävan har varit att ha en neutral sammanbindande

text med få kommentarer.

Indelningen är, som sagt, bara en av många möjliga. Många företeelser går "tvärs"

grupperna. Det syns av det index till kapitel 6, som finns efter rapportens

huvudtext. Där listas termer och uttryck som förekommer i kapitlet med

hänvisning till avsnitt. Genom indexet finns det möjlighet att se vad

respondenterna skrivit om företeelser som inte passat i indelningen, t.ex. barn,

äldre i trafiken, olycksrapportering, polis, utformning osv.
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Det tycks inte användas någon stringent terminologi bland kommunala tjänstemän

som sysslar med trafikfrågor. Därför finns många synonymer bland indexorden

och även felaktiga beteckningar - texten består ju av många citat.

6.1 Behov av baskunskaper och grundtekniker - 13 svar

Från åtta små eller medelstora kommuner fanns synpunkter som måste

kategoriseras som behov av grundläggande allmän kunskap eller teknik inom

områden som:

trafiksignaler

projektering, gatuutformning

trafikplanering, detaljplanearbete

vägkonstruktion.

Några citat:

e "Kunskaper i trafikplanering och gatuutformning ..."

e "Projektering och utredning allmänt."

e "Det förefaller idag omöjligt att få folk som kan konstruera, rita gator och

vägar. Uppenbart en miss i utbildningen det senaste årtiondet."

e ".. signalteknik ...."

e "Vägars bärighet, dränering och utformning."

Den sista utsagan och kanske också den näst sista kunde naturligtvis ha placerats i

grupp d), avsnitt 6.4, nedan. Motivet till att placera dem här var det allmänna i

svaret. Mer preciserade synpunkter, t.ex. "engelsk signalväxling", har placerats i

grupp d).

6.2 Organisation, ekonomi och juridik - 17 svar

En förhållandevis liten andel svar (från 15 kommuner i hela landet och av olika

storlek) avsåg områden som:

e ckonomi, finansiering, finansieringsformer

e juridik av typen tolkning av bestämmelser, klarläggande av reglers innebörd

e organisation, beställarrollen, vägsamfälligheter.

Beträffande ekonomi och finansiering pekas på en del grundläggande

förutsättningar som "att tillräckliga anslag för vägunderhåll och belysning

erhålles". Vidare påpekas att "enskilda väghållare (vägföreningar,

vägsamfälligheter, byar) inte kan lyfta av momsen på fakturerade kostnader, vilket

kommunen kan". Ändrade momsregler skulle kunna ge mer resurser för

väghållaruppgiften i kommuner med många vägföreningar och samfälligheter. En

annan svarande anser att "vägtalen måste höjas" i kommuner där en vägförening

är väghållare.
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Andra pekar på behovet av "en bra metod att finna en rejäl intäktssida för

kommunala väghållare" och att "Det viktigaste är att vi får finansieringsfrågorna

lösta. Någon form av avgiftsfinansiering är nödvändig". I ett svar pekas på

"orimligheten av att delar av kommunaltekniken (t.ex. gata, trafik, park) beror

helt av skattefinansierade anslag", medan "andra delar (t.ex. VA-verk, elverk) kan

i stort sett leva utan anslag. De finansieras av avgifterfrån konsumenterna."

Man önskar "mer material som visar konsekvenserna av nedskärningar inom

gatu- och trafikområdet, t.ex. anslagsminskningar om 10 %, 20 %, 30 %. Vad får

de för konsekvenser?"

Beträffande juridik pekas på att det behövs "översyn av lagstiftningen avseende

reklamskyltar och växtlighet inom vägområdet. Nuvarande regler är oklara och

onödigt byråkratiska." Vidare efterlyses information om "betydelsen, innebörden

av befintliga trafikskyltar"(?). En juridisk översyn önskas så att det räcker med

färre skyltar (vägmärken). En svarande vill "fastställa betydelsen av

väglinjemarkering juridiskt".

När det gäller organisationsfrågor återkommer en del spörsmål om

vägföreningar. Man vill "få belyst ... hur stora vägföreningar fungerar". Vidare

önskar man information om "kommunens nya roll som beställare med avseende på

väghållning" och material om "driftentreprenader" och uppföljning av sådana.

Slutligen ska nämnas att ett svar nämner att man vill "få ta del av

försöksverksamhet i andra likvärdiga kommuner", vilket måste tolkas som en

önskan om ökat informationsutbyte. En annan svarande, bland de som inte ser

något ytterligare kunskapsbehov, anger att Kommunförbundets skrift "Aktuellt om

gator och trafik" ger tillräcklig information.

6.3 Kunskapsbehov för trafikproblem, -aspekter och trafi-

kantgrupper - 107 svar

Närmare 80 kommuner lämnade 107 svar (efter strukturering) eller synpunkter på

kunskapsbehov, som kunde kategoriseras som problemorienterade. Många svar

bestod av ett ord - en trafikaspekt eller en trafikantkategori. En enkel indelning

gav följande fördelning:
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Tabell 6.3 Problemorienterade synpukter på kunskapsbehov. Enkel grov-

indelning.

Problem, trafikaspekt, trafikantkategori osv Antal svar

Trafiksäkerhet (ibland med trygghet) 24

Trafikantbeteende, regelöverträdelser, "trafikmoral" 15

Oskyddade trafikanter, ensamma eller i konflikt med bil 14

Miljö, buller, avgaser 9

Tillgänglighet 6

Framkomlighet 5

Hastighet, hastighetsnivå 5

Samspelet mellan trafikantkategorier 4

Centrumproblem 4

Övrigt: 21

- Genomfartstrafik, - Kollektivtrafik, - Olyckor,

- Parkering, - Trafikantkunskap - Önskemål från

allmänheten, - Villaområdestrafik, - Estetik,

- Skyltning, - Resvanor - Minskande personbilsstorlek,

- Regelverken konserverar, - Äldre i trafiken

Totalt 107

Det måste understrykas att indelningen ovan inte är den enda tänkbara. En svaghet

är att kategorierna i en del fall ligger nära, eller t.o.m. överlappar, varandra. Vid

detaljstudium av svaren framgår det kanske tydligast för kategorier som trafikant-

beteende, hastighet och trafikregler, trafikmoral eller oskyddade trafikanter,

samspel mellan trafikantkategorier och konflikter bil-oskyddade.

Indelningens syfte är enbart att utgöra en ram för presentation av svaren. Det är

inte fråga om någon diskussion. Strävan har i stället varit att genom citat låta

svaren beskriva kunskapsbehovet. I vad mån svaren i de olika grupperna går in i

varandra framgår av den detaljerade redovisningen nedan.

6.3.1 Trafiksäkerhet - 24 svar

Elva svar bestod enbart av ordet: "trafiksäkerhet"/"säkerhet", inklusive två med

allmänna tillägg ("... för alla trafikanter" respektive "... i trafiken"). Andra svar av

samma kategori var "säkerhetsfrågor" samt "säkerhet och trygghet". Det fanns 14

korta svar som uppgav trafiksäkerhet som ett angeläget kunskapsbehov.

Åtta svar markerade att "trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter" var det

intressanta. Ett av dessa markerade särskilt cyklisters säkerhet i tätortsmiljö.

Ytterligare ett näraliggande var "säkerheten där olika trafikanters färdväg

korsas".

De två resterande svaren var: "trafiksäkerhet ... med betoning på drift och

underhåll" samt " ... trafiksäkerheten (inte minst på riksväg XX i direkt anslutning

till våra samhällen) ges hög prioritet".
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6.3.2 Trafikantbeteende, regelöverträdelser, "trafikmoral" - 15 svar

Under denna rubrik har samlats åsikter om kunskapsbehov som rör beteende - i

huvudsak överträdelser av regler - av främst bilister. Ett par citat klargör vad det

handlar om:

e "Varför trafikanternas beteende blivit sådant att hänsyn inte tas till signaler,

förbud, varningsskyltar, barn och andra oskyddade trafikanter? Hur kan detta

beteende förändras till det bättre?"

e "Ta reda på varför folk (bilister) inte använder blinkers när de ska svänga,

varför de inte intar beredskapsställning inför en besvärlig korsning i centrum,

varför de inte iakttar högerregeln m.m. samt forska i vad vi kan göra åt det.

Poliser och straff hjälperju inte."

Det fanns ytterligare 6 svar med variationer på detta tema. Från kortfattade som

"Trafikmoralen är mycket dålig" eller "Bilister kör på cykelvägar" till utsagor som

försöker ge förklaringar till beteende som "... kan eventuellt bero på den minimala

övervakningen" eller som ser det hela som ett problem som rör attityder.

Ytterligare andra svar anvisar tänkbara lösningar - "Höja bilförares kunskapsnivå

så att de lär sig följa trafikregler och skyltar" - eller ser en given lösning och

frågar "Hur ökar vi trafikantens riskmedvetande och därmed hans motivation för

attfölja gällande regler och föreskrifter?".

En svarande angav kunskapsbehovet trafikantbeteende med motiveringen att "...

vägverket har poängterat" det. Slutligen fanns det ett svar som ville ha mer

"Kunskap om oskyddade trafikanters beteende".

Det bör nämnas att det med något undantag endast var kommuner i södra eller

mellersta Sverige som önskade sig bättre kunskap om problem som rör

trafikantbeteende.

6.3.3 Oskyddade trafikanter, ensamma eller i konflikt med bil - 14

svar

I den första kategorin under denna rubrik var svaren av typ "gångtrafik",

"cykeltrafik", "kunskaper om oskyddade trafikanter", "trafiksituationen för de

oskyddade trafikantgrupperna", "oskyddade trafikanters roll i trafiken" etc.

Endast ett par svar indikerade trafiksäkerhet; dels "oskyddade, singelolyckor", dels

"'... ett problem är mopedens roll i trafiken (på en GC-väg eller inte)". Den sista

problemställningen ligger mellan denna första kategori och den andra nedan, som

omfattar konflikten oskyddade-motorfordon.

I den andra kategorin, som omfattade ungefär lika många svar, indikerades

trafiksäkerhetsaspekten genom att svaren tog upp konflikten mellan bilar och

oskyddade:

e "Konflikten barn-bilar i villaområden."

e "ÖOskyddade trafikanter kontra bil."
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e "Förhållandet mellan biltrafiken och gång- och cykeltrafiken."

e "Konflikten fotgängare/cyklister - bilister i korsningspunkter."

e "Öskyddade i konflikt med motorfordon."

Slutligen det mest artikulerade svaret under denna rubrik, som tar upp konflikten

på ett mer övergripande plan. Ett svar som markerar den motsättning som finns

mellan trafiksäkerhet och framkomlighet, men som inte (indirekt) kunde påvisas

genom svaren på frågan om förändringar av trafikaspekter (avsnitt 4.2).

e "Att ökad trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister måste gå ut över

bilisternas framkomlighet och tillgänglighet i ett budgetläge med minskade

anslag."

Svaret kunde också ha placerats under avsnitt 6.2 (ekonomi) ovan, men

bedömningen gjordes att betoningen låg på motsättningen mellan oskyddade och .

bilister.

Dessa 14 svar, som berörde oskyddade trafikanter, kom med ett undantag från

södra eller mellersta Sverige. Svaret oskyddade trafikanter utan angivande av

konflikt med bil kom uteslutande från södra Sverige. Samtliga svar var från

medelstora eller stora kommuner.

6.3.4 Miljö, buller, avgaser - 9 svar

De flesta svar med denna trafikaspekt var kortfattade: "miljö", "miljöfrågor",

"avgaser och buller".

I ett svar efterfrågas dels "Riskvärden och kunskaper om vägtrafikbuller i ???

miljö", dels "... gränsvärden för kolväten m.m.". I ett annat vill man veta mer om

"Trafikens miljöpåverkan - idag och om 10-15 år, med hänsyn till motorernas

utveckling".

Slutligen fanns ett svar med en inte närmare preciserad koppling mellan "miljö

och drift och underhåll".

Miljösvar fanns från kommuner av alla storlekar i norra eller mellersta Sverige.

Ingen kommun i södra Sverige hade tagit upp miljöaspekten.

6.3.5 Tillgänglighet - 6 svar

De sex synpunkterna på tillgänglighet - de flesta från små kommuner - åtföljdes

av två typer av specifikationer, lika fördelade. Den ena typen kan exemplifieras

med "Tillgänglighet, transportmöjligheter för fotgängare och cyklister.", den

andra med "Tillgänglighetför varutransporter."

Man efterlyser alltså mer kunskap om tillgänglighet för dels oskyddade trafikanter,

dels transporter. För det senare fanns också ett mer utförligt och detaljerat

memento:
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e "Jbland förutsätts transporter med mindre lastbilar. I verkligheten sker

utkörning med samma långtradare som fraktat till orten. Omlastning är inte

realistiskt. Därför måste även "stora" bilar, långtradare, kunna nå "små"

varuintag."

6.3.6 Framkomlighet - 5 svar

Fem svar framhöll framkomlighet som ett angeläget kunskapsområde. Av dessa

gav bara två någon ytterligare ledning eller precisering. De löd:

e "Framkomlighet och parkering i närhet till målpunkt."

e "Vi har ett bra grepp om säkerhet och miljö, men mycket dåligt om

framkomlighet. Här bordefältmätningar göras, men det kräver stora resurser."

Det första av citaten har närmast en anstrykning av att den svarande kanske avser

tillgänglighet. Möjligen är begreppet framkomlighet inte helt välkänt i kommuner

med begränsad trafikteknisk kunskap.

6.3.7 Hastighet - 5 svar

Endast 5 svar kan tyckas lite och det beror delvis på den gjorda indelningen. En

del synpunkter, som delvis berörde hastigheter, har behandlats ovan under främst

"Trafikantbeteende". Ett svar som "Kommunernas största problem är hastighets-

överträdelser" kunde också ha placerats i den gruppen. Placeringen här motiveras

med preciseringen av just hastighet.

De övriga svaren handlade också om "för höga" hastigheter; i bostadsområden och

allmänt i tätort samt på 50-gator. Det sistnämnda kanske bör citeras. Det kan vara

ett uttryck för en ganska vanlig undran. Det lyder:

e "Hur påverkas säkerheten av "lite" för höga hastigheter? Till exempel

medelhastigheten ca 55 km/h på skyltade 50-gator."

Fem svar är för lite för att dra slutsatser, men det kan noteras att samtliga kom från

små eller medelkommuner i norra eller södra Sverige. Inget från mellersta, som är

regionen med flest kommuner och flest svar.

6.3.8 Samspelet mellan trafikantkategorier - 4 svar

Denna undergrupp hör kanske på något sätt ihop med konflikter mellan oskyddade

och motorfordon (avsnitt 6.3.3 ovan). En skillnad är att svaren i det tidigare

avsnittet betonade det negativa, konflikten, medan ordet samspel har en positiv

nyans eller konnotation. En annan skillnad är att svaren här inte så tydligt pekar ut

de två grupperna bilister respektive oskyddade.

De fyra svaren uttryckte kunskapsbehovet på följande sätt:

e "Samspelet mellan olika trafikantgrupper - utbildningsnivåer -fysisk miljö

m.m. "
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e "Kunskap om samspelet mellan oskyddade trafikanter och biltrafik."

e "Information om samspelet mellan olika kategorier trafikanter."

e "Sambandet(?) mellan olika trafikgrupper inom gaturummet."

6.3.9 Centrumproblem - 4 svar

Några svar pekade på behovet av kunskap för trafikplanering av en orts centrala

delar eller på olika typer av problem relaterade till centrumtrafik.

e "Centrumkärnans trafikförsörjning jämte miljö och tillgänglighet bör

vidarestuderas."

e "Attitydförändring hos affärsmännen. Biltrafiken behövs inte i centrum. Handel

kan fungera ändå."

e "Framkomlighets-, säkerhets- och korsningsproblem för cyklister i gammal

stadsmiljö."

e "I en gammal stadskärna med många boende, hur anpassar man trafiken till X -

(=sevärdhet). Detta gäller P-frågor, tillgänglighet, allmänna kommunikationer

m.m. Konfliktrisker?"

6.3.10 Övrigt - 21 svar

De resterande åsikterna om kunskapsbehov för olika typer av trafikproblem var av

vitt skilda slag och i en del fall svåra att kategorisera (t.ex. "estetik", "fysisk

miljö "'). Vissa tangerade områden som berörts i tidigare avsnitt.

Genomfartstrafik berördes i ett par svar. Man vill bland annat få belyst

"nackdelarna med att hårt trafikerade vägar går genom tätorter".

I ett svar anser man att "Kollektivtrafikens villkor bör vidarestuderas". Från en

annan kommun anförs att "... tillgängligheten till en bra kollektivtrafik (hög

nettopendling) .... ges hög prioritet".

Bristerna i olycksrapporteringen nämns av några. Det behövs en "förbättrad

rapportering av olyckor" för att "... minska mörkertalet". Det gäller att "få fram

verklig olycksstatistik (minst alla personskador) och kunna använda den på ett bra

sätt i planeringen". Vidare pekas på behovet av ett "samordnat datasystem för

trafikolyckor (polisrapporterade + sjukhus + försäkringsbolag)".

Planeringsaspekten kommer också till uttryck i tankar om "konsekvenser av

mindre personbilsstorlek". Kan det på sikt leda till "smalare körfält, fler P-

platser?". För planeringsändamål vill man också veta mer både "allmänt och

speciellt om resvanor", genom utveckling av "... FOB eller motsvarande".

Parkering finns nämnt i samband med en del tidigare synpunkter. I ett ytterligare

svar vill man "belysa parkeringens ekonomiska betydelse för affärsverksamheter".

Flera har berört trafik i villaområden och de önskemål från allmänheten som

framförs om lösningar. I ett lite längre svar uttrycks detta behov som:
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e "Att komma tillrätta med alla önskemål från allmänheten om bl.a. gupp på

bostadsgator. Problemet är för det mesta att trafiken är så ringa under dagen

att små barn släpps ut och får leka på gatorna. Någon eller några bilister kör

förfort vissa tider."

I andra svar uttrycks detta som "Många ringer och vill ha vägbulor eller andra

hinder" eller "Vad kan man göra med trafiken i villaområden? De flesta tycker att

50 km/h ärför högt".

Beteendevetenskapliga aspekter finns det några uttryck för, t.ex. i det

mångfacetterade svaret att "de höga hastigheterna i kombination med skyltningen

av alla föreskrifter" är "omöjligt att hantera för bilister från annan ort". I den

utsagan finns, om man så vill, problem som hastighetsnivå, skyltar,

skyltutformning, legala krav, information, synbarhet, mänsklig kapacitet osv.

Området äldre i trafiken berörs också: "Forska i varför människor inte märker :

att deras syn, hörsel och reaktioner försämras!" Andra ser det mest väsentliga i

"trafikanternas utbildning - kunskap".

Slutligen en synpunkt som också kunde ha placerats i nästa huvudavsnitt, som till

stor del handlar om väghållaråtgärdernas när-var-hur. I citatet sägs att:

e "Det finns en tröghet och rädsla för okonventionella lösningar på

trafikproblem. Man är alltför uppbunden av regelverken."

6.4 Kunskapsbehovet för väghållaråtgärder och åtgärds-

områden - 190 svar

De flesta enkätsvar om kunskapsbehov handlade om väghållaråtgärder - antingen

specifika eller hela åtgärdsområden. Vanliga frågeställningar var vad man ska

göra i en viss otillfredsställande situation, hur en viss åtgärd ska utföras och vad

den i så fall får för effekt. Det förekom också osäkerhet om när, i vilken situation,

en viss åtgärd ska tillgripas. Slutligen fanns det önskemål om alternativ, helst

billigare och mer effektiva, till åtgärder med liten effekt.

Från 125 kommuner fanns det åtgärdsorienterade svar, som till övervägande delen

berörde väghållaruppgiften. Det fanns också några mer allmänna åtgärdssvar som

handlade om information, trafikantbeteende och regler. Efter strukturering av

svaren kunde nästan 200 olika synpunkter eller utsagor identifieras. För att få

överblick över materialet gjordes en grov indelning efter olika nivåer eller

områden av väghållaruppgiften:
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Tabell 6.4 Grovindelning av synpunkter på kunskapsbehov beträffande väg-

hållaråtgärder och åtgärdsområden.

Område, uppgift Antal svar

A. Övergrip planering, policy, strategiska frågor 22

B. Detaljplanering, utformning, regler, reglering

och trafiktekniska lösningar 97

C. Drift och underhåll 4 8

D. Informationsåtgärder 23

e190-

Synpunkter som rör dessa områden presenteras i de följande delavsnitten. Det är

oundvikligt med ett visst överlapp eftersom en del synpunkter var diskuterande till

sin karaktär och då inrymde flera vinklingar (jämför indexet efter rapportens

huvudtext).

6.4.1 Kunskapsbehov på övergripande nivå - 22 svar

I detta delavsnitt behandlas frågeställningar av övergripande karaktär. De rör

områden som strategi -och policy vad gäller åtgärder, åtgärders

kostnadseffektivitet, övergripande trafikplanering osv. En del synpunkter tangerar

sådana som berörts i kapitel 5, bland annat åtgärdsekonomi och tra-

fiksäkerhetsåtgärder.

Fyra svar tog upp trafikseparering. Man undrar över "behovet av separering av

trafik i mindre tätorter" och vill ha "anvisningar". Ett par mindre städer med

medeltida stadskärnor pekade på att "ett trångt gatunät försvårar separering av

GC och bilar", bland annat beroende på att det är "ont om P-platser". Den lösning

man tillgripit innebär "bland annat enkelriktningar med tillstånd att färdas mot

påbjuden färdriktning" (för cyklister. Se avsnitt 6.4.2.2). Gemensamt för svaren

var att man också rent allmänt vill veta mer om separering av olika trafikant-

kategorier. Man undrar också över alternativ, när pengar saknas.

Möjligheterna att minska biltrafikarbetet togs upp av 3 respondenter. Man vill

veta mer om "kommunens möjlighet att minska det totala biltrafikarbetet". Kan

det ske genom "påverkan på färdmedelsval"? Framför allt är det i centrum man

vill ha färre bilar, men man pekar på motsättningen mellan detta och handelns

önskemål: "Vad krävs för att minska biltrafiken i tätortscentra med 25 %, men

ändå ha kvar och utveckla handeln?". Man oroar sig för 'företagares inställning"

vid "förändring till bilfria stadskärnor i mindre orter" (jfr 6.3.8 ovan).

Ett teknikorienterat svar tog upp trafikstyrning. Där vill man veta mer om "den

alltmer sofistikerade styrningen av biltrafik med detektorer". Man påpekar att

"nya detektorer behövs, som inte läggs i vägbanan (lägre kostnad)". Här ska

också påpekas att en respondent vill veta mer om "engelsk signalväxling".
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Trafiksäkerhet är angeläget och återkommer i många sammanhang. I 6 svar tog

man upp mer allmänna aspekter av trafiksäkerhetsåtgärder - mest samhällets vinst

av åtgärdskostnaden.

e "Ledande politiker bör få inblick i vad samhället kan tjäna i kronor vid

trafiksäkerhetshöjande åtgärder."

e "Kunskapsläget för våra politiker bör förbättras när det gäller investering i

säkerhet och trygghet. Idag tolkas en investering som en ren utgift för

kommunen, då vinsten i form av mindre antal olyckor och förbättrad boende-

miljö inte syns i rena pengar."

e "Belys ännu mer lättfängat och begripligt de stora förtjänsterna och vinsterna

för samhälle och kommun av ökade trafiksäkerhetssatsningar. "

I ett av svaren påpekades att "det lokala trafiksäkerhetsarbetet" bör "aktiveras och

ges betydligt större ekonomiska resurser ('SAkrare Trafik I vår Kommun')".

Det fanns också svar där man mer allmänt vill få mer kunskap om "Ekonomiska

effekter för kommunen av vidtagna åtgärder". Andra synpunkter på väg-

hållarekonomi lämnades i avsnitt 6.2.

I ett lite svårtolkat svar vill man öka kunskapen "allmänt och speciellt om effekter

av samverkande åtgärders inverkan på systemnivå och vid systemskiften,

nivåskiften".

Återkommande i svar från små kommuner är problemen vad gäller kunskap. När

det gäller trafikplanering sägs t.ex. att "i en liten kommun som vår är det svårt

att administrera trafikplaneringen, att besitta tillräckliga kunskaper, att utforma

beslut rätt osv".

Slutligen några synpunkter som var svåra att placera i någon grupp. I ett vill man

ha hjälp med att "förbättra och kartlägga barnens väg till skolor och lekytor". I ett

annat vill man veta mer om "trafikregleringar i anslutning till bl.a. barn-äldre,

industri-näringsliv-boende-anläggningar". "Hur kombineras framkomlighet och

säkerhet på bästa sätt?" lyder det sista svårplacerade svaret.

6.4.2 Trafiktekniska åtgärder - tillämpning, utformning och effekter -

97 svar

Ett brett spektrum av åtgärder täcks in av rubriken. Det rör sig så gott som

uteslutande om fysiska förändringar av vägmiljön. I svaren är det vissa åtgärder

eller begrepp som återkommer oftare än andra, vilket följande sammanställning

visar.
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Tabell 6.5 Sammanställning av enkätsvar som rörde fysiska åtgärder i väg-

miljön.

Åtgärdsområde eller -typ Antal svar se avsnitt

Hastighetsgräns och hastighetsdämpning 2 6 6 4 . 2 . 1

Cykling och cykelvägar, -banor 19 6 . 4 . 2 . 2

Korsningar 13 6 4 . 2 . 3

Vägmärken och vägmarkeringar 10 6 4 . 2 . 4

Miljöprioriterade vägar, genomfarts och

förbifartsleder 9 . 4 , 2 . 5

Gatuut formning 3 . 4 . 2 . 6

Fysiska trafiksäkerhetsåtgärder, allmänt 3 6 . 4 . 2

Övergångsställen 3 6 . 4 . 2 . 7

Kollektivtrafikanläggningar 2 6 . 4 . 2 .7

Parkering 3 6 . 4 . 2 . 7

Handikappåtgärder 3 6 . 4 . 2 . 7

Bulleråtgärder 3 6 . 4 . 2 . 7

Totalt 97

Det fanns några åtgärdssvar rörande trafiksäkerhet (3 st) som var svåra att

kategorisera efter åtgärd eftersom de handlade allmänt om fysiska trafik-

säkerhetsåtgärder.

De gällde "Hur säkerheten kan förbättras för oskyddade trafikanter". Man vill

skaffa sig "fördjupade kunskaper om praktiska, fysiska lösningar och åtgärderför

att öka trafiksäkerheten". För detta behövs bättre "riktlinjer, rekommendationer

för beslut om trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor, daghem bostadsområden m.m.

Gällande huvud- och lokalgator, hastigheter, trafikmängder".

6.4.2.1 Hastighetsdämpande åtgärder - 26 svar

Hastighetsdämpning i tätort, särskilt i bostadsområden, och hastighetsgränser

engagerar många kommunala tjänstemän. Hastighetsproblemet dyker upp i många

former i enkätsvaren och presenteras inte bara här utan också i avsnitten 6.3.6 och

6.4.2 samt under "Miljöprioritering" och, i viss mån, under "Gatuutformning"

nedan.

Det är mest småkommuner och några mellankommuner som angett ett kunskaps-

behov när det gäller hastighetsfrågor. Ingen stor kommun hade angett det behovet.

Olika typer av fartdämpande åtgärder var det som flest (cirka 15 svar) ville ha

bättre kunskap om. Det gäller i vilka situationer åtgärderna är lämpliga och vad de

får för effekter.

Man vill veta "förutsättningen för införande av hastighetsdämpande åtgärder på

lokalgator, uppsamlingsgator och huvudgator". I ett annat svar uttrycktes detta

som:

e "Begäran om och anordnande av farthinder "ligger i tiden!. Vad har dessa för

effekt i avseende på minska olyckstal. Vilken typ fungerar bäst? Vad och vilka
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222??? bör styra (t.ex. kriterier som skall uppfyllas) för att en åtgärd skall

tillgripas ?"

När det gäller "nyttan av hastighetsdämpande åtgärder av olika slag", så vill man

veta vilka effekterna är "... av olika former av reglering som 30 km/h, gupp",

"vägbulor", "slalomkörning, betongrör med blommor, avsmalningar" m.m. De

senare uttrycken torde avse chikaner av olika slag.

Det är "... miljöpåverkan, hastigheter m.m." man är intresserad av. Trafiksäkerhet

finns underförstått i svaren, men inget av dessa hastighetssvar nämner det explicit.

Flera efterlyste annan utformning, dvs. "fartsänkande åtgärder, som smälter in i

gammaldags miljö" och som "... inte hindrar vägunderhåll, speciellt vintertid". I

ett svar vill man ha "åtgärder för att sänka hastigheten utan att för den skull

hindra framkomligheten". Definitionen av framkomlighet i detta svar är nog inte

den vedertagna utan ligger kanske närmare tillgänglighet?

Det är i bostadsområden man vill använda dessa åtgärder, särskilt "... i

villaområden, i närhet av skolor, daghem ..." och det gäller "... i första hand

befintliga vägar", "bostadsgator", "entrégator" osv. I ett svar vill man dock ha

"hastighetsanpassning på 50- och 70-gator".

Ungefär 10 svar efterlyser andra "hastighetsdämpande åtgärder på gator -

alternativ till 'gupp' och avsmalningar". Flera markerar att det rör sig om alter-

nativ till fysiska åtgärder och fäster förhoppningar vid informationsåtgärder för att

förändra beteende och attityder. Några citat klargör tankegångarna:

e "Hur ska vi hindra fortkörning i bostadsområden utan att bygga dyra fysiska

anläggningar."

e "Hur får man bilister att hålla tillräckligt låg hastighet utan att behöva ta till

olika fysiska åtgärder (attitydförändring)?"

Man vill alltså "påverka allmänheten att sänka hastigheten inom bostads-

områden" och man vill få ut "information om att bostadsgator är ett 'gaturum'

även för andra än bilister. Hastigheten bör vara max 30 km/h."

Sammanfattningsvis vill man alltså ha:

e anvisningar för åtgärder som ger "... bättre hastighetsanpassning i tätort"

särkilt i bostadsområden och vid skolor, daghem och på bostadsgator och

entrégator.

e kunskap om effekterna av olika fartdämpande åtgärder.

e alternativ, "enkla och billiga lösningar för att dämpa hastigheter", helst i form

av icke-fysiska åtgärder som påverkar beteende och attityder hos bilister.

Man konstaterar också att nuvarande lösningar - fysiska åtgärder som gupp,

avsmalningar m.m. - fördyrar drift och underhåll och inte alltid "passar in" i

befintlig miljö.
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6.4.2.2 Cykelvägar och cykelbanor - 19 svar

I kapitel 5 påvisades att oskyddade trafikanter och deras säkerhet anses som

mycket viktigt. Många svar om kunskapsbehov berör också på ett eller annat sätt

denna trafikantkategori. När det gäller åtgärder visas det tydligt i svaren om GC-

vägar och cykling.

Det är endast ett fåtal sydliga kommuner som angett kunskapsbehov vad gäller

cykling och cykelvägar. Svaren domineras helt av norra och mellersta Sverige.

Tre aspekter dominerade svaren om cykelåtgärder. De var utformning av GC-

vägar och -banor, dubbelriktade GC-vägar och cykling tillåten mot enkelriktning.

14 14
I fyra svar sas kortfattat att man vill ha mer kunskap om "GC-vägar", "cykel-

vägar" och "GC-banor, både enkla och dubbelriktade". I ytterligare 6 svar

preciserades att det gällde utformning och/eller säkerhet framför allt där

cykeltrafik och biltrafik möts:

"Detaljutformning av cykelbanor, särskilt i korsningar."

e "Uiformning av säkra cykelbanor i korsningar."

e "Säkerheten! för cykeltrafikanter när GC-banan ansluter till körbanan med

biltrafik."

e "Utformning av GC-vägar, med eller utan skiljeremsa, kantsten osv."

e "GCM-vägar: övergripande mål och utformning av vägbanan."

Den efterfrågade kunskapen markerades tydligast i följande svar:

e "Separata GC-banor på ömse sidor om körbana har ofta dubbelriktad

cykeltrafik. Ökas olycksrisken i kors genom cyklar från 'fel' håll? Finns

forskning om dubbelriktade cykelbanor och korsande gator? Finns exempel på

praktiska lösningar insatta i gatusystemet?"

Man ville också veta hur man kan åstadkomma "förstärkning av bilisters

medvetenhet vid cykelvägskorsningar".

Tre svar tog upp "gång- och cykelnät i innerstäder". Det man ville veta mer om är

"cykeltrafik (dubbelriktad) i en centrummiljö med stor andel enkelriktade gator",

eller annorlunda uttryckt: "tillstånd" - för cyklister - "att färdas mot påbjuden

körriktning" där "trafikregleringar skett genom bl.a. enkelriktningar".

Slutligen fanns det ett par annorlunda svar. I ett efterfrågade man kunskap om och

anvisningar för "avmålad bana för cyklister i cirkulationsplatser av den typ som

finns i Holland". I ett annat, som rimligen bör vara relaterat till GC-vägar frågar

man "Hur får vi bort osäkerheten hos fotgängare när cyklisterna kommer dem

närmare och närmare?". Slutligen vill man också veta konsekvenserna för

"olycksutvecklingen" av "... eftersatt underhåll av gång- och cykelbanor" (tas även

upp i 6.4.3).
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6.4.2.3 Korsningar - 13 svar

Korsningssvaren domineras av tre aspekter: val av korsningstyp, cirkulations-

platser (med GC-trafik) och minirondeller. Kunskapsbehovet för de senare gäller

utformning och kapacitet samt säkerhet.

Totalt sett kom synpunkterna från kommuner i alla delar av Sverige, med

undantaget att cirkulationsplatser (stora) endast tagits upp av nordliga kommuner.

Två svar tog upp val av korsningstyp. I det ena vill man veta dels "Hur fungerar

trafikanter i korsningar?", dels "Vilka korsningar fungerar bäst och vilka

fungerar sämst?". I det andra efterfrågar man en "sammanställning av gjorda

undersökningar när det gäller jämförelser mellan rondeller och vanliga

signalregleringar av korsningar".

Cirkulationsplatser togs upp i 5 svar som behandlade dimensionering, kapacitet

och säkerhet samt oskyddade trafikanter. Citaten visar vad man vill veta mer om:

e "Säkerhet och kapacitet i små och medelstora cirkulationsplatser."

e "Kapacitet och säkerhet i cirkulationsplatser (såväl stora som medel- och mini-

rondeller)."

e "Cirkulationsplatser: bättre dimensioneringstabeller/diagram än Argus 8.24

för antal körfält och bredder."

e "Belys problem och möjligheter med korsande oskyddade trafikanter i cirkula-

tionsplatser med eller utan GCM-signal."

e "Cirkulationsplatser med gång- och cykeltrafik."

Anvisningar ("Lämpliga platser för ''), utformning ("Trafikmarke-

ringar i minirondeller."') och effekter ("... hastighetsdämpande effekt,

framkomlighet") var också det intressanta för de 5 svaren som rörde minirondeller

eller "små cirkulationsplatser".

6.4.2.4 Vägmärken och vägmarkeringar - 10 svar

Vissa av "åtgärdssvaren" under denna rubrik tangerar de juridiska svar som

presenterades i avsnitt 6.2. De flesta av svaren behandlar nämligen mängden

skyltar och vägmärken. Man vill ha en enklare skyltsättning i tätort med färre

vägmärken och för detta krävs lagändringar.

Fyra svar handlar om mängden "trafikmärken" och juridik. Det är önskvärt att

"minska antalet skyltar, se över juridiken". Ett svar föreslår förenklad

skyltsättning" genom "tätortsmärke" antagligen efter utländsk förebild. I ett annat

föreslås "rationalisering i innerstadsmiljö" genom att ta bort "skyltar för

övergångsställe".

"Vägmärkesplacering i tätort" tas också upp. Enligt det svaret bör utgångspunkten

vara "låg placering".

I ett annat svar vill man ha information om möjligheten att med RTI (= Road

Traffic Informatics) få "riktiga infoskyltar".
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Slutligen vill man i ett svar få kunskap om "trafikanternas tolkning/uppfattning av

vägmärkens/vägmarkeringars betydelse/innebörd" och enligt ett annat bör man

fastställa "betydelsen av väglinjemarkering juridiskt".

6.4.2.5 Miljöprioritering, genomfartsleder och förbifartsleder - 9 svar

Miljöprioriterade vägar och gator samt även områden är ett relativt nytt begrepp i

Sverige, med förebilder i Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Det fanns 6

svar, de flesta från medelstora kommuner i norra eller mellersta Sverige, som

berörde miljöprioritering. Några gav definitioner, vilket tyder på att begreppet

ännu inte är helt inarbetat.

Man önskar "Mer forskning på (om?) miljöprioriterade genomfarter på större

trafikleder! Saknas!" och vill veta mer om "miljöprioritering i planeringen av

gator, vägar och trafikanläggningar". Det gäller både "anläggande av

miljöprioriterade vägar" och utformning av "'mjuka' gator".

I ett svar definieras miljöprioritering som att "... gaturummet skall göras både

trafiksäkrare för alla kategorier trafikanter, samt miljön göras trivsam".

I det mest artikulerade svaret föreslås en tänkvärd jämförelse:

* "Inom den fysiska planeringen (för nya bostadsområden m.m.) finns trender att

försöka återskapa den gamla stadsgatan även i nya områden. Det innebär

trångt gaturum, blandning av olika trafikslag m.m. Det vore intressant att

kunna mäta konsekvenser för trafiksäkerhet, åtkomlighet m.m. jämfört med de

områden som trafikplanerats under de senaste 30 åren."

Miljöprioritering av en genomfart är ett sätt att lindra trafikproblem. Ett annat, mer

"klassiskt" och utbyggnadsinriktat, är att leda trafiken via en förbifart. Tre svar

efterlyste mer kunskap om effekter både av genomfartsleder och "ledning av

genomfartstrafiken förbi stadskärna, s.k. förbifartsled".

I ett annat svar uttrycks kunskapsbehovet genom frågan: "Hur påverkas samhället,

tätorten då genomfartstrafik leds utanför?". Det kan tänkas att bakom en sådan

fråga ligger den tidigare konstaterade motsättningen mellan lokala affärsintressen

och minskad biltrafik.

6.4.2.6 Principer för gatuutformning - 3 svar

Det fanns tre svar som berörde gatuutformning (förutom de som tidigare

presenterats under bl.a. hastighetsåtgärder och miljöprioritering).

Ett svar handlar om "utformningen av lokal- och bostadsgator samt bussgator".

Bättre utformning efterlyses eftersom:

e "Gatans utformning när den byggs måste vara fel när man i efterhand tvingas

bygga gupp, avsmalningar, bilfällor m.fl. åtgärderför attfå bilisten att anpassa

hastigheten eller inte ta genvägar via t.ex. bussgator."
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En annan respondent konstaterar att "Trafikanterna (bilarna) kör för fort på

gatorna." och undrar: "Kan man minska hastigheten med mindre körbana?"

I ett svar relaterat till gatuutformning vill man ha kunskap om sambandet mellan

"trafikantbeteende och gatumiljön".

6.4.2.7 Övriga åtgärder - 14 svar

Tre svar tog upp övergångsställen. Man vill veta mer om om "övergångsställen",

"övergångsställen vid avsmalningar" samt undrar om de är "säkra eller ej". Det

senare kanske föranlett av tanken att bilister respekterar övergångsställen sämre ju

fler de är.

Parkeringsfrågor togs upp i 3 väsentligt skilda svar. I ett vill man ha bättre

kunskap om "risker med kantstensparkering och entréer mot gata". Ett annat,

kortfattat, lyder: "Parkeringsavgifter eller ej?". I det tredje anser man att "Inför

framtiden bör studeras hur P-frågorna i medelstora städer kan lösas.

Infartsparkeringar? Kollektivtaxi?".

Utformningsfrågor tas upp i 2 svar som handlar om kollektivtrafikanläggningar.

Det ena efterlyser "komplement till Argus. Utformning av busshållplatser i

befintlig tätortsmiljö (min. mått)". I det andra vill man ha bättre kunskap om

"utformning av busstrafikanläggningar".

Utformning av "handikappanpassning" i trafikmiljön tas upp i tre enkätsvar.

Kunskapen bör förbättras vad gäller "hjälpmedel till synskadade för orientering på

gågator och större öppna platser" och det påpekas att det finns "'motstridande

krav vad gäller ... 'doppning' av kantsten", vilket har betydelse för

"framkomligheten och säkerheten för både blinda och rullstolshandikappade".

Slutligen handlade tre svar om bulleråtgärder. I ett efterfrågas helt enkelt

"metoderför bullerbegränsning". De resterande två var mer utförliga:

e "En viktig fråga är bullerproblemet i tätort. Ska man bygga 4 m högt

bullerskydd i befintlig miljö för att klara utevärde eller fasadåtgärd för att

klara innevärdet. Man bör väga in estetiken mer när man från myndigheter

kräver åtgärder."

e "/ X utreds just nu arbetsplan för nya E.. förbi X. Frågor kring ljud har då

framförts till kommunen, som psykologiska effekter av utbyggnad från '110 km

väg' till motorväg med två separata vägbanor. Trots att hastigheten inte ökar,

ökar ljudnivån?"

6.4.3 Drift och underhåll - 48 svar

Kostnaderna för drift och underhåll tar i många kommuner största delen av

"gatubudgeten" och dessa kostnadsposters andel har en tendens att öka. Det är

därför inte förvånande att relativt många -48 st- synpunkter på FoU- och

kunskapsbehov rörde området drift och underhåll.
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Tabell 6.6 visar vilka delar av driftområdet, som förekommer mest frekvent bland

svaren.

Tabell 6.6 Svar om kunskapsbehovet för drift och underhåll av gator och

vägar.

Område Antal svar Avsnitt

Drift och underhåll, allmänt 10 6 . 4 . 3

Beläggningar 20 6 . 4.3 . 1

Belysning 8 6 . 4 . 3 . 2

Vinterväghållning 6 6 . 4 . 3 . 3

Grusvägar 2 6 . 4 . 3 . 4

Övrigt 2 6 . 4.3 . 4

Totalt 4 8

Det fanns 10 svar som inte närmare specificerade något särskilt delområde (även

om man kanske kan anta att underhåll oftast syftar på beläggningsunderhåll). Två

angav helt enkelt kunskapsbehovet till "drift och underhåll" och ett löd

"vägunderhåll".

Fyra svar handlade om de minskande resurserna (jfr avsnitt 6.2). Man efterlyser

"metoder att behålla gator och vägars standard trots minskade anslag för

underhåll" eller mer allmänt "Metoder, teknik att underhålla gator mer rationellt

och billigare".

Något mer resignerat undrar man också "Var ska de krympande underhålls-

resurserna i första hand läggas? Hur ska man prioritera?" eller så vill man veta

mer om "konsekvenser med ett eftersatt underhåll av gång- och cykelbanor".

I ett svar vill man ha en "... presentationsmetod som får våra huvudmän att förstå

konsekvenserna av bristande underhåll på gator och vägar". Ytterligare ett par

svar av denna typ (om beläggningar) finns i avsnitt 6.4.3.1.

I de två resterande allmänna svaren vill man förbättra kunskapen om dels

"lämpliga underhållsinsatser på det lågtrafikerade gatunätet", dels "system för

optimering av underhåll".

Övriga synpunkter på drift och underhållsfrågor presenteras i delavsnitten nedan.

6.4.3.1 Beläggningar och beläggningsunderhåll - 20 svar

Det fanns två huvudkategorier bland beläggningssvaren: de som handlade om

beläggningstyper och de som handlade om underhåll av beläggningar. De senare

var flest och mest utförliga.

De mest kortfattade svaren löd endast: "beläggning", "beläggning - ekonomi" och

"beläggningar: ekonomi och utförande".
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Sex åsikter om kunskapsbehov rörde beläggningstyper. Man vill ha "bättre och

billigare beläggningstyper" och "... enklare/billigare beläggningar, beläggnings-

typer". Förutom sådana "nya beläggningar" vill en respondent veta mer om "tyst

asfalt", vilket rimligen bör avse bullerdämpande beläggningar.

Följande svar kan fungera som sammanfattning: "Förbättra kunskaperna

beträffande vägbeläggningar; val av metoder, typer, ekonomi!".

Det fanns 11 svar som handlade om kunskapsbehovet vad gäller beläggnings-

underhåll. Några citat illustrerar väl vilka behoven är:

e "Beläggningsunderhåll på lågtrafikerade vägar."

e "Drift och underhållskostnader: beläggningscykler, alternativa beläggnings-

åtgärderför bostadsgator."

e "Förnyelse av äldre asfaltbeläggningar på bostadsgator. Ex effekter av olika

förse -för- och nackdelar, varaktighet, kostnadseffektivitet."

Några ytterligare svar kan få illustrera problemet med beläggningsskador i framför

allt norra Sverige och i småkommuner. Det rör sig här inte om slitageskador på

grund av trafiken. Man vill ha bättre kunskap när det gäller:

e "Skadeanalys för bedömning av insatser på vägnätet, bl.a. när det gäller

beläggningsunderhåll, anpassat till mindre kommuner."

e "Åtgärdsförslag till förbättring av äldre gator och vägar med söndrig asfalt

efter tjällyftning med sprickbildning och krackelering."

e "Tjälskador, billigare alternativ till beläggningar och underhåll."

I ett svar anges att man vill ha bättre kunskap om:

e "Återanvändning av upptagna asfaltbeläggningar- t.ex. i bärlager o.d.;

metoder, kostnader."

Ett par svar ansluter till behovet av att klargöra konsekvenserna av minskat

vägunderhåll (jfr 6.4.3 ovan). Kunskapsbehovet specificeras till:

e "Konsekvenser av minskat underhåll (bl a beläggningar) för transportkostnader

och olyckor."

e "Vad innebär bristande underhåll av vägbeläggningar ur -kostnadssynpunkt

(kapitalförstöring o.d.), -trafiksäkerhetssynpunkt (även olyckskostnader).

Lättbegriplig och koncentrerad redovisning som även kan förstås av icke

fackmän."

Slutligen föreslås en besparingsmetod: Man kan "minska på 'överytor' i

gaturummet, för att bl.a. nedbringa underhållskostnader m.m." Ett annat skäl som

anförs är att sektionsminskningen kan bidra till minskade hastighetsnivåer (se

6.4.2.1 och 6.4.2.6).
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6.4.3.2 Belysning - 8 svar

Kostnaderna för el till gatubelysning utgör ofta en mycket stor del av driftbud-

geten - kanske 20-30 % och många tvingas därför fundera över besparingar på det

området. De två aspekter som kommer fram i enkätsvaren är dels reduktion av

gatubelysningen, dels energisnålare belysning.

För den första aspekten är man orolig för konskvenserna vad gäller olyckor och

vill ha mer kunskap.

e "Minskad gatubelysning. Vad innebär detför olyckorna?"

e "Belysningen - en underhållsmässigt ofta eftersatt verksamhet. Hur kan man

reducera belysningspunkter utan ökad trafiksäkerhetsrisk?"

e "Gatubelysning - samband mellan säkerhet och belysningsstandard avseende

trafikmängd, trafikslag, vägstandard, tätort/glesbygd."

e "Gatubelysningens värde (nytta?), Tar alltför stort utrymme av anslagen."

Den andra aspekten, teknikutveckling, kan illustreras med följande synpunkter:

e "Gatubelysning ser jag som en stor ekonomisk belastning. Hur kan man bygga

en bra belysning, som också är mindre kostnadskrävande ?"

e "Utveckla energisnål gatubelysning, lågenergilampor!"

Små kommuner i mellersta Sverige dominerar totalt bland de som lämnat

synpunkter på gatubelysning.

6.4.3.3 Vinterväghållning - 6 svar

I sex svar ville man veta mer om frågor som rör vinterväghållning. Hälften

handlade om oskyddade trafikanters halkolyckor. Det finns behov av kunskap vad

gäller:

e "Halkbekämpningens påverkan på olycksantalet för oskyddade trafikanter

(gångbanor och GCM-vägar).

Man vill vidare veta "Hur vi minskar halkolyckorna för fotgängare utomhus

(gator, torg m.m.)?". I ett lite längre svar tar man upp skillnaden i ansvaret för

gångbanor vintertid, vilket kan variera mellan kommuner och också mellan olika

delar av en tätort:

e "Vinterväghållning av gångbanor: Nu fastighetsägaransvar för snöröjning och

halkbekämpning. Fungerar dåligt och ger olika framkomlighet och trygghet. I

nya småhusområden utförs ej gångbanor, men sådana finns i äldre områden.

Hur löser andra kommuner detta?

I de resterande svaren vill man dels ha anvisningar - "Halkbekämpning, när och

hur?", dels veta mer om "trädskador i samband med vägsaltning".
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6.4.3.4 Drift och underhåll, övrigt - 4 svar

Två svar från små kommuner handlade om grusvägar, vilket torde vara ett relativt

litet problem i tätort. Dock torde det finnas en del obelagda vägar och framför allt

kanske GC- och parkvägar med grus som slitlager. Kunskapsbehovet uttrycktes

kort och koncist:

e "Hur gör man bäst med grusvägar?"

e "Upprustning och beläggning av grusvägar."

I ett annat svar anger man ett kunskapsbehov för "miljömässiga och effektiva

metoder att bekämpa växtlighet i gator".

Slutligen fanns det ett lite svårplacerat svar, där man anser att möjligheterna bör

undersökas "... att infiltrera dagvatten i gator", vilket torde avse en form av lokalt

omhändertagande av dagvatten.

6.4.4 Åtgärder som rör information och trafikantbeteende - 23 svar

Åsikterna om kunskapsbehov i detta avsnitt, särskilt den senare delen, tangerar det

som togs upp i avsnitt 6.3.2. Skillnaden är synpunkterna i det föregående avsnittet

var problemorienterade. Svaren identifierade problem, men tog inte upp åtgärder.

Svaren nedan är mer åtgärdsorienterade, men handlar, som sagt, till stor del om

samma problem som 6.3.2.

14
o e oSju svar handlade direkt om information. I de allmänna konstateras att

information till allmänheten är eftersatt" och man vill dels ge "allmän upplysning

och information om elementära trafikregler", dels "bättre information till

trafikanterna så deras riskmedvetande förbättras".

I ett svar föreslås att P-vakter används som informationsresurs, som

"trafikinformatörer".

Två svar tog upp trafikinformation i skolan. De säger att "information till

skolbarnen är oerhört viktigt" rtespektive "information i skolan - viktig del i

trafikarbetet".

Slutligen framhålls i ett svar att "upplysning om siktskymmande vegetation till fas-

tighetsägare" är viktigt.

Trafikantbeteende och psykologi, pedagogik berörs i sju svar. Allmänt så vill

man ha "bättre trafikbeteende" och "'vänligare förhållanden" trafikanter emellan".

En annan respondent vill få oss "att visa hänsyn för andra trafikanter och boende

utmed vägen".
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I andra svar undrar man:

e "På vilket sätt kan trafikanternas beteende förändras till det bättre? Betydelse

kontra fysiska åtgärder?"

och

e "Hur påverka trafikanters beteende med avseende på säkerhet och miljö (ex

hastighetsanpassning)?"

I två lite mer utförliga svar finns antydan till åtgärder:

e "Kunskapsbehovet är nu störst på det pedagogiska planet och inte på det

fysiska. Hur ska människor påverkas att uppträda på ett trafiksäkert sätt utan

fysiska hinder och anordningar?"

e "Vi måste börja ställa krav på trafikanterna så att de börjar visa hänsyn,

respekterar gällande regler samt tar sitt ansvar i trafiken."

Trafikregler och efterlevnad av regler togs upp i nio svar. Bland dessa fanns

några "hur?", t.ex.:

e "Hur höja trafikmoralen, dvs. efterlevnaden av lagar, förordningar och

regler?"

e "Hur åstadkommer man god regelefterlevnad bland cyklister -och

mopedförare?"

e "Hur får man bilister att hålla tillräckligt låg hastighet utan att behöva ta till

fysiska åtgärder (attitydförändring)?"

e "Hur ökar vi trafikantens riskmedvetande och därmed hans motivation att följa

gällande regler och föreskrifter?"

e "Hur vi ska kunna lämna en stor del av föreskrifterna/reglerna till förmån för

hänsyn och omdöme ?"

Gemensamt tycks vara att man vill "få större förståelse och bättre efterlevnad av

de regler som gäller".

Andra svar ser en orsak till regelöverträdelser i bristande kunskap hos

trafikanterna och vill därför ge "information till äldre bilister om högerregeln"

eller, mer allmänt, "information, propaganda för bättre efterlevnad av

trafikregler".

Slutligen anger ett svar det angelägna kunskapsbehovet som:

e "Psykologin eller möjlighet och metoder att påverka allmänhet och trafikanter

(inte minst opinionsbildare och media) att respektera regler som hastighet och

nykterhet".
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7 Sammanfattning och kommentarer

Det faktum att svar erhölls från så många kommuner (93 % av alla) kan tolkas

som att enkäten uppfattades som angelägen hos kommunala tjänstemän som

sysslar med gator och trafik. Svarsresultatet visar också att det går att få en nästan

fullständig täckning av kommunerna med en enkät. Det bör man hålla i minnet,

utan att för den skull missbruka möjligheten. Vad gäller kunskapsbehov kan

enkätresultatet vara ett underlag vid formulering av FoU-projekt men också en

utgångspunkt för någon ytterligare enkät eller annan undersökning med mer preci-

serade frågor avpassade till institutets FoU-profil.

Enkätens första fråga - den om tendenser för trafikaspekter - vore intressant att

upprepa i framtiden, säg om 5-6 år. Början av 90-talet innebar betydande

minskningar av biltrafiken i Sverige och det speglas av svaren, där svaret

"förbättring" förekommer betydligt oftare än "försämring". Detta gäller såväl

trafikaspekterna framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet för olika trafikant-

kategorier som miljö.

En biavsikt med frågan om tendenser i trafiken var att indirekt försöka påvisa

olika samband. Resultaten visar ett mycket starkt samband mellan tillgänglighet

och framkomlighet och ett något svagare mellan dessa och säkerhet, dock ingen

direkt motsättning. Tendensen för aspekten miljö tycks inte alls samvariera med

de andra aspekterna.

Av olika kommentarer till frågan framgår tydligt att det inom trafikteknik veder-

tagna begreppet framkomlighet, vilket innefattar hastighet, restid, fördröjning osv,

inte alls uppfattas på ett enhetligt eller vedertaget sätt bland kommunala

tjänstemän. Många tycks närmast uppfatta begreppet som något som ligger mycket

nära tillgänglighet. Även definitionerna av säkerhet och trygghet samt skillnaden

mellan dem tycks vara oklar på en del håll.

I enkäten efterfrågades också "Vilken aspekt av trafiken ... man bör ta störst hän-

syn till i arbetet med gator och trafik?". En helt dominerande majoritet ansåg att

trafiksäkerhet och oskyddade trafikanter är det viktigaste. Långt därefter hamnar

framkomlighet och miljö. Bland kommentarerna fanns flera som påpekade att det

är svårt att ge ett generellt svar. Olika aspekters vikt varierar med faktorer som

områdestyp, gatufunktion osv. Dessutom kan aspekterna inte ses isolerade från

varandra. Det finns ett samspel eller beroende mellan dem. '

I den sista och öppna frågan skulle den svarande ange "för vilken eller vilka delar

av området väghållning och trafik i tätort som kunskapsläget bör förbättras". I

70 % av enkätsvaren fanns någon synpunkt på detta - en väsentligt lägre andel än

för de första två frågorna. Dessutom fanns en annan skillnad. I större kommuner

hade en större andel beskrivit behov än i mindre (60 % i små kommuner, 100 % i

de allra största).

Åtskilliga svar, oavsett grupp eller kategori, behandlar företeelser och samband

som är relativt väl kända, medan andra svar handlar om mindre utforskade om-

råden. Av de förra kan slutsatsen dras att informationen, om den varit tillgänglig,

VTI meddelande 776



43

har varit otillräcklig, svårtillgänglig eller kommit vid ett tillfälle då man inte insett

nyttan.

Det finns uppenbarligen ett behov ;rån kommunal sida av praktiskt anpassad

information om t.ex. FoU-resultat och sådan information ska helst vara tillgänglig

på ett enkelt sätt när man behöver den. Det torde vara få kommuner, åtminstone

bland de små eller medelstora, som har möjlighet att ta hand om det ökande

informationsflödet. I stället behövs rutiner, system, databaser, handböcker osv. där

en kommunal handläggare snabbt och enkelt kan få svar på frågor om gator och

trafik. I många fall torde det vara tillräckligt att det finns en kontaktperson, expert

eller grupp som det är naturligt att ringa till även om "små" problem.

Frågan om kunskapsbehov var allmän och öppen. Det medförde synpunkter av

varierande karaktär och längd och flera ansatser har testats för strukturering av

svaren. I redovisningen (kapitel 6) används fyra grupper:

e baskunskaper och -tekniker

e organisation, juridik, ekonomi

e problemorienterade synpunkter

e åtgärdsorienterade synpunkter.

Den allra största delen av svaren kunde hänföras till de två sista grupperna.

Brister vad gäller baskunskaper och grundläggande tekniker nämns av några få

små eller medelstora kommuner. I sådana kommuner finns det ofta bara en

ingenjör, som ska "kunna" inte bara gator och trafik utan även t.ex. VA, husbygg-

nad osv. Ibland kan kommunen helt sakna kompetens om t.ex. trafikplanering,

utformning, projektering och det måste då vara mycket svårt att dra nytta av FoU-

resultat.

Det fanns också få synpunkter på kunskapsbehov inom områdena organisation,

juridik och ekonomi. Man vill ha mer kunskap om hur vägföreningar, samfällig-

heter bör fungera. Vidare påpekas att momsreglerna missgynnar gatudrift genom

vägföreningar. Ekonomiska problem lyser igenom i svaren. Man vill ha bättre

beskrivningar av konsekvenserna av nedskärningar, anslagsminskningar och den

informationen ska vara sådan att man kan argumentera mot politiker. När det gäl-

ler juridik så efterlyser man enklare och mer entydiga regler, som kan medföra

mindre skyltning.

De problemorienterade svaren domineras av trafiksäkerhet, trafikantbeteende

och oskyddade trafikanter. Det är särskilt konflikter (och samspel) mellan bilister

och oskyddade som man vill ha bättre kunskap om. Många svar tar upp problem

med trafikanter som inte följer regler och skyltning. Man vill veta varför sådan

överträdelser sker och varför de sker oftare numera än tidigare.

Bland andra intressanta synpunkter finns sådana som berör varudistribution, par-

kering och framkomlighet. Flera har problem med att lösa trafikförsörjningen i

gamla och trånga medeltida stadskärnor och anger konflikter mellan handelns

intressen och viljan att minska biltrafiken i centrum.
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De åtgärdsorienterade svaren var flest och dominerades av synpunkter som rör

utformning, detaljplanering, reglering osv. Man vill ha bättre kunskap om när, var

och hur olika trafiktekniska åtgärder ska användas och vad de får för effekt.

Samma frågor har man också för den ganska stora gruppen av svar som rör drift-

åtgärder.

Åtskilliga svar tog upp kunskapsbehov för mer övergripande frågeställningar som

strategi och policy, kostnadseffektivitet m.m. Man undrar t.ex. över behovet av

trafikseparering i mindre tätorter och pekar på svårigheterna när stadskärnan är

trång och har en karaktär som man måste värna om. I andra svar vill man veta mer

om möjligheterna att totalt sett minska biltrafikarbetet.

Bland de övergripande frågeställningarna återkommer också trafiksäkerheten. Man

efterlyser än mer begripliga sammanställningar av vinsten för samhälle och kom-

mun av trafiksäkerhetssatsningar. I andra svar framhålls att betydligt större

resurser bör ges till lokalt trafiksäkerhetsarbete.

Som nämnts handlade de flesta åtgärdsorienterade synpunkterna om trafiktekniska

åtgärder - tillämpning, utformning och konsekvenser. De flesta handlade om

hastighetsgräns och hastighetsdämpning eller cykling, cykelvägar och cykelbanor.

Bland annat efterlyser man exempel på bättre utformning av anslutningen mellan

GC-vägar och gator för biltrafik. Korsningsutformning, särskilt med hänsyn till

oskyddade trafikanter, är också ofta återkommande liksom vägmärken och

vägmarkeringar samt miljöprioritering och förbifarter.

Relativt många svar handlade om driftäåtgärder inom områdena beläggningar,

belysning och vinterväghållning. Synpunkterna rör här både teknikutveckling (nya

beläggningstyper, energisnål belysning) och anvisningar för drift och underhåll

(analys av beläggningsskador, alternativa beläggningsåtgärder, halkbekämpning

osv). I åtskilliga svar skymtar en osäkerhet om hur man ska prioritera när anslagen

till drift och underhåll minskar.

Den sista gruppen "åtgärdssvar" handlar om information och beteende. I många

svar fästs förhoppningar vid att ökad och bättre information ska leda till att risk-

medvetandet höjs och trafikantbeteendet blir bättre. I andra är man mer osäker och

vill veta hur det senare ska kunna åstadkommas genom olika åtgärder. Ordet "hur"

förekommer påfallande ofta i svar som handlar om trafikmoral och hur den ska

förbättras.

Ett huvudintryck av svaren om kunskapsbehov är att de ofta är mycket allmänna

och konventionella. Det finns få riktigt nya tankar eller problem. Det allmänna i

svaren är inte förvånande. Formuleringen av frågan var ju allmän och vid. Det går

heller inte att komma ifrån att svaren antagligen speglar både den aktuella trafik-

debatten under 1993 och kommunala tjänstemäns uppfattning om vad VTI är och

vad VTI kan.

I sammanhanget är det intressant att notera sådant som inte tagits upp. Ingen har

nämnt motorcyklar (trots att enkäten skickades ut under sommaren). Ingen har
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heller nämnt cykelhjälmsanvändning. Transporter med farligt gods är ett annat

problem som inte tas upp. Endast enstaka svar finns som handlar om prognos-

modeller, mopeder, RTI (Road Traffic Informatics) och trafiksignaler som också

är sådant som trafikingenjörer och planerare ofta kommer i kontakt med.

Det faktum att en företeelse inte tagits upp eller endast behandlats i något enstaka

svar behöver inte innebära att problem saknas. Frånvaron kan helt enkelt bero på

förväntningarna på vägtrafikforskningen eller på att den då aktuella trafikdebatten

handlade om andra företeelser.

Trots dessa brasklappar torde enkätresultatet ge en god bild av inom vilka om-

råden FoU-satsningar och kunskapssammanställningar efterfrågas av kommunala

tjänstemän som arbetar med gator och trafik i tätort. Därmed finns ett

kompletterande underlag för att ta fram FoU-förslag och för att bedöma relevansen

hos sådana.
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Index

Sid 1(6)

Index till ord och uttryck i kapitel 6.

30 km/h 6.4.2.1

50-gator 6.3.7, 6.4.2. 1

50 km/h 6.3.10

70-gator 6.4.2.1

110-väg 6.4.2.7

affärsman 6.3.9

affärsintresse 6.4.2.5

affärsverksamhet 6.3.10

allmänhet, information 6.4.4

allmänhet, påverka 6.4.4

allmänhet, önskemål 6.3, 6.3.10

allmänna kommunikationer 6.3.9

anläggning 6.4.1, 6.4.2.1,

6.4.2.5

anslag 6.2, 6.3.3, 6.4.3

anslagsminskning 6.2, 6.4.3

ansvar 6.4.4

anvisning 6.4.1, 6.4.2.1,

6.4.2.3

arbetsplan 6.4.2.7

Argus 6.4.2.3, 6.4.2.7

avgaser 6.3, 6.3.4

avgift 6.2

avgiftsfinansiering 6.2

avmålad bana 6.4.2.2

avsmalning 6.4.2.1, 6.4.2.6,

6.4.2.7

asfalt, söndrig 6.4.3.1

asfalt, 'tyst' 6.4.3.1

asfaltbeläggning 60.4.3.1

asfaltbeläggning, återanvändning 6.4.3. /

attityd 6.3.2, 6.3.9,

6.4.2.1

attitydförändring 6.4.2.1, 6.4.4

barn 6.3.2, 6.3.3,

6.3.10, 6.4.1,

6.4.4

barn-bil 6.3.3

baskunskaper 6.1

belysning 6.2, 6.4.3,

6.4.3.2

belysning, energisnål 6.4.3.2

belysningspunkt 6.4.3.2

belysningsstandard 6.4.3.2

beläggning 6.4.3, 6.4.3.1

beläggning, bullerdämpande 6.4.3.1

beläggning, ekonomi 6.4.3.1

beläggning, grusväg 6.4.3.4

beläggning, krackelering 6.4.3.1

beläggning, skadeanalys 6.4.3.1

beläggning, sprickbildning 6.4.3.1

beläggning, utförande 6.4.3.1

beläggning, återanvändning 6.4.3.1

beläggningscykel 6.4.3.1

beläggningsskada 6.4.3.1

beläggningstyp 6.4.3.1

beläggningsunderhåll 6.4.3, 6.4.3.1

beläggningsåtgärd 6.4.3.1

beslut 6.4.2

beställare 6.2

bestämmelser 6.2
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beteende

beteendevetenskap

betongrör med blommor

bil-oskyddad

bilfritt

bilfälla

bilförare

bilist

bilist, attityd

biltrafik

biltrafikarbete

biltrafik, minskning

blinda

blinkers

blommor, i betongrör

boende

boendemiljö

bostadsgata

bostadsområde

bredd

budgetläge

buller

bullerbegränsning

bullerdämpande beläggning

bullerproblem

bullerskydd

bulleråtgärd

bussgata

busshållplats

busstrafikanläggning

bärighet

bärlager

centrum

centrumkärna

centrummiljö

centrumproblem

centrumtrafik

chikan

cirkulationsplats

cykelbana

cykelbana, dubbelriktad

cykeltrafik

cykeltrafik, dubbelriktad

cykeltrafik-biltrafik

cykeltrafikant

cykelåtgärd

cykelväg

cykelvägskorsning

cykling

cykling, mot enkelriktning

6.3.2, 6.4.2. 1

6.3.10

6.4.2. 1

6.3, 6.3.3

6.4.1

6.4.2.6

6.3.2

6.3.2, 6.3.3,

6.3.8, 6.3.10,

6.4.2.1, 6.4.2.2,

6.4.2.6, 6.4.2.7,

6.4.4

6.4.4

6.3.3, 6.3.8,

6.3.9, 6.4.1,

6.4.2.2, 6.4.2.5

6.4.1

6.4.1, 6.4.2.5

6.4.2.7

6.3.2

6.4.2. 1

6.3.9, 6.4.1,

6.4.4

6.4.1

6.3.10, 6.4.2.1,

6.4.2.6, 6.4.3.1

6.3.7, 6.4.2,

6.4.2.1, 6.4.2.5

6.4.2.3

6.3.3

6.3, 6.3.4

6.4.2.7

6.4.3.1

6.4.2.7

6.4.2.7

6.4.2, 6.4.2.7

6.4.2.6

6.4.2.7

6.4.2.7

6.1

6.4.3.1

6.3.2, 6.3.9,

6.4.1

6.3.9

6.4.2.2

6.3, 6.3.9

6.3.9

6.4.2.1

6.4.2.2, 6.4.2.3

6.4.2, 6.4.2.2

6.4.2.2

6.3.3, 6.4.2.2

6.4.2.2

6.4.2.2

6.4.2.2

6.4.2.2

6.3.2, 6.4.2,

6.4.2.2

6.4.2.2

6.4.2, 6.4.2.2

6.4.1, 6.4.2.2



cyklist

cyklist, regelefterlevnad

daghem

dagvatten, infiltration

detaljutformning

detaljplanearbete

detektor

dimensionering

dimensioneringsdiagram

dimensioneringstabell

doppning av kantsten

drift

driftbudget

driftkostnad

driftentreprenad

dränering

dämpa hastigheter

effekt

ekonomi

elverk

enkelriktning

entré

entrégata

estetik

FOB

fakturerad kostnad

fartdämpande åtgärd

farthinder

fartsänkande åtgärd

fasadåtgärd

fastighetsägare

fastighetsägaransvar

finansiering

fortkörning

fotgängare

framkomlighet

fysisk miljö

fysisk planering

fysisk åtgärd

fältmätning

färdmedelsval

färdväg

färdriktning

förbifart

förbifartsled

förbud

föreskrift

företagare

förordning, efterlevnad

VTI meddelande 776

Index

Sid 2(6)

6.3.1, 6.3.3, förseglingsmetod

6.3.5, 6.3.9, försäkringsbolag

6.4.2.2, 6.4.4 försöksverksamhet

6.4.4 GC

6.4.2, 6.4.2.1 GC-bana

6.4.3.2 GC-bana - körbana

6.4.2.2 GC-trafik

6. 1 GC-väg

6.4.1

6.4.2.3 GCM-signal

6.4.2.3 GCM-väg

6.4.2.3 gammal stadsmiljö

6.4.2.7 gammaldags miljö

6.3.1, 6.3.4, 6.4, gata

6.4.2.1, 6.4.3, gata, 'mjuk'

6.4.3.4 gatubelysning

6.4.3.2 gatubelysning, energisnål

6.4.3.1 gatubelysning, kostnad

6.2 gatubelysning, minskning

6. 1 gatubelysning, värde/nytta

6.4.2.1 gatubudget

6.4, 6.4.1, gatumiljö

6.4.2.1, 6.4.2.3, gatunät

6.4.2.5, 6.4.2.7, gatunät, lågtrafikerat

6.4.3.1 gaturum

6.2, 6.4.1,

6.4.3.1 gaturum, 'överyta'

6.2 gatustandard

6.4.1, 6.4.2.2 gatusystem

6.4.2.7 gatuutformning

6.4.2.1

6.3, 6.3.10, genomfart

6.4.2.7 genomfartsled

6.3.10 genomfartstrafik

6.2

6.4.2.1 genväg

6.4.2.1 glesbygd

6.4.2.1 grundtekniker

6.4.2.7 grusväg

6.4.4 gränsvärden

6.4.3.3 gupp

6.2

6.3.10, 6.4.2.1, gågata

6.4.2.6 gångbana

6.3.3, 6.3.5, gång- och cykelbana

6.4.2.2, 6.4.3.3 gång- och cykelbana, underhåll

6.3, 6.3.3, 6.3.6, gång- och cykelnät

6.3.9, 6.4.1, gång- och cykeltrafik

6.4.2.1, 6.4.2.3, gångtrafik

6.4.2.7, 6.4.3.3 halkbekämpning

6.3.8, 6.3.10 halkolycka

6.4.2.5 handel

6.4.4 handikappade

6.3.6 handikappanpassning

6.4.1 handikappåtgärder

6.3.1 hastighet

6.4.1

6.4.2.5

6.4.2, 6.4.2.5

6.3.2 hastighet, respekt

6.3.2, 6.3.10, hastighetsanpassning

6.4.4 hastighetsdämpande åtgärd

6.4.1 hastighetsdämpning

6.4.4

6.4.3.1

6.3.10

6.2

6.4.1

6.4.2.2

6.4.2.2

6.4.2.3

6.3.3, 6.4.2.2,

6.4.3.4

6.4.2.3

6.4.2.2, 6.4.3.3

6.3.9

6.4.2.1

6.2

6.4.2.5

6.4.3.2

6.4.3.2

6.4.3.2

6.4.3.2

6.4.3.2

6.4.3

6.4.2.6

6.4.1

6.4.3

6.3.8, 6.4.2.1,

6.4.2.5

6.4.3.1

6.4.3

6.4.2.2

6.1, 6.4.2,

6.4.2.1, 6.4.2.6

6.4.2.5

6.4.2, 6.4.2.5

6.3, 6.3.10,

6.4.2.5

6.4.2.6

6.4.3.2

6.1

6.4.3, 6.4.3.4

6.3.4

6.3.10, 6.4.2.1,

6.4.2.6

6.4.2.7

6.4.3.3

6.4.2.2

6.4.3

6.4.2.2

6.3.3, 6.4.2.3

6.3.3

6.4.3.3

60.4.3.3

6.3.9, 6.4.1

6.4.2.7

6.4.2.7

6.4.2

60.3, 6.3.7,

6.3.10, 6.4.2,

6.4.2.1, 6.4.2.6,

6.4.2.7

6.4.4

6.4.2.1, 6.4.4

6.4.2.1

6.4.2, 6.4.2.1,

6.4.2.3



hastighetsgräns

hastighetsnivå

hastighetsproblem

hastighetsåtgärd

hastighetsöverträdelse

hinder

huvudgata

huvudman

hänsyn

högerregel

hörsel

industri

infartsparkering

infiltration, dagvatten

information

information, fastighetsägare

information, högerregel

information, skolbarn

information, till allmänheten

information, trafikant

information, trafikregler

informationsutbyte

informationsåtgärd

infoskylt

innerstad

innerstadsmiljö

innevärde, buller

intäkt

investering, i säkerhet

juridik

kantsten

kantsten, doppning

kantstensparkering

kapacitet

kapitalförstöring

kollektivtaxi

kollektivtrafik

kollektivtrafikanläggning

kolväten

kommunalteknik

Kommunförbundet

konflikt

konfliktrisk

konsekvens

konsument

korsande gata

korsning

korsningspunkt

korsningstyp

kostnad

kostnad, gatubelysning

kostnadseffektivitet

krackelering

krav, trafikant

kriterium

kunskapsläge

kunskapsnivå

VTI meddelande 776

Index

Sid 3(6)

6.4.2, 6.4.2.1 körbana

6.3, 6.3.10, körbanebredd

6.4.3.1 körfält

6.4.2.1 körriktning

6.4.2.6 lag, efterlevnad

6.3.7 lagstiftning

6.3.10, 6.4.4 lagändring

6.4.2, 6.4.2.1 lastbil

6.4.3 lekyta

6.4.4 ljud

6.3.2, 6.4.4 ljudnivå

6.3.10 lokalgata

6.4.1

6.4.2.7 lågenergilampa

6.4.3.4 lågtrafikerad

6.3.8, 6.3.10, långtradare

6.4, 6.4.2.1, medelhastighet

6.4.4 medeltida

6.4.4 medvetenhet

6.4.4 media

6.4.4 miljö

6.4.4

6.4.4

6.4.4 miljö, gammaldags

6.2 miljöfrågor

6.4, 6.4.2.1 miljömässig

6.4.2.4 miljöprioriterad gata/väg

6.4.2.2 miljöprioritering

6.4.2.4

6.4.2.7 miljöpåverkan

6.2 minimimått

6.4.1 minirondell

6.2, 6.4.2.4 'mjuk' gata

6.4.2.2 moped

6.4.2.7 mopedförare, regelefterlevnad

6.4.2.7 momsregler

6.4.2.3 motivation

6.4.3.1 motorfordon

6.4.2.7 motorväg

6.3, 6.3.10 motorutveckling

6.4.2, 6.4.2.7 myndighet

6.3.4 målpunkt

6.2 mörkertal

6.2 nedskärning

6.3, 6.3.3, 6.3.8 nivåskifte

6.3.9 nykterhet, respekt

6.2, 6.3.10, näringsliv

0.4.2.5, 6.4.3, okonventionell

6.4.3.1, 6.4.3.2 olycka

6.2

6.4.2.2 olycka, halka

6.3.2, 6.3.9, olycksantal

6.4.2, 6.4.2.2, olyckskostnad

6.4.2.3 olycksrisk

6.3.3 olyckstal

6.4.2.3 olycksrapportering

6.4.3 olycksstatistik

6.4.3.2 olycksutveckling

6.4.1, 6.4.3.1 omdöme

6.4.3.1 omlastning

6.4.4 opinionsbildare

6.4.2.1 optimering, system

6.4.1 optimering, underhåll

6.3.2, 6.4.1 organisation

6.4.2.2, 6.4.2.6

6.4.2.6

6.3.10, 6.4.2.3

6.4.2.2

6.4.4

6.2

6.4.2.4

6.3.5

6.4.1

6.4.2.7

6.4.2.7

6.4.2, 6.4.2.1,

6.4.2.6

6.4.3.2

6.4.3, 6.4.3.1

6.3.5

6.3.7

6.4.1

6.4.2.2

6.4.4

6.3, 6.3.4, 6.3.6,

6.3.9, 6.4.2.5,

6.4.2.7, 6.4.4

6.4.2.1

6.3.4

6.4.3.4

6.4.2.5

6.4.2, 6.4.2.1,

6.4.2.5, 6.4.2.6

6.3.4, 6.4.2.1

6.4.2.7

6.4.2.3

6.4.2.5

6.3.3

6.4.4

6.2

6.3.2, 6.4.4

6.3.3, 6.3.8

6.4.2.7

6.3.4

6.4.2.7

6.3.6

6.3.10

6.2

6.4.1

6.4.4

6.4.1

6.3.10

6.3.10, 6.4.1,

6.4.3.1, 6.4.3.2

6.4.3.3

60.4.3.3

6.4.3.1

6.4.2.2

6.4.2.1

6.3, 6.3.10

6.3.10

6.4.2.2

6.4.4

6.3.5

6.4.4

6.4.3

6.4.3

6.2



orientering

oskyddad-motorfordon

oskyddad trafikant

osäkerhet

P-frågor

P-plats

P-vakt

park

parkväg

parkering

parkering, infarts-

parkering, kantsten

parkeringsavgift

parkeringsfrågor

pedagogik

pendling

personskada

personbilsstorlek

planering

planering, detalj-

planering, fysisk

planering, övergripande

policy
politiker

polis

polisrapportering

presentationsmetod

prioritering

projektering

propaganda

psykologi

psykologisk

RTI

rapportering

reaktioner

regelverk

regelöverträdelse

regler

regler, efterlevnad

regler, information

regler, respektera

reglering

reklamskylt

rekommendation

resurser

resvanor

riktlinjer

riskmedvetande

riskvärden

rondell

rullstolshandikappad

rädsla

saltning, väg

samfällighet

samhälle

samspel

VTI meddelande 776
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6.4.2.7 sektionsminskning

6.3.3, 6.3.8 separering

6.3, 6.3.1, 6.3.2, sevärdhet

6.3.3, 6.3.5, signal

6.3.8, 6.4.2, signalreglering

6.4.2.2, 6.4.2.3, signalteknik

6.4.3.3 signalväxling, engelsk

6.4.2.2 singelolycka

6.3.9, 6.4.2.7 sjukhus

6.3.10, 6.4.1 skada, beläggning

6.4.4 skada, träd

6.2 skadeanalys, beläggning

6.4.3.4 skattefinansiering

6.3, 6.3.6, skiljeremsa

6.3.10, 6.4.2, skola

6.4.2.7

6.4.2.7 skolbarn

6.4.2.7 skylt

6.4.2.7

6.4.2.7 skyltad

6.4.4 skyltning

6.3.10 skyltrationalisering

6.3.10 skyltsättning

6.3, 6.3.10 skyltutformning

6.3.10, 6.4.2.5 slalomkörning

6.4 slitlager

6.4.2.5 småhusområde

6.4 snöröjning

6.4, 6.4.1 sprickbildning

6.4.1 stad, medelstor

6.3.2 stadsgata

6.3.10 stadskärna

6.4.3

6.4.3 stadsmiljö

6.1 standard, väg/gata

6.4.4 straff

6.4.4 strategiska frågor

6.4.2.7 syn

6.4.2.4 synbarhet

6.3.10 synskadad

6.3.10 system, optimering

6.3, 6.3.10 systemnivå

6.3, 6.3.2 systemskifte

6.2, 6.3.2, 6.4, säkerhet

6.4.4

6.4.4

6.4.4

6.4.4

6.4, 6.4.1, säkerhet, investering

6.4.2.1 säkerhetsfrågor

6.2 SÄTIK

6.4.2 tillgänglighet

6.3.6

6.3, 6.3.10

6.4.2 tjällyftning

6.3.2, 6.4.4 tjälskada

6.3.4 torg

6.4.2.3 trafik

6.4.2.7

6.3.10

6.4.3.3 trafik, ansvar

6.2 trafikanläggning

6.4.2.5

6.3, 6.3.8

6.4.3. 1

6.4.1

6.3.9

6.3.2

6.4.2.3

6. l

6.1, 6.4.1

6.3.3

6.3.10

6.4.3.1

6.4.3.3

6.4.3.1

6.2

6.4.2.2

6.4.1, 6.4.2,

6.4.2.1, 6.4.4

6.4.4

6.2, 6.3.2,

6.3.10, 6.4.2.4

6.3.7

6.3, 6.3.10

6.4.2.3

6.4.2.4

6.3.10

6.4.2.1

6.4.3.4

6.4.3.3

6.4.3.3

6.4.3.1

6.4.2.7

6.4.2.5

6.3.9, 6.4.1,

6.4.2.5

6.3.9

6.4.3

6.3.2

6.4, 6.4.1

6.3.10

6.3.10

6.4.2.7

6.4.3

6.4.1

6.4.1

6.3.1, 6.3.6,

6.3.9, 6.4.1,

6.4.2, 6.4.2.2,

6.4.2.3, 6.4.2.7,

6.4.3.2, 6.4.4

6.4.1

6.3.1

6.4.1

60.3, 6.3.3, 6.3.5,

6.3.6, 6.3.9,

6.3.10, 6.4.2.1

6.4.3.1

6.4.3. 1

6.4.3.3

6.2, 6.3.1, 6.3.3,

6.3.4, 6.3.9,

6.3.10, 6.4.1

6.4.4

6.4.2.5



trafikant

trafikant, ansvar

trafikant, hänsyn

trafikant, information

trafikant, krav

trafikant, kunskap

trafikant, omdöme

trafikant, motivation

trafikant, påverka

trafikant, riskmedvetande

trafikantbeteende

trafikanternas kunskaper

trafikantgrupp

trafikantkategori

trafikantkunskap

trafikanttolkning

trafikantutbildning

trafikarbete

trafikaspekt

trafikbeteende

trafikerad, hårt

trafikförsörjning

trafikgrupp

trafikinformation, i skolan

trafikinformatör

trafikled

trafikmarkering

trafikmiljö

trafikmoral

trafikmängd

trafikmärke

trafikolycka

trafikplanering

trafikproblem

trafikregler

trafikregler, efterlevnad

trafikregler, information

trafikreglering

trafikseparering

trafiksignaler

trafiksituation

trafikskylt

trafikslag

trafikstyrning

trafiksäker

trafiksäkerhet

trafiksäkerhetsarbete, lokalt

trafiksäkerhetshöjande åtgärd

trafiksäkerhetsrisk

trafiksäkerhetssatsning

trafiksäkerhetsåtgärd

trafiksäkerhetsåtgärd, fysisk

trafiksäkerhetsåtgärd, vinst

trafikteknik

transporter

VTI meddelande 776
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6.3.1, 6.3.2, transportkostnad

6.4.2.3, 6.4.2.4, transportmöjlighet

6.4.2.5, 6.4.2.6, trygghet

6.4.4

6.4.4 trädskada

6.4.4 tröghet

6.4.4 'tyst' asfalt

6.4.4 tätort

6.4.4

6.4.4

6.4.4

6.4.4 tätortscentrum

6.4.4 tätortsmiljö

6.3, 6.3.2, 6.4, tätortsmärke

6.4.2.6, 6.4.4 underhåll

6.3, 6.3.10

6.3.8

6.3, 6.3.8, 6.4.1, underhåll, beläggning

6.4.2.2, 6.4.2.5 underhåll, eftersatt

6.4.2.4 underhåll, gång-och cykelbana

6.4.2.4 underhåll, minskning

6.3.10 underhåll, optimering

6.4.4 underhållsanslag

6.3, 6.3.3 underhållsinsats

6.4.4 underhållskostnad

6.3.10 underhållsresurser

6.3.9 underhållsmetod

6.3.8 underhållsteknik

6.4.4 upprustning, grusväg

6.4.4 uppsamlingsgata

6.4.2.5 utbildningsnivå

60.4.2.3 utbyggnad

6.4.2.7 utevärde, buller

6.3, 6.3.2, 6.4.4 utformning

6.4.2, 6.4.3.2

6.4.2.4

6.3.10 utgift

6.1, 6.3.9, 6.4.1, utkörning

6.4.2.5 utredning

6.3.10 VA-verk

6.3, 6.3.2, 6.4.4 varningsskylt

6.4.4 varuintag

6.4.4 varutransport

6.4.1, 6.4.2.2 vegetation, bekämpning

6.4.1 vegetation, siktskymmande

6.1 villaområde

6.3.3

6.2 villaområdestrafik

6.4.2.5, 6.4.3.2 vinst

6.4.1 vinter

6.4.2.5, 6.4.4 vinterväghållning

6.3, 6.3.1, 6.3.3, vägbana

6.4.1, 6.4.2,

6.4.2.1, 6.4.2.5, vägbeläggning

6.4.3.1 vägbeläggning, kostnad

6.4.1 vägbeläggning, underhåll

6.4.1 vägbula

6.4.3.2 vägförening

6.4.1 väghållare

6.4.1, 6.4.2 väghållarekonomi

6.4.2 väghållaruppgift

6.4.1 väghållaråtgärd

6.3.6, 6.4 väghållning

6.3.5 vägkonstruktion

6.4.3.1

6,3,5

6.3, 6.3.1,6.4.1,

6.4.3.3

6.4.3.3

6.3.10

6.4.3.1

6.3.10, 6.4.1,

6.4.2.1, 6.4.2.4,

6.4.2.5, 6.4.2.7,

6.4.3.2, 6.4.3.4

6.4.1

6.4.2.7

6.4.2.4

6.3.1, 6.3.4, 6.4,

6.4.2.1, 6.4.2.2,

6.4.3, 6.4.3.4

6.4.3, 6.4.3.1

6.4.3

6.4.3

6.4.3.1

6.4.3

6.4.3

6.4.3

6.4.3.1

0.4.3

6.4.3

6.4.3

6.4.3.4

6.4.2.1

6.3.8

6.4.2.5, 6.4.2.7

6.4.2.7

6.1, 6.4, 6.4.2,

6.4.2.2, 6.4.2.3,

6.4.2.6, 6.4.2.7

6.4.1

6.3.5

6.1

6.2

6.3.2

6.3.5

6.3.5

6.4.3.4

6.4.4

6.3.3, 6.3.10,

6.4.2.1

6.3, 6.3.10

6.4.1

6.4.2. 1

6.4.3, 6.4.3.3

6.4.1. 6.4.2.2,

6.4.2.7

6.4.3.1

6.4.3.1

6.4.3.1

6.3.10, 6.4.2.1

6.4

6.3.10, 6.4

6.4.3

6.1



väglinjemarkering

vägmarkering

vägmiljö

vägmärke

vägmärkesplacering

vägnät

vägområde

vägsaltning

vägsamfällighet

vägstandard

vägtal

vägtrafikbuller

vägunderhåll

vägverket

växtlighet

växtlighet, bekämpning

åtgärd

åtgärd, alternativ

åtgärd, beläggning
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Bilaga 1

Sid 1(3)
ä: Väg-och Trafik-
Winstitutet

1993-06-09

Till
kommunens ansvarige tjänsternan
för gatu- och trafikfrågor.

Enkät om trafikfrågor och forskning.

Statens väg- och trafikinstitut (VTT) bedriver forskning inom väg och järnvägsområdet. Traditio-
nellt görs en uppdelning i vägteknik, trafikant och fordon samt trafiksystem. På senare år har insti-
tutets verksamhet breddats dels genom ökade satsningar på bl. a. transportekonomi, prognoser
och järnvägsfrågor, dels genom att betydelsen ökat för frågor som rör t. ex. drift och underhåll,
RTT-funktioner (RTI = Road Traffic Informatics) m. m. '

Institutet är till största delen uppdragsfinansierat och kommer i och med vårens forskningspolitis-
ka proposition att bli så i än högre grad. I praktiken innebär det att användningen av forsknings-
resultat kommer att ges ökad betydelse. De ska direkt kunna tillämpas av uppdragsgivare som
stat, kommun, väghållare, trafikföretag, utförare osv.

I många kommuner har det ekonomiska läget tvingat fram nedskärningar både i den tekniska och
andra sektorer. Detta har ofta skett samtidigt som stora organisationsförändringar genomförts (in-
förande av beställar-utförarmodellen). Vi vill med den första frågan i den korta enkät som bifogas
försöka kartlägga om dessa tendenser påverkat möjligheterna att i den kommunala verksamheten
följa de trafikpolitiska riktlinjerna!.

Samtidigt vill VTT även få synpunkter från kommuner på vilken typ av forskning om gator och trafik
som är angelägen. Vilken ytterligare kunskap, eller vilka fakta, skulle underlätta kommunal väghåll-
ningen och trafikplanering, särskilt i tätort? Det är bakgrunden till den andra frågan i enkäten.

Enkäten skickas ut till alla kommuner. Svaren kommer endast att presenteras i form av samman-
ställningar för grupper av kommuner. Varken namn på kommuner eller uppgiftslämnare kommer
att nämnas vid redovisningen.

Om du vill ha mer upplysningar kontakta

Hans Sävenhed, VTT. Tel. 013-204170, fax 013-204030.
eller Rein Schandersson, VTT. Tel 013-204266, fax 013-204030.

Med vänlig hälsning &
Å (4! g

Hans Sävenhed Rein Schandersson

 
! I den trafikpolitiska propositionen i slutet av 80-talet uttrycktes de trafikpolitiska riktlinjerna i form av mål. Dessa anger
att grundläggande transportbehov ska tillgodoses, att transportsystemet ska bidra till effektivt resursutnyttjande, att högt
ställda krav på säkerhet ska uppfyllas, att utvecklingen ska främja en god miljö samt att regional balans eftersträvas.

Juni -93.
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Sid 2(3)

v: Väg-och Trafik- 2
Minstitutet ' Sida 1 (av 2)

Kommunenkät om trafikfrågor och forskning.

1. Många kommuner har nu under 90-talet omorganiserat tekniska verksamheter enligt konceptet be -
ställare - utförare. Samtidigt har det allmänna ekonomiska läget tvingat fram nedskärningar. Dock
kan situationen i just din kommun vara annorlunda. Oavsett detta ber vi dig att för trafik och
gator i tätort inom din kommun försöka ange tendensen hittills under 90-talet för några aspekter
på trafik som ansluter till de allmänna trafikpolitiska målen.

Vi ber dig att för varje aspekt nedan markera det svarsalternativ du anser bäst motsvarar
utvecklingen hittills under 90-talet i din kommun:

aspekt förbättring oförändrat försämring

Framkomlighet för bilister

dito, för fotgängare, cyklister

dito, för kollektivtrafikanter

Tillgänglighet, transportmöjligheter för bilister

dito, för fotgängare, cyklister

dito, för kollektivtrafikanter

Säkerhet, trygghet i trafiken för bilister

dito, för fotgängare, cyklister

dito, för kollektivtrafikanter
U

0
1
0
8
d
0
0
1
0
0

Miljö(avgaser, buller m.m.):

0
0
8
0
8

1
0
9
0
1
0
0

1
0

8
0
1
0
8

0
1
0
0
0
0
0

[
(

Något annat (ange vad) 

Vilken aspekt av trafiken anser du att man bör ta störst hänsyn till i arbetet med gator och
trafik?

 

Plats för kommentarer(använd baksidan om du behöver mer utrymme): 

 

 
Juni -93,
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Sid 3(3)

ög äg;och trafik

Winstitutet Sida 2 (av 2)

2. I och medvårens forskningspolitiska proposition kommer VTT:s roll som forskningsinstitut och

kunskapsutvecklare att förändras. Som ett underlag för forskningen vill vi därför mycket gärna

veta vilken ytterligare kunskap om gator, trafik, väghållning m. m. som vore värdefull för din kom-

mun. Det kan vara en eller flera av de trafikaspekter som nämndes i fråga 1, men det kan också

röra något specifikt problem - litet eller stort - som finns i just din kommun.

Vi ber dig därför att nedan ange, allmänt eller specifikt, för vilken eller vilka delar av

området väghållning och trafik i tätort som kunskapsläget bör förbättras (fortsätt på

baksidan om du behöver mer utrymme):

 

 

 

 

 

Slutligen vill vi be dig lämna uppgifter om namn, adress och telefonnummer. Dessa kommer inte att

publiceras eller på annat sätt lämnas ut av VTT. De är endast till för att vi ska kunna nå dig direkt om

vi anser oss behöva förtydliganden av dina svar.

 
Uppgiftslämnare:

Befattning:
 

Telefonnr/faxnr:
 

 
Adress (kommun):

 

Ditt svar vill vi att du skickar senast den 28 juni 1993 till

VTI

Att. Hans Sävqphed

581 95 LINKÖPING

Du kan också använda bifogade svarskuvert.

Hans Sävenhed, VTI. Tel. 013-204170, fax 013-204030.Frågor om enkäten besvaras av

Rein Schandersson, VTI. Tel. 013-204266, fax 013-204030.

Juni -93.
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Sid 1 (3)

Trafiktendenser. Uppdelning efter kommunstorlek.

 

 

 

 

Kommun- Framkomlighet, bilister

storlek Försämring Oförändrat Förbättring

©15000 13,5 %/16 67,0 %/79 100 % /118

15-30000 7,3 % / 5 61,8 %/42 20,9 %/21 100 % / 68

30-69000 14,5 % / 8 50,9 %/28 34,6 %/19 100 % / 55

>70000 4,5 % / 1 59,1 % / 13 __36,4 % / 8 100 % / 22

Totalt 11,4 %/30 61,6 % /162 27,0%/71 100 % /263

Ej angivet / 2

Kommun- Framkomlighet, fotgängare/cyklister

storlek Försämring Oförändrat Förbättring

©15000 3,4 % / 4 31,9 % / 38 % / 77 % /119

15-30000 0,0 %/ 0 72,1 %/49 100 % / 68

30-69000 7,3 % / 4 14,5 %/ 8 78,2 %/43 100 % / 55

>70000 0,0 % / 0 27,3 % / 6 72,7 % / 16 __100 % / 22

Totalt 3,0 %/ 8 70,1 % /185 100 % /264

Ej angivet / 1

Kommun- Framkomlighet, kollektivtrafikanter

storlek Försämring Oförändrat Förbättring

©15000 4,2 % / 5 62,7 % 1/74 33,1 %/39 100 % /118

15-30000 4,5 % / 3 64,2 % / 43 31,3 %/21 100 % / 67

30-69000 0,0 %/ 0 55,6 %/30 44,4 %/24 100 % / 54

>70000 14,3 % / 3 38,1 %/ 8 __47,6 % / 10 __100 % / 21

Totalt 4,2 % /11 59,6 % /155 36,2 %/94 100 % /260

Ej angivet / 5

Kommun- Tillgänglighet, bilister

storlek Försämring Oförändrat Förbättring

©15000 5,1 %/ 6 75,4 19,5%/23 100 % /118

15-30000 1,5 %/ 5 714,6 %/ 50 17,9%/12 100 % / 67

30-69000 7,3 % / 4 80,0 %/44 12,7 %/ 7 -100 % / 55

30-69000 9,1 %/ 2 ___72,7 % / 16 __18,2 %/ 4 100 % / 22

Totalt 6,5 % /17 75,9 %/199 17,6 100 % /262

Ej angivet / 3
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Sid 2 (3)

Kommun- Tillgänglighet, fotgängare/cyklister

storlek Försämring Oförändrat Förbättring

©15000 2,5 % / 3 46,6 % / 55 50,9 % / 60 100 % /118

15-30000 0,0 %/ 0 44,8 % /30 55,2 %/37 100 % / 67

30-69000 3,6 % / 2 49,1 % /27 47,3 % /26 100 % / 55

>70000 0,0 % / 0 ___52,4 % / 11 47,6 % / 10 100 % / 21

Totalt 1,9%/ 5 47,1 %/123 51,0%/133 100 % /261

Ej angivet / 4

Kommun- Tillgänglighet, kollektivtrafikanter

storlek Försämring Oförändrat Förbättring

©15000 71,5 % / 9 55,5 % /66 37,0 100 % /119

15-30000 7,6 % / 5 60,6 %/40 31,8 %/21 100 % / 66

30-69000 5,6 % / 3 64,8 % / 35 29,6 %/16 100 % / 54

>70000 19,1 % / 4 47,6 % / 10 33,3 %/ 7 100 % / 21

Totalt 8,1 %/21 58,1 %/151 33,8 100 % /260

Ej angivet / 5

Kommun- Säkerhet, bilister

storlek Försämring Oförändrat Förbättring

©15000 4,3 %/ 5 % 1/77 29,9 % / 35 100 % /117

15-30000 0,0%/ 0 68,7 %/46 31;3%/21 100 % / 67

30-69000 3,7 %/ 2 70,4 % / 38 25,9 %/14 100 % / 54

>70000 0,0 % /_0 ___72,7 % / 16 27,3 % / 6 100 % / 22

Totalt 2,71 % / 7 68,1 % /177 29,2 %/76 100 % /260

Ej angivet / 5

Kommun- Säkerhet, fotgängare/cyklister

storlek Försämring Oförändrat Förbättring

©15000 4,2 % / 5 31,1 %/37 64,7 % 1/77 -100 % /119

15-30000 2,9 % / 2 17,7 % /12 794 % / 54 % / 68

30-69000 10,9%/ 6 25,5 %/14 63,6 % / 35 100 % / 55

>70000 4,5 % / 1 27,3 % / _6 __68,2 % / 15 100 % / 22

Totalt 5,3 %/14 26,1 %/69 68,6 % /181 100 % /264

Ej angivet / 1
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Sid 3 (3)

Kommun- Säkerhet, kollektivtrafikanter

storlek Försämring Oförändrat Förbättring

©15000 0,8 % / 1 56,8 % /67 42,4 % /50 100 % /118

15-30000 0,0%/ 0 61,2 38,8 %/26 100 % / 67

30-69000 1,8 % / 1 66,7 % /36 31,5 %/17 100 % / 54

>270000 0,0 % / 0 ___63,6 % / 14 __36,4 % / 8 100 % / 22

Totalt 0,8 % / 2 60,5 % /158 38,7 %/101 100 % /261

Ej angivet / 4

Kommun- Miljö

storlek Försämring Oförändrat Förbättring

©15000 5,2 %/ 6 68,7 % /79 26,1 %/30 100 % /115

15-30000 4,5 % / 3 71,6 % / 48 23,9 100 % / 67

30-69000 11,3 %/ 6 56,6 %/30 32,1 100 % / 53

>70000 13,6 %/ 3 31,8 % / 7 __54,6 % / 12 __100 % / 22

Totalt 7,0 %/18 63,8 % /164 29,2 %/75 100 % /257

Ej angivet / 8

VTI meddelande 776
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Sid 1 (3)

Trafiktendenser. Uppdelning efter kommunens
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geografiska läge.

Framkomlighet, bilister

Region Försämring Oförändrat Förbättring

N Sverige 11,0 8 %/51 19;2%/14 100 % / 73

M Sverige 12,6 %/15 56,3 %/67 31,1 %/37 100 % /119

S Sverige 9,8 % / 7 __62,0 % / 44 28,2 % / 20 __100 % / 71

Totalt 11,4 % /30 61,6 % /162 27,0%/71 100 % /263

Ej angivet / 2

Framkomlighet, fotgängare/cyklister

Region Försämring Oförändrat Förbättring

N Sverige 2,7 % / 2 27,4 % / 20 69,9 %/ 51 100 % / 73

M Sverige 4,2 % / 5 26,7 % / 32 69,1 % / 83 100 % /120

S Sverige 1,4 % / 1 26,8 % / 19 71,8 % / 51 __100 % / 71

Totalt 3,0 %/ 8 26,9 70,1 % /185 100 % /264

Ej angivet / 1

Framkomlighet, kollektivtrafikanter

Region Försämring Oförändrat Förbättring

N Sverige 4,2 % / 3 % / 43 35,2 %/25 100 % / 71

M Sverige 4,2 % / 5 _60,2 %/71 35,6 %/42 100 % /118

S Sverige 4,2 % / 3 ___57,8 % / 41 38,0 % / 27 __100 % / 71

Totalt 4,2 % /11 59,6 % /155 36,2 %/94 100 % /260

Ej angivet / 5

Tillgänglighet, bilister

Region Försämring Oförändrat Förbättring

N Sverige 97 %/ 7 77,8 % / 56 12,5 %/ 9 100 % / 72

M Sverige 5,9%/ 7 20,2 %/24 100 % /119

S Sverige 4,2 % / 3 ___77,5 % / 55 18,3 % / 13 100 % / 71

Totalt 6,5 % /17 75,9 % /199 17,6 %/46 100 % /262

Ej angivet / 3
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Sid 2 (3)

Tillgänglighet, fotgängare/cyklister

Region Försämring Oförändrat Förbättring

N Sverige 1,4 % / 1 46,5 % / 33 52,1 % / 37 100 % / 71

M Sverige 2,5 % / 3 47,1 % /56 50,4 % / 60 100 % /119

S Sverige 1,4 % / 1 47,9 % / 34 50,7 % / 36 __100 % / 71

Totalt 1,9%/ 5 47,1 %/123 51,0%/133 100 % /261

Ej angivet / 4

Tillgänglighet, kollektivtrafikanter

Region Försämring Oförändrat Förbättring

N Sverige 7,0 % / 5 63,4 % / 45 29,6 100 % / 71

M Sverige 5,9 %/ 7 536,8 %/67 37,3 %/44 100 % /118

S Sverige 12,7 % / 9 __54,9 % / 39 32,4 % / 23 100 % / 71

Totalt 8,1 %/21 58,1 %/151 33,8 100 % /260

Ej angivet / 5

Säkerhet, bilister

Region Försämring Oförändrat Förbättring

N Sverige 0,0 0 65,3 %/47 34,7 % /25 100 % / 72

M Sverige 4,2 % / 5 68,7 %/81 27,1 %/32 100 % /118

S Sverige 2,9 % / 2 ___70,0 % / 49 27,1 % / 19 100 % / 70

Totalt 2,7 % / 71 68,1 % /177 29,2 %/76 % /260

Ej angivet / 5

Säkerhet, fotgängare/cyklister

Region Försämring Oförändrat Förbättring

N Sverige 5,5 %/ 4 72,6 %/53 100 % / 73

M Sverige 5,8 %/ 7 64,2 %/77 100 % /120

S Sverige 4,2 % / 3 23,9 % / 17 71,8 % / 51 __100 % / 71

Totalt 5,3 %/14 26,1 %/69 68,6 % /181 100 % /264

Ej angivet / 1
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Sid 3 (3)

Säkerhet, kollektivtrafikanter

 

 

Region Försämring Oförändrat Förbättring

N Sverige 0,0 %/ 0 56,9 %/41 43,1 %/31 100 % / 72

M Sverige 0,9 % / 1 62,7 % /74 36,4 % / 43 100 % /118

S Sverige 1,4 % / 1 60,6 % / 43 38,0 % / 27 100 % / 71

Totalt 0,8 %/ 2 % /158 38,7 % /101 100 % /261

Ej angivet / 4

Miljö

Region Försämring Oförändrat Förbättring

N Sverige 7,2 % / 5 58,0 % / 40 34,8 % /24 100 % / 69

M Sverige 8,5 %/10 62,4 29,1 %/34 100 % /117

S Sverige 4,2 % / 3 71,9 % / 51 23,9 % / 17 __100 % / 71

Totalt 7,0 % / 18 63,8 % /164 29,2 %/75 100 % /257

Ej angivet / 8

VTI meddelande 776
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Sid 1 (1)

Konsistens i svaren om trafikaspekters tendens.

Svarens konsistens

Framkomlighet
bil GC koll

Svar Tillgänglighet
antal proc.

 

Framk Tillg Säker antal proc.

+ 0 62 23,4 %
0 0 43 16,2 %
+ + 36 13,6 %
+ + 36 13,6 %
+ 0 25 9,4 %
0 + 11 4,2 %
+ + 8 3,0 %
+ 0 8 3,0 %
0 0 6 2,3 %
0 0 5 1,9 %

övr kombinat. 25 9,4 %

265 100,0 %

Bilister Svar

Svar
bil GC koll antal proc.

Säkerhet
bil GC koll antal proc.

Svar

  

0 0 0 85 32,1 % 0 + 0 68 25,7
0 + 0 41 15,5 % 0 0 0 49 18,5
0 + + 36 13,6 % + + + 45 17,0
+ + + 27 10,2 % 0 + + 39 14,7
0 0 + 19 7,2 % & + 0 20 7,5
+ + 0 9 3,4 % 0 0 + 10 3,8
0 + - 7 2,6 % + 0 0 7 2 , 6
+ 0 0 6 2,3 % 0 - 0 7 2 , 6
0 0 - 6 2,3 % övr kombinat. 20 7 , 6

övr kombinat. 29 10,8 %

265 100,0 % 265 100,0

Fotgäng/cyklister Svar Koll.trafikanter
Framk Tillg Säker antal proc.

IP
IP
P

TP
TP

dP
JP

JP
d?

Svar
Framk Tillg Säker antal proc.

   

VTT meddelande 776

försämring .

0 + 0 68 25,8 % + + 0 91 34,4 % 0 + 0 91 34,4 %
0 0 0 49 18,5 % + + + 87 32,8 % + + + 87 32,8 %
+ + + 45 17,0 % 0 0 0 56 21,1 % 0 0 0 56 21,1 %
0 + + 39 14,7 % 0 0 + 12 4,5 % + 0 + 12 %
+ + 0 20 7,5 % - - 0 11 4,2 % 0 - 0 11 %
0 0 4 10 3,8 % övr. kombinationer 8 3,0 % övr. kombinationer 8 k3
+ 0 0 7 2,6 %
0 - 0 7 2,6 %

övr. kombinationer 20 7,5 %

265 100,0 % 265 100,0 % 265 100,0 %

Förklaring: + anger förbättring
0 anger oförändrat
- anger försämring

Exempel: 0 + 0 62 visar att 62 svar hade kombinationen oförändrat - förbättring
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Sid 1 (4)

Viktigaste trafikaspekt, obearbetade svar.

SÄKERHETEN FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER
SÄKERHET FÖR FOTGÄNGARE OCH CYKLISTER
TRAFIKSÄKERHETEN (FÖR DEN OSKYDDADE TRAFIKANTEN)
SÄKERHETEN FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER, HELST UTAN ATT MINSKA FRAMKOMLIGHETEN FÖR
ÖVRIGA TRAFIKANTER
SÄKERHET
SÄKERHET
SÄKERHETEN FÖR SAMTLIGA TRAFIKANTSLAG. MILJÖN FÖR SAMTLIGA TRAFIKANTSLAG.
SÄKERHETEN FÖR DE OSKYDDADE TRAQFIKANTGRUPPERNA
TRAFIKSÄKERHETEN FÖR FRÄMST GÅENDE OCH CYKLISTER
INTE KOMMA EFTER MED UNDERHÅLL AV BELÄGGNING VID KANTSTEN
TRAFIKREGLERINGAR SOM MINSKAR HASTIGHETEN. TRAFIKSÄKERHETEN MED TYNGDPUNKT PÅ
OSKYDDADE TRAFIKANTER
FUNKTION
SÄKERHET. MILJÖ.
DIFFERENTIERING AV SLAG OCH FUNKTION
MILJÖN
FÖRBÄTTRADE ÅTGÄRDER FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER
TRAFIKANTBETEENDE
SÄKERHET FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER
SÄKERHETEN FÖR BARN OCH UNGDOM SAMT OSKYDDADE TRAFIKANTER
FRAMKOMLIGHET. TRAFIKSÄKERHET .
SÄKERHET. MILJÖ.
SEPARATION BILÄAR-CYKLISTER/FOTGÄNGARE .
TRAFIKSÄKERHET . FRAMKOMLIGHET .
SÄKERHET. FRAMKOMLIGHET .
TRAFIKSÄKERHETEN .
SKILJA "MJUKA" FRÅN "HÅRDA" TRAFIKANTER.
FOTGÄNGARE. CYKLISTER. SÄKERHET FÖR BÅDE FORDON OCH OSKYDDADE TRAFIKANTER.
SÄKERHET. MILJÖ.
FRAMKOMLIGHET FÖR ALLA GRUPPER I TRAFIKEN. SÄKERHET FÖR ALLA GRUPPER I TRAFIKEN.
TRAFIKSÄKERHETSASPEKTEN .
SÄKERHET FÖR FOTGÄNGARE, CYKLISTER.
SÄKERHETEN .
DE OSKYDDADE TRAFIKANTERNA .
HASTIGHET. TRAFIKREGLERING, TRANSPORTER. DRIFT OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER.
SÄKERHET .
ÄÄDRE BOSTADSOMRÅDE MED GENOMFARTSTRAFIK. VILKET BEMÖTANDE SKALL OROLIGA MÄNNISKOR
FÅ?
SÄKERHETEN FÖR FOTGÄNGARE, CYKLISTER.
SÄKERHETEN FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER.
SÄKERHET FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER. SÄKERHET FÖR KOLLEKTIVTRAFIKRESENÄRER .
SEPARERA GC-TRAFIKANTERNA FRÅN BILISTERNA.
SÄKERHET, TRYGGHET I TRAFIKEN.
TRAFIKSÄKERHET FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER.
TRAFIKSÄKERHET OCH TRYGGHET FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER.
TRAFIKSÄKERHETEN. DÄMPA NER FARTEN I TÄTORTERNA. MER FLEXIBLA I DEN FYSISKA
UTFORMNINGEN, MATERIALVAL MM.
TRAFIKSÄKERHET . FRAMKOMLIGHET .
TRAFIKSÄKERHETEN .
SÄKERHETEN FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER.
1. SÄKERHET. 2. FRAMKOMLIGHET.
TRAFIKSÄKERHETEN MYCKET VIKTIG PÅ LOKALA GATUNÄTET .
SÄKERHET VIKTIGAST. MILJÖFRÅGOR SÄSOM BULLER OCH AVGASER.
SÄKERHET. FRAMKOMLIGHET.
SÄKERHET FÖR CYKLISTER.
SÄKERHET I TRAFIKEN.
FRAMKOMLIGHET. MILJÖ.
LOKALGATOR: TRAFIKSÄKERHET. HUVUDGATOR: FRAMKOMLIGHET.
OSKYDDADE TRAFIKANTER .
TRAFIKSÄKERHETEN. MILJÖN.
SÄKERHET FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER.
SÄKERHET .
ATT GE PLATS FÖR GÅENDE OCH CYKLISTER.
SÄKERHET. MILJÖ.
OSKYDDADE TRAFIKANTERS FRAMKOMLIGHET .
SAMTLIGA UPPRÄKNADE. MILJÖ OCH SÄKERHET BÖR PRIORITERAS.
UPPFÖLJNING AV HASTIGHETSBESTÄMMELSER .
SÄKERHET .
GÅNG-CYKEL-MOPED .
SÄKERHET, TRYGGHET I TRAFIKEN FÖR I FÖRSTA HAND FOTGÄNGARE, CYKLISTER.
SÄKERHETEN FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER
FRAMKOMLIGHET .
MINSKAT BILÅKANDE GENOM RATIONELLT BOENDE. FÖRBÄTTRINGAR FÖR CYKEL OCH
GÅNGTRAFIKANTER .
SÄKERHET .
TRAFIKSÄKERHET .
SÄKERHET. FRAMKOMLIGHET .
OSKYDDADE TRAFIKANTER.
MILJÖ .
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SÄKERHET .
SÄKERHET. MILJÖ.
SÄKERHET .
SÄKERHET .
DE OSKYDDADE TRAFIKANTERNAS SÄKERHET. MILJÖ (AVGASER, BULLER M.M.) .
DE OSKYDDADE TRAFIKANTERNA .
SÄKERHETEN FÖR FOTGÄNGARE OCH CYKLISTER.
MILJÖ - FRÄMST AVGASER, MEN ÄVEN BULLER. FRAMKOMLIGHET FÖR MOPEDISTER, CYKLISTER
OCH FOTGÄNGARE.
SÄKERHET .
SÄKERHETEN OCH TRYGGHETEN FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER.
SÄKERHET FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER.
SÄKERHET. MILJÖ.
SÄKERHETEN FÖR VÄGARBETAREN.
SÄKERHET .
SÄKERHET .
SÄKERHET .
SÄKERHET FÖR FOTGÄNGARE OCH CYKLISTER. TRYGGHET FÖR FOTGÄNGARE OCH CYKLISTER.
KOLLEKTIVTRAFIKEN .
SÄKERHET .
SÄKERHET .
TRAFIKSÄKERHETEN. MILJÖN.
TRAFIKSÄKERHET - OSKYDDADE TRAFIKANTER. TRAFIKSÄKERHET - OLYCKOR.
SÄKERHETEN FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER.
SÄKERHET FÖR FOTGÄNGARE OCH CYKLISTER. TRYGGHET FÖR FOTGÄNGARE OCH CYKLISTER.
FRAMKOMLIGHET. SÄKERHET.
SÄKERHET. FRAMKOMLIGHET .
SÄKERHET. TRYGGHET. MILJÖ.
TRAFIKSÄKERHET FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER.
TILLGÄNGLIGHET FÖR CYKLISTER OCH FOTGÄNGARE
BULLER .
SÄKERHET OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA TRAFIKANTKATEGORIER .
TRAFIKSÄKERHETEN OCH DÅ MÄNNISKANS ROLL. TONVIKTEN PÅ DEN FYSISKA MILJÖN MÅSTE
BORT OCH MÄNNISKANS REAKTIONER MÅSTE KOMMA I FOKUS I STÄLLET.
SÄKERHET .
JÄMNT "FLYT" OCH SÄKRA KORSNINGAR I HUVUDNÄTET. INGEN GENOMFARTSTRAFIK,
SMITTRAFIK , I LOKALNÄTET . ALLA MÅSTE ANVÄNDA SAMMA TRAFIKREGLER OCH
FÖRUTSÄTTNINGAR .
STÖRNINGAR VID ÅTGÄRDERS GENOMFÖRANDE SKA INTE VARA STÖRRE ÄN SLUTPRODUKTEN.
SÄKERHET FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER. TRYGGHET FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER.
SÄKERHET. TRYGGHET.
FRAMKOMLIGHET. SÄKERHET.
MILJÖ (AVGASER, BULLER M M) .
 SÄKERHETEN.
OSKYDDADE TRAFIKANTER.
FRAMKOMLIGHET-SÄKERHET .
ATT BYGGA GATOR SÅ ATT HASTIGHETEN EJ BLIR FÖR HÖG Så RISKERNA FÖR DE OSKYDDADE
TRAFIKANTERNA MINSKAR.
SÄKERHET FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER.
FRAMKOMLIGHET. SÄKERHET.
TRAFIKSÄKERHET . FRAMKOMLIGHET .
FOTGÄNGARE .
SÄKERHET. MILJÖ.
TRAFIKSÄKERHETSMEDVETANDE HOS TRAFIKANTERNA .
TRAFIKSÄKERHET . MILJÖ.
SÄKERHETEN FÖR FOTGÄNGARE OCH CYKLISTER.
SÄKERHET .
TRAFIKSÄKERHET . HANDIKAPPÅTGÄRDER .
SÄKERHETEN .
MAN BÖR SEPARERA GÅNG-CYKEL MED BILTRAFIK.
TRAFIKSÄKERHET. MILJÖ. DE OSKYDDADE TRAFIKANTERNAS PROBLEM.
TRYGGHET .
TRAFIKSÄKERHETEN .
CYKLISTERS OCH FOTGÄNGARNAS SÄKERHET.
OSKYDDADE TRAFIKANTER.
TRAFIKSÄKERHET .
TRAFIKSÄKERHETEN .
SÄKERHET, TRYGGHET FÖR FOTGÄNGARE, CYKLISTER.
SÄKERHET. MILJÖ.
SEPARERING AV GÅNG- OCH CYKELTRAFIK FRÅN GATORNA.
SÄKERHET FÖR FOTGÄNGARE OCH CYKLISTER.
FOTGÄNGARE. CYKLISTER. KOLLEKTIVTRAFIK.
VINTERVÄGHÅLLNINGEN FÖR GÅNG- OCH CYKELTRAFIKANTER.
TRAFIKMILJÖN .
SÄKERHETSASPEKTEN .
CYKLISTER. KOLLEKTIVTRAFIK.
TRAFIKSÄKERHET .
SÄKERHET. MILJÖ.
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OSKYDDADE TRAFIKANTERS SÄKERHET.
BULLER. AVGASER.
SÄKERHETEN .
SÄKERHET FÖR ALLA TRAFIKANTER MED PRICRITET FÖR OSKYDDADE.
SÄKERHETEN .
MILJÖ .
SÄKERHET .
FRAMKOMLIGHET. SÄKERHET.
SÄKERHETEN I HÖGTRAFIKERADE GATUKORSNINGAR .
UTFORMNING SÅ ATT HASTIGHETEN HÅLLS NED.
SÄKERHET. FRAMKOMLIGHET. MILJÖ.
DE INFORMATIONSPROBLEM SOM FINNS.
SÄKERHETEN .
SÄKERHETEN, SPECIELLT FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER.
BULLER OCH AVGASER.
TRAFIKSÄKERHETEN, SPECIELLT SEPARERING BIL-GC.
FÅ BORT GENOMGÅENDE TUNG TRAFIK FRÅN TÄTORTSGATOR.
FRAMKOMLIGHET ===> SÄKERHET .
TRAFIKSÄKERHETEN .
SÄKERHET .
SÄKERHET .
FOTGÄNGARE .
SÄKERHETEN .
DEN OSKYDDADE TRAFIKANTENS ROLL. DE HANDIKAPPADE.
SAMSPEL MELLAN BILISTER OCH OSKYDDADE TRAFIKANTER.
FOTGÄNGARE. CYKLISTER.
TRAFIKSÄKERHET . MILJÖ.
SEPARATION AV BIL- OCH GÅNGTRAFIKANTER .
KLAGOMÅL OM HÖGA HASTIGHETER I BOSTADSOMRÅDEN.
SÄKERHET. TRYGGHET. MILJÖ.
FOTGÄNGARE. CYKLISTER.
SÄKERHETEN FÖR DEN OSKYDDADE TRAFIKANTEN.
SEPARERING AV BILTRAFIK OCH GC-TRAFIK.
HÄNSYN TAGES TILL SAMTLIGA PARTER.
TRAFIKSÄKERHET .
TRAFIKSÄKERHET FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER, BETEENDE. KOSTNADER ÄR EN VIKTIG DEL AV
BESLUTSUNDERLAGET .
CENTRUM: FRAMKOMLIGHET OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR FOTGÄNGARE. ÖVRIGA DELAR:
FRAMKOMLIGHET OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR BILISTER.
BLAÄNDTRAFIK I CENTRUMKÄRNOR. MINDRE REGLER, MER "SUNT FÖRNUFT* .
SÄKERHET FÖR FOTGÄNGARE OCH CYKLISTER.
FRAMKOMLIGHET FÖR GÅNG- OCH CYKELTRAFIK. TRAFIKSÄKERHET. KOLLEKTIVTRAFIK.
PRIORITERA DE OSKYDDADE TRAFIKANTERNA .
SÄKERHET .
ÖKA SÄKERHETEN FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTGRUPPER.
GÅNG- OCH CYKELTRAFIKANTERS SÄKERHET.
MOTORDRIVNA FORDON.
MILJÖ .
HASTIGHET. BULLER. GC-VÄGAR.
SÄKERHET FÖR FOTGÄNGARE OCH CYKLISTER.
MILJÖ. SÄKERHET.
SÄKERHETEN
SÄKERHET .
DE OSKYDDADE TRAFIKANTERNA .
KONTINUITET I VÄGUTFORMNINGEN.
FOTGÄNGARE, CYKLISTER.
SÄKERHET .
DEN OSKYDDADE TRAFIKANTEN MÅSTE FÅ KÄNNA STÖRRE TRYGGHET UTMED VÅRA GATOR. MERA
PENGAR MÅSTE ANSLÅS FÖR UTBYGGNAD AV GÅNG- OCH CYKELBANOR.
FRAMKOMLIGHET FÖR BILISTER. SÄKERHET FÖR FOTGÄNGARE OCH CYKLISTER.
SÄKERHET .
FRAMKOMLIGHET. SÄKERHET.
SÄKERHET FÖR FOTGÄNGARE OCH CYKLISTER.
SÄKERHET .
I CENTRUMOMRÅDEN: PARKERING. ÖVRIGT: FRAMKOMLIGHET.
TRAFIKSÄKERHET. FRAMKOMLIGHET.
SÄKERHETEN .
SÄKERHET FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER.
FRAMKOMLIGHET. SÄKERHET.
TRAFIKSÄKERHET . HANDIKAPPANPASSNING.
SÄKERHET. TILLGÄNGLIGHET.
SÄKERHET I TRAFIKEN. TRYGGHET I TRAFIKEN.
TRAFIKSÄKERHETEN .
SÄKERHET .
GÅNG/CYKEL .
GE PLATS FÖR OCH ANLÄGG GÅNG- OCH CYKELBANOR.
I FÖRSTA HAND FRAMKOMLIGHET SÅ ATT TRAFIKEN FLYTER.
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LUFTMILJÖPROBLEMEN HÄR BLIVIT PÅTRÄNGANDE.
CYKLISTER. FOTGÄNGARE.
SÄKERHET FÖR FOTGÄNGARE OCH TILLGÄNGLIGHET .
FOTGÄNGARE. CYKLISTER.
SÄKERHET .
OSKYDDADE TRAFIKANTER INOM TÄTORT.
SÄKERHET .
SAMSPELET MELLAN GÅNGTRAFIKANTERNA OCH BILISTERNA.
TRAFIKSÄKERHET .
SÄKERHET .
SÄKERHET. TRYGGHET.
SÄKERHET .
TILLGÄNGLIGHET. SÄKERHET.
OSKYDDADE TRAFIKANTER (CYKLISTER, FOTGÄNGARE)] .
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Åsikter om kunskapsbehov och FoU, obearbetade

synpunkter.

Obearbetade synpunkter från 193 kommuner.
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PROJEKTERING OCH UTREDNING ALLMÄNT

DRIFT OCH UNDERHÅLL

SPECIALOMRÅDEN SOM BELYSNING, SIGNALTEKNIK T EX

ATT KOMMUNEN OFTA INTE ÄR VÄGHÅLLARE OCH HELLER INTE HUVUDMAN FÖR ALLMÄN PLATSMARK

MEDFÖR ATT ARBETET MED TRAFIKFRÅGOR TILL STÖRSTA DELEN INRIKTAS PÅ

TRAFIKSÄKERHETSASPEKTER . I OLIKA DETALJPLANEARBETEN STUDERAS DOCK TRAFIKFRÅGORNA

MER ÖVERGRIPANDE OCH I DETALJ. EN FRÅGA SOM SKULLE VARA INTRESSANT ATT FÅ BELYST

ÄR JUST DEN HUR EX STORA VÄGFÖRENIGNAR FUNGERAR?

VARFÖR TRAFIKANTERNAS BETEENDE BLIVIT SÅÄDANT ATT HÄNSYN INTE TAS TILL SIGNALER,

FÖRBUD, VARNINGSSKYLTAR, BARN OCH ANDRA OSKYDDADE TRAFIKANTER? HUR KAN DETTA

BETEENDE FÖRÄNDRAS TILL DET BÄTTRE?

_______________________________ 5 aom a Sök s s k fn sm s samm sa er see Ser ör n S s ss sa r g S , S s Sr s S v S

TRAFIKANTERNAS TOLKNING /UPPFATTNING AV VÄGMÄRKENS /VÄGMARKERINGARS

BETYDELSE/INNEBÖRD

_______________________________a

VAD UNDERHÅLL AV VÄGBELÄGGNINGAR UR - KOSTNADSSYNPUNKT

(KAPITALFÖRSTÖRING) 0O.D - TRAFIKSÄKERHETSSYNPUNKT, ÄVEN OLYCKSKOSTNADER O0.D.

LÄTTBEGRIPLIG OCH KONCENTRERAD REDOVISNING SOM ÄVEN KAN FÖRSTÅS Av ICKE FACKMÄN

_______________________________ Tf sk ne s k v vn t l Ok löö k tak t k v ät sn ö vd de dn vän ie

RESPEKT FÖR TRAFIKREGLER OCH PARKERINGSBESTÄMMELSER

ATT TILLRÄCKLIGA ANSLAG FÖR VÄGUNDERHÅLL OCH BELYSNING ERHÅLLES

ÅTGÄRDER FÖR BÄTTRE HASTIGHETSANPASSNING I TÄTORT

ÖVERSYN AV LAGSTIFTNING AVSEENDE REKLAMSKYLTAR OCH VÄXTLIGHET INOM VÄGOMRÅDET.

NUVARANDE REGLER OKLARA OCH ONÖDIGT BYRÅKRATISKA

_______________________________ 10 ----------eee e e e s n n n e e n n n emn

DET FÖREFALLER IDAG OMÖJLIGT ATT FÅ FOLK SOM KAN KONSTRUERA, RITA GATOR 0 VÄGAR.

UPPENBART EN MISS I UTBILDNINGEN DET SENASTE ÅRTIONDET

_______________________________ 11 soo a. s se sve s es Se ast Sd se sees Sd 00 00 0 m 0 me Se

FÖRBÄTTRA OCH KARTLÄGGA BARNENS VÄG TILL SKOLOR OCH LEKYTOR.

PROBLEM ÄVEN MED GENOMFARTSTRAFIK

_______________________________ 12 s S s Jm l at fade f keSe e d s d e 1 Sve g Sn de k j e 9

INOM DEN FYSISKA PLANERINGEN (FÖR NYA BOSTADSOMRÅDEN M.M) FINNS TRENDER ATT

FÖRSÖKA ÅTERSKAPA DEN GAMLA STADSGATAN ÄVEN I NYA OMRÅDEN. DET INNEBÄR TRÅNGT

GATURUM, BLAÄNDNING AV OLIKA TRAFIKSLAG M.M. DET VORE INTRESSANT ATT KUNNA MÄTA

KONSEKVENSER FÖR _ÅTKOMLIGHET M.M  JÄMFÖRT MED DE OMRÅDEN SOM

TRAFIKPLANERATS UNDER DE SENASTE 30 ÅREN

_______________________________ 1Bmrkn dn h e gr a a ge s ä e e t ät ke tl te k e tö da

TS-ÅTGÄRDER KONTRA OLYCKOR - VINSTEN AV INVESTERAD KRONA

_______________________________ flerssmt k s se s s s e k r kk s ö el e ök sh vän

SAMORDNAT DATASYSTEM FÖR TRAFIKOLYCKOR ( POLISRAPPORTERADE + SJUKHUS +

FÖRSÄKRINGSBOLAG)

BÄTTRE TRAFIKBETEENDE

KOMMUNENS NYA ROLL SOM BESTÄLLARE M A P VÄGHÅLLARE

_______________________________ 15e

VI HAR ETT BRA GREPP OM SÄKERHET OCH MILJÖ, MEN MYCKET DÅLIGT OM FRAMKOMLIGHET .

HÄR BORDE FÄLTMÄTNINGAR GÖRAS, MED DET KRÄVER STORA RESURSER.

_______________________________ 17 --- +- -e e e e e e e n n e n n an n n n n.

SAMBAND TRAFIKANTBETEENDE OCH GATUMILJÖN
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_______________________________ 19 --- --- +- +- ---. +-.

TRAFIKANTBETEENDE (= BETEENDEVETENSKAP) , VILKET VÄGVERKET HÄR POÄNGTERAT

_______________________________--

VI BEDÖMER ATT KUNSKAPEN LIGGER PÅ EN RÄTT HÖG NIVÅ INOM SAMTLIGA OMRÅDEN

_______________________________ Bl S sseeaa dte s je d dö ttae vt ö k vh oa

SKADEANALYS FÖR BEDÖMNING AV INSÄTSER PÅ VÄGNÄTET BL.A NÄR DET GÄLLER

BELÄGGNINGSUNDERHÅLL, ANPASSAT TILL MINDRE KOMMUNER

_______________________________ 25 --- =- - - - --- e e- e e e e e e e e e e e e e e en --

TRAFIKSÄKERHET ESTETIK

MILJÖ

_______________________________ 28 -----=-=-=- e- e e e e e e e e n n n n e n n n n n-.

ALLMÄNT OCH SPECIELLT OM RESVANOR (UTVECKLA FOB ELLER MOTSVARANDE])

ALLMÄNT OCH SPECIELLT OM EFFEKTER AV SAMVERKANDE ÅTGÄRDER (SYSTEMNIVÅ)

ALLMÄNT OCH SPECIELLT OM EFFEKTER AV SAMVERKANDE ÅTGÄRDERS INVERKAN

(SYSTEMSKIFTEN, NIVÅSKIFTEN)

_______________________________ 30 -- ------e e e e e e e e e n n e n e ea

HÖJA BILFÖRARES KUNSKAPSNIVÅ SÅ ATT DE LÄR SIG FÖLJA TRAFIKREGELER OCH SKYLTAR. DÅ

KAN VI SLIPPA EN DEL AVSTÄNGNINGAR OCH GUPP

FÅ TA DEL AV FÖRSÖKSVERKSAMHET I ANDRA LIKVÄRDIGA KOMMUNER. POSITIVA OCH NEGATIVA

REAKTIONER. "RÄTT" SKYLTNING.

VÄGHÅLLNING: UTRED PRESENTATIONSMETOD SOM FÅR VÅRA HUVUDMÄN ATT FÖRSTÅ

KONSEKVENSERNA AV BRISTANDE UNDERHÅLL PÅ GATOR OCH VÄGAR

TRAFIK: _BELYS ÄNNU MER LÄTTFÄNGAT OCH BEGRIPLIGT DE STORA FÖRTJÄNSTERNA OCH

VINSTERNA FÖR SAMHÄLLE OCH KOMMUN AV ÖKADE TRAFIKSÄKERHETSSATSNINGAR

_______________________________ TB - a h fa (lk l fö ör ten sam a s där mer dn om vg äl hör tr vem äg lg v m vet oa om omm

FRAMKOMLIGHET I TRAFIKEN

SÄKERHET I TRAFIKEN

_______________________________ Bpl aaa smke GaETSvva vt vt art anv om

VI HAR F.N INGA SPECIELLA ÖNSKEMÅL BETRÄFFANDE OVANSTÅENDE

_______________________________ 35 ---...

UTFORMNING AV SÄKRA CYKELBANOR I KORSNINGAR

SÄKERHET OCH KAPACITET I SMÅ OCH MEDELSTORA CIRKULAÄTIONSPLATSER

_______________________________ cf

FÖRHÄLLANDET MELLAN BILTRAFIKEN OCH GÅNG- OCH CYKELTRAFIKEN

_______________________________ B Z s o ttades e ö e kö a t Sa m j r a S i 9 da e jer s

FÖRETAGARES INSTÄLLNING - FÖRÄNDRING TILL BILFRIA STADSKÄRNOR I MINDRE ORTER

_______________________________ 38 ---- -- --- --- >>>>>...»

TRAFIKREGLERINGAR I ANSLUTNING TILL BL A BARN-ÄLDRE. INDUSTRI-NÄRINGSLIV-

-BOENDE-ANLÄGGNINGAR

_______________________________ B Q a saeSerethmsr

UTBILDNING AV POLITIKER SOM ÄR INTRESSERADE AV TRAFIKSÄKERHETSFRÅGOR OCH ÄR

ENGAGERADE

_______________________________ 41

_______________________________ 42 ------- -- -- -- ---...

UTFORMNINGEN AV LOKAL- OCH BOSTADSGATOR SAMT BUSSGATOR. GATANS UTFORMNING NÄR DEN

BYGGS MÅSTE VARA FEL NÄR MAN I EFTERHAND TVINGAS BYGGA GUPP, AVSMALNINGAR,

BILFÄLLOR M FL ÅTGÄRDER FÖR ATT FÅ BILISTEN ATT ANPASSA HASTIGHETEN ELLER INTE TA

GENVÄGAR VIA EXEMPELVIS BUSSGATOR

_______________________________ SD emen e an ö e v öö öö ö ö Sh s t 50 n Sgt sd 0

KONSEKVENSER AV MINSKAT UNDERHÅLL (BL A BELÄGGNINGAR) FÖR TRANSPORTKOSTNADER OCH

OLYCKOR

MINSKAD GATUBELYSNING. VAD INNEBÄR DET FÖR OLYCKORNA?
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_______________________________ hå e ss sset er ö je dn s oem ve ä ger

DETALJUTFORMNING AV CYKELBANOR, SÄRSKILT I KORSNINGAR

UTFORMNING AV BUSSTRAFIKANLÄGGNINGAR

RISKVÄRDEN OCH KUNSKAPER OM VÄGTRAFIKBULLER I VET(???) MILJÖ

LUFTFÖRORENINGAR: GRÄNSVÄRDEN FÖR KOLVÄTEN M.M.

_______________________________ 45 --- =- - =- =- - - - e e e e e e n e e e e e e n ne mn.

I YY DISKUTERAS FÖR NÄRVARANDE OM UTÖKNING AV GÅGATOR I CENTRUM. STADEN HÄR ETT

MYCKET TRÅNGT GATUNÄT (MED ONT OM P-PLATSER) VILKET FÖRSVÅRAR SEPARERING AV GC-

OCH BILAR. TRAFIKREGLERING HÄR SKETT GENOM BL.A ENKELRIKTNINGAR MED TILLSTÅND ATT

FÄRDAS MOT PÅBJUDEN FÄRDRIKTNING. EN BILFRI INNERSTAD STÅR SOM EN STÄNDIG MOTION I

KOMMUNFULLMÄKTIGE .

SÄKERHET OCH TRYGGHET I TRAFIKEN

SEPARATION AV GC-TRAFIK FRÅN BILTRAFIK KOMMER NOG ATT FÖRDRÖJAS PÅ GRUND Av

KOMMUNERNAS DÄÅLIGA EKONOMI. VAD GÖRA OM MEDEL EJ FINNS FÖR TRAFIKSEPARATIONS-

ÅTGÄRDER?

_______________________________ 48 ----- --- -e e e e e e n n n n e n e n n n nae.

_______________________________ 49 --- - -- - - - ee e e e e e e e e e e e e n n n n nn.

I YY UTREDS JUST NU ARBETSPLAN FÖR NYA XX FÖRBI YY. FRÅGOR KRING LJUD HAR DÅ

FRAMFÖRTS TILL KOMMUNEN, SOM PSYKOLOGISKA EFFEKTER AV UTBYGGNAD FRÅN "110 KM väg"

TILL MOTORVÄG MED TVÅ SEPARATA VÄGBANOR. TROTS ATT HASTIGHETEN INTE ÖKAR,ÖKAR

LJUDNIVÅN?

_______________________________v

KUNSKAP OM OSKYDDADE TRAFIKANTERS BETEENDE

ÖVERGÅNGSSTÄLLE CYKELVÄGAR KORSNINGSUTFORMNING

_______________________________ 53

SEPARATA GC-BANOR PÅ ÖMSE SIDOR OM KÖRBANA HAR OFTA DUBBELRIKT CYKELTRAFIK. ÖKAS

OLYCKSRISKEN I KORS GENOM CYKLAR FRÅN "FEL" HÅLL

FINNS FORSKNING OM DUBBELRIKTADE CYKELBANOR OCH KORSANDE GATOR. FINNS EXEMPEL PÅ

PRAKTISKA LÖSNINGAR INSATTA I GATUSYSTEMET?

_______________________________ 54 ------ -e e e e e e e e e n e e n n n n e e e nmn

FÖRDJUPADE KUNSKAPER OM PRAKTISKA, FYSISKA LÖSNINGAR OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT ÖKA

TRAFIKSÄKERHETEN .

_______________________________o

SÄKERHET FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER

MILJÖPRIORITERING I PLANERINGEN AV GATOR, VÄGAR OCH TRAFIKANLÄGGNINGAR

_______________________________ 57 ge s ss 0 2000 so 0 s. e (000 nmseseast S S r k f a 1

UTVECKLA ENERGISNÅL GATUBELYSNING.

LÅGENERGILAMPOR

LÄMPLIGA UNDERHÅLLSINSATSER PÅ DET LÄÅGTRAFIKERADE GATUNÄTET

BELÄGGNINGSUNDERHÅLL

_______________________________ 58o

PSYKOLOGIN ELLER MÖJLIGHET OCH METODER ATT PÅVERKA ALLMÄNHET OCH TRAFIKANTER (INTE

MINST _OPINIONSBILDARE OCH MEDIA) ATT RESPEKTERA REGLER SÅSOM HASTIGHET OCH

NYKTERHET

_______________________________ 59r

KUNSKAPSBEHOVET ÄR NU STÖRST PÅ DET PEDAGOGISKA PLANET OCH INTE PÅ DET FYSISKA.

HUR SKA MÄNNISKOR PÅVERKAS ATT UPPTRÄDA PÅ ETT TRAFIKSÄKERT SÄTT UTAN FYSISKA

HINDER OCH ANORDNINGAR?

_______________________________ 61 --- --- +- +----meee n e n n a n n nn=

SYSTEM FÖR OPTIMERING AV UNDERHÅLL
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_______________________________ 65 --- -- - - e e e e e e e n e n e n e e e e e emn.

EN VIKTIG FRÅGA ÄR BULLERPROBLEMET I TÄTORT. SKALL MAN BYGGA 4 M HÖGT BULLERSKYDD

I BEF. MILJÖ FÖR ATT KLARA UTEVÄRDE ELLER FASADÅTGÄRD FÖR ATT KLARA INNERVÄRDET.

MAN BÖR VÄGA IN ESTETIKEN MER NÄR MAN FRÅN MYNDIGHETER KRÄVER ÅTGÄRDER.

INFÖR FRAMTIDEN BÖR STUDERAS HUR P-FRÅGORNA I MEDELSTORA STÄDER KAN LÖSAS -

INFARTSPARKERINGAR - KOLLEKTIVTAXI

VAD KRÄVS FÖR ATT MINSKA BILTRAFIKEN I TÄTORTSCENTRA MED 25 % MEN ÄNDÅ HA

KVAR/UTVECKLA HANDELN? !

_______________________________ 66 -- e- ee e n e r r r r rrnmmmmm.

_______________________________ GF ss a oa som jar m som om sar jr sm sams sa s sor as Ser se s sor e s 0 ss see oo

TILLGÄNGLIGHET FÖR TRANSPORTER

TRAFIKSÄKERHET VID DETALJPLANEARBETET BÖR FÖRBÄTTRAS

_______________________________ 68 -- --- --- +- +- -- +- -- +-+-».

BÄTTRE OCH BILLIGARE BELÄGGNINGSTYPER

_______________________________ BD ssked vt e Geaveto me

DRIFT UNDERHÅLL

_______________________________ F f sasse t fte TSaäk eö önSk ör Tnt e gar

KAPACITET OCH SÄKERHET I CIRKULAÄTIONSPLATSER (SÅVÄL STORA SOM MEDEL- OCH

MINIRONDELLER)

MILJÖ (AVGASER OCH BULLER)

KOLLEKTIVTRAFIK (BILLIGARE SYSTEM)

_______________________________ vS

PROBLEMET HÖGA HASTIGHETER I TÄTORT

FARTDÄMPNING

_______________________________ JA ---. ---.

HUR PÅVERKAS TRAFIKSÄKERHETEN AV "LITE" FÖR HÖGA HASTIGHETER. T EX

MEDELHASTIGHETEN C 55 KM/H PÅ SKYLTADE 50-GATOR

_______________________________ 75 -+-=-=- --- =- --eemmm mmmm..

DE HÖGA HASTIGHETERNA I KOMBINATION MED SKYLTNINGEN AV ALLA FÖRESKRIFTER. OMÖJLIGT

HANTERA FÖR BILISTER FRÅN ANNAN ORT.

_______________________________ 77 erensom sn

_______________________________ 78 ---. -.-

_______________________________ f © sas sam m o s oadr 0 ät fet Sa Saat s ak me r 0 ds e att a

_______________________________ BD e ass seedtdtdlstasarg

KUNSKAPER OM OSKYDDADE TRAFIKANTER

KONFLIKT MED MOTORFORDON

SINGELOLYCKOR FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER

_______________________________'e

HUR FUNGERAR TRAFIKANTER I KORSNINGAR. VILKA KORSNINGAR FUNGERAR BÄST OCH VILKA

FUNGERAR SÄMST

OSKYDDADE TRAFIKANTER

GCV/KORSNINGAR

UTFORMNING HAÄNDIKAPPANPASSNING

TRAFIKSIGNALER (ENGELSK SIGNALVÄXLING)

_______________________________v

EFTERLEVNAD AV TRAFIKREGLERINGAR

FÖR HÖGA HASTIGHETER

"VÄNLIGARE FÖRHÅLLANDEN" TRAFIKANTER EMELLAN
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_______________________________o

HUR SKA VI HINDRA FORTKÖRNING I BOSTADSOMRÅDEN UTAN ATT BYGGA DYRA FYSISKA

ANLÄGGNINGAR

eho

TRAFIKSITUATIONEN FÖR DE OSKYDDADE TRAFIKANTGRUPPERN

INRIKTNING PÅ LÄÅNGSIKTIGA PLANER

PROGRAM FÖR ??????? - ÅTGÄRDER

_______________________________ 89 --- -- - - e ee e e e e e e e e r r n r n n en.

MÖJLIGHETER ATT INFILTRERA DAGVATTEN I GATOR

SAMMANSTÄLLNING AV UNDERSÖKNINGAR NÄR DET GÄLLER JÄMFÖRELSER MELLAN

RONDELLER OCH VANLIGA SIGNALREGLERINGAR AV KORSNINGAR

_______________________________ 9Q --- -- - -e ee e e e e e n n e e e n e n n n n n e a n.

_______________________________ 91 ---. -.-. ---

DET BÖR TAS FRAM MER MATERIAL SOM VISAR KONSKVENSERNA AV NEDSKÄRNINGAR INOM GATU-

OCH TRAFIKOMRÅDET. T EX ANSLAGSMINSKNINGAR OM 10 %, 20 %, 30 % ETC. VAD FÅR DE FÖR

KONSEKVENSER?

DET BÖR BELYSAS ORIMLIGHETEN AV ATT DELAR AV KOMMUNALTEKNIKEN (T EX GATA, TRAFIK,

PARK) BEROR HELT AV SKATTEFINANSIERADE ANSLAG; ANDRA DELAR (T EX VA-VERK, ELVERK)

KAN I STORT SETT LEVA UTAN ANSLAG. DE FINANSIERAS AV AVGIFTER FRÅN KONSUMENTERNA .

_______________________________ 93 ---... -.-.

_______________________________ 95

_______________________________ --a

_______________________________ 99 -.-...---

GÅNG- OCH CYKELNÄT I INNERSTÄDER

191 eeeretive tsv rmtar mer

UTVECKLING AV ENKLARE/BILLIGARE BELÄGGNINGAR, BELÄGGNINGSTYPER

KORSNING MELLAN CYKELVÄG OCH GATA

------------------------------- 102 -------+---+------------ --- --- --- --

GUPP

AVSMALNANDE VÄG MED ÖVERGÅNGSSTÄLLEN

BETONGRÖR MED BLOMMOR SLALOMKÖRNING

------------------------------- 104 --------------- -- ---men---»

SÄKERHET HASTIGHETSBEGRÄNSNING

------------------------------- 105 ---------------- -- -= == --- -

OSKYDDADE TRAFIKANTERS ROLL I TRAFIKEN.

ALLMÄN UPPLYSNING OCH INFORMATION OM ELEMENTÄRA TRAFIKREGLER.

------------------------------- 107 -------------+---+------- -- --- --- --

SAMSPELET MELLAN OLIKA TRAFIKANTGRUPPER - UTBILDNINGSNIVÅER - FYSISK MILJÖ M M.

KONSEKVENSER MED ETT EFTERSATT UNDERHÅLL AV GÅNG- OCH CYKELBANOR 4==> OLYCKS-

UTVECKLING CYKELOLYCKOR (+ ÖVRIGA OSKYDDADE TRAFIKANTER) .

SEPARERING AV OSKYDDADE TRAFIKANTER.

METODER FÖR BULLER BEGRÄNSNING

------------------------------- 108 -------------- -- --- -- --- --- -->>»

TRAFIKSÄKERHET FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER

KUNSKAP OM SAÄMSPELET MELLAN OSKYDDADE TRAFIKANTER OCH BILTRAFIK

DEN ALLTMER SÖFISTIKERADE STYRNINGEN AV BILTRAFIK MED DETEKTORER. NYA DETEKTORER

BEHÖVS SOM INTE LÄGGS I VÄGBANAN (LÄGRE KOSTN) .
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pil sasaaar r a me sr ms
VI ANSER DET TILLRÄCKLIGT MED DEN INFORMATION SOM KOMMUNFÖRBUNDET HITTTILLS SÄNT UT
UNDER RUBRIKEN "AKTUELLT OM GATOR OCH TRAFIK"
------------------------------ ae

FÖRBÄTTRA KUNSKAPERNA BETRÄFFANDE VÄGBELÄGGNINGAR, VÄL AV METODER, TYPER, EKONOMI

GATUBELYSNING, SAMBAND MELLAN SÄKERHET OCH BELYSNINGSSTANDARD AVSEENDE

TRAFIKMÄNGD, TRAFIKSLAG, VÄGSTANDARD, TÄTORT/GLESBYGD

------------------------------- 113 --- --- ----+- +++ +- --- ---

OSKYDDADE TRAÄFIKANTER KONTRA BIL

Lh Sesae eseems tte e SoS me

TILLGÄNGLIGHET OCH SÄKERHET FÖR FOTGÄNGARE OCH CYKLISTER

HUR VI FÅR BORT OSÄKERHETEN HOS FOTGÄNGARE NÄR CYKLISTERNA KOMMER DEM NÄRMARE OCH

NÄRMARE

------------------------------- 115 ---------------- ---

INGET SÄRSKILT

------------------------------- 116 -------------------- --- --

FRAMKOMLIGHETS-, SÄKERHETS- OCH KORSNINGSPROBLEM FÖR CYKLISTER I GAMMAL STADSMILJÖ

------------------------------- 117

BEGÄRAN OM OCH ANORDNANDE AV FARTHINDER "LIGGER I TIDEN". VAD HÄR DENNA FÖR EFFEKT

I AVSEENDE PÅ MINSKADE OLYCKSTAL, VILKEN TYP FUNGERAR BÄST. VAD OCH VILKA ???????

BÖR STYRA (T.EX KRITERIER SOM SKALL UPPFYLLAS) FÖR ATT EN ÅTGÄRD SKALL TILLFRÅGAS?

118 --- -- -- --- --- --- =- --

FORSKA I VARFÖR MÄNNISKOR INTE MÄRKER ATT DERAS SYN, HÖRSEL OCH REAKTIONER

FÖRSÄMRAS .

TA REDA PÅ VARFÖR FOLK (BILISTER) INTE ANVÄNDER BLINKERS NÄR DE SKALL SVÄNGA,

VARFÖR DE INTE INTAR BEREDSKAPSSTÄLLNING INFÖR EN BESVÄRLIG KORSNING I CENTRUM,

VARFÖR DE INTE IAKTTAR HÖGERREGELN M M SAMT FORSKA I VAD VI KAN GÖRA ÅT DET.

POLISER OCH STRAFF HJÄLPER JU INTE.

------------------------------- 119 ---

GENOMFARTSLEDER

------------------------------- 120 -------------+---=- -=

TRAFIKSÄKERHET VÄGUNDERHÅLL

------------------------------- 122 --------------- -- -- -- -- -- --

IBLAND FÖRUTSÄTTS TRANSPORTER MED MINDRE LASTBILAR. I VERKLIGHETEN SKER UTKÖRNING

MED SAMMA LÄÅNGTRADARE SOM FRAKTAT TILL ORTEN. OMLASTNING ÄR INTE REALISTISKT.

DÄRFÖR MÅSTE ÄVEN "STORA" BILAR, LÄÅNGTRADARE, KUNNA NÅ "SMÅ" VARUINTAG.

------------------------------- 123 -- --- -- -- ---

TYST ASFALT

KONSEKVENSER AV MINDRE PERSONBILAR([SMALARE KÖRFÄLT, FLER P-PLATSER?)

RIKTIGA INFOSKYLTAR (RTI)

------------------------------- 124 --- -- -- --- -- -- -- -----

KUNSKAPSLÄGET FÖR VÅRA POLITIKER BÖR FÖRBÄTTRAS NÄR DET GÄLLER INVESTERING I

SÄKERHET OCH TRYGGHET. IDAG TOLKAS EN INVESTERING ENBART SOM EN REN UTGIFT FÖR

KOMMUNEN DÅ VINSTEN I FORM AV MINDRE ANTAL OLYCKOR OCH FÖRBÄTTRAD BOENDEMILJÖ INTE

SYNS I RENA PENGAR

------------------------------- 125 --- -- -- --- --- ---

LEDANDE POLITIKER BÖR FÅ I VAD SAMHÄLLET KAN TJÄNA I KRONOR VID

TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER

------------------------------- 128 --- --- --- -- -- ---

HUR ÖKAR VI TRAFIKANTENS RISKMEDVETANDE OCH DÄRMED HANS MOTIVATION ATT FÖLJA

GÄLLANDE REGLER OCH FÖRESKRIFTER

ÖKAD KUNSKAP HOS VÄGHÅLLAREN OM TRAFIKANTENS BETEENDE FÖR ATT FÖRBÄTTRA SAMSPELET

TRAFIKPLAÄNERING-VÄGHÅLLNINGSÅTG-TRAFIKANTBETEENDE

129 ------------------ --- -- -- --- ---

UPPRUSTNING OCH BELÄGGNING AV GRUSVÄGAR
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------------------------------- BEDhrsälöra å s
DRIFT-. OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER: BELÄGGNINGSCYKLER, ALTERNATIVA BELÄGGNINGSÅTGÄRDER
FÖR BOSTADSGATOR
MINSKA ANTALET SKYLTAR, SE ÖVER JURIDIKEN, FASTSTÄLLA BETYDELSEN AV
VÄGLINJEMARKERING JURIDISKT.
oee

PARKERING, TRAFIKFRÅGOR AV TYP P-ÖVERVAKNING, MINDRE SKYLTNING, AVGIFTER.
ZlEmem

GÄÅNGTRAFIKEN CYKELTRAFIKEN
136 eehkff kkvev va

EKONOMISKA EFFEKTER FÖR KOMMUNEN AV VIDTAGNA ÅTGÄRDER.
-------------------------------o
HASTIGHETSANPASSNING PÅ 50- OCH 70-vÄGNÄTET
------------------------------- 138 am aa n nnn m m m mm
UTIFRÅN YY KOMMUNS PERSPEKTIV MÅSTE TILLGÄNGLIGHETEN TILL EN BRA KOLLEKTIVTRAFIK
(HÖG NETTOPENDLING) SAMT TRAFIKSÄKERHETEN (INTE MINST PÅ RV XX I DIREKT ANSLUTNING
TILL VÅRA SAMHÄLLEN) GES HÖG PRIORITET
------------------------------- 139 ---

HUR ÅSTADKOMMER MAN GOD REGELEFTERLEVNAD BLAND CYKLISTER OCH MOPEDFÖRARE?

HUR FÅR MAN BILISTER ATT HÅLLA TILLRÄCKLIGT LÄÅG HASTIGHET UTAN ATT BEHÖVA TA TILL

OLIKA FYSISKA ÅTGÄRDER (ATTITYDFÖRÄNDRING)

------------------------------- 141 -- -- -- --- --nn---»

CENTRUMKÄRNANS TRAFIKFÖRSÖRJNING JÄMTE MILJÖ OCH TILLGÄNGLIGHET BÖR VIDARESTUDERAS

KOLLEKTIVTRAFIKENS VILLKOR BÖR VIDARESTUDERAS

TRAFIKSÄKERHETEN FÖR OSKYDDDE TRAFIKANTER BÖR VIDARESTUDERAS

------------------------------- 145 -------- --- --

TILLGÄNGLIGHET FÖR VAÄRUTRANSPORTER.

BELYSA PARKERINGENS EKONOMISKA BETYDELSE FÖR AFFÄRSVERKSAMHETER .

ENKLA OCH BILLIGA LÖSNINGAR FÖR ATT DÄMPA HASTIGHETER.

FÖRENKLAD SKYLTSÄTTNING (TÄTORTSMÄRKE?) .

------------------------------- 149 --- -- -- =---- -»

FRAMFÖRALLT BEHÖVER KUNSKAPSLÄGET BETRÄFFANDE TRAFIKSÄKERHET FÖR ALLA

TRAFIKKATEGORIER I SYNNERHET FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER FÖRBÄTTRAS.

ÄVEN INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN ÄR EFTERSATT

------------------------------- 151 n e-

------------------------------- 153 --- -- ee

------------------------------- 154 -- ---

VI MÅSTE BÖRJA STÄLLA KRAV PÅ TRAFIKANTERNA ATT DE BÖRJAR VISA HÄNSYN, RESPEKTERAR

GÄLLANDE REGLER SAMT TAR SITT ANSVAR I TRAFIKEN. BÄTTRE INFORMATION TILL

TRAFIKANTERNA SÅ DERAS RISKMEDVETANDE FÖRBÄTTRAS.

------------------------------- 155 -------+--+--+-----+------=- --

HALKBEKÄMPNINGENS PÅVERKAN PÅ OLYCKSANTALET FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER (GÅNGBANOR -

GCM-VÄGAR)

HASTIGHETSREDUCERANDE ÅTGÄRDERS EFFEKTER (MILJÖPÅVERKAN, HASTIGHETER M M)

------------------------------- 156 --- --- =- --- ---»

KONFLIKTEN FOTGÄNGARE/CYKLISTER - BILISTER I KORSNINGSPUNKTER

ATT ÖKAD TRAFIKSÄKERHET FÖR GC MÅSTE GÅ UT ÖVER BILISTERNAS FRAMKOMLIGHET OCH

TILLGÄNGLIGHET I ETT BUDGETLÄGE MED MINSKADE ANSLAG

------------------------------- 157 ---------+---+--+---+--+---- -- --- --

"SGÄKERHETEN" FÖR CYKELTRAFIKANTER NÄR GC-BANAN TILL KÖRBANAN MED

BILTRAFIK
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------------------------------- 159 ---------------------+-------+--=-=-

FÖRNYELSE AV ÄLDRE ASFALBELÄGGNINGAR PÅ BOSTADSGATOR. T EX EFFEKTER AV OLIKA

FÖRSEGLINGSMETODER-FÖR/NACKDELAR , VARAKTIGHET , KOSTNEFF

ÅTERANVÄNDNING AV UPPTAGNA ASFALTSBELÄGGNINGAR. T EX I BÄRLAGER 0 D. METODER,

KOSTNADER .

160 --------------------------=--=-=-=-

BELÄGGNINGAR: EKONOMI OCH UTFÖRANDE

GCM-VÄGAR: ÖVERGRIPANDE MÅL OCH UTFORMNING AV VÄGBANAN

------------------------------- 161 ----------------------------=-=-=-

GC-BANOR, BÅDE ENKLA OCH DUBBELRIKTADE

FARTSÄNKANDE ÅTGÄRDER, SOM SMÄLTER IN I GAMMALDAGS MILJÖ.

------------------------------- 164 --------------------- --- ---

------------------------------- 165 -----------------------=-----=--=-

FÖRBÄTTRAD RAPPORTERING AV OLYCKOR. (MINSKA MÖRKERTALET)

------------------------------- 166 ----------------------------+--=-

NYTTAN AV HASTIGHETSDÄMPANDE ÅTGÄRDER AV OLIKA SLAG

KOMPLEMENT TILL ARGUS, UTFORMNING AV BUSSHÅLLPLATSER I BEFINTLIG TÄTORTSMILJÖ

(MIN. MÅTT)

VÄGMÄRKESPLACERING I TÄTORTSMILJÖ (UTGÅNGSPUNKT = LÄÅG PLACERING)

RATIONALISERING I INNERSTADSMILJÖ, EX SKYLTAR FÖR ÖVERGÅNGSSTÄLLEN BORT

------------------------------- 168

ATTITYDFÖRÄNDRING HOS AFFÄRSMÄNNEN. BILTRAFIKEN BEHÖVS INTE I CENTRUM. HANDEL KAN

FUNGERA ÄNDÅ.

------------------------------- 169 -------------------- --- ---

------------------------------- 170 mmmeve va

OLIKA HASTIGHETSDÄMPANDE ÅTGÄRDER

PARKERINGSAVGIFTER ELLER EJ

ÖVERGÅNGSSTÄLLEN (SÄKERT ELLER EJ?)

------------------------------- 171 ---»

GENOMGÅENDE

------------------------------- 172 ---

AVGASER BULLER

------------------------------- 173

TRAFIKANTERNA _(BILAÄRNA)] KÖR FÖR FORT PÅ GATORNA. KAN MAN MINSKA HASTIGHETEN MED

MINDRE KÖRBANA?

------------------------------- 174 +- mmm---»

CYKLISTERNAS SÄKERHET I TÄTORTSMILJÖ

------------------------------- 175 --- +++

INFORMATION, PROPAGANDA FÖR BÄTTRE EFTERLEVNAD AV TRAFIKREGLER

BILISTER KÖR PÅ CYKELVÄGAR

HASTIGHETEN I BOSTADSOMRÅDE ALLT FÖR HÖG

ATT VISA HÄNYN FÖR ANDRA TRAFIKANTER OCH BOENDE UTEFTER VÄGEN, GATAN

------------------------------- 176 -----------+-----=-- =- --- -- mmm =-»

ANLÄGGANDE AV MILJÖPRIORITERADE VÄGAR

LÄMPLIGA PLATSER FÖR MINIRONDELLER

KRITERIER FÖR VÄGBULOR

KOMMUNERNAS STÖRSTA PROBLEM ÄR HASTIGHETSÖVERTRÄDELSER

------------------------------- 177 --- mem --- -- ---

------------------------------- et
INFORMATIONEN OM ATT BOSTADSGATOR ÄR ETT "GATURUM" ÄVEN FÖR ANDRA ÄN BILISTER.
HASTIGHETEN BÖR VARA MAX 30 KM/H
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------------------------------- 179 ------------+----+--+--+---+--------+--+--=-

INFORMATION - ATTITYDFRÅGOR (RESURS: P-VAKTER OCKSÅ TRAFIKINFORMATÖRER)

MILJÖPRIORITERING (FARTHINDER, "MJUKA" GATOR M.M.)

SMÅ CIRKULATIONSPLATSER

DET LOKALA TRAFIKSÄKERHETSARBETET AKTIVERAS OCH GES BETYDLIGT STÖRRE EKONOMISKA

RESURSER ("SÄKRARE TRAFIK I VÅR KOMMUN")

------------------------------- 182 -----------------------------=--

185 -------------------------=----=-=-

FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR INFÖRANDE AV ÅTGÄRDER PÅ LOKALGATOR,

UPPSAMLINGSGATOR OCH HUVUDGATOR

------------------------------- 186 ---------------------------=---=-

ATT KOMMA TILLRÄTTA MED ALLA ÖNSKEMÅL FRÅN ALLMÄNHETEN BL.A PÅ

BOSTADSGATOR . PROBLEMET ÄR FÖR DET MESTA ATT TRAFIKEN ÄR SÅ RINGA UNDER DAGEN ATT

SMÅ BARN SLÄPPS UT OCH FÅR LEKA PÅ GATORNA. NÅGON ELLER NÅGRA BILISTER KÖR FÖR

FORT VISSA TIDER.

SÄKERHET FRAMKOMLIGHET

HUR GÖR MAN BÄST MED GRUSVÄGAR

188 ---------------- --- --- --- --- ---

METODER - TEKNIK ATT UNDERHÅLLA GATOR MER RATIONELLT OCH BILLIGARE

MILJÖMÄSSIGA OCH EFFEKTIVA METODER ATT BEKÄMPA VÄXLIGHET I GATOR.

HASTIGHETSDÄMPANDE ÅTGÄRDER PÅ GATOR - ALTERNATIV TILL "GUPP" OCH AVSMALNINGAR

BEHÖVS .

MER FORSKNING PÅ MILJÖPRIORITERADE GENOMFARTER PÅ STÖRRE TRAFIKLEDER. SAKNAS.

ORGANISATIONSFORMER FÖR GATUKONTOR I SAMVERKAN

------------------------------- 189 -------------- -- -- --- --- --- ---»

NYA BELÄGGNINGAR TRAFIKSÄKERHET

------------------------------- 190 ------------------+-=-=---m-mm nn ---»

DÄR DET GÄLLER SÄKERHET TYCKER JAG ETT PROBLEM ÄR MOPEDENS PLATS I TRAFIKEN (PÅ EN

GC-VÄG ELLER INTE) .

GATUBLEYSNING SER JAG SOM EN STOR EKONOMISK BELASTNING. HUR KAN MAN BYGGA EN BRA

BELYSNING MEN SOM OCKSÅ ÄR MINDRE KOSTNADSKRÄVANDE.

------------------------------- P8] seeev om me mee
EFFEKT AV OLIKA FORM AV REGLERING; 30; GUPP; ETC.
-------------------------------t
TRAFIKSÄKERHET MILJÖFRÅGOR
------------------------------- 198 -eeen
I EN GAMMAL STADSKÄRNA MED MÅNGA BOENDE, HUR ANPASSAR MAN TRAFIKEN TILL "XXXX" =
SEVÄRDHET . DETTA GÄLLER P-FRÅGOR, TILLGÄNGLIGHET ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER M.M.
KONFLIKTRISKER? !
------------------------------- 194 --- -- -- --- --- -- --

METODER ATT BEHÅLLA GATOR OCH VÄGARS STANDARD TROTS MINSKADE ANSLAG FÖR UNDERHÅLL.

------------------------------- 197 --- ---mmm--- --

BELÄGGNINGSTYPER

198 -------------------- --- -- --- ---

PÅVERKA ALLMÄNHETEN ATT SÄNKA HASTIGHETEN INOM BOSTADSOMRÅDEN

------------------------------- 199 -- -- -- -- =- --- --

TRAFIKMORALEN ÄR MYCKET DÅLIG

------------------------------- 200 ---------------- -- -- --- -- --- ---

FÅ STÖRRE FÖRSTÅELSE OCH BÄTTRE EFTERLEVNAD AV DE REGLER SOM GÄLLER

------------------------------- 201 --- -- -- =- --- --- ---

HALKBEKÄMPNING, NÄR OCH HUR!
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202 --------------------------+--+=-=-

BELYSNINGEN - EN UNDERHÅLLSMÄSSIGT OFTA EFTERSATT VERKSAMHET. HUR KAN MAN REDUCERA

BELYSNINGSPUNKTER UTAN ÖKAD TRAFIKSÄKERHETSRISK? +

FRAMKOMLIGHETEN OCH SÄKERHETEN FÖR BÅDE BLINDA OCH RULLSTOLSHANDIKAPPADE

(MOTSTRIDANDE KRAV VAD GÄLLER EN "DOPPNING" AV KANTSTEN)

205 -----------------------------=-=-

OSKYDDADE TRAFIKANTERS (GÅENDE OCH CYKLISTER) SÄKERHET

RISKER MED KANTSTENSPARKERING OCH ENTREER MOT GATA

------------------------------- 206 ------------------------------=-

RIKTLINJER, REKOMMENDATIONER FÖR BESLUT OM TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER VID SKOLOR,

DAGHEM, BOSTADSOMRÅDEN M M GÄLLANDE HUVUD- 0 LOKALGATOR, HASTIGHETER,

TRAFIKMÄNGDER

BELYSA PROBLEM MELLAN TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER([FYSISKA) , UNDERHÅLLSKOSTNADER SAMT

SAMHÄLLSKOMMUNALA KOSTNADER RESPEKTIVE VINSTER AV TS-ÅTGÄRDER

AVMÄÅLAD BANA FÖR CYKLISTER I CIRKULATIONSPLATSER AV DEN TYP SOM FINNS I HOLLAÄND

HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE FÖR ORIENTERING PÅ GÅGATOR OCH STÖRRE ÖPPNA PLATSER.

------------------------------- 208 ---------------------=---=--- --->»

DET VIKTIGASTE ÄR ATT VI FÅR FINANSIERINGSFRÅGORNA NÅGON FORM AV

AVGIFTSFINANSIERING ÄR NÖDVÄNDIG.

HUR VI SKA KUNNA LÄMNA EN STOR DEL AV FÖRESKRIFTERNA/REGLERNA/SKYLTNINGEN TILL

FÖRMÅN FÖR HÄNSYN OCH OMDÖME.

------------------------------- 209 -----------+------+---+--=+--==-=-m--m--»-

I KOMMUNEN SVARAR ENSKILDA VÄGHÅLLARE[VÄGFÖRENINGAR, VÄGSAMFÄLLIGHETER, BYAR)]) FÖR

VÄGHÅLLNING. VÄGHÅLLNINGSKOSTNADEN TORDE VARA LÄGRE JÄMFÖRT MED KOMMUNAL

VÄGHÅLLNING .

ENSKILDA VÄGHÅLLARE KAN INTE LYFTA AV MOMSEN PÅ FAKTURERADE KOSTNADER, VILKET

KOMMUNEN KAN. ÄNDRADE MOMSREGLER ÄR ÖNSKVÄRDA.

OM MOMSREGLERNA ÄNDRAS SKULLE DET GE MER PENGAR TILL VÄGHÅLLNINGEN, DVS MER

ÅTGÄRDER AV OLIKA SLAG AV ENSKILDA VÄGHÅLLARE.

------------------------------- 210 ---.»

------------------------------- ä1

HASTIGHETSBEKÄMPNING I BOSTADSOMRÅDEN

BELÄGGNINGSUNDERHÅLL PÅ LÄGTRAFIKERADE VÄGAR

1a
TILLGÄNGLIGHET, TRANSPORTMÖJLIGHETER FÖR FOTGÄNGARE OCH CYKLISTER
------------------------------- 320 -seeeeen
MILJÖ SÄKERHET
------------------------------- 221 enn
HUR TRAFIKANTERS BETEENDE MED AVSEENDE PÅ SÄKERHET OCH MILJÖ (EX

HASTIGHETSANPASSNING)
SAMBAND MELLAN STANDARD/TILLSTÅND OCH EFFEKTER FÖR TRAFIKANTERNA
UPPFÖLJNING AV DRIFTENTREPRENADER
------------------------------- 223 ----------------=---- -- mmm mmm ---»

PROBLEMET ÄR DEN MYCKET DÅLIGA EFTERLEVNADEN AV GÄLLANDE TRAFIKREGLER (KAN

EVENTUELLT BERO PÅ DEN MINIMALA ÖVERVAKNINGEN FRÅN POLISEN)

-------------------------------v

VINTERVÄGHÅLLNING AV GÅNGBANOR: NU FASTIGHETSÄGARANSVAR FÖR SNÖRÖJNING OCH

HALKBEKÄMPNING . FUNGERAR DÄÅLIGT - OLIKA FRAMKOMLIGHET/TRYGGHET . I NYA

SMÅHUSOMRÅDEN UTFÖRS EJ GÅNGBANOR, MEN SÄDANA FINNS I ÄLDRE OMRÅDEN. HUR LÖSER

ANDRA KOMMUNER DETTA?

RENT ALLMÄNT GC-VÄGAR

VTI meddelande 776



Bilaga 5

Sid 12 (13)

2236 noobffeno a

I EN LITEN KOMMUN SOM VÅR ÄR DET SVÅRT ATT ADMINISTRERA TRAFIKPLANERINGEN, ATT

BESITTA TILLRÄCKLIGA KUNSKAPER, ATT UTFORMA BESLUT RÄTT 0.s.v

------------------------------- 227 -+-------mmemm,

MILJÖPRIORITERING, GATURUMMET SKALL GÖRAS BÅDE TRAFIKSÄKRARE FÖR ALLA

KATEGORIER TRAFIKANTER, SAMT MILJÖN GÖRAS TRIVSAM.

ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA HASTIGHETEN UTAN ATT FÖR DEN SKULL HINDRA FRAMKOMLIGHETEN.

MINSKA PÅ "ÖVERYTOR" I GATURUMMET, FÖR ATT BL.A NEDBRINGA UNDERHÅLLSKOSTNADER M.M.

------------------------------- 228 seatså 0 ök s n

VAD KAN MAN GÖRA MED TRAFIKEN I VILLAOMRÅDEN. DE FLESTA TYCKER ATT 50 KM/H ÄR FÖR

HÖGT .

SÄKERHETSFRÅGOR

ATTITYDER - VARFÖR KÖR ALLTID BILISTER FÖR FORT

MÅNGA RINGER OCH VILL HA VÄGBULOR ELLER ANDRA HINDER

------------------------------- 230 ee e ee e ne.

TJÄLFORSKNING (ISOLERING)

VÄGARS BÄRIGHET, DRÄNERING OCH UTFORMNING

------------------------------- 233

TRAFIKENS MILJÖPÅVERKAN - IDAG OCH OM 10-15 ÅR, MED HÄNSYN TILL MOTORERNAS

UTVECKLING

------------------------------- 234 ------ --- --- -- m en e em.,

DET FINNS EN TRÖGHET 0 RÄDSLA FÖR OKONVENTIONELLA LÖSNINGAR PÅ TRAFIKPROBLEM. MAN

ÄR ALLTFÖR UPPBUNDEN AV REGELVERKEN.

------------------------------- 236

FÅ FRAM VERKLIG OLYCKSSTATISTIK (MINST ALLA PERSONSKADOR)]) OCH KUNNA ANVÄNDA DEN PÅ

ETT BRA SÄTT I PLANERINGEN.

------------------------------- 238 -- -- ---»

I MÅNGA SAMHÄLLEN I KOMMUNEN ÄR EN VÄGFÖRENING VÄGHÅLLARE MED I REGEL FÅ PENGAR

OCH SVÅRT DRIVA IN PENGAR. VÄGTALEN(?)]) BORDE HÖJAS

------------------------------- 240 ---

ÅTGÄRDSFÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRING AV ÄLDRE GATOR/VÄGAR MED SÖNDRIG ASFALT EFTER

TJÄLLYFTNING MED SPRICKBILDNING OCH KRACKELERING

------------------------------- 341 eeeeeee enennen
HUR VI MINSKAR HALKOLYCKORNA FÖR FOTGÄNGARE UTOMHUS (GATOR, TORG M M)
------------------------------- Bh eeeeeeeeem
TRAFIKSÄKERHETEN
------------------------------- 244 ---eeeen
UTFORMNING AV GC-VÄGAR MED ELLER UTAN SKILJEREMSA, KANSTEN 0.5s.v
------------------------------- 348 eeeeeeen,
CIRKULATIONSPLATSER: BÄTTRE DIMENSIONERINGSTABELLER/DIAGRAM ÄN ARGUS 8.24 FÖR
ANTAL KÖRFÄLT OCH BREDDER
BELYS PROBLEM OCH MÖJLIGHETER MED KORSANDE OSKYDDADE TRAFIKANTER I
CIRKULATIONSPLATSER MED ELLER UTAN GCM-SIGNAL
------------------------------- 249 ---------- --- --- --- --- --- - --- --

KOMMUNENS MÖJLIGHET ATT MINSKA DET TOTALA BILTRAFIKARBETET .

PÅVERKAN PÅ FÄRDMEDELSVAL.

CIRKULATIONSPLATSER OCH GÅNG- OCH CYKELTRAFIK.

TRÄDSKAOR I SAMBAND MED VÄGSALTNING.

------------------------------- 251 --- --- --- --- mmm --- ---

FÖRSTÄRKNING AV BILISTERS MEDVETENHET VID CYKELVÄGSKORSNINGAR

INFORMATION TILL ÄLDRE BILISTER OM HÖGERREGELN

------------------------------- 252 --- --- --- --- --- ---

GC-VÄGAR

MINIRONDELLER FÖR BÄTTRE TRAFIKRYTM

VTI meddelande 776



Bilaga 5

Sid 13 (13)

LÄGRE HASTIGHETER INOM TÄTORT

------------------------------- Z BZ aa aaaeeer mr ae ser dö a ae aer srt ere sri

------------------------------- llsdatät sa

RESPEKTLÖSHETEN FÖR GÄLLANDE TRAFIKREGLER
KONFLIKTEN BARN-BILÄR I VILLAOMRÅDEN
------------------------------- 257 +- +- +-

HASTNEDSÄTTANDE ÅTG I VILLAOMR, I NÄRHET AV SKOLOR, DAGHEM, SOM INTE HINDRAR

VÄGUNDERHÅLL, SPECIELLT VINTERTID. I FÖRSTA HAND BEFINTLIGA VÄGAR

------------------------------- 258 --------------------=-- ---

------------------------------- vo
TRAFIK I TÄTORTER
INFORMATION OCH UTBILDNING I "TRAFIK-KULTUR" OCH SÄKERHET MÅSTE ÖKAS VIA SKOLOR
OCH ANDRA KANALER

TRAFIKANTERNAS UTBILDNING - KUNSKAP
------------------------------- 261 ----------------------------=-=-=-

------------------------------- 262 --------nn...

PÅ VILKA SÄTT KAN TRAFIKANTERNAS BETEENDE FÖRÄNDRAS TILL DET BÄTTRE? BETYDELSE

CONTRA FYSISKA ÅTGÄRDER?

VAR SKA DE KRYMPANDE UNDERHÅLLSRESURSERNA I FÖRSTA HAND LÄGGAS? HUR SKA MAN

PRIORITERA?

------------------------------- 263 --- -- -- -- -- -- ---------»

SÄKERHETEN FÖR ALLA TRAFIKANTER

------------------------------- 264 -- -- --- --- ---m»

MINIRONDELLERS HASTIGHETSDÄMPANDE EFFEKT, FRAMKOMLIGHET

------------------------------- 265 ------------------=-- --- --- -- ---»

BELYSNING BELÄGGNING

ÖVERBYGGNAD TRAFIKMÄRKEN (MÄNGDEN?)

VTI meddelande 776




