Trafikplats Ösmo
1 - Mot Sorunda

Datum……….……….

Tidpunkt ……….-……….

3 - Från Stockholm

Namn……….……….

Blad nr ……….

5 - Mot Stockholm

7- Från Muskö

6 - Från Nynäshamn

8 - Mot Muskö

1
3

2 - Från Sorunda

4 - Mot Nynäshamn

Här står vi!
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Trafikräkning vid Trafikplats Ösmo
Det här är en anpassning av en blankett som Ove Marklund, Nynäshamn, tog
fram 2007. Trafikplats Ösmo var då en rondell.
Trafikräkningen sker från busshållplatsen placerad vid södergående
påfartsramp. Det finns två avgörande skillnader gentemot rondellen;
●

●

Trafikplatsen utbredning är större och det är svårare att samtidigt se
fordon som kommer in och lämnar trafikplatsen. Därför är det bäst om
räkningen sker i tre “mätpunkter”; 1, 2 och 3. Punkt 1 och 2 av en
person och punkt 3 av en annan person.
I rondellen passerade ett fordon i taget i relativt låg hastighet - i
trafikplatsen passerar flera fordon samtidigt, en del i mycket högre fart.
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Överst på blanketten fylls registreringsuppgifterna i; datum och tidpunkt, vem
som utfört registreringen samt uppgift om bladnr.

Det betyder att varje fordon registreras på två ställen vilket kan vara bra vid
efterkoll. Antalet fordon i frånrutorna skall stämma mot de som finns noterade i
motrutorna. En form av dubbel bokföring.
När passet eller bladet är slut sammanräknas antalet streck i respektive ruta
och resultatet noteras i de små rutorna som finns i varje större ruta. Dessa
uppgifter kommer sedan att användas för att göra flödesschema eller annan typ
av redovisning.
Se ifylld blankett som försöker klargöra hur densamma kan användas.
Lycka till!
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Tanken är enkel, varje fordon av förutbestämt slag (typ; tyngre fordon, bussar
eller personbilar) noteras med streckmarkering i två rutor. Dels i den ruta som
talar om varifrån fordonet kommer in i trafikplatsen (frånruta) exempel ”Från
Nynäshamn, Från Sorunda-Södertälje”. Dels i den ruta som berättar om vägen
ut ifrån trafikplatsen (motruta) exempel ”Mot Stockholm, Mot Muskö”.
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Därefter börjar själva registreringen efter det att man bestämt vilken eller vilka
fordonstyp/er som skall noteras.
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