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FÖRORD

1994 presenterades det Nationella Trafiksäkerhetsprogrammet WTF, 1994).

Programmet omfattar åren 1995-2000 och anger inriktningen på trafiksäkerhets-

arbetet utifrån 10 prioriterade ° trañksåkerhetsreformer °. På Vägverkets uppdrag

har VTI gjort en bedömning av de olika trafiksäkerhetsreformernas potential vad

gäller effekter på antal dödade ochskadade trafikanter (Nilsson, mfl., 1997).

Föreliggande VTI Notat har författats av Sixten Nole'n (VTI) och utgjort underlag

till det som rör ökad eykelhjälmsanvändning i ovan nämnda uppdrag. Göran

Nilsson (VTI) har varit projektledare.

Ett tack riktas till Ann-Sofie Senneberg (VTI) som svarat för textredigering,

Christina Ruthger (VTI) som gjort illustrationen på framsidan samt slutligen alla

som bidragit med synpunkter på textinnehållet.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE
1994 presenterades det Nationella Trafiksäkerhetsprogrammet, NTP. Programmet

omfattar åren 1995-2000 och där framgår att inriktningen på trafiksäkerhetsarbetet

skall ske enligt 10 prioriterade ° trañksäkerhetsreformer °, där Ökad användning av

oykelhjälm är ett av dessa (NTP, 1994).

1995 gjorde VTI en bedömning av de olika reformernas trafiksäkerhetspotential

vad gäller effekter på antal dödade ochskadade trafikanter (Andersson mil.,

1995). Under 1997 hade VTI ett uppdrag av Vägverket att bl.a. uppdatera de tidi-

gare bedömningarna av de nuvarande trañksäkerhetsreformernas framtida trafik-

säkerhetspotential (Nilsson mil., 1997).

Föreliggande framställning omfattar endast trafiksäkerhetsreformen ökad cykel-

hjälmsanvändning och syftar till att beskriva trafiksäkerhetspotentialen av ökad

cykelhjälmsanvändning i Sverige och därmed också vara ett underlag till ovan

nämnda projekt.
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2 UTGÅNGSPUNKTER

2.1 Dödade och skadade cyklister

Antal cyklister som dödats i trafiken i Sverige har under 1990-talet varit mellan 50

och 75 personer1 per år även om det under de senaste åren tycks ha skett ett trend-

brott med minskat antal dödade cyklister. Mellan 1990 och 1993 omkom drygt 70

cyklister i genomsnitt varje år, medan motsvarande antal har sjunkit till ett 50-tal

mellan 1994 och 1997. Äldre cyklister (65 år +) svarar för den största andelen

omkomna, oftast uppemot 50%. Däremot är det relativt få cyklande barn som

omkommer varje år.

 

.413-17 'är_ ,E 65 år.- ,_

           

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Figur 1 Antal dödade cyklister 1990 - 1997 enligt polisrapporterad statistik.
Fördelning över ålderskategorier 2

När det gäller antal skadade cyklister är det välkänt att det finns ett stort mörkertal

i den polisrapporterade statistiken, speciellt för lindrigt skadade cyklister. Men

förutsatt att mörkertalet är någorlunda konstant år från år kan statistiken ändå

användas för att beskriva förändring i antal skadade. Mellan 1990 och 1997 blev i

genomsnitt 709 cyklister svårt skadade och 2219 lindrigt skadade varje år. Föränd-

ringen mellan åren framgår av figur 2 och 33 . Det syns däremot ingen lika tydlig

minskning av antal skadade som för antal dödade cyklister.

 

1 Genomsnittligt antal döda cyklister hittills under 1990-talet är 60. Antalet för 1997 är fort-

farande preliminärt (vaer, 1998).

2 Statistikuppgifterna i figur 1 är hämtade från SCB (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996a,

1997). Uppgifterna för 1997 är fortfarande preliminära och kan därför öka något (vaer, 1998).

Enligt Vägverket (1998) uppskattas antal döda cyklister 1997 hamna på 43 st.

3 Antal skadade under 1997 är preliminära uppgifter (lfver, 1998). I övrigt är statistikkällan

samma som för figur 1.
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FigurZ Antal svårt skadade cyklister 1990 - 1997 enligt polisrapporterad
statistik. Fördelning Över ålderskategorier
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Figur 3
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Antal lindrigt skadade cyklister 1990 - 1997 enligt polisrapporterad
statistik. Fördelning Över ålderskategorier

Utgångsläget att beräkna potentialer av ökad hjälmanvändning på förändring i

antal polisrapporterade dödade och skadade cyklister har varit 1994 års trafik-

säkerhetssituation, uttryckt som ett genomsnitt av polisrapporterad statistik 1993-

1995. Av detta framgår att 60 cyklister dödats, ca 700 skadats svårt och ca 2300

skadats lindrigt i genomsnitt varje år mellan 1993-1995 (tabell 1).
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Tabell 1 Polisrapporterad statistikför cyklister (genomsnittför 1 993-] 995)

 

I 042 '2" 3 M 9 208

 

13-17 3 5 87 12 293 13 383 12

18-64 24 40 444 63 1570 68 2038 66

65- 31 52 113 16 230 10 374 12

Totalt 60 100 706 100 2301 100 3067 100

Av tabellen ovan framgår att i genomsnitt drygt 3000 cyklister dödas eller skadas

varje år. Här finns dock ett stort mörkertal bestående av skadade cyklister som inte

polisen fått kännedom om. Viss del av mörkertalet finns registrerat genom Social-

styrelsens slutenvårdsstatistik, dvs. personer som lagts in på sjukhus för vård eller

observation. Men antal skadade cyklister som enbart kontaktat vårdcentraler eller

akutmottagningar, men inte lagts in för sjukhusvård eller kommit till polisens

kännedom, är svårare att uppskatta på nationell nivå. I det senare fallet är man

hänvisad till speciella skaderegistreringar som skett inom vissa sjukhusområden i

landet, t.ex. i Blekinge och Östergötland (Fredlund, 1996, Lindqvist, 1991, Thulin,

1987) .

SCB (1996b) har gjort en specialanalys av antal trafikskadade 1992 och 1993 och

försökt ange hur många som var kända genom enbart slutenvården, enbart polisen

eller hos båda. Man fann att ca 6400 skadade cyklister fanns antingen i polis-

rapporterad statistik eller i sjukhusens slutenvårdsstatistik. De flesta (4400) hade

lagts in för vård på sjukhus, men ca 2000 var enbart kända av polisen. vilket vis-

serligen kan innebära att de sökt sjukhusvård men utan att ha blivit inlagda för

vård (tabell 2 och figur 1).

Tabell 2 Skadade cyklister (genomsnitt 1992-1993) kända enbart av polisen,
enbart av sjukhusens slutenvårdsstatistik eller hos båda. (Antal
dödade cyklister har exkluderatsfrån tabellen)

  

 

     

 

    
  

 

 

       

enbart enbart polis och

polisen slutenvården slutenvård

0-14 307 1170 118 1595

15-17 163 180 41 384

18-64 1320 1600 428 3348

65- 208 675 171 1054

Totalt 1998 3625 758 6381
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Polis/Slutenvård

Polisen

(31%)

 

Figur 4 Proeentuell fördelning av antal skadade cyklister enligt Polisen
och/eller sjukhusens slutenvård Baseradpå tabell 2 ovan

I tabell 2 ovan saknas dock alla cyklister som skadats men varken registrerats av

polisen eller blivit inlagda på sjukhus. Exempelvis saknas cyklister som, utan

polisens kännedom, kommit till sjukhusens akutmottagningar men inte behövts

läggas in för vård. Enligt en skaderegistrering som gjorts sedan 1988 i Blekinge är

det endast 20-25% av de cyklister som kommer till akutmottagningarna i länet

som läggs in för vård eller observation (Fredlund, 1996). Liknande förhållande

fann Björnstig och Näslund (1984) i norra Sverige. Om man antar förhållandet i

Blekinge och norra Sverige också gäller landet i övrigt skulle de ca 4400 som

enligt tabell 2 lagts in för vård utgöra ca 25% av de som uppsökt sjukhusen. Detta

leder till att uppskattningsvis 20 000 cyklister skadas varje år (blir inlagda på

sjukhus, kontakta sjukhusens akutmottagningar utan att bli inlagd eller enbart är

kända av polisen). Därtill kommer de cyklister som skadas men enbart kontaktar

vårdcentraler eller inte alls kontaktar sjukvården. Thulin (1991) har skattat totalt

antal skadade och dödade cyklister genom att multiplicera antal polisrapporterade

skador med en faktor 10, vilket skulle innebära ca 30 000 skadade cyklister varje

år. Mot denna bakgrund kan man grovt uppskatta antal döda och skadade cyklister

till mellan 20 000 och 30 000 per år. I den fortsatta framställningen antas dock att

ca 20 000 cyklister skadas och dödas varje år, även om detta kan vara en under-

skattning av verkliga antalet.

l tabell 3 nedan görs en skattning av skadade cyklister fördelat på olika ålders-

grupper samt om de lagts in för sjukhusvård eller inte4.

 

4 Antal årligt skadade cyklister inom slutenvården utgår från ett genomsnitt 1993-1994 enligt

Socialstyrelsens patientstatistik (Larsson, 1997). Antalet är dock något avrundat för respektive

åldersgrupp. Av de drygt 4000 cyklister som vårdas på sjukhus varje år har nästan hälften

drabbats av skallskada. Om man antar att ca 20 000 cyklister skadas totalt årligen tillkommer

alltså ca 16 000 skadade cyklister, men som inte lagts in för sjukhusvård. Skattningen av antal

skallskador bland de som inte lagts in på sjukhus baseras på antagandet att var tredje av de

totalt skadade cyklisterna drabbas av skallskada (Björnstig mil., 1992, Henderson, 1995).

Vidare har antagits att de skadade cyklister som inte lagts in för vård har samma

åldersfördelning som antal lindrigt skadade enligt polisrapporterad statistik.
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Tabell 3 Skattning av antal skadade cyklister5 baseradpå bl. a. Socialstyrelsens
patientstatistik (genomsnitt 1993-1994)
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13-17 500 2000 300 600

18-64 2000 10700 950 3250

65- 700 1600 i 200 450

Totalt 4200 15800 20000 1950 4700 6650

2.2 Skadereducerande effekt av cykelhjälm

Det finns mycket empiriskt stöd för att ökad cykelhjälmsanvändning reducerar

skallskador hos cyklister. Bland de studier som finns på området kan man grovt

särskilja fyra olika metoder som använts för att skatta en cykelhj älms skaderedu-

cerande effekt.

0 Intervju- och enkätundersökningar där man frågat hjälmanvändare och

icke-användare om eventuella skador vid cykelolyckor. Ett exempel är från

USA där cyklister som alla slagit i huvudet vid en cykelolycka hade tre till

10 gånger lägre risk att drabbas av skallskada om de använde hjälm, vilket

motsvarar en Skadereducerande effekt på 70-90% (Dorch et al 1984, 1987).

0 Case-control studier som ofta utgår från sjukhusrapporterade skador där

andel skallskador hos hjälmanvändare respektive icke-användare jämförs i

likvärdiga cykelolyckor. Ett exempel är skallskadade cyklister inlagda på

sjukhus i USA som jämfördes med två kontrollgrupper, dels inlagda cyklis-

ter som inte drabbats av skallskador, dels olycksdrabbade cyklister som inte

uppsökt sjukhus. Hjälmanvändningen var högre i kontrollgrupperna, vilket

ledde till att författarna uppskattade den Skadereducerande effekten av

cykelhjälm till 85% (Thompson et al 1989).

0 Specialanalys av skallskador hos cyklister som inte använt hjälm. Detta

har gjorts på cyklister i norra Sverige som antingen avlidit p.g.a. skall-

skada/ansiktsskada eller drabbats av sk icke-dödlig skallskada/ansiktsskada

(Björnstig mil., 1992a, l992b). Genom att analysera vilken del av huvudet

som skadats samt hur kraftig skadan varit gjordes en bedömning av om en

hjälm skulle reducerat skadan eller inte. Resultatet visar att hos nästan två

tredjedelar av de omkomna cyklisterna var en skallskada direkt orsak till

dödsfallet. Ungefär 65% av dessa skulle sannolikt ha överlevt om de använt

cykelhjälm, vilket motsvarar 40% reduktion av totala antal döda cyklister.

Icke-dödliga skallskador/ansiktsskador drabbade 38% av cyklisterna där

hälften av skallskadorna kunnat reduceras med hjälm. Detta motsvarar ca

20% skadereduktion hos cyklister totalt.

 

5 l tabeller görs bl.a. en skattning av antal skallskador och med detta menas här alla skallskador

oavsett alvarlighetsgrad. Merparten av de skallskador som inte föranleder inläggning på sjukhus

är förmodligen av lindrigare art, men med tanke på hjärnans ömtålighet och komplexitet

behöver inte en lindrig skallskada utesluta negativa konsekvenser för den enskilda individen.
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0 Sambandsstudier mellan förändrad hjälmanvändning och andel skall-

skadade cyklister. Ett exempel är förändring av andel skallskador i

Australien efter att de infört hjälmlag. Enligt Vulcan (1993) reducerades

antal sjukvårdskrävande skallskador med 48% ett år efter lagen och med

70% två år efter lagen.

Som framgår ovan finns en ganska stor variation i uppskattning av skadereduce-

rande effekt av cykelhjälm. Henderson (1995) har i en litteraturstudie analyserat

många studier kring cykelhj älmars effekt och finner att reduktionen av skallskador

oftast ligger i intervallet 45-85%6.

2.3 Användning av cykelhjälm i Sverige

I dag finns flera olika källor att tillgå för att skatta cykelhjälmsanvändningen i

landet:

0 Vägverkets basramsmätning som sedan 1995 beskriver andel av observerat

cykeltrafikarbete i Sveriges tätorter som utförs med cykelhjälm. Se bl.a.

Magnusson (1996).

0 VTI:s observationsstudie som sedan 1988 beskriver förändring i hjälm-

användning hos olika cyklistkategorier baserat på ett 20-tal mätorter i

Sverige. Se bl.a. Nolén (l997a).

0 VTI:s löpande resvaneundersökning som med hjälp av frågeformulär

beskriver andel cykeltrafikarbete utfört med cykelhjälm (Thulin, 1997).

0 Vägverkets årliga Ts-enkät som sedan början av 1980-talet tillfrågar cyklis-

ter hur ofta de använder cykelhjälm. Se bl.a. Nolén och Lekander (1996).

En rimlig slutsats av resultaten från ovanstående källor är att användningen av

cykelhjälm i genomsnitt ligger mellan 15-20%7. Hjälmanvändningen hos olika

åldersgrupper kan skattas utifrån VTI:s observationsstudie och resvaneundersök-

ning samt Vägverkets Ts-enkät. I föreliggande arbete baseras beräkningarna på

1996 års hjälmanvändning totalt och för olika åldersgrupperg, vilket innebär

följ ande:

0 Totalt 15% hj älmanvändning

0 Barn 0-12 år 45% hj älmanvändning

0 Ungdomar 13-17 år 15% hj älmanvändning

0 Vuxna 18-64 år 10% hj älmanvändning

Vuxna 65 år och äldre 10% hj älmanvändning

 

6 lntervallet kan tyckas vara förhållandevis brett, men till viss del kan det bero på om man räknat

med ansiktsskador eller inte (Björnstig, 1998).

7 Jämfört med 1994 och 1995 har skattningen av total hjälmanvändning ökat med ca 5 procent-

enheter, från 10-15 % till 15-20%, 1996 (Nolén, 1996). Även 1997 kan en genomsnittlig

hjälmanvändning skattas till 15-20%, dvs ingen större förändring jämfört med 1996 (Nolén,

1997b, Vykander, 1997).

8 Enligt VTI:s observationsstudie 1997 har användningen hos barn (0-12 år) ökat till 54%, men i

övrigt har det endast skett smärre förändringar (Nolén, 1997b).
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Åldersgrupperna Ovan överensstämmer i stort med de åldersgrupper som finns

angivna i nationella trafiksäkerhetsprogrammet 1995-2000 (NTP, 1994).

2.4 Grundantaganden och begränsningar

De resultat som följer är en skattning av möjliga trafiksäkerhetseffekter av Ökad

hjälmanvändning. Det finns mycket osäkerhet i skattningar av detta slag och

beräkningarna görs alltid utifrån vissa givna antaganden. De resultat som följer

skall därför betraktas som ungefärliga även om vissa siffervärden kan tyckas vara

exakta. De beräkningar som gjorts baserade på följande antaganden:

Beräkningarna utgår från det antal dödade och skadade cyklister som fram-

går av tabell 1 och det antal skallskador som framgår av tabell 3.

Användning av cykelhjälm antas reducera antal döda cyklister med 40%,

antal skadade cyklister med 20% samt antal icke-dödliga skallskador med

50%. Detta antagande bygger på resultaten från Björnstig m.fl. (1992) och

har valts av flera skäl. Dels är det baseras på cyklister i Sverige, dels finns

separata skattningar för dödade och skadade cyklister. Jämfört med inter-

vallet 45-85% i skadereduktion enligt Henderson (1995), ligger Björnstig

m.fl. i den nedre delen av intervallet, vilket bör minska risken för överskatt-

ningar. De skadereducerande effekterna av cykelhjälm antas också vara lika

för alla åldersgrupper9 samt för alla skallskador oavsett svårighetsgradlo.

Utgångsläget vad gäller hjälmanvändning framgår av avsnitt 2,3. Vidare

antas att de hjälmar som används är av god kvalitet och används på ett kor-

rekt sätt.

Användningen av cykelhjälm antas endast påverka risken för skallskada vid

en cykelolycka. Risken för en cykelolyckor antas inte påverkas av cykel-

hjälm, vilket skulle kunna ske om cyklister som börjar använda hjälm tar

större eller mindre risker när de cyklar. Likaså har ingen hänsyn tagits till

om ett ökat hj älmanvändande påverkar totala cykeltraflkarbetet eller inte.

Ingen hänsyn har i beräkningarna tagits till det som Evans (1991) kallar för

selektiv rekrytering , dvs att de som börjar använda ett skyddssystem

egentligen har mindre nytta av det eftersom de har lägre olycksrisk än de

som börjar senare. Evans hittar tecken på selektiv rekrytering när det

gäller bältesanvändning hos bilförare i USA, men det är okänt huruvida det

är relevant för cyklisteroch hj älmanvändning.

 

9
Detta antagande görs för att

åldersdifferentierade skattningar inte varit tillgängliga. Förmodligen är dock cykelhjälmars

skadereducerande effekt inte exakt samma för alla åldersgrupper, tex borde effekten vara högre

hos äldre cyklister pga deras större fysiska sårbarhet. En tendens till detta kan man också se hos

Bj örnstig m.fl (1992) vad gäller dödliga skallskador. Om detta är fallet kan beräkningarna leda

till en viss underskattning av trafiksäkerhetspotentialen för äldre cyklister, framför allt vad

gäller dödade cyklister.

Även detta antagande görs pga av att tillförlitliga differentierade skattningar inte varit

tillgängliga. De skattningar som används i beräkningarna i föreliggande dokument bygger på

genomsnittliga reduktioner enligt Björnstig m.fl (1992). Ejörnstig mfl hittar dock tecken på att

cykelhjälm har större potential att reducera svårare icke-dödliga skallskador än lindrigare

sådana.

underlätta beräkningarna eftersom tillförlitliga
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3 Skattad trafiksäkerhetspotential av ökad cykel-
hjälmsanvändning

3.1 Effekt av cykelhjälmsanvändning på antal dödade och

skadade cyklister enligt polisrapporterad statistik

I tabell 4 anges antal dödade ochskadade cyklister som en funktion av andel cyk-

lister som använder hjälm. Hjälmanvändningen anges i fem nivåer för respektive

cyklistkategori. Den gråmarkerade nivån representerar utgångsläget vad gäller

hjälmanvändning och dödade och skadade. Den med asterisk markerade nivån

representerar det mål i användning som angetts till år 2000 enligt NTP. Exempel-

vis framgår av tabellen att utgångsläget med en total hjälmanvändning på ca 15%

är 60 dödade cyklister. Om hjälmanvändningen skulle stiga till 100% skulle ca 38

cyklister dödas (63% av utgångsläget), dvs 22 insparade liv per år. Om inga cyk-

lister alls använder hjälm (0%) skulle ca 63 cyklister dödats, vilket innebär att en

hjälmanvändning på totalt 15% räddar ca 3 liv om året.
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Tabell 4 Skattning av dödade och skadade cyklister som en funktion av cykel-
hjälmsanvändningu. Baserat på polisrapporterad statistik
(genomsnitt 1993-1995). Grå markeringii: Utgångsla'ge. * = Mål år
2000 enligt NTP (1994)

Dödade Svårt skadade Lindrigt skadade

Antal +/- Antal

  

 

80* 42,8 -17,2 71 610 -96 86 1989-312 86 2641 -426 86

100 37,8 -22,2 63 581 -125 82 1894 -407 82 2513 -554 82

       

  

Svart skadade Lindrigt skadade D+Svsk+Lsk

anv. (%) Antal +/- % Antal +/- % Antal +/- % Antal +/- %

68 6 110 229 21 110 299 27 110

 

  

 

85* 1,6 -0,4 80 57 -5 91 190 -18 91 248 -24 91

100 1,5 -0,5 73 55 -7 88 183 -25 88 239 -33 88

       

 

  

Hjälm- Dödade Svårt skadade Lindrigt skadade D+Svsk+Lsk

anv. (%) Antal +/- % Antal +/- % Antal +/- % Antal +/- %

0 3,2 0,2 106 90 3 103 302 9 103 395 12 103                     

   

2,6 -0,4

75* 2,2 -0,8 74 76 -11 88 257 -36 88 335 -48 88

100 1,9 -1,1 64 72 -15 82 242 -51 82 315 -68 82

       

 

  

  

Hjälm- Dödade Svårt skadade Lindrigt skadade D+Svsk+Lsk

. (%) Antal +/- Antal +/- % Antal +/- % Antal +/- %

  

         

            
73 385 -59 87 1362 -208 87 1764 -274 87

63 362 -82 82 1282 -288 82 1659 -379 81

   

  

 

 

  

  

Svart skadade Lindrigt skadade D+Svsk+Lsk

anv. (%) Antal +/- % Antal +/- % Antal +/- % Antal +/- %

O 104 115 2 102 235 5 102 382 8 102

   

   

  

       

 

50 25,8 -5,2 83 104 -9 92 211 -19 92 341 -33 91

85* 21,3 -9,7 69 96 -17 85 195 -35 85 312 -62 83

100 19,4 -11,6 63 92 -21 82 188 -42 82 299 -75 80

 

 

      

Övre delen av tabellen beskriver skattad potential för samtliga cyklister. Värdena utgör en

summering av beräkningarna för respektive åldersgrupp givet samma användningsnivå i varje

grupp. Ett undantag är det sk utgångsläget som summeras utifrån något olika

användningsnivåer i respektive åldersgrupp. Summeringen för samtliga cyklister är beroende av

ingångsvärden i respektive åldersgrupp. Undantaget är 0% respektive 100% hjälmanvändning.

Skattningen för samtliga cyklister ovan skall alltså ses som ett exempel på utfall om

hj älmanvändningen i respektive åldersgrupp ligger på ungefär samma nivå.
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Tabellen ovan illustreras också grafiskt i figur 5 a-c. Där framgår ganska tydligt att

vad gäller antal dödade cyklister är det bland vuxna cyklister som trafiksäker-

hetspotentialen av Ökad hjälmanvändning är störst, speciellt för äldre cyklister.

Bland barn och ungdomar sker ingen nämnvärd förändring. Vad gäller svårt och

lindrigt skadade cyklister är det framför allt bland vuxna cyklister (18-64 är) man

ser den största förändringen.

      

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Hjälmanvändning (%)

Figur 5a Skattning av samband mellan cykelhjälmsanva'ndning ochförändring i
antal dödade cyklister per år. Baserat på polisrapporterad statistik
(genomsnitt 1993-1995)

        

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Hjälmanvändning (%)

Figur 5b Skattning av samband mellan cykelhjälmsanvandning ochförändring i
antal svårt skadade cyklister per år. Baserat på polisrapporterad sta-
tistik (genomsnitt 1993-1995)
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Figur 50 Skattning av samband mellan cykelhjälmsanvändning ochförändring i
antal lindrigt skadade cyklister per år. Baserat på polisrapporterad
statistik (genomsnitt 1993-1995)

3.2 Effekt av cykelhjälmsanvändning på antal skallskadade

cyklister

Tabell 5 följ er samma princip som tabell 4, dvs. antal skallskadade cyklister anges

som en funktion av andel cyklister som använder hjälm, där hjälmanvändningen

anges i fem nivåer. Exempelvis framgår att det enligt utgångsläget med 15% total

hjälmanvändning sker ca 6500 skallskador varje år. Om hjälmanvändningen Ökar

till 100% reduceras antalet till ca 3500 (56% av dagens nivå), dvs. ca 3000 färre

skallskador jämfört med utgångsläget. Om inga cyklister alls använder hjälm (0%)

skulle det inträffa nästan 600 fler skallskador om året.
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Tabell 5 Skattning av årligt antal skallskadade cyklister som en funktion av
cykelhjälmsanvändninglz. Skattning baserad bl. a. på sjukhusrapporte-
rad statistik 1993-1994 (se tabell 3). Grå markering = Utgångsläge.
* = Mål år 2000 enligt NTP (1994)

 

 

Antal +/.

    

2180

1635

1308

1090

230

-315

-642

-860

  

% Antal +/- 0/0 Antal

5060 360 108

3795 -905 81

67 3036 -1664 65 4344

56 2530 -2170 54 3620

  

 

-23 06

-3030

 

65
54

  

  

Slutenvard EJ lnlagda Totalt

 

Antal +/- % Antal +/- % Antal +/-

   

371

323

-129

-177

668

581

74

65

-103

-142

297

258

74
65

  

 

-232

-319

  

   

 

 

   

 

 

203

162

  

608

486

68

54

405

324

-195

-276

68

54

  

 

Hjälm- Slutenvård Ej inlagda Totalt

anv. (%) Antal +/- % Antal +/- % Antal +/- %

0 V 324 24 108 .649 49 108 973 73

_292
_414

    
68

 

54

 

 

      

 

Hjälm- Slutenvård Ej inlagda Totalt

anv. (%) Antal +/- % Antal +/- % Antal +/- %

0 1000 50 105 3421 171 105 4421 221 105 H

750 -200 79 2566 -684 79

75* 625 -325 66 2138 -1112 66 2763 -1437 66

100 500 -450 53 1711 -1539 53 2211 -1989 53

  

  

   

   

  

85*

100

  

   

158

121

105

  

  

     

 

513

61 272 -178 61 393

53 237 -213 53 342

    

Hjälm- Slutenvård Ej inlagda Totalt

anv. (%) Antal +/- % Antal +/- % Antal +/- %

O 211 11 105 474 24 105 684 34 105

-137

-257

-308

   

 

61

53

  

 

12 Se tidigare fotnot 10.
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Tabellen ovan illustreras grafiskt i figur 6 och 7. Där framgår att vad gäller totalt

antal skallskador är det hos vuxna cyklister (18-64 år) som ökad cykelhjälms-

användning har störst potential. Även bland barn (0-12 år) finns en potential att

reducera antal skallskador, men en hel del av reduktionen har redan inträffat p.g.a.

högre hj älmanvändning i denna grupp. Detta innebär också att man har mycket att

förlora på om barn minskar sin hj älmanvändning.

 

 

 

500 :

 

_5005

_10005

_15005 I

.2000:

-25005 1

    

_3000: '
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Hj älmanvändning (%)

Figur 6 Skattning av samband mellan cykelhjälmsanva'ndning 00hförändring i
årligt antal skallskadade cyklister totalt. Skattnirzg baserad bl. a. på
sjukhusrapporterad statistik 1993-1994 (se tabell 3)

När det gäller svårare skallskador som inneburit inläggning på sjukhus är bilden

ganska lika utfallet för totalt antal skallskador. Det är fortfarande i den stora

vuxengruppen (18-64 år) som ökad hj älmanvändning har störst trafiksäkerhets-

potential. Däremot är potentialen för yngre barn (0-12 år) större relativt de övriga

åldersgrupperna än vad som gällde för totalt antal skallskadade. Om hj älmanvänd-

ningen ökar från utgångsläget till 100% blir potentialen för vuxna (18-64 år) ca

2.5 gånger större än för barn (0-12 år) när det gäller svårare skallskador, men för

totalt antal skallskador (figur 6) är förhållandet drygt 6 gånger.
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Figur 7 Skattning av samband mellan cykelhjälmsanvandning 00h förändring i
årligt antal skallskadade cyklister inom slutenvården. Skattning
baserad bl. a. på sjukhusrapporteraa' statistik 1993-1994 (se tabell 3)
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4 Avslutande kommentarer

I föreliggande dokument har skattningar gjorts av trafiksäkerhetspotentialen13 av

ökad cykelhjälmsanvändning. Resultaten visar att drygt 20 cyklisters liv skulle

kunna sparas varje år om man kunde få alla cyklister att börja använda hjälm.

Ännu större besparingar skulle kunna göras i antal skallskadade cyklister, som kan

reduceras med ungefär 3000 om alla använder hjälm.

De flesta cyklister som omkommer gör detta i kollisionsolyckor med motor-

fordon14 (SCB, 1997, Öström mfl. 1993). Detta talar för positiva effekter av Ökad

separering mellan cyklister och motorfordon. Men man får inte tro att värdet av

ökad cykelhjälmsanvändning minskar med ökad separeringsgrad. Även om man

leker med tanken att fullständig separering råder mellan cyklister och motorfordon

kommer de flesta av skallskadorna ändå att finnas kvar15 .

Teoretiskt sett skulle förmodligen många av dödsfallen bland cyklister kunna

undvikas även om hj älmanvändningen inte ökar (t.ex. genom ökad separering,

minskad hastighetsgränser för motorfordon, etc). Men när det gäller att minska

antal skallskador hos cyklister framstår ökad hj älmanvändning som en självklar

åtgärd. Argumenten för ökad cykelhjälmsanvändning handlar alltså inte bara om

överlevnad minst lika mycket om livskvalitet efter en olycka.

Av resultaten kan man också se att den största trafiksäkerhetspotentialen ligger

hos vuxna cyklister. Detta beror dels på att vuxna totalt sett cyklar mer än barn

och därför råkar ut förfler skador, dels beror det på att hjälmanvändningen är

lägre hos vuxna och att det därför finns mycket att vinna på att den ökar. Men

även om vuxna har mest att vinna på ökad hjälmanvändning har barn mycket att

förlora på minskad hj älmanvändning. Om inga cyklister alls skulle använda hjälm

kommer vi att få nästan 600 fler skallskadade cyklister, där ungefär hälften av

dessa skulle vara barn.

Det bör påpekas att de resultat som redovisats i föreliggande dokument bygger på

vissa antaganden, bl.a. om hur många cyklister som dödas och skadas och hur stor

andel cyklister som använder hjälm. Om cyklisters skadestatistik eller hjälm-

användningen ändras mycket framöver kan resultaten behöva justeras med hänsyn

till detta. De utgångslägen som använts i beräkningarna är i vissa fall något år

gamla och skadedata är också något år äldre än uppgifterna om hjälmanvänd-

ningen. Men en jämförelse med dagens nivå av skadedata och hjälmanvändning

visar inte på några större skillnader i resultatutfall, utom när det gäller antal

omkomna cyklister som minskat ganska mycket senaste åren. Om man i beräk-

ningarna tar hänsyn till senaste årens minskning i antal dödade cyklister visar

resultatet att en 100-procentig hjälmanvändning skulle spara ca 17 liv per år,

vilket är något färre än vad som nämnts tidigare. Däremot finns inga tecken på att

resultaten för antal skallskadade behöver förändras idag.

 

13 Beräkningarna är gjorda utifrån ett rent trafiksäkerhetsperspektiv och inga hänsyn är därför

tagna till eventuella effekter på hälsa och miljö av cykling i sig själv.

14 Det förekommer dock även dödsfall i kollision cykel-cykel, cykel-gående, etc (SCB, 1997).

15 Enligt Björnstig m.fl (1992) är ca 75% av cyklisters icke-dödliga skallskador orsakade genom

singelolyckor.
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Avslutningsvis kan man konstatera att det finns en stor trafiksäkerhetspotential i

att försöka uppnå målsättningen inom trafiksäkerhetsreformen Användning av

cykelhjälm enligt NTP (1994). Främst ligger potentialen i reduktion av skall-

skador hos vuxna cyklister. Om man för enkelhetens skull antar att ingen cyklist

använder hjälm kan trafiksäkerhetspotentialen av Ökad hj älmanvändning samman-

fattas enligt tabellen nedan.

Tabell 6 Sammanfattning av skattad trafzksäkerhetspotential av Ökad cykel-
hjälmsanva'ndningjö. Utgångsla'get är 0% hjälmanva'ndning. Använd-
ningsrnålen enligt NTP är 80% totalt samt 85%, 75%, 75% och 85%
för respektive åldersgrupp

 

0% "Idag" NTP-mål 100% 0% "Idag" NTP-mål 100%

 

Barn 0-12 år - <1 1 l - 260 500 600

Ungdomar 13-17 år - <1 1 l - 80 350 500

Vuxna 18-64 år - l 8 10 - 220 1650 2200

Vuxna 65 år -

          

  

 

Totalt .4

Av tabellen ovan framgår visserligen att vi med dagens användning redan sparar

ca tre liv och ca 600 skallskador varje år, men det är bara en liten del av vad som

är möjligt att förebygga. Det finns alltså all anledning att försöka öka hjälm-

användningen hos cyklister så snabbt som möjligt.

 

16 Värdena i tabellen är något avrundade jämfört med ursprungsvärdena.
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