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uppkomst och drivkrafter; eller motsvarande kunskaper. Prestationsbedömning: För att
bli godkänd krävs godkända skriftliga redovisningar av litteraturstudier och
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Syfte
Kursen syftar till att ge studenten insikt om trafikens olika trafikantgrupper; hur trafiknät
och trafikanläggningar utformas för att på bästa sätt tillgodose dessa olika gruppers
egenskaper
Mål
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten
För godkänd kurs skall studenten:
· Ha kunskap om trafikantgruppers förutsättningar, behov och önskemål
· Ha kunskap om trafikanläggningar, olika typer, samt principer för utformning av dessa
· Ha kunskap om framkomlighets- och vägvalsmodeller samt metoder för att undersöka
framkomlighet
· Ha kunskap om trafiknät för olika grupper av trafikanter och förstå hur utformningen
av dessa nät påverkar de olika trafikslagen
· Förstå sambandet mellan utformning, trafikflöde och framkomlighet
Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall studenten
· ha förmåga att utforma och genomföra vissa typer av trafikundersökningar
· kunna genomföra en trafiknätsanalys och ha förmåga att urskilja brister med avseende på
olika trafikantgrupper
· kunna genomföra framkomlighetsundersökningar för olika trafikantgrupper i olika typer
av trafikanläggningar
· förmåga att tillämpa inhämtad kunskap i en egen trafikutredning och presentera
resultatet muntligt och skriftligt med lämpliga illustrationer
· ha förmåga att tillämpa ett vetenskapligt angreppssätt på ett givet problem, formulera
hypoteser, argumentera och kommunicera i grupp.
Innehåll
Kursen är indelad i fyra huvudteman. För varje tema varvas teoretisk kunskapsinhämtning
i litteraturen med praktiska moment i verkliga trafikmiljöer:
Trafikanläggningar  Övergripande studie i fält av olika typer av trafikanläggningar med
olika utformningar.
Framkomlighet  I fält genomföra undersökningar av framkomlighet i de ovan nämnda
trafikanläggningarna. Välja ut en som dessutom behandlas i en framkomlighetsmodell.
Trafiknät  Sammanställa och analysera huvudstråken för biltrafik, kollektivtrafik,
cykeltrafik och gående. Utifrån denna analys identifiera konfliktpunkter.
Detaljutformning  Utifrån analys av trafikmiljö och trafikantbeteende peka på brister på
en utvald plats samt föreslå förändringar av detaljutformningen.
Inlärning kommer att ske både enskilt och i grupp. Föreläsningar varvas med
litteraturstudier och övningar.
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