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SAMMANFATTNING

På uppdrag av KFB har VTIs Trañksäkerhetsanalysgrupp tillsammans med trafiksäker-

hetsforskare från LTH och SCB undersökt möjligheterna att bilda ett kompetenscentrum för
transportsäkerhetsanalys.

Det förslag som redovisas i denna rapport bygger i första hand på att ett nätverk upprättas med

de tre institutionerna som huvudaktörer med Övriga aktörer knutna till nätverket,

kompetenscentrum för transportsäkerhetsanalys för vägtrafk. De tre institutionernas olika

forskningsprofiler innebär en ändamålsenlig bas för ett kompetenscentrum inom detta område.

Förslaget omfattar en etableringsfas för åren 1997-1999 samt en utvärdering av kompetens-

centrats utformning, utbildningsinsatser och forskningsarbete i slutet av perioden.

Under etableringsfasen skall minst tre större nationella och mångdimensionella projekt utgöra

forskningsarbetet. som skall bedrivas i samarbete mellan huvudaktörema och andra aktörer,

kompetenscentrumproj ekt. Vilka projekt som blir aktuella avgörs under 1997.

Kompetenscentrat skall också initiera kompetensutveckling och vidareutbildning inom
ämnesområdet och fungera som en kontaktpunkt såväl internt som extemt.
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SUMMARY

Commissioned by the Swedish communications research board, the VTI's Transport safety
analysis group and traffic safety researchers from Lund Institute of technology (LTH) and

Statistics Sweden (SCB) have studied the possibilities of forming a centre of competence for
transport safety analysis.

The proposal presented in this report is mainly based on the formation of a network with the

three institutions as main participants and the other participants associated with the network,

centre ofcompetencefor transport safety analysis ofroad tramc. The different research

profiles ofthe three institutions constitute an appropriate basis for a centre of competence in

this field.

The proposal comprises a phase of establishment for the years 1997-1999 and at the end of the

period, an evaluation ofthe design, educational efforts and research activities of the centre.

During the establishment phase, three maj or national and multi-dimensional projects will form

the research activities, which shall be performed jointly between the main participants and the

other participants, a competence centre project. The projects of interest are decided during

1997.

The competence centre must also initiate further development and education in the field and

be an internal and external centre of contact.

Other
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1. KFBs uppdrag

1.1 Bakgrund

På uppdrag av KFB har representanter för Institutionen för Trañkteknik vid Lunds Tekniska

Högskola, Väg- och transportforskningsinstitutet samt Statistiska centralbyrån fått i uppdrag
att utreda förutsättningarna för ett nationellt kompetenscentrum för transportsäkerhetsanalys
inom vägtrañksektorn.

Med kompetenscentrum avses här en nätverksorganisation med uppgift att effektivisera

informationsutbytet inom och samordningen av den forskning som arbetar med

transportsäkerhetsanalys inom vägtrafiken i Sverige. Behovet härav har ökat under senare år,

bl a till följd ett växande EU-engagemang inom transportforskningen. Ett kompetenscentrum

som tillvaratar svenska forsknings- och analysresurser kan stärka de svenska intressena i EU-

sammanhang. Redan idag karaktäriseras transportsäkerhetsanalyser av ett betydande

samarbete mellan olika institutionerna. Detta begränsas dock av gällande finansierings- och

samordningsformer..

KFB har en samordnande roll tillsammans med Vägverket och Institutet för

kommunikationsanalys (SIKA), vilka tillsammans med Kommunförbundet och enskilda

kommuner är de viktigaste beställarna av transportsäkerhetsanalyser. Bland andra viktiga

intressenter finns NTF, polisen, bilindustrin samt olika frivillighetsorganisationer inom

trañksäkerhetsområdet.

Idag finns parbildningar mellan beställare och utförare när det gäller målinriktad

kunskapsframtagning och forskning. SIKA är en huvudbeställare till SCB. Vägverket har

samma roll gentemot VTI, och Kommunförbundet (i huvudsak finansierat av Vägverket)

gentemot Instiutionen för Trañkteknik. KFBs roll i detta sammanhang är att stöjda

grundforskningsorienterad teori-/metodutveckling och grundforskning med inrikting mot i

första hand universiteten.

Trañksäkerhetsanalys är ett tema som stöds av KFB vid VTIs grupp för trañksäkerhetsanalys.

Inom temat finns anknytning till Linköpings Universitet när det gäller statistiska metoder.

Transportsäkerhetsanalysen kan ytterligare förbättras och göras effektivare med en ökad

samverkan mellan den tillgängliga kompetensen inom området. Det finns redan idag ett

samarbete mellan forskare och experter inom området, men i regel av tillfällig karaktär, och

skulle kunna utvecklas att ske i mer systematiska och organiserade former.

Kompetens måste förvaltas och utvecklas. Nuvarande kompetens har lång erfarenhet som är

viktig att ta tillvara i ett långsiktigt perspektiv. Föryngringsprocessen inom området, inklusive

forskarutbildningen, är en därför en dimension för ett kompetenscentrum. Ytterligare en

aspekt är att ett kompetenscentrum kan ge styrka när det gäller EU-forskningen.

Ett kompetenscentrum får inte begränsas till de tre ovan nämnda institutionerna. Ett centrum

bör vara öppet i den meningen att andra berörda institutioner kan gå in i och ut ur olika

samverkansprojekt. Andra institutioner som utför trañksäkerhetsanlyser är exempelvis

Olycksanalysgruppen vid Norrlands Universitetssjukhus, Psykologiska institutionen vid
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Uppsala Universitet, Insitutionen för skadeprevention vid Chalmers, Brottsförebyggande rådet

mil..

1.2 Syfte

Syftet för det projekt som här redovisas år att ta fram förslag till kompetenscentrum för

transportsåkerhetsanalys med inriktning på mångdimensionella transportsäkerhetsanalyser på

nationell nivå i såväl projekt som utbildning.

2. Transportsäkerhetsanalys i Sverige

2.1 Begrepp

Exponering, risk och konsekvens är tre grundläggande begrepp inom transport-

säkerhetsanalysen.
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Figur] Tre grundläggande begrepp: personskadorna är en funktion av

trafzkmängder, olycksrisker och olyckskonsekvens.

Avgränsningen i detta sammanhang gäller att alla tre begreppen bör ingå i de transport-

säkerhetsanalyser som görs inom ramen för kompetenscentrat och att analyserna bör inriktas

mot flöden och processer snarare än enskilda transportobj ekt.

Detta kan också uttryckas som att analyserna bör omfatta mått som beskriver trafiksäkerheten

(olyckskonsekvenser), mått som beskriver risker samt mått som beskriver den aktivitet som
leder till olyckorna (exponeringen).

2.2 Trafiksäkerhetsaktörer

Transportsäkerhetsanalyser förekommer inom alla områden inom transportsektorn.
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På den nationella nivån finns Vägverket som har det övergripande säkerhetsansvaret för

vägtrafiken, och SIKA som har ansvar nulägesbeskrivningar inklusive den samlade offentliga
statistiken inom transport- och kommunikationsområdet. Övriga aktörer har ett sektoriellt
eller regionalt/lokalt ansvar eller avgränsat till den egna företagsverksamheten.

Sektoriella intressen kan exemplifleras av Räddningsverket som är tillsynsansvarig för

säkerheten vid transporter av farligt gods. Företagsmässiga intressen gäller svensk bilindustri,

trafikförsäkringsföretagen, producenter av säkerhetsutrustning och företag som producerar

utrustning för vägmiljön. Regionala/lokala intressen avser exempelvis väghållning och

vägplanering och därtill relaterade trafiksäkerhetsproblem. Anvaret här har kommuner och

Vägverkets regionala organisation.

NTF arbetar såväl nationellt som regionalt/lokalt. NTF är samordnare av det frivilliga

trafiksäkerhetsarbetet. En av huvuduppgifterna är att driva opinionsbildningen inom

trañksäkerhetsområdet.

Resursema hos dessa organ varierar mycket när det gäller att tillgodose det egna behovet av

transportsäkerhetsanalys. På sina håll utförs ett betydande arbete härvidlag. I det
sammanhanget är det Önskvärt att problem på den aktuella agendan och den kunskap som

utvecklas därur samordnas i ett nationellt perspektiv.

I det fortsatta redovisas de tre institutioner som föreslås bilda kärnan i kompetenscentrat.

3. Lunds Universitet, Institutionen för Trafikteknik

Institutionen för Trafikteknik är en del av Lunds universitet. Hela universitetet sysselsätter

motsvarande 5 800 personer i heltidstjänst. 37 000 studenter är fördelade på 60 olika

utbildningsprogram.

Lunds Universitet får drygt hälften av sina medel direkt från riksdagen. Resterande kommer

från olika forskningsråd eller andra externa uppdragsgivare.

Tabell 1 Lunds Universitetsfinansiering

Medel direkt från riksdagen 55 %

  

Statliga forskningsråd och myndigheter 30 %

Icke-statliga medel 15 %

 

Institutionen för Trafikteknik består av fem avdelningar varav tre (vägbyggnad, kollektivtrafik

och trafikteknik) har ett nära samarbete både administrativt och forskningsmässigt.

Institutionen finansieras till största delen av externa uppdragsgivare.
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Flgur 2 Trafksäkerhetsanalys vzd LU

Trañksäkerhetsanalys hanteras i huvudsak Vid avdelningen för trafikteknik, men kommer

också in i olika projekt vid avdelningen för Vägbyggnad och avdelningen för kollektivtrafik.

3.1 Kontaktnät

Inom den akademiska världen finns lång tradition av byggandet och utnyttjandet av externa

kontaktnät. Vid examination är det t ex regel att representanter för andra universitet och

forskningsinstitutioner utnyttjas för att säkerställa en god vetenskaplig kvalitet.

I allt större utsträckning utnyttjas också s.k. adjungerade professorer vid undervisning och

handledning av forskarstuderande. De adjungerade professorerna är vetenskapligt högt

kompetenta personer som har sin huvudsakliga Verksamhet förlagd utanför den akademiska

Världen. De knyts till universitetet på deltid (normalt 20%) och skall svara för en god kontakt

mellan forskarutbildningen och omvärlden. Deras uppgift är särskilt att garantera relevansen

och den praktiska tillämpbarheten av forskningsresultat och färdiga doktorer.

Till Institutionen för Trafikteknik är för närvarande tre "adjungerade professorer" knutna,

varav en med särskild kompetens inom trañksäkerhetsanalys. I mitten av 70-talet startades ett

internationellt samarbete för forskare och andra med intresse för konflikttekniker. Nätverket

gavs namnet ICTCT. Efterhand har samarbetet breddats, och omfattar nu också representanter

för andra intresseinriktningar inom trañksäkerhetsforskningen. ICTCT uttyds numera

International Cooperation on Theories ana' Concepts in Tramo safety. ICTCT arrangerar

årliga seminarier, och regelbundna större konferenser där metodologiska frågor lämnas stort

utrymme.

Bland annat genom arbetet i ICTCT har Institutionen för Trafikteknik också knutit många

personliga internationella forskarkontakter. Detta har bl. a resulterat i att fyra forskare

tillbringat perioder som gästforskare vid utländska universitet, och att Institutionen medverkat

i ett flertal konsortier som bedrivit trafiksäkerhetsanalyser med EU-flnansiering.

3.2 Konflikttekniken

Under lång tid har basen för trafiksäkerhetsforskningen vid Institutionen för Trañkteknik varit

den konfliktteknik som utvecklats vid Institutionen.

Konflikttekniken är en metod för att direkt i trafiken, med utbildade observatörer, registrera

olyckstillbud. Denna metod ger bra möjlighet att snabbt få en bild av Vilka trañksäkerhets-

problem som finns på en plats och vad som kan göras åt dem.
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Konflikttekniken är numera en internationellt känd metod. Ett omfattande arbeta har lagts ner
för att utveckla och validera tekniken. För närvarande pågår framför allt utvecklingen med

inriktning mot en bildbehandlingsbaserad datorstödd konfliktteknik.

Arbetet med konflikttekniken har också lett till ett synsätt på trafiksäkerhet som grundar sig på

"händelsepyramiden" i fFigur 3.

   

 

Allvarliga konflikter
Olyckor

Störningsfria

passager

 

Figur 3 Händelser i trafzken med olika allvarlighet

"Händelsepyramiden" beskriver förekomsten av olika typer av trafiksäkerhetsrelaterade

händelser i trafiken och implicerar att trafikolyckorna kan ses som en del av ett kontinium av

händelser med varierande allvarlighet. Vi bedriver nu forskning som avser att närmare

diskutera och definiera den "allvarlighet" som är avgörande för trafiksäkerhetsrelevansen i

olika typer av händelser.

3.3 Trafiktekniska åtgärder

Många tillämpade forskningsprojekt vid Institutionen har också baserats på konflikttekniken.

Detta har lett till att merparten av forskningen behandlat trafiksäkerhet i tätortsmiljö. Detta har

i sin tur inneburit en stark fokusering på frågor där de oskyddade trafikanternas

trafiksäkerhetssituation har belysts. Effekten av hastighetsdämpande åtgärder såsom gupp och

avsmalningar undersöktes t ex tidigt.

I ett stort projekt i Växjö, i början av 90-talet, behandlades hastighetsproblematiken i ett

vidare perspektiv. Som en konsekvens av en omfattande problembeskrivning fattades ett

beslut att konsekvent sänka hastigheten i de viktigaste mötespunkterna mellan trafikanter.

Den strategi som användes var att i 21 av de större korsningarna introducera hastighets-

dämpande åtgärder i form av "mini-cirkulationsplatser". Försöket utvärderades både med hjälp

av konflikttekniken och olycksstatistik. Dessutom undersöktes olika "sidoeffekter" t.ex.
framkomlighet och emissioner.
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Men diskussionen av trafiksäkerhetskonsekvenserna av olika trafiktekniska utformningar har
inte undantagslöst baserats på konflikttekniken. En uppmärksammad studie jämförde

trafiksäkerheten för de fotgängare som korsar på markerade övergångsställen, med de

fotgängare som korsar på liknande platser längs samma gator, men utan särskild

övergångsställesmarkering.

Trafiksäkerheten visade sig vara betydligt sämre för dem som utnyttjade

övergångsställesmarkeringen. Studien baserade sig på officiell olycksstatistik i kombination

med omfattande manuella trafikräkningar av fotgängarflöden.

3.4 Analysmetodik

Under senare år har Institutionen för Trafikteknik också bedrivit mer generell forskning kring

analysmetodik för trafiksäkerhet - alltså frågor som är relativt oavhängiga av om de data som

används i analyserna samlats in genom konfliktstudier eller i form av olycksstatistik. En stor

del av arbetet har ägnats åt trafikmängdernas - den sk. exponeringens - roll i

trafiksäkerhetsanalysen.

Institutionens forskning har analyserat och kritiserat de mycket starka och orealistiska

antaganden om flödets inverkan som ligger implicit i de metoder som normalt använts vid

trafiksäkerhetsutvärdering (olyckskvoter, exponentiella och multiplikativa samband). Denna

forskning har också resulterat i ett alternativt, icke-parametriskt, angreppsätt för att hantera
trafikmängdsvariationer vid trafiksäkerhetsanalys.

3.5 Utbildning
Trafikteknik har av naturliga skäl stor erfarenhet av utbildningsverksamhet. Vi bedriver dels

grundutbildning i trafik för alla blivande V-civilingenjörer (cirka 90 elever per år), arkitekter

(cirka 60 elever per år) och lantmätare (cirka 30 elever per år). Vi ger också valbara

fortsättningskurser. Institutionen har också en omfattande doktorandutbildning. På

Institutionen finns i dag cirka 20 aktiva doktorander. Institutionen medverkar också

återkommande i olika typer av fort- och vidareutbildning av yrkesverksamma inom

trafikområdet.

Kursemas omfattning mäts i akademiska poäng, där 1 poäng motsvarar 1 veckas heltidsarbete

för de studerande - oavsett hur denna fördelas på olika former av undervisning och

självständigt arbete.
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3.5.1 Grundutbildning

Inom ramen för civilingenjörsutbildningama (civ-ing V, L och arkitekter) ger vi följande

kurser:

0 Trafikteknik och stadsbyggnad, (5p, ca 90 V-elever, 60 A-elever och 30 L-elever per år).

Kursens trafzkdel omfattar 2 p och syftar till att ge en allmän orientering om trafk. Lokal

och regional trafik, Trafzkmedlens egenskaper, Trafikplanering som en del i

samhällsplanering, Trañknät, Parkering, Trafzkmängdsberäkningar, Trafiksäkerhet,

Trafkbuller och andra miljöeffekter. Dimensionering av trafikanläggningar.

0 Trafikanalys, (6 p, ca 10 elever per år). Trañkundersökningar -planering, dimensionering,

genomförande och analys, Trafikprognoser, Kapacitetsberäkningar, Samhällsekonomisk

utvärdering.

0 Trañkens säkerhets- och miljöeffekter (4 p, ca 25 elever per år). Trafken som

samhällsproblem, Trafiksäkerhetsundersökningar, Den svenska konflikttekniken,

Luftföroreningarfrån trafik, Bullerproblem, Trafikens påverkan på stadsbilden.

0 Kollektivtrafik, (6p, ca 15 elever per år). Val av fordon, Linjenätsplanering,

Resefterfrägan, Utformning av terminaler/hållplatser och fordon, Informationssystem,

Biljettsystem, Tidtabeller, Kostnader, Miljö, Säkerhet, Datorbaserade

planeringsinstrument för kollektivtrafik.

0 Trañkplanering, (5 p, ca 15 elever per år). Översiktsplanering, olika trafkanters

förutsättningar, Analys av olika kvaliteter i trafiksystemet. Analys av planeringsunderlag

och redovisning av trafikplaner.

Institutionen medverkar också i andra grundutbildningar t.ex. Trafikpsykologi vid högskolan i

Kristianstad och en nyinrättad 20 poängs utbildning på mastersnivå: "Transportinfrastructure -

Man - Environment" som kommer att ges gemensamt med bl.a. två danska universitet.

3.5.2 Forskarutbildning

Forskarutbildningen syftar till doktors eller licentiat examen. För närvarande omfattar en

doktorsutbildning 160 poäng och licentiatutbildning 80 poäng, efter akademisk grundexamen.

Forskarutbildningen omfattar både kurser (60-80p för doktor och 20-40p för licentiat) och en

avhandling. Vissa kurser är obligatoriska (forskningsmetodik etc. medan andra är valfria och

bestäms i samråd med examinatorn.

På Institutionen ger vi cirka tre fempoängskurser per år på doktorand nivå. Dessa kurser

varierar från år till år för att tillgodose dels doktorandernas behov av grundläggande

forskarutbildning och dels för att ge spetskunskaper inom aktuella efterfrågade områden.

Eftersom ett omfattande samarbete sker mellan doktorander på olika universitet och högskolor

är många av doktorand kurserna är upplagda för att kunna följas även av personer som inte

bor i Lund.

Inom kort väntas en proposition om förändrad forskarutbildning. Förslaget omfattar i
huvudsak följ ande:

0 Avkortning av doktorsutbildningen till 120p (3 år)

0 Slopandet av Licentiat examen

0 Breddning av innehållet i kursdelen
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o Forskarstudier skall normalt ske på heltid av personer som innehar doktorand tjänster

(möjlighet att vara "fritidsdoktorand" bibehålls dock)

3.5.3 Vidareutbildning

Institutionen medverkar i ett flertal olika vidareutbildningar. Exempel på kurser vi gett /
kommer att ge:

Trafiksignalproj ektering

Trafikplanering för oskyddade trafikanter

Kollektivtrafikplanering

Traffic Safety Management

Dessa vidareutbildningar beställs och finansieras normalt av olika utomstående aktörer.

Exempel på beställare är kommunförbundet, SLTF, VTI utveckling AB. Vidareutbildning ger

normalt inte akademiska poäng.

4. Statistiska Centralbyrån

4.1 Allmänt

SCBs uppgift är att ta fram statistik om Sverige som underlag för samhällsdebatt, forskning

och beslut inom såväl privat som offentlig verksamhet.

SCB ansvarar därvid för den centrala ekonomiska statistiken, nationalräkenskaperna och

statistik över befolkning, priser och levnadsförhållanden. Ansvaret för statistik över hälso- och

sjukvård, socialstjänst, arbetsmiljö, energi, trafik och transporter osv åligger andra

myndigheter, men där SCB producerar stora delar av denna statistik på uppdrag av de

statistikansvariga myndigheterna.

Därutöver har SCB bevaknings- och samordningsansvar för hela den officiella statistiken.

SCB har ett särskilt ansvar för samarbetet med Eurostat och skall genom sin EU-samordning

underlätta för övriga statistikansvariga myndigheter att delta i utvecklingen av det europeiska

statistiska systemet.

4.2 Trafiksäkerhetsanalys

Sedan 1935 redovisar SCB vägtrafikolycksstatistik som baseras på polisens uppgifter om

trafikolyckor (sedan 1966 enbart olyckor med personskada). I anslutning till denna årliga

redovisning görs samtidigt en statistisk analys av aktuella trafiksäkerhetsproblem. Vidare görs

sammanställningar av preliminär statistik halvårsvis för massmedia och myndigheter. Större

analyser dokumenteras i regel i separata rapporter. Dessa redovisningar utgör en bas för

trafiksäkerhetsanalyser i Sverige och för internationella jämförelser.

På uppdrag utför SCB olycksstatistiska sammanställningar för myndigheter och forskare.

Många uppdrag av detta slag består i att leverera olika slags uttag från trafikskaderegistret

eller framtagning av projektanknutna dataregister, ofta konstruerade genom sambearbetning
av olika grundregister.
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Trafikskaderegistret vid SCB förs på uppdrag av SIKA och används bl a som underlag för den

officiella trafikolycksstatistiken. Registret är uppbyggt på principen att så långt möjligt

utnyttja befintlig information i andra dataregister och detta är möjligt så länge
olycksinblandade trafikanter, fordon och olycksplatser kan identifieras. Registrets uppbyggnad
framgår av figuren nedan.

   Dödsorsaks-
I I registret

lgfååfiig_ Dödsavi-
registret

   .- Trafi'ksk'avd'e-l
registret
wascs     

  
  

 

  
  

 

   alkbÄhÄOI-v
., analyse < 5'

Resvano

Riks-RVU

 

' ' :Befolkningsär

 

'regiStretae.

Figur4 Trafzkskaa'eregistret förs på uppdrag av SIKA. Det skapas genom att

kombinera information från olika källor inom och utanför SCB.

Uppgifterna från polisen är grundläggande och gäller inblandade trafikanter och fordon,

olycksförlopp, olycksplats och trafikmiljö.

Från patientregistret hämtas medicinska uppgifter om skador i form av huvud- och

bidiagnoser, behandlingar, vårdtider. För närvarande patientregistret slutenvårdspatienter men

kommer i framtiden att utvidgas till öppenvården. Nyligen genomfördes en sambearbetning

mellan polisens och patientregistrets uppgifter för åren 1992-931. Detta slags

sambearbetningar kommer fortsättningsvis att ske kontinuerligt.

Uppgifter om alkoholpåverkan tas genom sambearbetning med register från Kriminaltekniska

Laboratoriet och Rättsmedicinalverket. I dessa register finns resultaten från polisens

alkoholtester. Genom dessa sambearbetningar kan inte bara alkoholpåverkan hos

olycksinblandade olycksförare dokumenteras utan även promillehalten.

Från dödsorsaksregistret hämtas uppgifter om medicinska dödsorsaker vid trafikolyckorna.

Från bil- och körkortsregistren tas uppgifter om fordonens egenskaper och fordonsförarnas

körkortsbehörigheter.

 

1 Trafikskadade kända genom polis och slutenvård 1992-93 , SCB rapport 1996.
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Sambearbetningar med andra register förekommer för separata projekt. Från det s k

lagfördaregistret har uppgifter hämtats om olycksförares brottbelastningz. Registret omfattar

domar i brottmål och godkända strafförelägganden i landet.

Ett annat exempel på en projektbaserad sambearbetning gäller de studier av livskvalitet och

inkomstförhållanden före och efter trafikolyckor. I detta projekt hämtades uppgifter från SCBs

inkomst- och förmögenhetsregister för att belysa i vilken utsträckning som inkomsterna för-

ändrats efter olyckstillfallet. Data om psykomedicinska och sociala hälsoindikatorer

inhämtades genom enkäter till de berörda trafikanterna.

 

Exempel på specialanalyser från SCB

Årsboken Trafikskador
1985. Skaderisker för olika trafikantgrupper efter ålder och kön: antal skadade

per tidsenhet i trafiken
1986. Personbilars olycksinblandning efter ålder, vikt, fabrikat, färd

Samband mellan förare och passagerare

Skillnader i olyckstypsfördelning mellan äldre och yngre bilförare

1987. Olycksinblandade motorcykelförare och deras motorcyklar

1988. Olycksdrabbade vägar

Olycksinblandade lastbilar och deras förare:
1989. Fördjupad analys av olika olyckstyper som omkörning, filbyte,

upphinnande osv

Skadeföljden vid olyckor mellan bilar med olika totalvikt.
Trafikskador inom olika trafikant- och åldersgrupper

1990. Fördjupad analys av kollisionsolyckor mellan bil och tvåhjulingar

Län och kommun där olyckan inträffade relativt hemkommun

Upprepad olycksinblandning för personbilsförare

1991. Körkortsålder vid trafikolycka
1992. Sjukhusvårdade efter trafikolyckor
1993. Fordon i olyckor: märke, vikt, karosseri, cylindervolym osv
1994. Alkoholpåverkan vid trafikolyckor

Dödsorsaker

Olycksrisker för olika trafikant- och åldersgrupper

Separatrapporter

- Män och kvinnor bakom ratten. Nya data om deras olycksrisker - likheter
och olikheter, orsaker och trafiksäkerhetsåtgärder. 1992.

0 Onyktra olycksförares brottsbelastning. En registerstudie av 30 000

motorfordonsförare. 1993.
o Kombination av trafikolycksstatistik och slutenvårdsstatistik - en studie av

informationstillskottet. 1995.

0 Trafikskadade kända genom polis och slutenvård 1992-93. 1996.

   

4.3 Undersökningsserier vid SCB av intresse för transportsäkerhetsanalys

Resvaneundersökningen Riks-R VU. Den startade 1994 och pågår i fem år. Den omfattar totalt

ca 50 000 personer i åldrarna 6-84 år, valda från befolkningsregistret. Alla slags förflyttningar

i traflkmiljö kartläggs genom telefonintervjuer. De görs dagligen, året runt. Resultaten

 

2 Onyktra olycksförares brottsbelastning, SCB rapport 1994.
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redovisas en gång i kvartalet i en databas på mikronivå så att statistikanvändaren själv kan ta

ut önskade tabeller. I databasen ingår bl a uppgifter om start- och målpunkter. Resorna kodas

geografiskt med ledning av adressuppgifter. Lägesuppgifterna som Översätts till
fastighetskoordinater, redovisas på s k SAMS-nivå3 .

Varutransporter på väg inom och utom landet. Med kvartalsvisa och årliga
urvalsundersökningar samlas data in om godstransporter med svenskregistrerade lastbilar.

Uppgifterna gäller transporterad godsmängd, transport- och trafikarbete med uppdelningar på

varuslag, farligt gods och på- respektive avlastningslän/land.

Utländska lastbilar i Sverige. Uppgifter finns om utlandsregistrerade lastbilars trafik- och

transportarbete i Sverige 1987 och 1990. I Eurostat°s databaser finns från början av nittiotalet

information om lastbilstransporter i Sverige som utförs av respektive EU-stater (dock ej

trafikarbete).

Varuflöden. Ny statistik om varuflöden är under utveckling. Den gäller i ett första skede

tillverkningsindustri och partihandel och omfattar bl a varuslag, volym, transportsätt,
ursprung/destination för sändingar till och från arbetsställen. Statistiken avser utgående
sändningar inom Sverige och till utlandet samt ankommande sändningar från utlandet.

Uppgifter från kontrollbesiktningen. Från och med 1997 utför SCB bearbetningar av AB

Svensk Bilprovnings samtliga besiktningsdata för samtliga besiktade fordon.

Undersökningen om levnadsförhållanden, transportkomponenten. Det är en

besöksintervjuundersökning som genomförs årligen sedan mitten av sjuttiotalet med ett urval

som de senaste åren omfattat ca 8000 personer. Syftet är att mäta levnadsförhålladena i en rad

olika avseenden som har att göra med hälsa, ekonomi, sysselsättning, boende, fritid, sociala

relationer. Transporter och kommunikationer undersöks vart åttonde år, senast 1990-91 och

dessförinnan 1982-83. Den omfattar följande:

- Människors resbehov i olika befolkningsgrupper. Hur långt man har till arbete, service

som livsmedelsaffar, postkontor osv. Och hur resbehovet varierar geografiskt och

mellan olika grupper med hänsyn till ålder, kön.

- "Förflyttningsresurser" i olika befolkningsgrupper - tillgång till bil, körkortsinnehav,

allmänna färdmedel vid bostad och arbetsplats med avstånd turtäthet osv.

- Hur människor tillgodoser sina resbehov - fardmedel till arbete, serviceinrättningar,

fritidshus. -Bilens roll, samåkning.

Trafzkanters attityder till trafiksäkerhet. Sedan mitten av åttiotalet har SCB på uppdrag först

av dåvarande Trafiksäkerhetsverket, därefter Vägverket, årligen genomfört en enkätstudie av

trafikanters kunskaper och attityder i fråga om trafiksäkerhet. Undersökningen omfattar urval

på 5 000 - 6 000 individer.

 

3 SAMS står för Small Areas for Market Statistics. Riket är indelat ca 10 000 SAMS-områden. Varje omfattar i
genomsnitt 1 000 invånare. I praktiken är SAMS fråga om homogena bostadsområden.
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4.4 3083 resurser

4.4.1 Datainsamling genom intervju, enkät och observation.

SCB genomför årligen 350 000 telefonintervjuer och 15 000 besöksintervjuer. De flesta görs

med ett egenutvecklat system, DATI, som datorstöd4. Intervjuarkåren består av 220 personer,
av vilka 120 är regionalt placerade.

De regionalt placerade intervjuare kan även genomföra observationsstudier av olika slag. Ett

aktuellt exempel är de undersökning av trañkanters beteende som genomförts åt Vägverket.

SCB genomför årligen ett hundratal enkätundersökningar av olika slag.

4.4.2 Några totalregister vid SCB

Registren används bl a vid dragning av urval och inhämtning av uppgifter om urvalspersoner -

såväl dem som deltar i en undersökning som dem som blir bortfall.

0 Registret över totalbefolkningen, RTB. Registret innehåller personnummer, namn, adress,

bosättning (län, kommun, församling och fastighet), medborgarskap, födelseland, in-

vandringsår, kyrkobokförings- och mantalsskrivningsförhållande, civilstånd, samhörighet

(barn/föräldrar, gifta sammanboende osv), sammanräknad inkomst mm. Uppgifterna

kommer från skattemyndigheternas folkbokföringsregister. RTB uppdateras fortlöpande

genom att SCB varje vecka får meddelanden om förändringar i dessa uppgifter.

0 Sysselsättningsregistret. Den årliga regionala sysselsättningsstatistiken bygger på uppgifter

från inkomstregistret (SCBTB), RTB, centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR)

och registret över områdesindelningar (NYKO-koder). Registret ger utöver fördelning på

kommuner och delar av kommuner även möjlighet att fördela sysselsättningen per bransch

(enligt SNI-kod), sektor, kön och ålder mm.

0 Utbildningsregistret. Innehåller bl a högsta avslutade utbildning och senast avslutade

utbildning.

0 Fordonsregistret. SCB publicerar varje månad uppgifter om nyregistrerade fordon, i form

av dels pressmeddelande, dels i serien Statistiska Meddelanden. Statistiken baseras på ett

register hos SCB som byggs upp av uppgifter från bilregistret hos Vägverket (ett

administrativt register). Årsredovisningarna avser fordonsbeståndet per 31 december och

omfattar samtliga registreringspliktiga fordon (drygt 6 milj).

4.4.3 GIS-teknologi

GIS - geografiska informationssystem - utvecklas snabbt världen äver med många aktörer

engagerade i utvecklingsarbete och produktion. SCBs särskilda nisch inom GIS-teknologin är

att koppla samman statistik och GIS. Statistiken gäller individer och deras egenskaper,

företag, mark och markanvändning mm. Ett av användningsområdena för SCBs GIS-baserade

statistik är att dra skräddarsydda geografiska individurval. De geografiska gränserna för

 

4 Från 1997 ersätts DATI av ett nytt system, WinCati, som medgör ökad flexibilitet vid inläggning av exempelvis

tilläggsfrågor, och utökade kontrollmöjligheter av svarens logik och rimlighet.
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sådana urval kan i princip dras hur som helst. Är man intresserad av trafikanter boende längs

en väg, kan ett valfritt upptagningsområden längs vägen ritas in på en karta. Därefter kan en

population bestående av samtliga boende inom det området anges, varefter ett statistiskt urval
kan göras för exempelvis enenkät- eller intervjustudie.

5. Väg- och transportforskningsinstitutet i Linköping.

5.1 VTl allmänt

VTI är ett tvärvetenskapligt institut inom marktransportsektorn - väg och tågtransporter.

Institutet är sedan några år tillbaka en ren utförare av forskning och därigenom producent av

beslutsunderlag från forskningen till EU, departement och myndigheter.

Forskningen är primärt uppbyggd kring samspelet mellan trafikens tre komponenter-

människa, maskin och miljö och hur detta samspel beror av olika åtgärder och förändringar

samt konsekvenserna av förändringar och åtgärder på framkomlighet, säkerhet, miljö och

ekonomi.

Trafikanten eller föraren, fordonen samt väg- i dessa och gatumiljön finns som

forskningsområden inom institutet liksom ämnesområdena trafikteknik, trafiksäkerhet,

krocksäkerhet, miljö och samhällsekonomi.

Forskningen sker på uppdrag. Större uppdragsgivarna är Vägverket och KFB. Övriga

uppdragsgivare är många, från den enskilde uppfinnaren till myndigheter, organisationer och

företag. Medverkan i EU-konsortier och andra internationella organ har kraftigt ökat under

senare tid.

Finansieringen sker i de flesta direkt eller indirekt genom samhällsmedel.

Provningsverksamhet, finansierad av privata medel, finns vid institutet i form av

däcksprovning, bilbarnstolar eller motsvarade samt kollisionsprov med bilar och mot olika

typer av skyddsanordningar eller stolpar.

Trafiksäkerhet, med trafiksäkerhetsanalyser baserade på inträffade trafikolyckor eller skadade

personer och/eller trafik/trafikantregistreringar i väg- och gatumiljö, är en primär aspekt i

institutets verksamhet på samtliga forskningsnivåer.

En stor del av verksamheten avser analys av information knuten till vägtrafik, som samlas in

av andra myndigheter t.ex. vägverket, kommuner och SCB. Därutöver samlar institutet in

information i egen regi som komplement till detta i anslutning till olika forskningsuppdrag.

Institutets styrka är tvåfaldig. Den ena utgörs av forskarna, ungefär 150 forskare, och deras

kompetens. Den andra består av en välutrustad forskningsmiljö med för olika ändamål

befintlig teknisk basutrustning tex körsimulator, olika typer av däcksprovningsutrustning,

krockbana, instrumenterade försöksbilar, videoutrustning m m.

I institutets instruktioner ingår också att samarbeta med universitet och högskolor inom väg-
och transportforskningen.
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5.2 VTIs trafiksäkerhetsforskning.

Internationellt är VTI exempel på ett institut som är generellt trafiksäkerhets-inriktat. Det

finns en handfull institut i andra länder som har samma status t.ex TRL i England, SWOV i

Holland, INRETS i Frankrike, BASt i Tyskland samt motsvarigheterna i Norden. I många

andra länder finns forskningen inom olika större myndigheter eller ofta enbart på universitet

och högskolor. Det kan tyckas vara ett sammanträffande men att de nämnda länderna har
också den högsta trafiksäkerheten. Detta påbjuder ett internationellt ansvar. Ett uttryck för

detta är den trafiksäkerhetsutbildning för trafiksäkerhetsansvariga i utvecklingsländer som

institutet arrangerar. Det senare sker i samarbete med andra berörda institutioner i Sverige

eller Norden.

5.3 VTls organisation

VTls organisation har tidigare berörts ovan. Även om organisationen är under översyn ger den

nuvarande organisationen en bra bild av institutets olika kompetensområden. De 17

huvudsakliga forskningsgrupperna beskriver i stort forskningsinnehållet. Varje

forskningsgrupp består av 8-10 forskare, varav hälfen normalt är seniorforskare med hög

kompetens och/eller mycket erfarna inom ämnesområdet. De forskningsgrupper som kan

sägas direkt relaterade till trafiksäkerhetsanalyser är trafiksäkerhetsanalysgruppen, effekter av

driftåtgärder och krocksäkerhet. Indirekt gäller detta förarutbildning, fordonsteknik och

trafikteknik. I stort gäller att ett 20-tal forskare kan sägas vara engagerade med

trafiksäkerhetsanalyser. Flertalet av dessa är statistiker samt civilingenjörer eller

trafikantbeteendeforskare.
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Figur5 VTIS nuvarande organisation. Omorganisationen 1.1.1997 innebär att

resursgrupperna sammanförs till större enheter

5.4 Trafiksäkerhetsanalysens inriktning och omfattning

Det centrala vid trafiksäkerhetsanalys är information om trafikolyckor och trafikskadade.

Denna information finns registererad i samhället i form av polisrapporterade trafikolyckor,

trafikskadade från sjukvården samt genom försäkringsanmälda fordon inblandade i

trafikolyckor.

Polisrapporterade trafikolyckor finns registrerade i Vägverkets olycksregister som omfattar

olyckor såväl med personskada som utan personskada. Dessa olyckor är i första hand

relaterade till beskrivningar av trafikmiljön och trafiken men också i relation till flertalet andra
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faktorer som registerhålls. De polisrapporterade trafikolyckorna med personskada finns, som

framgått av tidigare avsnitt, också i SCBs olycksregister. Normalt baseras
trañksäkerhetsanalyser på olyckor från dessa källor.

SCBs register är mest lättillgängligt medan Vägverkets register är mer omfattade med olyckor

som kan relateras till olycksplats. SCBs register har en betydligt längre tidserie än Vägverkets

olyckregister som endast finns för de senare åren när det gäller samtliga polisrapporterade

trafikolyckor.

Det senare gäller också sjukvårdens registrering av inlagda patienter - svårt skadade

trafikanter. Som framgått av avsnittet om SCB används uppgifter från patientregistret vid

skapandet av trafikskaderegistret.

Även försäkringsbolagen har en samordnad redovisning på aggregerad nivå av trafikskadade

vid trafikolyckor.

Nyckeln till trañksäkerhetsanalyserna är information om trafiken. Det kan gälla

trafikräknedata, traflk- och trafikantbeteendesunderssökningar eller resvaneundersökningar.

Trañkräknedata erhålles oftast från Vägverkets kontinuerliga räkningar men för begräsade

uppdrag genomför VTI sådana räkningar, som då är individbaserade (uppgifter om varje

enskilt fordon med avseende på tidpunkt för passage, fordonstyp och hastighet).

Trafik- och traf1kantbeteendeundersökningar representeras av hastighetsmätningar,

bilbältesmätningar, cykelhjälmmätningar och registeringar från video av oskyddades

trafiksäkerhetssituation i tätorter.

Som ett viktigt komplement till ovanstående genomför VTI också en nationell kontinuerlig

trañksäkerhets-och resvaneundersökning, Vilken är relaterad till det nationella

trañksäkerhetsprogrammet och trafiksäkerhetsreformema.

En annan viktig del av trañksäkerhetsarbetet är polisens övervakning. VTI försöker här på

olika sätt att kartlägga detta arbete, som finns redovisat från olika polisenheter men där

polisens resurser är begränsade när det gäller nationella sammanställningar.

Till sist gäller att VTI ofta deltar i det internationella trañksäkerhetsarbetet som förmedlare av

svenska trafikolycksdata mm.. '

6. Kompetenscentrum för Transportsäkerhetsanalys

6.1 Överväganden om ett kompetenscentrum

6.1.1 Ökad komplexitet

Samhällsstruktur och sådana aktiviterna i samhället som ställer krav på transporter, kommer

med all sannolikhet att förändras i allt snabbare takt samtidigt som transportsystemet succesivt

ändras för att svara mot de nya kraven. Transportsäkerhetsanalyser kommer att kräva stabilare

teoretiska fundament, förñnade metoder, och bättre data om transporter, olyckor och

säkerhetsförklarande faktorer. Säkerhetsåtgärderna inom vägtransportsektorn kommer att öka
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både i antal och sofistikeringsgrad. Det innebär Ökade krav på transportsäkerhetsanalysen, inte
minst när det gäller att isolera effekter av åtgärder i en miljö av ständiga förändringar.

I takt med att trafiksäkerhetsfrågorna sålunda blir mer komplexa och sofistikerade blir

kvaliteten i analysinstrumenten av allt större betydelse. Analyssituationen har blivit mer

svårhanterlig också därför att de förväntade effekterna av trafiksäkerhetsåtgärder blivit

mindre, relativt sett. Eftersom de flesta korten är spelade krävs ytterligare sofistikering för

att komma vidare i trafiksäkerhetsarbetet. Förfinade analysmetoder blir då av största vikt för

att kunna utveckla och testa nya åtgärder. För att kunna driva den nödvändiga metodologiska

utvecklingen är det väsentligt med en successiv utveckling av kunskapen hos de personer som

arbetar inom området. Sådan utveckling sker delvis "spontant" men skulle kunna drivas bättre

i form av medvetna utbildningsinsatser.

Komplexiteten inom vägtransportsystemet kräver också att transport-säkerhetsanalysen i allt

högre utsträckning blir beroende av relevant försöksplanering - statistiska experiment - vilket

innebär att införandet av åtgärder måste ingå i försöksplaneringen. I dag införs alltför ofta

åtgärderna först för att senare analyseras, vilket medför stora tolkningsproblem.

Vidare har snabbhet i analysarbetet blivit en viktig kvalitetsaspekt. Ett rationellt

trafiksäkerhetsarbetet kräver snabb feed-back om effekter och andra konsekvenser så att

åtgärderna kan optimeras.

Ytterligare en trend är kravet på kontinuitet i transportsäkerhetsanalysen. Från att tidigare

blivit intermittent utförda - ofta med många års mellanrum - har många frågeställningar fått en

ständig aktualitet, innebärande krav på kontinuerlig transportsäkerhetsanalys. Inte minst gäller

detta det arbete som satts igång inom ramen för den s k noll-visionen. En kontinuerlig

transportsäkerhetsanalys är avgörande för att förankra visionen i det praktiska trafik-

säkerhetsarbetet.

6.1.2 Nätverk för Ökad samverkan

Dessa krav som finns redan idag och som kommer att skärpas framöver, aktualiserar frågan

om ett bättre resursutnyttjande när det gäller kompetensen inom transportsäkerhetsanalysen.

Beteckningen kompetenscentrum syftar i detta sammanhang på ett nätverk som förfogar över

en särskild kombination av kompetenser snarare än en rumslig koncentration av personer och

utrustning. Nätverkets bärande tanke är att transportsäkerhetsproblem skall hanteras i en

mångdisciplinär miljö som bättre svarar mot problemens alltmer komplexa karaktär. Detta

skulle kunna skapas på ett jämförelsevis enkelt sätt genom att etablera ett fastare nätverk

mellan skilda institutioner än vad som normalt sker genom sedvanliga kontakter.

Nätverket bör avgränsas till FoU- och statistikproducerande kompetens för att bibehålla

rollfördelningen mellan beställare och utförare. I och för sig är det tänkbart att ett nätverk

också omfattar myndigheter inom transportsäkerhetsområdet med tanke på den breda

kompetens som där finns. Denna kommer emellertid till uttryck i beställarfunktionen. Ett

nätverk bestående av utförare kommer i det sammanhanget att öka deras möjligheter att bättre

svara mot beställarnas behov och därigenom stärka transportsäkerhetsanalysen.

Myndighetssidan eller andra beställare skall veta att all tillgänglig kompetens används för

den transportsäkerhetsanalys som beställs eller på annat sätt blir utförd där trafikolyckor och
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deras konsekvenser är huvudfrågan. Därigenom kan relevans och ändamålsenlighet hos
transportsäkerhetsanalysen generellt utvecklas.

6.1.3 Öppet nätverk

Det är fråga om ett Öppet nätverk som utvecklas organiskt efter den nytta som det skapar. Det

får naturligtvis inte utvecklas till ett slutet sammanhang som försvårar för andra institutioner i

deras forskning. Tvärtom skall kompetenscentrat vara en möjlighet för dessa institutioner att i

sin tur komplettera sin kompetens. I det förslag som nedan lämnas föreslås att

kompetenscentrat inledningsvis startar med tre huvudaktörer, nämligen LTH, VTI och SCB
för att etablera verksamhet, med utrymme för andra aktörer. Så snart som centrat funnit en roll

där nytta är uppenbar blir det på ett naturligt sätt aktuellt med en utvidgning. Detta kan till

exempel gälla medicinsk kompetens.

Kompetenscentrumet är naturligtvis inte någon organisation i juridisk mening. Institutionerna

agerar i sina självständiga roller men där diskussion av samarbete aktualiseras när det gäller

mångdimensionella projekt, utbildning, rekrytering osv.

6.1.4 Samverkan och informationsutbyte

Samtidigt som samverkan inom transportsäkerhetsanalyser förekommer i hög grad i Sverige

finns inga rutiner för det. Ett problem gäller i vilka skeden samverkan lämpligen kan

aktualiseras. Ofta sker detta sent, om det inte är rena samarbetsprojekt, i regel i projektens

slutfas.

Kompetenscentrat skulle härvid kunna medverka vid samordning av transportsäkerhets-

analytiska projekt, även i de fall de görs utanför centrat. Det kan komplettera KFBs och

Vägverkets generella samordningsarbete. Detta leder också till att nätverket utökas med nya

aktörer i form av forskare och institutioner som då får tillgång till nätverket under

projekttiden. Detta kan vara särskilt värdefullt för institutioner som är nya inom området,

exempelvis universitetsinstitutioner som startar transportsäkerhetsanalytiska projekt.

Naturligt finns en viss konkurrens mellan olika institutioner och dubbelarbete kan förekomma

även om det är sällsynt. Konkurrensen är i de flesta fall fiktiv och gäller mera en diskussion

om metodfrågar, teoretiska utgångspunkter eller undersökningars dimensionering. Sådana

diskussioner är i hög grad en följd av beställarens ekonomiska resurser och i det fallet är det

än mer angeläget att det finns ett etablerat informationsutbyte mellan forskare för att lösa

frågeställningen med ändamålsenlig och kostnadseffektiva metoder.
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Exempel på projekt att driva genom ett kompetenscentrum

Nedanstående är exempel på mångdimensionella och komplexa projekt

som kan vara aktuella att drivas med ett kompetenscentrum som

uppbackning.

0 Metod/kvalitetsutveckling. Vilka uppgifter bör finnas bl a i

olycksregistren för att möjliggöra bättre analyser av exempelvis

effekterna av de tio reformområdena och andra förändringar som

påverkar trafiksäkerheten?

0 Skapa överskådlig och lättåtkomlig databas på mikrodatanivå (eller

lindrigt aggregerad) för olika slags mätningar - nationella, regionala

och lokala - i trafikmiljön (hastighet, rödljuskörningar och andra

trafikantbeteenden).

0 Trafiksäkerhet som funktion av den lokala tätortsmiljön egenskaper

som bebyggelse, demografi, trafik, näringsliv. Mått på

bebyggelsestruktur. Andra datakällor som Vägdatabanken och

gatudatabanken (kommer före år 2000).

0 Skyddseffekt hos olika fordonsslag/transportsätt med hänsyn till

fordonsvikt, fordonshastighet samt olyckstyper. Rör en strategisk

fråga när det gäller den framtida fordonsparken (små lätta fordon eller

större tyngre?). Inom det projektet kan LTH titta på gåendes skador

som funktion av påkörande fordon och miljö.

0 Planeringsstrategi för att uppnå reformmålet "Högst 30 km/h i mötet

mellan skyddad och oskyddad trafikant". Kopplas pågående

ombildningar av gatunäten till lågfartsmiljöer, exempelvis i Lund.

Vad händer med trafikmönstren, konflikterna, olyckorna och

skadorna? Hur fungerar olika lågfartsarrangemang?

0 Trafikanters erfarenhet av övervakning som funktion av

övervakningens aktiviteter. Olyckor? Sj älvrapporterade olyckor.

0 Huvudskadors frekvens som funktion av hjälmanvändning och dess

tidsmässiga och geografiska variation. Patientdata kopplas till lokala

variationer i hj älmanvändning över tid.

0 Farligt godsolyckor med lastbil.

   

6.1.5 Långsiktig kompetensförsörjning

Det är viktigt att på sikt sörja för framtida kompetensen inom transporthetsanlysens område

och att utveckla den befintliga. Därvid kan ett kompetenscentrum av den nätverkskaraktär

som här diskuteras spela en viktig roll. Nätverket kan ge forskarutbildningen en betydligt

bredare bas än för närvarande. Olika kompetenser inom nätverket kan medverka i

utbildningen. Utbytestjänsgöring för unga forskare är ett område som bör prioriteras liksom
rekryteringen. Ett kompetenscentrum underlättar en sådan process.

I fortbildningssammanhang kan ett kompetenscentrum utgöra bas för rekrytering av såväl

lärare som elever till kurser som behandlar frågor om transportsäkerhetsanalytisk karaktär.
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Ett kompetenscentrum kan spela en viktig roll när det gäller internationella

transportsäkerhetsanalyser som Sverige medverkar i. Centrat kan medverka till att projekten
får en inhemsk förankring med en tillräckligt bred komptensprofil.

Gästforskare kan ha glädje av ett kompetenscentrat genom dess inbördes kontakter och.

samarbetet med forskare inom andra ämnesområden kan vidgas.

6.1.6 Resurser för att starta ett kompetenscentrum

Ett kompetenscentrum av nätverkstyp kräver en del initiala resurser för att komma igång och

få styrfart. Resursema behövs för att etablera lämpliga rutiner för nätverket, dess kontakter

och informationsutbyte, för att ta tillvara nätverkstanken i projekt och i utbildning och

fortbildning. Vidare erfordras vissa garantier för att efterfrågad kompetens finns tillgänglig.

Kompetenscentrats vidare existens är helt beroende av intresset från beställare. Om det visar

sig att kompetenscentrat ger projekt och utbildning värdefulla tillskott kommer finansiering

säkerligen att kunna skapas inom ordinarie verksamhet.

6.2 Förslag till kompetenscentrum för transportsäkerhetsanalys

6.2.1 Kompletterande profiler - tre huvudaktörer inledningsvis

Kompetenscentrat föreslås starta med tre huvudaktörer, LTH, SCB och VTI. Ett skäl ligger i

deras respektive profiler som är så pass olika att de väl kompletterar varandra inom det

transportsäkerhetsanalytiska området. LTH är profilerat mot undervisning, konfliktteori,

akutmottagningsdata och tätortsforskning. SCB har stora dataregister avseende befolkning,

olyckor och skador och vidare stora resurser för datainsamling med hjälp av intervjuer,

enkäter och observationer. VTI har, förutom sin erfarenhet av transportsäkerhetsanalyser och

tillgång till teknisk utrustning, också koppling till Vägverkets olycksregister och trafikdata.

I stort innebär ovanstående att organisationfrågan är sekundär och mera en fråga om rutinerna

för det önskade nätverket. Vilka skall ingå i nätverket? Vilken status skall olika aktörer

erhålla? Hur skall huvudaktörsrollen fördelas i tiden?

Utgångspunkten är att de tre institutionernas kompetens för trafiksäkerhetsanalys

sammanlänkas till ett kompetenscentrum i nätverksform där LTH har ett naturligt

huvudansvar för utbildning, VTI för basresurser för transportsäkerhetsanalys och SCB för

nationella registerresurser och datainsamling.

Som tidigare nämnts är det fråga om en öppen nätverkskonstruktion där aktörerna från fall till

fall samarbetar med forskare eller institutioner inom eller utanför centrat, regelbundet eller

projektinriktat. Det kontinuerliga samarbetet gäller övergripande kompetens och det

projekttidsorienterade mer specific kompetens. Nedanstående figur åskådliggör detta.

Observera att de enheter som nämns är exempel.
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Figur 6 Exempel på nätverkför Kompetenscentrum för Transportsäkerhetsanalys

I nätverkets öppna karaktär ligger att det är en naturlig samlingspunkt för utbyte av aktuell

information mellan transportsäkerhetsanalysforskare.

6.2.2 Centrats syfte och verksamhet

Centrat har två huvudsyften:

0 Förbättra förutsättningarna att transportsäkerhetsproblem hanteras i en mångdisciplinär

miljö som bättre svarar mot deras allt mer'komplexa karaktär.

0 Bidra till att utbildningen inom området stärks och att nuvarande kompetens utvecklas.

Ett väl fungerande kompetenscentrum bör i huvudsak bestå av följande verksamheter:

0 Forum för gemensam kompetensutveckling i metodfrågor

0 Gemensam vidareutbildning

0 Kontaktyta gentemot avnämare t.ex. EU

0 Initiera gemensamma projekt

0 Genomförande av samordnade projekt

Inledningsvis behövs regelbundna samlade metodseminarier då metodfrågorna inom ett flertal

projekt diskuteras i seminarieform under entill två dagar. Dessa seminarier annordnas ett par

gånger per år. Dessa seminarietillfällen kan fungera som en permanent referensgrupp för ett

flertal projekt där transportsäkerhetsanalyser förekommer.

För att ytterligare stärka kontakten mellan de olika forskargrupperna bör ett system som liknar

de adjungerade professorerna inom högskolevärlden etableras. Erfarna forskare bör beredas

möjlighet att mera påtagligt ingå som handledare eller konsult i projekt på annan institution än

den vederbörande normalt är knuten till. Detta skulle innebära dels att de enskilda projektens

kvalitet höjs och dels att risken för dubbelarbete miskar. Detta forskar utbyte skulle dessutom

underlätta för forskare på SCB och VTI att bedriva akademiska forskarstudier.
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6.2.3 Beställare och finansiärer

Huvudbeställare och finansiärer på nationell nivå är de fyra tidigare nämnda, nämligen KFB,

Vägverket, SIKA och Kommunförbundet. Den redan etablerade parbildningen med LTH,
SCB respektive VTI påverkas inte av centrumbildningen men för Övergripande nationella

forskningsprojekt kan, som ovan nämnts, kompetenscentrat komma at spela en viktig roll.

Dett kräver emellertid att de fyra myndigheterna tillsammans med andra myndighetsintressen

(tex Rikspolisstyrelsen) ser utökade möjlighet att samfinansiera nationella projekt

I tabellen nedan redovisas översiktmässigt finansieringen av de ca 20 heltidstjänster per år

inom transportsäkerhetsanalys och beställare (I KFB ingår även EU-projekt i sin helhet) för

       

l996(1997).

Beställare LTH SCB VTI

KFB 2,7 1,5

Vägverket 4,0 0,5 5,0

Kommunförbundet 0,5

SIKA 2,0

Övriga 1,3 1,0 2,0
Summa 8,0 3,5 9,0

      

6.2.4 Etablering och finansiering - en försöksperiod

Förslaget innebär att ett kompenscentrum med LTH, SCB och VTI etableras från den 1.7.1997

och tre år framåt. Minst tre av redanplanerade FoU-projekt omformas för att drivas inom

centrat efter överenskommelse med berörda uppdragsgivare. Dessa tre projekt drivs utifrån

ovanstående intentioner under två år och utvärderas under tredje året. De tre projekten skall

vara så mångdimensionella som möjligt och omfatta kompetenskrav även utanför de tre

huvudaktörerna.

Projekten utarbetas under första halvåret 1997 tillsammans med berörda utförare och

beställare.

KFB föreslås finansiera etableringen av centrat, planeringen av projekten i de delar som avser

centrumaspektema, samt finansieringen av utvärderingen vilken bör utföras av neurala

bedömare.

Förhoppningen är att ytterligare projekt blir aktuella under treårsperioden, forskarutbyte,
utbildningsinsatser mm. som också bör beaktas vid utvärderingen.
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