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FORORD
Hittills under 1990-talet har trañksäkerhetsutvecklingen varit positiv, framför allt

jämfört med den situation som rådde under senare delen av 1980-talet.

På uppdrag av Vägverket har en genomgång gjorts av trafiksäkerhetsutveck-

.lingen hittills under 1990-talet när det gäller dödade och skadade enligt den offi-

ciella statistiken.

Genomgången har inte ambitionen att vara heltäckande utan är mer ett underlag

för fördjupade analyser som kan bli nödvändiga i syfte att följa trafiksäkerhets-

utvecklingen.

Linköping maj 1995
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1 Operativa mål för trafiksäkerhetsarbetet

De nuvarande trañksäkerhetsmålen avser såväl kvalitativa som kvantitativa mål på

nationell nivå.

Riksdagen antog kvalitativa mål år 1982 efter minskningen av antalet dödade

under hela 70-talet. Målet var att antalet dödade och skadade fortlöpande skulle

minskas. Fram till 1989 blev utvecklingen den motsatta och först 1991 minskade

antalet dödade till 1982 års nivå.

De kvantitativa mål som avser dödade och skadade och som tillkom 1989 och

har gällt tom. 1993 är att:

0 antalet döda i trafiken skall vara högst 600 år 2000

0 antalet skadade skall vara högst 40 000 (motsvarar ca 17 800 skadade i polis-

rapporterade trafikolyckor) år 2000.

1.1 Nytt mål 1994
Från 1989 och fram till 1994 har en minskning skett av antalet dödade och målet

högst 600 dödade uppnåddes 1994. Det är härvid naturligt att revidera målet och

det nya målet har, i det nationella trañksäkerhetsprogrammet 1994 satts till högst

400 dödade år 2000.

Samtidigt är det väsentligt att blicka tillbaka på den hittillsvarande utveck-

lingen. Situationen 1994 är lik 1982 års situation. Flera utvecklingstendenser

pekar mot ökat antal dödade i trafiken fram till år 2000.
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2 Dödade i trafiken

Det tidigare målet när de gäller antalet dödade 600 skall ses mot bakgrunden att

när det kvantiñerades hade 813 personer dödats år 1988. Året därefter dödades

904 personer i trafiken. Under senare hälften av år 1990 och fram till våren 1993

har antalet dödade på årsbasis (12 månadersvärden) varit tämligen konstant och

omkring 750.
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Figur 1 Antalet dödade under rullande 12-månadersperi0der 1987-1994.

Sedan maj 1993 har antalet dödade på årsbasis successivt minskat. I mars 1994

uppnåddes trafiksäkerhetsmålet för år 2000, mindre än 600 dödade under de
senaste 12 månaderna. Minskningen har fortsatt och tom. juni 1994 var antalet

dödade på årsbasis drygt 550, vilket endast är 40 0/0 av antalet dödade då det var

som högst under mitten av 60-talet (drygt 1 300). I och med utgången av 1994

hade antalet dödade ökat till 589.

En minskning med 200 dödade på årsbasis under drygt ett år (sommaren 1993-

sommaren 1994) är unik. Den procentuella minskningen är 27 % och förmodligen

lika unik även om en minskning med 17 % och 150 dödade inträffade under en

lika lång period mellan februari 1990 och juni 1991.

En förklaring till den kraftiga minskningen under 1993 är den topp av dödsfall

som inträffade i juni 1992 (110 dödade) vilket påverkade tolvmånadersvärdet ett

år framåt. I och med att juni 1993 blev en normal månad kan man påstå att den

relevanta minskningen i antalet dödsolyckor avser perioden juli 1993 till juni

1994. Minskningen är dock fortfarande i storleksordningen 150 dödade under en

12-månadersperiod och motsvarar en rekordminskning med 21 %.

En direkt förklaring till de kraftiga minskningarna av antalet dödade är i båda

fallen en drastisk ökning av bensinpriset (1,15 kr/liter) genom omläggningen av

skattesystemet 1 mars 1990 (energibeskattning), dels genom en kraftig ökning av
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bensinskatten 1 januari 1993 (1,25 kr/liter), och en samtidig lågkonjunktur med

förändrat resmönster som följd.

Såväl 1990 som 1993 minskade det totala trafikarbetet jämfört med året innan.

Under 1970- och 1980-talet har annars trafikarbetet ökat med i genomsnitt 2,5-

2,7 % per år (på dagens nivå ungefär 1,5 miljarder fordonskilometer per år). Bil-

trafikens omfattning var 1990 59,5 miljarder fordonskilometer och 1993 och 1994

60 miljarder fordonskilometer.

1989 nådde biltrafiken sitt senaste maxår - ungefär 61-62 miljarder fordons-

kilometer. En fortsatt normal trafikutveckling skulle innebära en 14 %-ig Ökning

fram tom. 1994 eller närmare 70 miljarder fordonskilometer. I stället var biltrafi-

ken år 1994 60 miljarder fordonskilometer vilket är 10 miljarder fordonskilometer

lägre än förväntat om 70- och 80-talets trafikutveckling fortsatt i relation till

Ökningen av antalet invånare och väg- och gatunätets utveckling.

2.1 Effekt på antalet dödade till följd av utebliven
trafikökning

70 miljarder fordonskilometer 1994 istället för 60 miljarder fordonskilometer

skulle ha inneburit 17 % fler dödade eller 687 dödade i stället för 589. Den ute-

blivna trafikökningen motsvarar således en minskning av antalet dödade med 98

under år 1994 jämfört med om trafiken ökat som tidigare.

2.2 Effekt på antalet dödade av den normala dödsrisk-
minskningen till följd av generella trafiksäkerhets-
förändringar

Generellt gäller att en normal trafikutveckling inte medför ett ökat antal dödade,

tack vare den successiva trafiksäkerhetsförbättringen i vägtransportsystemet - nya

vägar, förbättrade bilar och skyddssystem, osv. Sedan 1970 har t.ex. antalet

dödade bilförare per förarkilometer minskat med 3,5-4,0 % per år. Eftersom

dödsrisken i genomsnitt minskar mer än trafiken ökar kan vi trots en trafikökning,

förutsatt att trafiken inte ökar mer än 3-4 % per år, reducera antalet dödade i trafi-

ken. Med hänsyn till tidigare årliga dödsriskminskningar skulle dödsrisken mellan

1989 och 1994 ha minskat med i genomsnitt 17 %.

En sådan dödsriskminskning mellan 1989 och 1994 och samtidig trafikökning

skulle ha inneburit 878 dödade, vilket är nära 300 fler än 1994. Eftersom vi helt

kan bortse från trafikökningen kan vi utgå från 1989 års dödade när det gäller

dödsriskförändringen fram till 1994.

Detta skulle innebära att antalet dödade 904 (1989) minskat med 17 % till 751,

som en följd av en normal sänkning av dödsrisken. Detta skulle inneburit 153

färre dödade 1994 jämfört med 1989.
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Förändring av antalet dödade .1989-199
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Figur 2 Förändring av antalet dödade 1989-1994 till följd av förväntad mins-
kad dödsrisk, utebliven normal trafikökning och övriga trafiksäker-
hetsejjfekter.

Om vi ser till figuren skulle skillnaden mellan 751 och 687, vilket är 64 dödade,

förklaras av Övriga trañksäkerhetseffekter/förändringar. I följande avsnitt redo-

visas några områden där förändringar skett som påverkat antalet dödade.

Vi skulle också kunna utgå från 1994 års situation, 589 dödade, och anta

samma dödsrisk som år 1989, varvid antalet dödade skulle bli 699, vilket innebär

en ökning med 110 dödade. En samtidig ökning av trafiken på 17 % innebär 816

dödade, vilket innebär att den förväntade antalet är 227 fler än 589. Härvid åter-

står 88 dödade att tillskriva övriga trafiksäkerhetseffekter/förändringar i jäm-

förelse med 1989 års 904 dödade.

2.3 Unga förare

Den ekonomiska situationen med ökad arbetslöshet, framför allt bland ungdomar,

har visat att:

0 andelen körkortshavare i åldern 18-24 år har minskat

0 den genomsnittliga körsträckan för körkortshavare i åldersgruppen 18-24 år har

minskat

0 andelen bilägare i åldersgruppen 18-24 år har minskat

samt dessutom

0 att antalet individer i åldersgruppen 18-24 år minskat från 843 197, 31.12.1988

till 802 400, 31.12.1993, vilket är en minskning med 4,8 %.

Totalt torde trañkarbetet för denna grupp minskat med storleksordningen 40 %.

Detta kan delvis illustreras i tabell 1 av antalet dödade, svårt skadade samt lindrigt

skadade bilförare i åldersgruppen 18-24 år, respektive antal skadade för ålders-

gruppen 18-24 år, åren 1989 och 1993.
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Tabell 1 Dödade, svårt skadade och lindrigt skadade i åldern 18-24 år 1989

              

och 1993.

Är Dödade Svårt ska- Lindrigt Totalt
dade skadade

Samtliga

1989 172 1534 4750 6456

1993 91 884 31 19 4094

Förändring -47% -42% -34% -36%

Personbi/s-

förare

1989 90 756 2615 3461

1993 47 347 1550 1944

Förändring -48% -54% -40% -44%

    

 

En 40 %-ig minskning av trañkarbetet som utförs av personbilsförare i ålders-

gruppen 18-24 år innebär att antalet förarkilometer minskat från storleksord-

ningen 9 miljarder förarkilometer 1989 till 5,5 miljarder förarkilometer 1993.

VTI/Vst resvaneundersökning för perioden april 1992 till mars 1993 redovisar

5,8 miljarder förarkilometer för gruppen 18-24 år respektive 58,4 miljarder

förarkilometer för Övriga åldersgrupper. Detta ger totalt 64,2 miljarder förarkilo-

meter.

Den senare siffran är högre än de värden som skattats enligt tidigare metoder.

Eftersom dessa data föreligger även för tidigare år kommer fortsättningsvis dessa

data att användas, Vilket innebär att antalet förarkilometer för övriga grupper antas

ha ökat från 52,5 till 54,5 miljarder förarkilometer från 1989 till 1993.

Tabell 2 Skattat trafikarbeteför personbilsförare 1 989-]994.

  

  

Ãr Trafikarbete (miljard förarkm.)

18-24 år >24 år Totalt

1989 9 52,5 51 ,5

1990 8 51 ,5 59,5

1991 7,5 52,5 60

1992 6,5 54,5 61

1993 5,5 54,5 60

1994 5 55 60

 

    

Av tabell 2 framgår att förartrafikarbetet minskat för åldersgruppen 18-24 år och

ökat för övriga åldrar under perioden 1989-1994. Den stora minskningen för

åldersgruppen 18-24 år framgår också av olycksstatistiken. I tabell 3 redovisas

förändringen av inblandningen av förare i åldersgruppen 18-24 år i personskade-

olyckor 1989 och 1993.
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Tabell 3 Förare av motorfordon delaktiga i personskadeolyckor där föraren
varit 18-24 år 1989 och 1993.

      

Är Dödsolycka Svår person- Lindrig person- Summa

skadeolycka skadeolycka

1989 285 1819 5303 7406

1993 160 921 3164 4245

Förändring -44% -49% -40% -43%

   

I 160 av 860 dödsolyckor 1993 var en förare i åldern 18-24 år inblandad 18,6 %

av samtliga dödsolyckor. 1989 var 284 unga förare inblandade i 1 139 döds-

 

olyckor, 25 % av samtliga dödsolyckor.

I tabell 4 redovisas antalet dödsolyckor med förare som år 18-24 år respektive

övriga förare relaterat till respektive förargrupps trañkarbete.

I tabellen har också de dödade från dödsolyckor med såväl förare i åldern 18-

24 år som övriga förare fördelats proportionellt på respektive grupp eftersom

förare från båda grupperna kan vara inblandade i en och samma dödsolycka och vi

erhåller en dödskvot för var och en av åldersgrupperna.

Tabell 4 Förare delaktiga i dödsolyckor per miljardfordonskilometer.

                   

           

 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 2000

Totalt antal dödade 813 904 772 745 759 632 589 400

Förare 18-24 år

Dödsolyckor 279 285 255 213 198 160

Miljard fordonskilo- 9 9 8 7,5 6,5 5,5 5 4

meter

Dödsolyckskvot 31 ,00 31 ,56 31,88 28,40 30,46 29,09

Skattad Dödskvot 22,97 25,04 23,78 21,20 23,86 21,38 21,00 15,00

Förare >25 år

Dödsolyckor 818 854 780 785 771 700

Miljard fordonskilo- 50 52,5 51,5 52,5 54,5 54,5 55 56

meter

Dödsolyckskvot 16,36 16,29 15,15 14,95 14,15 12,84

Skattad Dödskvot 12, 12 12,93 1 1,30 11, 16 1 1,08 9,44 8,80 6,00

Totalt

Dödsolyckskvot 18,59 18,52 17,39 16,63 15,89 14,33 12,90 8,90

Skattad Total 13,78 14,70 12,97 12,42 12,44 10,53 9,82 6,70

Dödskvot

 

  

 

 

 

 

 

 

Dödskvoten - antal dödade trafikanter per miljard förarkilometer - redovisas

också i figur 3 för de båda åldersgrupperna och totalt.
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Figur 3 Antal dödade trafikanter per miljard personbilsförarkilometer 1988-
1994 samt är 2000.

Dödskvotsminskningen är som störst 1990 och 1993, 11 % respektive 15 %. För

att målet skall uppnås, 400 dödade år 2000, skall totala dödsrisken per miljard

förarkilometer vara 6,7. Detta innebär en större procentuell riskminskning för

perioden 1994-2000 än den som erhållits för perioden 1989-1994. Den årliga

genomsnittliga riskminskningen är dock densamma. Enkelt uttryckt krävs åtgärder

motsvarande två kraftiga bensinprishöjningar kombinerat med lågkonjunktur

under perioden 1995-2000.

2.4 Effekt på antalet dödade av exponeringsförändringen
med avseende på unga respektive övriga förare

För varje miljard förarkilometer (9 miljarder) för åldersgruppen 18-24 år dödades

år 1989, 25,04 personer (summa 225 dödade), och 12,93 personer dödades för

varje miljard förarkilometer (52,5 miljarder) bland övriga förare (summa 679

dödade). Totalt 904 dödade.

Situationen 1994 innebär 5 miljarder förarkilometer*21,00 dödade = 105

dödade respektive 55 miljarder förarkilometer*8,80 dödade = 484 dödade. Totalt

589 dödade.

Om 1989 års riskvärden gällt för 1994 skulle antalet dödade 1994 varit

5*25,04=125 dödade respektive 55 *12,93= 711 dödade. Totalt 836 dödade år

1994, 68 färre än 1989.

Om 1994 års riskvärden gällt år för 1989 skulle antalet dödade 1989 varit

9*21,00 :189 dödade respektive 52,5*8,80=462 dödade. Totalt 651 dödade, 62

fler än 1994.
Detta innebär att exponeringsförändringen med avseende på unga respektive

övriga förare förklarar en minskning av drygt 60 dödade.
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Observera att detta inte är minskningen av antalet dödade i olyckor med förare

som är 18-24 år. Denna minskning är storleksordningen 125 dödade mellan 1989

och 1994.

2.5 Var 1989 ett extremt år?

I förhållande till 1988 års situation för de ovanstående två åldersgrupperna var det
förväntade antalet dödade 840 år 1989. I verkligheten dödades 60 fler än förväntat.

Vad fick dem att inträffa under 1989? Varför var dödsriskerna större under 1989

än under 1988? En klar avvikelse som gäller 1989 är antalet dödade bilpassagerare

som var betydligt högre (213) än åren före (160, 162 och 166) samt åren efter

(154, 157, 129). Avvikelsen framstår som ett slumpmässigt utfall men av en stor-

lek som kräver en förklaring vid sidan av slumpen. Även för övriga trafikant-

grupper, med undantag för motorcyklister, innebar 1989 en sämre situation än

1988 (1985 var också ett år med många dödade bilpassagerare, 205 dödade).

Tabell 5 Antalet dödade för olika trafikantgrupper 1 988-]994.

       

Ar

Trafikantgrupp 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Gående 136 155 134 125 138 94 86

Cyklister 66 87 68 68 76 70 52

Mopedister 24 24 22 12 17 14 10

Motorcyklister 57 40 46 37 33 42 31

Summa 283 306 270 242 264 220 179

oskyddade

Bilförare 359 377 342 333 356 294 293

Bilpassagerare 166 213 154 157 129 114 115

Övriga 5 8 6 13 10 4 2

Summa bilister 530 598 502 503 495 412 410

Totalt 81 3 904 772 745 759 632 589

        

2.6 Fordonsparken

År 1989 var i flera avseenden extremt. Nybilsparken var rekordstor efter rekord-

året 1988 då 350 000 nya bilar registrerades. 1989 registrerades 310 000 nya bilar.

1993 registrerades ungefär 125 000 nya bilar och 1994 156 000.

Stort nybilsinnehav leder ofta till ökade körsträckor och ökningen av trafikarbe-

tet från 1985 och fram tom. 1989 var den största sedan början av 70-talet och

uppgick till 5 % per år. Bensinpriset var drygt 4 kr/liter och realpriset var konstant

under 1988 och 1989. Skatteomläggningen var nära men förknippades inte med

ökade kostnader totalt sett. Men från början av 1990 pekar alla kurvor nedåt.

Den låga bilförsäljningen innebar också att antalet personbilar i trafik minskade

under 1993 och i början av 1994.

När bilar tidigare blev 6-8 år gamla ökade deras olycksinblandning starkt, från

att upp till 6 år vara konstant och på en betydligt lägre nivå än genomsnittet. Med
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stor sannolikhet gäller detta fortfarande. Bilar sålda under toppåren 1987-1989

närmar sig nu den kritiska åldern efter att ha varit en positiv trafiksäkerhetsfaktor.

2.7 Väg- och gatunätet

Utbyggnaden av vägnätet bidrar också till Ökad säkerhet. Utbyggnadstakten har

ökat under de senare åren av arbetsmarknadspolitiska skäl. Tyvärr är det svårt att

på nationell nivå beskriva den trafiksäkerhetsmässiga konsekvensen av dessa

investeringar då hänsyn tagits till andra trañksäkerhetsförändringar.

I tabell 6 och 7 redovisas antalet personskadeolyckor respektive antalet döds-

olyckor efter hastighetsgräns för åren 1988-1993. Hastighetsgränserna 90 och 110

km/h har behandlats tillsammans eftersom en betydande del av 110-vägarna hade

hastighetsgränsen 90 km/h 1989-1992.

Tabell 6 Personskadeolyckor efter hastighetsgräns 1988-1993.

                 

Är Hastighetsgräns
30 50 70 90 el. 110 Okänt Totalt

km/h km/h km/h km/h

1988 155 8381 3940 4361 370 17207

1989 162 8836 4105 4407 459 17969

1990 132 8378 3787 4165 513 16975

1991 178 8067 3492 3743 523 16003

1992 158 7666 3387 3845 543 15599

1993 156 751 1 3301 3454 537 14959

Förändring 89-93 -4% -15% -20% -22°/o -17°/o

Tabell 7 Dödsolyckor efter hastighetsgräns 1988-1993.

År Hastighetsgräns
30 50 70 90 el.110 Okänt Totalt

km/h kmlh km/h km/h

1988 0 185 171 354 12 722

1989 1 203 217 358 1 1 790

1990 1 176 183 337 7 704

1991 1 171 166 319 10 667

1992 3 179 165 309 1 1 667

1993 2 155 141 266 9 573

Förändring 89-93 -24% -35% -26% -27%

      

 

  

Andelen dödsolyckor av antalet rapporterade personskadeolyckor har inte nämn-

värt förändrats i de olika hastighetsgränsmiljöerna. 1989 resulterade 4,4 % av per-

sonskadeolyckorna i en dödsolycka jämfört med 3,8 % 1993. 1992 var andelen

emellertid 4,3 %.
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Hur utbyggnadstakten av vägnätet påverkat trafiksäkerhetssituationen är svårt

att kvantifiera men antalet personskadeolyckor och dödsolyckor i samtliga hastig-

hetsgränsklasser har minskat. En kraftig utbyggnad av vägnätet med åtföljande

höjning av hastighetsgränsen skulle ha inneburit att de procentuella minskningarna

avtagit med ökad hastighetsgräns. eller visat en ökning med ökad hastighetsgräns,

vilket inte är fallet. Huvudparten av den minskningen som skett mellan 1988 och

1993, när det gäller dödsolyckor, inföll under 1993.

Om vi å andra sidan antar att vägnätet hastighetsgränsmässigt varit tämligen

oförändrat har trafiksäkerheten när det gäller personskadeolyckor i första hand

förbättrats på vägar av hög standard, ju högre hastighetsgräns (standard) desto

större förbättring. Någon sådan tendens finns inte för dödsolyckorna mellan 1989

och 1993.

2.8 Alkohol i trafiken

Även när det gäller alkoholpåverkade förare var 1989 ett toppår och är också en

del av förklaringen till 1989 års antal dödade. Minskningen mellan 1989 och 1993

är i intervallet 30-40 % överlag och minskningar har skett varje år sedan 1989

med ett undantag (dödsolyckor 1990) i alla celler i tabell 8.

Tabell 8 Antal av polisen misstänkt alkoholpåverkade förare i polisrapporte-
rade personskadeolyckor 1988-] 993.

    

Ãr Påverkade Påverkade Dödsolyckor Svåra per- Lindriga Summa
förare personbils- (alla förare) sonskade- person- olyckor

totalt förare olyckor skade-

olyckor

1988 1296 1127 73 477 746 1296

1989 1576 1395 108 519 949 1576

1990 1318 1113 82 480 756 1318

1991 1173 994 87 384 702 1173

därav 18-24år 339 295 25 124 190 339

1992 1044 865 86 343 615 1044

därav 18-24 år 290 248 28 104 158 290

1993 978 802 73 334 571 978

därav 18-24 år 239 208 20 82 137 239

        

Eftersom 1994 är ett år då kraftiga resursinsatser gjorts när det gäller slumpmäs-

siga alkoholutandningsprov borde minskningen fortsätta. Om polisen med sina

insatser kan minska antalet dödsolyckor med storleksordningen 2 per månad jäm-

fört med 1993 skulle detta hitintills bidragit med 20-talet dödade i år och ytterli-

gare 10 under resten av året. Som vi ser av tabellen ovan inträffar mellan sex och

sju dödsolyckor per månad där någon förare varit alkoholpåverkad.
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2.9 Sammanfattning

Det kan konstateras att 1989 i flera avseenden var ett extremt år när det gäller

antalet dödade i trafiken.

Med utgångspunkt från 1989 års värde, 904 dödade, och värdet för 1994 som
var 589 dödade, är antalet dödade 315 färre 1994 jämfört med 1989.

Ungefär 150 av dessa kan hänföras till en normal utveckling av dödsrisken. Här

ingår trafiksäkerhetshöjande åtgärder/effekter och en normal förändring av

förarpopulationen, fordonspopulationen och väg- och gatustandard.

Ungefär 100 dödade är en följd av utebliven normal trafikökning, som i sin tur

är en effekt av bensinprisets utveckling och lågkonjunkturen.

Omkring 60 dödade är en följd av att bilförare i åldersgruppen 18-24 år mins-

kat sitt trafikarbete till följd av flera faktorer som påverkat bilåkandet i denna

grupp i förhållande till övriga förargrupper.

Ungefär 30 dödade kan hänföras till minskad förekomst av alkoholpåverkade

förare i trafiken. Till en stor del torde dessa ingå ovan när det gäller unga förare

och extremåret 1989.

1989 var ett extremår, och bortsett från alkoholproblemet, tycks minst ett 30-tal

dödade kunna hänföras till något som enbart hände 1989 jämfört med övriga år ( i

första hand det höga antalet dödade bilpassagerare).

Som alltid vid denna typ av beräkningar uppstår en dubbelräkning och givet-

vis finns det även andra förändringar som påverkar antalet dödade i trafiken.

Ovanstående skattningar ger totalt omkring 370 färre dödade, jämfört med de 315

som erhållits empiriskt.

Den största posten erhålles genom trañksäkerhetsförbättringar som ger en

minskning av dödsrisken. Eftersom trafikarbetet varit i det närmaste konstant

under perioden innebär det i genomsnitt 30 färre dödade/år.

En sådan utveckling leder till 450-490 dödade år 2000, förutsatt att trafiken

och dess sammansättning inte förändras. Givetvis kommer förändringar att inträffa

som både har positiva och negativa effekter på antalet dödade, vilket exemplifieras

nedan.

De utvecklingstendenser som skulle öka antalet dödade är:

Ökad trafik, särskilt lastbilstrafik.
En allt äldre bilpark.

Trafikarbetet för äldre bilförare ökar.

Minskat realpris på bensin.

Utbyggnad av vägnätet, utan samtidig prioritering av trafiksäkerhet.

En högkonjunktur, där den ekonomiska situationen för ungdomar förbättras.

Dålig acceptans hos trafikanterna av det praktiska trafiksäkerhetsarbetet.

EU-regler som innebär ökad trafik (18 m maxlängd för lastbilar, SO-moped).

Utvecklingstendenser som skulle minska antalet dödade är:

0 Åtgärder för att förnya personbilsparken.

Större krav på äldre bilars trafiksäkerhet.

Snabbare utbyggnad av vägnätet med prioritering av trafiksäkerhet.

Hög acceptans hos trafikanterna av det praktiska trafiksäkerhetsarbetet.

Trafikarbetet för yngre bilförare minskar.

Trafikarbetet för äldre förare minskar.

Realprishöjning av bensin.
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0 Hastighetsminskningar genom övervakningsinsatser/sänkta hastighetsgränser

och fortsatt alkoholövervakning.

0 Ökad användning av och effektivare skyddsutrustning i bilar (kopplat till för-

nyelse av bilparken).

0 Fortsatt lågkonjunktur.

0 EU- regler som ökar trafiksäkerheten. (Max-hastighetsbegränsare på fordon).

Styrkan av de Olika utvecklingstendenserna avgör utvecklingen av antalet dödade.

Att minska antalet dödade i trafiken till mindre än 400 år 2000 kommer sannolikt

att kräva betydande insatser beroende på utvecklingen. Det torde dock inte vara

möjligt utan särskilda ansträngningar, såvida inte utvecklingen leder till ett mins-

kat transportarbete på väg, både när det gäller person- som godstransporter. För-

siktiga prognoser baserade på en trañkökning av 1 % per år, fram till år 2000,

resulterar i omkring 500 dödade, vilket skulle innebära att de särskilda ansträng-

ningarna bör motsvara minst 100 färre dödade i trafiken år 2000 för att uppnå

nuvarande mål.
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3 Antal dödade och svårt skadade

Nedan behandlas dödade och svårt skadade tillsammans. Skadetalet blir härvid

nästan 10 gånger större och rapporteringsgraden är relativt hög. En rapporterad

svårt skadad förväntas bli föremål för sluten vård till följd av skadan. I figur 4

redovisas antalet dödade och svårt skadade för rullande tolvmånadersperioder

sedan år 1987.
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Figur 4

I figur 4 finner vi att antalet dödade och svårt skadade inte skiljer sig nämnvärt åt

mellan 1988 och 1989, vilket ytterligare förstärker 1989 som ett extremår när det

gäller antalet dödade. Därmed kommer minskningen av antalet dödade under 1990

inte heller att vara särskilt uppseendeväckande. Antalet dödade förändrades inte

nämnvärt under 1991, men antalet dödade och svårt _skadade minskade relativt sett

mycket under 1991 jämfört med 1990.

Samtidigt är det intressant att utvecklingen av antalet dödade ochskadade är

relativt jämn och i stort sett linjär, med undantag från första halvåret 1991, från

12-månadersperioden som slutar med april 1989 till 12-månadersperioden som

slutar med juni 1994. Antalet dödade och svårt skadade har minskat från 6 800 till

4 600 mellan dessa perioder motsvarande 32 %. Minskningen från 1989 till 1994

är 27 %.

I tabell 9 redovisas utvecklingen från 1988-1994 för olika trafikantkategorier.
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Tabell 9 Totala antalet dödade och svårt skadade för olika trafikantgrupper

        

1 988-]994.

Trafikantgrupp År

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Gående 856 901 781 670 700 580 545

Cyklister 783 829 840 823 779 789 779

Mopedister 281 283 321 260 290 209 226

Motorcyklister 539 475 403 323 381 335 298
Summa 2459 2488 2345 . 2076 2150 1913 1848
oskyddade

Bilförare 2646 2649 2491 2251 2149 1979 1 915

Bilpassagerare 1517 1487 1393 1209 1 127 1042 1 1 10

Övriga 50 70 44 41 38 32 37

Summa bilister 4213 4206 3928 3501 3314 3053 3060

Totalt 6672 6694 6273 5577 5464 4966 4908

       

1990 framstår inte som ett år med lika stor trafiksäkerhetseffekt för dödade och

svårt skadade (-6 %) som för enbart antalet dödade (-15 %). I stället framstår 1991

tillsammans med 1993, som år med positiv trafiksäkerhetsutveckling -11 %

respektive -9 % förändring av antalet dödade och svårt skadade jämfört med året

innan. Samtidigt framgår att den största effekten erhölls under senare delen av

1990 och 1993, varför det finns en god överensstämmelse med de två tidigare

nämnda bensinprishöjningarna. Effekterna tycks dock komma först i samband

med sommartrafiken, närmast efter bensinprishöjningen, och inte omedelbart efter

själva bensinprishöjningen.

Antalet dödade och svårt skadade cyklister har inte utvecklats lika positivt som

övriga trafikantkategorier. Troligen tar cykeln i viss utsträckning hand om det

trafikarbete som tidigare uträttats med bil eller moped.

Minskningen av antalet dödade och svårt skadade är störst procentuellt sett för

motorcyklister och gående, över 30 %. Även för bilförareoch bilpassagerare är

minskningen kraftig, omkring 25 %.

Vid närmare studier av tabellen ovan uppstår frågan vad som hänt om bensin-

prishöjningen inte genomförts 1993. Antalet dödade och svårt skadade oskyddade

trafikanter ökade nämligen från 2 076 till 2 150 mellan 1991 och 1992. Motsva-

rande inträffade också mellan 1988 och 1989, 2 459 till 2 488. Tendensen är den-

samma även för bilförare och bilpassagerare men inte lika klar. Under 1992 döda-

des och skadades svårt lika många oskyddade trafikanter som bilförare!

Återigen spelar bensinprishöjningsåren en roll. I båda fallen blev resultatet en

minskning av biltrafiken, vilket framstår som betydelsefullt för de oskyddade tra-

fikanterna från skadesynpunkt. Effekterna är emellertid så framträdande att det

även torde innebära en förändring av samspelet i trafiken mellan oskyddade och

skyddade. Detta måste i första hand gälla bilförarna och skulle kunna förklaras av

den tillfälligt förändrade förarpopulationen, mot i genomsnitt mer erfarna förare
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(i genomsnitt äldre och med mer körerfarenhet). Givetvis spelar lågkonjukturen

och arbetslösheten en roll och förstärker effekten av bensinprishöjningarna när det

gäller yngre bilförare.
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4 Totalt antal skadade

När det gäller totala antalet skadade är mönstret i stort sett detsamma som i figur 1

och 4. Om inga större trafiksäkerhetsåtgärder/förändringar påverkar trafiksystemet

ger det totala antalet skadade en god bild av trañkutvecklingen. Flera förändringar

har dock skett sedan 1987, förändrade körkortsprov, minskad förekomst av hastig-

hetsgränsen 110 km/h (sommaren 1989), åter höjning till 110 km/h på högtrafike-

rade högstandardvägar (maj 1992) och sänkt promillegräns 1990, minskad nybils-
försäljning, förändrad förarpopulation m.m.
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Figur 5 Totala antalet skadade efter 12-månaders rullande medelvärde 1987-
1 994.

Från maj 1990 till juni 1991 minskade totala antalet skadade per lZ-månaders-

period från 24 700 till 21 600 eller med 12,5 %. Därefter steg antalet skadade fram

till och med juni 1992. Efter juni 1992 kom nästa minskning fram till årsskiftet
1993/94.

Minskningen av det totala antalet skadade förklaras till stor del av den ute-

blivna trafikökningen sedan 1989 fram till 1994. Skaderiskminskningen är stor-

leksordningen 15 0/0, från år 1989 till 1993. 1994 innebar emellertid att totala anta-

let skadade ökade, framför allt bland cyklister men även för bilister.

VTI notat 62-1995

 



19

Tabell 10 Totala antalet skadade för olika trafikantgrupper 1988-]994.

               

Trafikantgrupp År

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Gående 1925 21 18 1856 1707 1645 1468 1565

Cyklister 2637 2839 2896 2821 281 1 2847 3292

Mopedister 743 842 905 834 871 721 786

Motorcyklister 1366 1 194 1063 971 979 878 825
Summa oskyd- 6671 6993 6720 6333 6306 5914 6468
dade

Bilförare 10857 11394 10730 9 10161 9910 9511 10184

Bilpassagerare ' 5945 5846 5649 5196 5144 4798 4929

Övriga 178 202 168 112 126 150 141

Sununatnmmer 16980 17442 16547 15469 15180 14459 15254

Totalt 23651 24435 23267 21802 21486 20373 21722

 

Om vi i stället använder budgetår, juli-juni, under motsvarande period erhålles en

annan bild av utvecklingen av totala antalet skadade, Vilket illustreras i figur 6, i

jämförelse med normala årsredovisningar ovan.

Totalt antal skadade efter budgetår resp. kalenderår
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Figur 6 Olika typer av årsredovisningar av totala antalet skadade.

Som framgår ovan får vi två olika beskrivningar av utvecklingen när det gäller

totala antalet skadade. Normala årsredovisningar ger bilden av en kontinuerlig

minskning av antalet skadade på kalenderårsbasis fram till 1994 (högra delen av

figuren). Om årsredovisningen avser perioden juli-juni, framstår att minskningen

kan hänföras till budgetåren 90/91 och 92/93 (vänstra delen av figuren).
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Sammanfattningsvis gäller att det inte finns en kontinuerlig minskning av anta-

let skadade på så sätt att minskningen skett år från år. Liksom tidigare analyser

visat kan hela minskningen i stort hänföras till två årsperioder när det gäller totala
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antalet skadade. Under övriga motsvarande årsperioder har antalet skadade inte

minskat, utan snarare ökat. Bakgrunden är att trafiken ökar under dessa perioder

I I figur 7 redovisas trafikutvecklingen veckovis på det statliga Vägnätet 1990,

1991, 1992, 1993 och 1994 jämfört med motsvarande vecka 1989.

Trafikutvecklingen på det statliga vägnätet veckovis jämfört med motsvarande vecka

men minskar under perioderna då totala antalet skadade minskar. Detta mönster

finns också för andra halvåret 1994, då antalet skadade ökade jämfört med andra

halvåret 1993, i samband med en relativt kraftig trafikökning i förhållande till

andra halvåret 1993.
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Figur 7

index 1,0.

I figur 7 görs ett försök att beskriva effekterna på trafikutvecklingen av bensin-

prishöjningarna och lågkonjunkturen. Observera att juni 1992, som tidigare pekats
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ut som ett trañksäkerhetsproblem, även har hög trafik jämfört med juni under

Övriga år sedan 1989.

Under 1993 är det endast november som visar högre trafikvärde än 1992.

Under 1994 är det endast februari och juli som visar lägre trafiksiffror än 1993.

Under 1994 var trafikökningen på det statliga vägnätet 0,8 %, jämfört med 1993.

Vi ser också att trafikminskningen under 1993 var starkast fram t.0.m juni 1993,

liksom minskningen av totala antalet skadade. Samma fenomen inträffade t.0.m.

juni1991.

4.1 Internationellt

Storleken på minskningen av antalet dödade och skadade i trafiken under de två
årsperioderna - budgetåren 1990/91 och 1993/94 - är unik. I Finland inträffade

motsvarande minskning under kalenderåret 1993. I stort sett varje månad har lägre

antal dödade eller skadade än motsvarande månad året innan. Rent slumpmässigt

är sannolikheten för detta 1 (en) gång på 4 000 gånger för en hel årsperiod. Flera

länder kan sedan början av 1990-talet och fram till 1994 uppvisa minskat antal

dödade i trafiken. Detta är kopplat till en mer eller mindre kontinuerlig stagnation

av trañkutvecklingen som följd av lågkonjunkturen under början av 1990-talet.

Det som är mest slående närdet gäller Sverige är att utanför dessa två årsperio-

der är tendensen oförändrad eller fler dödade och/eller skadade.
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5 Slutsatser

Trafiksäkerhetsutvecklingen under 1990-talets början är i första hand en följd av

att de ekonomiska förutsättningarna reducerats för vissa grupper i samhället, på

grund av ökat realpris på bensin och minskad sysselsättningsgrad i samhället,

vilket lett till relativt sett minskad användning av bilar.

Under senare hälften av 1994 skedde en trañkökning. När det gäller totala anta-

let skadade ökade dessa under 1994, jämfört med 1993. Särskilt gäller detta cyk-

lister (det högsta antalet någonsin) och bilister. Däremot har antalet dödade bland

oskyddade trafikanter minskat 1994 jämfört med 1993, även bland cyklister.
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