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Titel:

Register över trafikmätningar. Förutsättningar och förslag till utformning.

 
Referat

Det är både tids- och kostnadskrävande att genomföra trafikmätningar. Därför är det önskvärt att erhållna

mätdata kommer till största möjliga användning. Ett sätt att främja detta är att upprätta ett register över

tillgängliga trafikdata. Data ska vara åtkomliga för alla trafikforskare och övriga användare inom landet.

Syftet med planprojektet var att undersöka hur ett sådant register skall läggas upp, vilka variabler som

bör finnas med, vilka mätningar som skall finnas med, var registret skall finnas för att ge god åtkomst.

Dessutom skulle kostnaderna beräknas för att hålla ett sådant register.

För att kartlägga behoven av ett register och också få synpunkter på registrets uppbyggnad, innehåll

m.m., togs kontakter med representanter för användare av trafikdata och med mätningsansvariga. Fler-

talet av synpunkterna var positiva.

Med utgångspunkten att registret ska vara tillgängligt för alla, föreslås att Internet används som

sökinstrument. *

För varje trafikmätning skall det finnas uppgifter om mätplats, mättillfälle, mätvariabler, mätmetod,

trafikantkategori, vägmiljö, hastighetsbegränsning, syftet med mätningen samt om resultaten från mät-

ningen är publicerade eller inte.

Registret föreslås inledningsvis avgränsas till att innehålla observationer av trafik i vägmiljö. Inga

uppgifter från t.ex. enkätundersökningar eller resvaneundersökningar ska ingå i registret, eller försök,

t.ex. mätning på försökstrafikanter i trafik eller förföljelsemätningar, eller vägdata, t.ex. väglagsobserva-

tioner.

Att ajourhålla registret uppskattas i genomsnitt kräva en arbetsdag per vecka.
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Abstract

Traffic measurements are both time-consuming and expensive. Therefore it is desirable to maximise

utilisation of the data obtained. One method of achieving this is to establish a record of traffic

measurements which will be accessible by all traffic researchers and other users throughout the country.

The aim of the planning project was to analyse how such a record should be designed, which variables

and measurements it should contain, and where the record should be kept to facilitate acquisition of data.

In addition, the costs of maintaining the record were to be calculated.

To survey the need for such a record and also to obtain views and opinions on its structure, content,

etc., representatives of traffic data users and measurement authorities were contacted. Most of their

reactions were positive.

The basic assumption was that the record should be accessible without restriction, and it was proposed

that the Internet be used as search tool.

For each traffic measurement, details would be provided on measuring site, measuring occasion,

measuring variables, measuring method, road user category, road environment, speed limit, purpose of

the measurement, and possible publication of the results.

The record is proposed initially to be limited to observations of traffic in the road environment. It

would not include any questionnaire surveys or travel habit surveys. Experiments such as measurements

of test road users in traffic or pursuit measurements, and road data such as road condition observations

would also be excluded.

Updating the record is estimated to require one day a week.
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Förord

Projektet är finansierat av Kommunikationsforskningsberedningen, KFB.

Projektledare på VTI var till att börja med Anne Bolling. På grund av hennes

ändrade arbetsuppgifter övertog Peter Wretling projektledarskapet.

Anne Bolling och Mats Wiklund genomförde intervjuerna med användare av

trafikdata.

Värdefulla synpunkter på och kommentarer till rapportkonceptet har lämnats av

Anne Bolling, VTTL.

Ett stort tack till er alla och till andra som bidragit med synpunkter.

Linköping i april 1997

Mats Wiklund och Peter Wretling
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Register över trafikmätningar.

Förutsättningar och förslag till utformning.

av Mats Wiklund och Peter Wretling

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

58195 LINKÖPING

Sammanfattning

Det samlas in stora mängder trafikdata av olika kvalitet, omfattning och för många

olika syften. Vägverket mäter kontinuerligt på ett stort antal platser främst på

statsvägnätet. Kommunerna mäter också trafik på varierande sätt på det kommu-

nala vägnätet och VTI gör både kontinuerliga mätningar och specialmätningar

inom olika projekt. Eftersom det är både tids- och kostnadskrävande att genom-

föra trafikmätningar är det önskvärt att erhållna mätdata kommer till största möj-

liga användning. Det är därför angeläget att upprätta ett register över tillgängliga

trafikdata med åtkomst för alla trafikforskare och övriga användare inom landet.

Registret är tänkt att innehålla uppgifter om typ av mätning, var den är genom-

förd och vem man kontaktar för att få tillgång till mätdata, alltså inte några mät-

data utan endast uppgifter om trafikmätningar.

Syftet med planprojektet var att i detalj planera ett register över trafikmät-

ningar. Registret skall möjliggöra åtkomst av trafikdata för forskare och andra

inom landet. Planprojektet genomfördes i tre steg:

_1. Planeringsseminarium.

2. Kontakt med producenter och användare av trafikdata och med

mätningsansvariga.

3. Planering av registret.

Huvudsyftet med planeringsseminariet som hölls på VTI var att diskutera ige-

nom tänkbara avgränsningar för att minska omfattningen av registret. Det besluta-

des att registret i ett första steg avgränsas till att endast innehålla observationer av

trafik i vägmiljö. Inga uppgifter från t.ex. enkätundersökningar eller resvaneunder-

sökningar ska ingå i registret, eller försök, t.ex. mätning på försökstrafikanter i

trafik eller förföljelsemätningar, eller vägdata, t.ex. väglagsobservationer.

En förutsättning för att ett register över trafikmätningar skall fungera i prakti-

ken är att inrapporteringen av trafikmätningar fungerar, och att användare ser nyt-

tan av registret. Avgörande för om detta fungerar är att beställare och/eller utförare

av trafikmätningar anser att registret fyller någon funktion.

För att kartlägga behoven av ett register och också få synpunkter på registrets

uppbyggnad, innehåll m.m. togs under hösten 1996 kontakt med både represen-

tanter för användare av trafikdata och representanter för mätningsansvariga. Det

beslutades att utöver genomförda telefonkontakter besöka en storstadsregion, valet

föll på Malmö.

Vägverket centralt var positiva till ett register över trafikmätningar och såg en

stor nytta av registret. Framför allt för att underlätta arbetet med det trafiksäker-

hetsansvar för kommunerna som Vägverket har. Däremot var trafikdatagruppen

mer tveksam. Skälet var främst att man befarar att inrapporteringen blir tids-

ödande.
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Både NTF centralt och trafiksäkerhetsförbundet i Skåne M-län var positiva till

ett register. NTF centralt ansåg att behovet främst avser sammanställningar i olika

frågeställningar. Trafiksäkerhetsförbundet menade att det finns ett behov av en

samordning mellan olika kommuner i regionen.

Lunds Tekniska Högskola visade stort intresse för registret och var mycket

positiva. Det framkom att registret kan vara ett hjälpmedel i forskningsprojekt

men också i undervisningen.

Trafikavdelningen på gatukontoret i Malmö ansåg sig inte ha några direkta

behov av ett register utan främst indirekta (tillgång till forskningsresultat).

Planeringen av registret omfattade fem delar:

1. Registrets uppbyggnad.

2. Registrets innehåll.

3. Kriterier för registrets omfattning.

4. Var registret fysiskt skall placeras.

5. Fasta rutiner för ajourhållning och underhåll samt kostnader för detta.

Ett grundläggande krav för att till fullo kunna utnyttja registret är att sökfunk-

tionen är flexibel. Registret bör vara uppbyggt så att man kan söka efter trafikdata

inom en viss tidsrymd, ett visst geografiskt område, en viss vägtyp och/eller med

vissa trafikflöden. Med utgångspunkten att registret ska vara tillgängligt för alla

föreslås att Internet används som sökinstrument.

För att registret skall fungera är det nödvändigt att registret inte innehåller allt

för många uppgifter. Förslaget är att det för varje trafikmätning skall finnas upp-

gifter om mätplats, mättid, mätvariabler, mätmetod, trafikantkategori, vägmiljö,

hastighetsbegränsning, syftet med mätningen samt om resultaten från mätningen

är publicerade eller inte. Slutligen bör också anges vem man kontaktar för att få

ytterligare information om trafikmätningen.

För att få någorlunda kontinuitet i arbetet med registret är förslaget att VTI

fortsätter uppbyggandet av registret och också ansvarar för ajourhållningen av

registret. I och med att VTT har planerat uppbyggnaden av registret underlättas det

fortsatta arbetet.

Utifrån en preliminär beräkning av kostnaden för att ajourhålla registret upp-

skattas den i genomsnitt kräva en arbetsdag per vecka. Detta innebär att den årliga

kostnaden för att ajourhålla registret uppgår till ungefärligen 150000 kronor.

Syftet med planprojektet var att i detalj planera ett register över trafikmät-

ningar. När det är avslutat påbörjas själva uppbyggnaden av registret. Det gäller att

definitivt avgöra vilket sökinstrument som skall användas; om registret skall inne-

hålla några ytterligare uppgifter än de som föreslås här; om registret blir för

omfattande eller om ytterligare trafikmätningar kan inkluderas.

När inrapporteringen av trafikmätningar till registret pågått under ett år bör en

omfattande utvärdering av registret genomföras. Denna kan förslagsvis ske som en

enkätundersökning där användare av registret får delge sina åsikter om hur regist-

ret fungerat och vad som kan tänkas förbättras.
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Record of traffic measurements.

Prerequisites and proposals for design.

by Mats Wiklund and Peter Wretling

Swedish Road and Transport Research Institute

SE-581 95 Linköping

Summary

Large quantities of traffic data of varying quality, scope and purpose are

continuously being gathered. The National Road Administration performs

continuous measurements at a large number of sites, mainly in the public road

network. The municipal authorities also measure traffic in various ways on

municipal roads, and the VTI makes both continuous and special measurements in

various projects. Since traffic measurements are both time-consuming and

expensive, it is desirable to maximise utilisation of the data obtained. Therefore it

is important to establish a record of traffic measurements which is accessible to all

traffic researchers and other users throughout the country.

It is proposed that the record should contain details on the type of

measurement, the location and the contact person for providing access to the data,

i.e. not the data itself but details of traffic measurements.

The aim of the planning project was to make a detailed plan for a record of

traffic measurements which would provide access to data for researchers and

others. The project was carried out in three stages:

1. Planning seminar.

2. Contact with producers and users of traffic data and with measurement

authorities.

_3. Planning of the record.

The primarypurpose of the seminar, which was held at the VTT, was to discuss

possible delimitations in order to reduce the scope of the record. It was decided to

delimit the record in the first stage to data on traffic in the road environment, and

to exclude information on questionnaire surveys and travel habit surveys. The

record would also exclude experiments such as measurements of test road users in

traffic or pursuit measurements, and road data such as road condition

observations.

A prerequisite for satisfactory operation of a traffic measurement record is the

satisfactory reporting of traffic measurements. It is of decisive importance that the

client and/or persons performing the traffic measurements consider that the record

meets a need.

To survey the need for a record and also to obtain views and opinions on its

design, content, etc., representatives of traffic data users and measurement

authorities were contacted during autumn 1996. It was decided that, in addition to

telephone contacts, a visit should be made to a major conurbation, the choice

falling on Malmö.

The National Road Administration was positive to a record of traffic

measurements and envisaged great benefit from it, particularly in facilitating its

work on traffic safety responsibility for the municipalities. On the other hand, the

VTT meddelande 819 ITT



traffic data group expressed doubts, largely because it was feared that reporting

data to the record would prove a time-consuming process.

Both the National Society for Road Safety (NTF) and the Road Safety

Federation in the county of Skåne were positive to a record of traffic

measurements. The NTF considered that there was primarily a need for summaries

of various aspects. The Road Safety Federation considered that there was a need

for coordination between the municipalities in the region.

The Lund Institute of Technology showed a great interest in the record and was

very positive. It was stated that the record can be used in both research projects

and in education.

The Traffic Section of Malmö Highways Department did not foresee any direct

need for a record. Instead, it desired mainly indirect access to research results.

Planning of the record comprised five stages:

Design of the record.

Content of the record.

Criteria for the scope of the record.

Physical location of the record.

Fixed routines for updating and maintenance, in addition to costs for this.Ä
f
s
W
N

+
-

A basic requirement for full utilisation of the record is a flexible search

function. The record should be designed so that users search for traffic data

spanning a certain time interval, geographical area, road type and/or traffic flows.

Since the record must be fully accessible, it was proposed to use the Internet as

search tool.

In order for the record to operate satisfactorily, it must not contain an excessive

amount of information. The proposal is that for each traffic measurement, details

should be provided on measuring site, measuring occasion, measuring variables,

measuring method, road user category, road environment, speed limit, purpose of

the measurement, and possible publication of the results. Finally, the name of the

contact person for providing further information on traffic measurement should be

included.

To achieve some degree of continuity in work on the record, it was proposed

that the VTI should proceed with construction and also undertake updating. Since

the VTI has planned the structure of the record, this will facilitate further work.

Based on a preliminary calculation of the cost of updating the record, this is

estimated to require one day a week. The annual cost of updating would thus be

approximately SEK 150,000.

The aim of the planning project was to make a detailed plan of a record of

traffic measurements. It is necessary to define which search tools are to be used,

whether the record is to contain any additional information over and above that

which has been proposed, to determine whether the record would be too extensive

and to decide whether further traffic measurements should be included.

When reporting of traffic measurements to the record has continued for about

one year, a comprehensive evaluation of the record should be made. This might

take the form of a questionnaire survey where users can state their views and

opinions on operation of the record and what might be improved.

IV VTT meddelande 819



1 Bakgrund

Det samlas in stora mängder trafikdata av olika kvalitet, omfattning och för många

olika syften t.ex. för att kunna beskriva nivån och förändringar av trafikarbetet,

kunna följa hastighetsutvecklingen eller andelen cyklister med hjälm. Trafikdata

samlas in vid trafikmätning. Vägverket mäter kontinuerligt på ett stort antal plat-

ser främst på statsvägnätet. Kommunerna mäter också trafik på varierande sätt på

det kommunala vägnätet. VTT gör både kontinuerliga mätningar och specialmät-

ningar inom olika projekt. Eftersom det är både tids- och kostnadskrävande att

genomföra trafikmätningar är det önskvärt att erhållna trafikdata kommer till

största möjliga användning. Det är därför angeläget att upprätta ett register över

trafikmätningar med tillgängliga trafikdata. Registret skall vara åtkomligt för alla

trafikforskare och övriga användare inom landet.

Registret är tänkt att innehålla uppgifter om typ av mätning, var den är genom-

förd och vem man kontaktar för att få tillgång till data från mätningen. Det bör

poängteras att registret inte innehåller några trafikdata utan endast uppgifter om

trafikmätningar. Trafikmätning innebär att trafikdata insamlats.

Det är viktigt att registret innehåller tillräckligt med uppgifter för att en använ-

dare ska kunna avgöra om dessa trafikdata är intressanta för hans/hennes ändamål.

En viktig funktion med registret är att kännedomen över vilka trafikmätningar

som genomförts ökar och därmed bidrar till att arbetet för planerare av mätningar

underlättas.

Universitet och högskolor kommer att ha användning av registret såväl inom

forskningen som i undervisningen som stöd vid bl.a. examensarbeten. Forskare

kommer att ha nytta av registret inom olika forskningsprojekt. Registret kan också

användas för att etablera samarbete mellan forskare som utför liknande mätningar.

I ett första steg undersöks hur ett sådant register skall läggas upp, vilka variab-

ler som bör finnas med, vilka mätningar som skall finnas med, var registret skall

finnas för att ge god åtkomst. Dessutom kommer det att göras en uppskattning av

kostnaderna för att hålla ett sådant register.
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2 Syfte

Syftet med planprojektet är att i detalj planera ett register över trafikmätningar.

Registret skall möjliggöra åtkomst av trafikdata för forskare och andra inom lan-

det.

3 Metod

Planprojektet planerades att genomföras i tre steg. I inledningen av projektet hölls

på VTT ett planeringsseminarium. Därefter kontaktades representanter för både de

som genomför trafikmätningar och de som använder trafikdata för synpunkter på

behoven av ett register över trafikmätningar. Avslutningsvis påbörjades plane-

ringen av registret. Planeringen omfattade fem delar:

1. Registrets uppbyggnad.

2. Registrets innehåll.

3. Kriterier för registrets omfattning.

4. Var registret fysiskt skall placeras.

5. Fasta rutiner för ajourhållning och underhåll samt kostnader för detta.

4 Genomförande

4.1 Planeringsseminarium

I samband med projektets start hölls ett planeringsseminarium på VTT till vilket

forskare på VTT inbjöds. Det främsta syftet med seminariet var diskutera igenom

tänkbara avgränsningar av registret för att begränsa omfattningen och att också

diskutera registrets innehåll. Avseende registrets omfattning diskuterades följande:

Vilken typ av mätning skall ingå i registret?

Vilka trafikantkategorier skall ingå i registret?

Resultatet av diskussionen blev att registret i ett första steg avgränsas till att

endast innehålla trafikdata, trafik i vägmiljö, och att inga uppgifter från t.ex.

enkätundersökningar eller resvaneundersökningar ingår i registret. Ej heller för-

sök, t.ex. mätning på försökstrafikanter i trafik eller förföljelsemätningar, eller

vägdata, t.ex. väglagsobservationer.

Avseende registrets innehåll diskuterades följande:

Mätplats

Mättillfälle (tidpunkt)

_ Metod/Utrustning

Tillgänglighet

Kontaktperson

Mätvariabler

Redovisningsform (aggregering)

Under diskussionen underströks vikten av att trafikmätningens syfte redovisas i

registret.

14 VTT meddelande 819



4.2 Kontakter med användare av trafikdata

En förutsättning för att ett register över trafikmätningar skall fungera i praktiken är

att inrapporteringen av mätningar fungerar, och att också användarna ser nyttan av

registret. Avgörande för om detta fungerar är att beställare och/eller utförare av

trafikmätningar anser att registret fyller någon funktion.

För att kartlägga behoven av ett register och också få synpunkter på registrets

uppbyggnad, innehåll m.m. togs under hösten 1996 kontakt med både represen-

tanter för användare av trafikdata och representanter för mätningsansvariga. För-

utom telefonkontakter beslutades det att också besöka en storstadsregion, valet

föll på Malmö.

Vägverkets huvudkontor i Borlänge kontaktades per telefon och Vägverkets

trafikdatagrupp i Kristianstad besöktes.

NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) i Stockholm och

NTF Skåne M-län, ett av de 24 trafiksäkerhetsförbunden i länen, besöktes.

Lunds Tekniska Högskola besöktes. Slutligen besöktes också Trafikavdel-

ningen på Gatukontoret i Malmö.

Frågor som diskuterades var främst följande:

e Behov av ett register.

e Tillgänglighet av trafikdata.

e Inrapportering av trafikdata.

Nedan följer en redovisning av vad som framkom vid kontakterna.

Vägverket

Ansvariga för trafikmätningar på huvudkontoret i Borlänge och i en av de sex

mätgrupper som är placerade ute i regionerna, trafikdatagruppen i Kristianstad,

kontaktades för synpunkter.

Kontaktpersonerna på huvudkontoret i Borlänge framförde att Vägverket har

ett trafiksäkerhetsansvar även för kommunerna och för detta kan ett register vara

till stor nytta. Vidare ansåg man att registret kan vara en bra tilläggsinformation

till den s.k. basramen.

Vägverkets trafikdatagrupp i Kristianstad var tveksamma till möjligheten att

lämna uppgifter till ett register. Däremot menade trafikdatagruppen att planerings-

sidan ute på regionerna borde ha ett behov av uppgifter från trafikmätningar.

Mot uttagskostnad är Vägverkets trafikdata tillgängliga.

Ytterligare synpunkter från Vägverkets kontaktpersoner:

e Stor mängd mätningar av samma typ är centralt väldokumenterade och bör

särredovisas.

e Specialmätningar bör omfattas av registret. Dessa utförs ofta av de lokala

trafikdatagrupperna på uppdrag av regionerna och det finns därför ingen

samlad överblick över dem.

e Kan bli svårt att få inrapporteringen att fungera.

e Basramen för tätort är ännu i projektform på central nivå och kommer att

förvaltas centralt.

e Inrapporteringen kan bli allt för tidsödande.

e Samtliga mätningar utförs på beställning och inrapportering till mätregister

bör ingå i denna beställning.

VTI meddelande 819 15



Författarnas kommentarer: Vägverket centralt är positiva till ett register och

anser att det finns ett behov. En avgörande fråga är vem som skall sköta inrap-

porteringen. Vid ytterligare kontakt med Vägverket centralt framgick det att det

verkar vara enklast att trafikdatagrupperna som är regionalt placerade sköter

inrapporteringen. Det är viktigt att inrapporteringen till registret ingår i beställ-

ningen.

NTF

Kontakt har tagits med NTF centralt i Stockholm och med trafiksäkerhetsförbun-

det i Skåne M-län.

Kontaktpersonen för NTF centralt i Stockholm ansåg att behovet av ett register

främst avser sammanställningar i olika frågeställningar. Registret kan t.ex. använ-

das för att driva kampanjer. Vidare ansåg man att trafiksäkerhetsförbunden bör ha

ett stort behov av uppgifter om trafikmätningar vid måluppföljningen av reform-

arbetet. Mätningar genomförs ofta av förbunden, men det saknas ett register med

kompletterande uppgifter.

På trafiksäkerhetsförbundet i Skåne M-län ansåg man att det finns ett behov av

en samordning mellan olika kommuner i regionen. För tillfället genomförs det få

mätningar i trafiksäkerhetsförbundets regi.

För att få tillgänglighet till NTF:s trafikdata krävs endast en rimlig kostnad.

Ytterligare synpunkter från NTF:s kontaktpersoner:

e Ett lämpligt sätt att rapportera in uppgifter är att använda sig av en blankett.

(Utbildning, av NTF:s personer lokalt, i mätmetodik kommer att ske under

1997).

Författarnas kommentarer: Både NTF centralt och trafiksäkerhetsförbundet

var positiva och ansåg att detfinns ett behov av ett register. Vad avser inrappor-

teringen är situationen liknande för NTF som för Vägverket; skall all inrapporte-

ring ske centralt?

Lund Tekniska Högskola

Trafiktekniska institutionen på Lunds Tekniska Högskola besöktes. Kontaktperso-

nerna visade ett stort intresse för registret och var mycket positiva. De menade att

det skulle vara ett viktigt hjälpmedel i många forskningsprojekt. Dessutom kan

registret användas i undervisningen, speciellt kommer det att vara till stor hjälp för

många examensarbetare.

Synpunkter från Lunds Tekniska Högskola:

e Registret bör avgränsas till snittmätning i fält.

e Internet bör utnyttjas för inrapporteringen och för databasen.

e Den som söker i registret ska bli ombedd att rapportera egna trafikmät-

ningar.

e Med vilken regelbundenhet revideras uppgifterna i registret?

Författarnas kommentarer: Lunds Tekniska Högskola var mycket positiva till

ett register. Tänkvärda synpunkter angående Internet, påminnelse och revidering

(uppdatering).
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Gatukontoret i Malmö

Trafikavdelningen på gatukontoret i Malmö besöktes och ansåg sig inte ha några

direkta behov av ett register utan främst indirekta (tillgång till forskningsresultat).

I dagsläget finns regelbundna mätningar i en databas. Dessa uppgår till ca 50 %

av samtliga mätningar som trafikavdelningen genomför. Det sker en årlig publice-

ring av mätresultat.

Ytterligare synpunkt från kontaktpersonen på gatukontoret:

e Positiva till att göra inrapporteringen.

Författarnas kommentarer: Även om man inte ansåg sig ha några direkta

behov av ett register var man positiva till att rapportera in uppgifter från gatu-

kontorets genomförda trafikmätningar.

Slutsats

En slutsats av kontakterna med användare av trafikdata är att flertalet var positiva

och ansåg att det finns ett behov av ett register. Hur man bäst löser inrapporte-

ringen framstår dock som det stora frågetecknet.

Medutgångspunkt i vad som framkom på seminariet och vid kontakter med

andra användare och insamlare av trafikdata togs det fram en blankett som testa-

des på användare/mätansvariga både inom och utanför VTT. Blanketten finns

redovisad i bilaga 1.

4.3 Planering av registret

Syftet med planprojektet var att i detalj planera ett register över trafikmätningar.

Planeringen skulle omfatta fem delar: registrets uppbyggnad, registrets innehåll,

kriterier för registrets omfattning, var registret fysiskt skall placeras samt fasta

rutiner för ajourhållning och underhåll samt kostnader för detta.

Registrets uppbyggnad

För att kunna utnyttja ett register till fullo krävs en relativt flexibel sökfunktion.

Registret bör vara uppbyggt så att man kan söka efter uppgifter om trafikmät-

ningar inom en viss tidsrymd, ett visst geografiskt område, en viss vägtyp

och/eller med vissa trafikflöden.

Tanken med registret är att det inte skall innehålla några känsliga eller sekre-

tessbelagda uppgifter utan vara tillgängligt för alla. I och med att trafikmätningen

inrapporterats har ansvarig delgivit sitt tillstånd att andra får ta del av de inrap-

porterade uppgifterna. Det bör noteras att det kan förekomma restriktioner om

man vill ha ytterligare uppgifter från mätningen än de som finns i registret.

Internet framstår som ett intressant val av sökinstrument. Förslagsvis skapas en

hemsida på Internet där registrets syfte, innehåll m.m. presenteras. Sökning efter

specifika mätningar gör besökaren på denna sida.

Förslagsvis erhålles vid sökningen en referenslista där den redovisade informa-

tionen begränsas till referensnumret (unikt för varje mätning), datum

(inrapportering), utförare, tillgänglighet, kontaktperson (namn + telefonnummer/e-

post) samt syftet med mätningen beskrivet med några få ord. Därefter anges uti-

från listan för vilka trafikmätningar man önskar ta del av en fullständig redogö-

relse.
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Registrets innehåll

För att registret skall fungera är det nödvändigt att registret inte innehåller allt för

många uppgifter; det skall vara enkelt att rapportera in uppgifterna från mätningen

och samtidigt också vara enkelt att läsa in uppgifterna i registret. Registret måste

dock innehålla så många uppgifter att användaren kan avgöra om en speciell upp-

sättning mätdata kan användas för hans ändamål.

Självklara uppgifter i trafikregistret är mätplats, mättillfälle, mätvariabler, mät-

metod och noggrannhet. Därtill krävs uppgifter om vem som ansvarar för data från

mätningen och tillgängligheten till dessa.

Av praktiska skäl bör inte blanketten för inrapporteringen omfatta mer än en

A4-sida. Utöver ovan nämnda uppgifter i trafikregistret föreslås följande variabler

vara lämpliga: syfte, trafikantkategori, hastighetsbegränsning, vägmiljö, utrust-

ning, uppgifter om publicering av mätresultaten.

Med mätplats avses kommun och gatunamn/vägnummer. Närmare uppgifter

om mätplatsen, t.ex. väg- eller gatunummer, utelämnas tills vidare. En allt för pre-

ciserad platsbeskrivning kan skapa missförstånd och i stället föreslås att om ytter-

ligare information önskas kontaktas den ansvarige för mätningen.

Under uppgiften mättillfälle fyller man i år, månad, och klockslag när trafik-

mätningen började och slutade samt också antalet observationer. (Med observation

avses t.ex. passerande fordon.) Ett stort antal mätningar upprepas på samma sätt

och i samma kommun, t.ex. varje år, en gång i kvartalet, en gång i månaden. Om

så är fallet fyller man i blanketten för den senaste mätningen och anger från och

med vilket år mätserien startade och också med vilken regelbundenhet mätningen

utförs. Genomförs däremot samma mätning i olika kommuner skickas uppgifter in

från samtliga kommunerna. Det är alltså mätplatsen som styr antalet blanketter för

inrapportering.

Samtliga mätvariabler som trafikmätningen genererar anges på blanketten. Det

finns möjlighet att ange om mätvariabeln ingick i syftet med trafikmätningen eller

om den erhölls som tilläggsinformation. Man anger också på vilken aggregerings-

nivå (noggrannhet) data finns, t.ex. timnivå, dygnsnivå.

Med mätmetod avses om trafikmätningen t.ex. utförs maskinellt eller manuellt

eller med video och med utrustning avses t.ex. Metor, TA-89.

Det kan också vara av intresse att få reda på om resultaten från trafikmätningen

är publicerat eller inte.

Vidare anges trafikantkategori (motorfordon/oskyddade trafikanter), vägmiljö

(tätort/landsbygd), hastighetsbegränsning och syftet med trafikmätningen. Det är

viktigt att syftet med mätningen beskrivs så detaljerat att användaren lättare kan

avgöra om resultaten är av intresse.

Kriterierför registrets omfattning

Det bör noga övervägas vilka trafikmätningar som skall registreras. Åtkomlighet

och kvalitet bör särskilt beaktas. Det årliga antalet trafikmätningar i Sverige är

omfattande och innebär att ett register givetvis aldrig kan bli fullständigt. Ändå

måste målsättningen vara att huvuddelen av trafikmätningarna efter hand finns

med i registret.

På det planeringsseminarium som hölls på VTT i inledningen av projektet, se

kapitel 4, beslutades att registret avgränsas till att innehålla observationer av trafik

i vägmiljö. Inga uppgifter från t.ex. enkätundersökningar eller resvaneundersök-

ningar ska ingå i registret, eller försök, t.ex. mätning på försökstrafikanter i trafik
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eller förföljelsemätningar, eller vägdata, t.ex. väglagsobservationer. Det ska dock

vara möjligt att vid en senare tidpunkt utöka registret med t.ex. resvaneundersök-

ningar.

En frågeställning som bör övervägas är hur gamla trafikmätningar som skall

inrapporteras? Skall detta styras av ansvariga för registret eller skall den som

skickar in själv få avgöra detta? Till att börja med skulle en tänkbar avgränsning

kunna vara att endast ta med trafikmätningar från år 1996 och därefter kontinuer-

ligt fylla på med nya. (Detta gäller naturligtvis inte mätningar som upprepats, där

anges ju från och med vilket år mätserien startade.)

Ingen begränsning avseende trafikantkategori och vägmiljö. På blanketten

anges huruvida mätningen avser motorfordon eller oskyddade trafikanter och om

den är genomförd i tätorts- eller landsbygdsmiljö, på länk eller i korsning eller

annat (gångbana, cykelbana m.m.).

Var registret skallplaceras

Var registret placeras har betydelse för tillgängligheten och uppdateringen av

registret. Ansvariga för registret måste vara medvetna om den tid det tar att ajour-

hålla registret.

För att få någorlunda kontinuitet i arbetet med registret är förslaget att VTI

fortsätter uppbyggandet av registret och också ansvarar för ajourhållningen av

registret. I och med att VTT har planerat uppbyggnaden av registret underlättas det

fortsatta arbetet.

Fasta rutinerför ajourhållning och underhåll

En tänkbar avgränsning för att undvika att mätningar dubbelregistreras är att

endast utföraren av trafikmätningen regelbundet skickar in uppgifter från nya mät-

ningar. Fördelen med detta är att antalet utförare är färre än antalet beställare, vil-

ket troligen medför att det blir enklare att ha en någorlunda aning om storleken på

bortfallet.

Det är viktigt att man avgör om uppdateringen skall ske löpande eller vid fasta

tidpunkter, t.ex. i slutet på varje månad, en gång i kvartalet. Det finns en risk att

bortfallet ökar om det går för lång tid efter det att mätningen är utförd tills det att

blanketten skickas in.

Inrapporteringen av uppgifter till registret kan ske på ett antal olika sätt. Man

kan tänka sig att det sker med e-post, att man skickar in blanketten med posten

eller med fax. Det kanske också finns möjligheter att direkt via Internet skicka in

uppgifterna. Det sistnämnda skulle betydligt underlätta inläsningen av uppgifterna

till registret.

På något sätt bör en påminnelse att det är dags att skicka in uppgifterna ske

med en viss regelbundenhet. Det kan t.ex. bli aktuellt att gå ut med en påminnelse

på våren innan ett stort antal trafikmätningar startar.

Den årliga kostnaden för att ajourhålla registret beror till viss del på uppbygg-

naden av registret. Mest tid åtgår säkerligen för inläsning av nya uppgifter till

registret.

Utifrån en preliminär beräkning av kostnaden för att ajourhålla registret upp-

skattas den i genomsnitt kräva en arbetsdag per vecka. Detta innebär att den årliga

kostnaden för att ajourhålla registret uppgår till ungefärligen 150000 kronor.
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5 Diskussion och slutsatser

Flertalet av synpunkterna vid kontakter med både representanter för användare av

trafikdata och representanter för mätningsansvariga för att klarlägga behoven av

ett register och också få synpunkter på registrets uppbyggnad, innehåll m.m., var

positiva. Det ansågs finnas ett behov av ett register över trafikmätningar. Ett frå-

getecken är dock hur man bäst löser inrapporteringen av uppgifter om trafikmät-

ningen.

Ett register över trafikmätningar blir lätt mycket omfattande. Därför föreslås att

registret i ett första steg avgränsas till att innehålla trafikobservationer, fordons-

trafik i vägmiljö, och att inga uppgifter från t.ex. enkätundersökningar eller res-

vaneundersökningar ingår i registret. Ej heller försök, t.ex. mätning på försökstra-

fikanter i trafik eller förföljelsemätningar, eller vägdata, t.ex. väglagsobservatio-

ner.

Kontakterna med de som utför mätningar visar att de ser behovet av ett register,

men att de ser en begränsad nytta för egen del. Detta kan påverka tillförlitligheten

hos de uppgifter som rapporteras in. Det vore en fördel om det gick att göra en

återkoppling till utföraren. Ett sätt är naturligtvis att uppmana de som på något sätt

refererar till en mätning alltid meddelar den som är kontaktperson. Något som

kanske är mer intressant är att de som ser möjligheter till förbättringar av mät-

ningar (t.ex. metod) alltid rapporterar dem till kontaktpersonen.
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6 Fortsatt FoU

Syftet med planprojektet var att i detalj planera ett register över trafikmätningar.

När det är avslutat påbörjas själva uppbyggnaden av registret. Det gäller att defi-

nitivt avgöra vilket sökinstrument som skall användas; om registret skall innehålla

några ytterligare uppgifter än de som föreslås här; om registret blir för omfattande

eller om ytterligare trafikmätningar kan inkluderas.

För att kunna använda registret vid forskning behöver analysverktyg utvecklas

som gör det möjligt att dra slutsatser från flera studier av olika karaktär. Sådana

verktyg kan utvecklas med utgångspunkt inom Metaanalys. Metaanalys ger t.ex.

möjligheten att generalisera forskningsresultat; att ta hänsyn till olika kvalité

genom att väga ihop forskningsresultat; att effektivt använda tillgänglig kunskap

för att planera fortsatt forskning [Elvik, 1994].

När inrapporteringen av trafikmätningar till registret pågått under ett år bör en

omfattande utvärdering av registret genomföras. Denna kan förslagsvis ske som en

enkätundersökning där användare av registret får delge sina åsikter om hur regist-

ret fungerat och vad som kan tänkas förbättras.
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Bilaga 1

 

 

 

Sid 1 (1)

Blankett för trafikmätningar

1. Datum (ifyllande av blanketten):

2. Mätplats (Kommun+väg/gatunamn):

3. Trafikantkategori: [_| Motorfordon [_] Oskyddade trafikanter

4. Vägmiljö: [_| Tätort [_] på länk [_] i korsning [_] annat

[_] Landsbygd [_] på länk [_] i korsning [_] annat 

5. Har trafikmätningen upprepats

på samma sätt och på samma mätplats? [] Ja -> fro m år

[] Nej

6. Om ja fråga 5, med vilken regelbundenhet: [_] År [_] Kvartal [_] Månad [] Annan

 

7. Hastighetsbegränsning: [_] 30 [ ]50(30) [ ]50 []70 []90 [_] 110 km/h

8. Mättillfälle

Började (Är, mån, dag, klockslag) Slutade (Är, mån, dag, klockslag) Antal observationer |
 

 

    

9. Syfte:

10. Mätmetod (ex. maskinell flödesmätning, video, manuellt) och utrustning (ex. Metor,

TA-89):

11. Mätvariabler (ex. flöde, h tidlucka erin

 

* Kryssa om mätvariabeln ingår i syftet eller erhålls som tilläggsinformation

12. Tillgänglighet (tillåtet att ange flera alternativ):

Smärre uttagskostnad D Marknadssatt pris [| Begränsad/sekretess

D Egen arbetsinsats [| Datafiler D Sökbar databas

13. Är resultaten från mätningen publicerade? |:] Ja [:| Nej

14. Kontaktperson (Namn, organisation, telefon, fax, e-post):
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