Exempelbanken
Visning av objekt i tätortsmiljö, landsväg och arkitektur

Ett samarbete mellan
Vägverket och Svenska Kommunförbundet

Vad och varför
Exempelbanken är en databas med exempel från tätortsmiljö, landsväg
och arkitektur. Objekten är hämtade från hela landet, både från statligt
och kommunalt vägnät.

VGU, TRAST och Arbete På Väg
Exempelbanken är ett komplement till Vägar och Gators Utformning
(VGU). För att underlätta användning är objekten utformade och
grupperade som i VGU.

Exempelbanken finns tillgänglig på Internet och dess syfte är att sprida
erfarenheter och kunskaper bland dem som arbetar inom trafik- och
gatuformning, samt samhällsplanering.

Exempelbanken har även objekt från Vägarkitekturguiden samt objekt
med koppling till TRafik för en Attraktiv STad (TRAST).
För VGU: s del handlar det om att beskriva den fysiska utformningen
av objekt, medan objekten som visas i TRAST innehåller texter med
tankegångar och arbetssätt.

I Exempelbanken finns även en sökfunktion som gör det enkelt att hitta
objekt som väl matchar olika önskemål och kriterier. Det går till exempel
att hitta fartdämpande åtgärder, anpassning för funktionshindrade,
kollektivtrafik, rastplatser och mycket annat.

Tanken är att även Arbete På Väg ska ingå i Exempelbanken och visa hur
skyltning i samband med vägarbete ska se ut.
Innehåll
I januari 2005 innehåller Exempelbanken ungefär 200 objekt, varav
cirka 60 är under bedömning, Alla objekt genomgår en bedömning
innan de läggs ut och blir tillgängliga för alla. Bedömningen görs för att
säkerställa kvaliteten på informationen. För att även kunna se de objekt
som är under bedömning krävs inloggning. Användarnamn och lösenord
kan fås via Vägverket.

2005
Under 2005 kommer Vägverket komplettera Exempelbanken med objekt
inom landsväg, TRAST och arkitektur för att öka utbudet.
För att kunna visa upp en bredd behövs kommuners hjälp, antingen genom
att ge förslag eller genom att lägga in objekt själva. Alla kommentarer och
synpunkter är också värdefulla för att kunna utveckla Exempelbanken.

www.exempelbanken.se
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