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Förord
Föreliggande undersökning ingår som en del i det uppdrag Statens väg och

transportforskningsinstitut (VTI) fått av Vägverket Region Sydöst, att inom sats-

ningen SÄKEREKEN undersöka och följa trafiksäkerhetssituationen i Blekinge

län. Rapportens resvanedel har genomförts inom projektet Resvane- och trafi-

kantundersökning i Blekinge , för vilket Hans Thulin, VTI, är projektledare.

Delen som handlar om SÄKEREKEN-enkäten, Blekingebomas attityd till trafik-

säkerheten och satsningen på denna har genomförts inom projektet Uppföljning

och utvärdering SÄKEREKEN i Blekinge , för vilket Göran Nilsson, VTI, är

projektledare. Båda dessa projekt finansieras av Vägverket Region Sydöst inom

ramen för satsningen SÄKEREKEN med Ylva Persson, trafiksäkerhetsansvarig

för Blekinge län och för SÄKEREKEN, som kontaktman. Föreliggande under-

sökning har genomförts av Henrik Kronberg, forskningsassistent och Hans

Thulin, forskningsledare, vilka också varit författare till rapporten. Annette

Karlsson har svarat för slutlig redigering av rapporten.

Linköping i juni 1999

Henrik Kronberg och Hans Thulin
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Sammanställning av tre års resultat från resvaneundersökningen och
SÄKEREKEN-enkäten i Blekinge län
av Henrik Kronberg och Hans Thulin

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning
Statens väg- och transportforskningsinstitut genomför på uppdrag av Vägverket

Region Sydöst en undersökning av Blekingebornas resvanor. Kommunerna som

ingår i undersökningen är Karlskrona, Karlshamn, Olofström, Ronneby och

Sölvesborg. Undersökningen startade i september 1995 och pågår sedan dess

kontinuerligt genom dagliga enkätutskick till 15 slumpmässigt valda Blekingebor.

I enkäten ställs förutom frågor om resandet även andra frågor kopplade till trafik-

säkerheten som användning av cykelhjälm, cykelbelysning och reflexer på cykeln,

fotgängarreflex, bilbälte och förekomst av krockkudde. Resultat från undersök-

ningen som gäller användning av cykelhjälm etc. finns tidigare redovisat i

(Thulin H, 1996 och i Thulin H, 1998).

Totalt har 7 391 personer svarat på enkäten om sina resvanor under de tre åren.

Alla personer över 16 år har dessutom fått en extraenkät med frågor om trafik-

säkerhet. Svarsfrekvensen för undersökningen är cirka 45%.

Resultaten har under bearbetningen viktats på kommun och åldersgrupp.

Gåendereflex

En femtedel av gåendet sker i mörker. 35% av gåendet i mörker sker med reflex

påtagen. Denna nivå är något högre än för riket där motsvarande nivå ligger på

32%. En viss ökning tycks också ha skett av reflexanvändningen i Blekinge under

de tre studerade åren. I riket kan man inte se motsvarande utveckling. Mest

frekvent är reflexanvändningen i de två minsta kommunerna - Olofström och

Sölvesborg. Ungdomar använder fotgängarreflex minst, äldre mest. Äldre går

också mindre under mörkerförhållande än övriga åldersgrupper.

Cyklister - cykelhjälm, -belysning m.m.

Ökning har skett av cykelhjälmanvändningen i Blekinge under de tre studerade

åren och var 23% under det tredje året (september -97 - augusti -98). Detta värde

är något högre än för riket. Markant ökning har skett av äldres användning av

cykelhjälm. Var femte cyklist i åldern 65-84 år använder hjälm. En liknande

ökning av äldres hjälmanvändning har även skett i riket. Användningsfrekvensen

är högst bland barn (1-14 år) där nivån ligger på 60-70% och lägst bland ung-

domar (15-24 år) där nivån ligger på ett par procent.

Användning av cykelhjälm är mest frekvent i Karlshamns kommun och minst

frekvent i de två minsta kommunerna - Olofström och Sölvesborg.

En femtedel av cyklandet sker under mörkerförhållande. 65% av cyklandet i
mörker sker med tänd cykelbelysning. Det är samma förhållande som gäller för

riket. Någon trendmässig förändring har inte skett under de tre studerade åren.

Cirka 90% av cyklandet under mörkerförhållande sker med cykel utrustad med

föreskriven reflexutrustning på sidan samt fram och bak på cykeln. Detta värde är

något högre än vad som gäller för riket. Man kan också konstatera att kvinnor är
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mer laglydiga än män då det gäller att använda cykel med föreskriven reflex-

utrustning. Det gäller i Blekinge och det gäller i riket.

Cirka hälften av cyklandet i Blekinge sker på cykelbana. Det är ungefär som i

riket, möjligen en någon mindre andel. Man kan också konstatera att en större

andel av cyklandet i Blekinge sker utanför tätort och på landsväg än vad som sker

i riket.

Störst andel cykling på cykelbana återfinns i Karlshamns kommun (60 %) och

minst andel i Ronnby kommun (42 %).

Krockkudde i personbil

I Blekinge län svarar personbil utrustad med krockkudde för 32 % av personbilar-

nas totala trafikarbete. Andelen har nästan fördubblats under de tre studerade åren

genom tillskottet av nya bilar. Andelen trafikarbete som utförs med personbil

utrustad med krockkudde är något lägre i Blekinge än vad som gäller för riket.

Man kan dock konstatera att samma utveckling och samma nivå gäller för

privatägd personbil medan lägre värde föreligger i Blekinge då det gäller

tjänstebil utrustad med krockkudde.

SÄKEREKEN-enkäten
Trafikskador (som ett alternativ av sju) angavs näst efter rökning och luftförore-

ningar som ett mycket stort samhällsproblem. Insikten om trafikskador som sam-

hällsproblem tycks ha ökat under den studerade perioden.

En viss ökning tycker sig Blekingeborna ha märkt från politikernas och

beslutsfattarnas sida då det gäller satsning på trafiksäkerheten. Intresset för

trafiksäkerhet har också ökat bland Blekingeborna, vilket främst gäller gruppen

äldre. Man tycker dock inte att det skett någon förändring till det bättre då det

gäller trafikantemas hänsynstagande i trafiken. Möjligen kan det ha skett en viss

förbättring från bilisternas sida då det gäller att släppa gående över gatan.

Antalet Blekingebor som engagerar sig i trafiksäkerhetsarbetet fortsätter att

öka. Tillskottet av trafiksäkerhetsengagerade Blekingebor har i genomsnitt varit 3-

4 stycken per dag under de tre undersökningsåren. Ökning återfinns i samtliga

fem kommuner. Det gäller såväl kvinnor som män och yngre som äldre. Det är

främst som förälder och genom arbetet som Blekingeborna engagerat sig i trafik-

säkerhetsarbetet.

Blekingeborna tycker sig se polisen mindre ofta i trafiken. Resultatet visar en

nedgående trend under de tre undersökningsåren och gäller för samtliga fem

kommuner i länet. Både män och kvinnor i olika åldersgrupper uttrycker uppfatt-

ningen att polisen syns mindre i trafiken. Minst syns polisen i de minsta kommu-

nerna.

De viktigaste egenskapen vid köp av bil är att den är säker och tillförlitlig.

Denna uppfattning uttrycks av såväl kvinnor som män. Kvinnor tycker därtill att

bilen skall vara praktisk och miljövänlig medan män, åtminstone yngre, ger viss

prioritet åt egenskaper som god prestanda och tilltalande utseende.
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1 Bakgrund
Vägverket Region Sydöst har givit Statens väg- och transportforskningsinstitut

(VTI) i uppdrag att följa upp och utvärdera effekten av trafiksäkerhetssatsningen

SÄKEREKEN som görs i Blekinge. Målsättningen med satsningen är att göra

resandet säkrare.

En förutsättning för uppföljningen och utvärderingen är att ha god kunskap om

Blekingebornas resvanor eller exponering i trafiken.. Sett från trafiksäkerhetssyn-

punkt är det exempelvis Väsentligt att veta hur mycket man exponerar sig i trafi-

ken som oskyddad trafikant och hur mycket gruppen äldre, som har hög risk att

komma till skada, exponerar sig i trafiken. En intervjubaserad resvaneundersök-

ning är i detta sammanhang ett användbart instrument som ger god grundkunskap

om resandet och förändringar i detta. I och med starten av satsningen SÄKER-

EKEN igångsattes därför en enkätbaserad resvaneundersökning i Blekinge län.

Den gjordes identisk med den enkätbaserade, riksomfattande resvane- och trafik-

säkerhetsundersökningen TSU92-, som också genomförs av VTI på uppdrag av

Vägverket. Denna likhet i undersökningarna gör det möjligt att jämföra föränd-

ringar i Blekinge län med förändringar i riket eller i andra jämförelseområden i

landet och därigenom bättre klarlägga effekten av satsningen SÄKEREKEN.

Resvaneundersökningen i Blekinge län, som startades i september 1995,

genomförs via dagliga utskick av brevenkäter. Varje dag skickas 15 enkäter ut.

Dessa skickas till tre slumpvis valda personeri var och en av de fem kommunerna

i länet. En övre åldersgräns är satt till 85 år. Personerna som får enkäten ombeds

att besvara frågor om de resor och förflyttningar man gjort under ett dygn (se

bilaga 1). Frågorna gäller när man har rest, hur långt man rest, vilket eller vilka

färdsätt man använt. Ungefär varannan Blekingebo återsänder formuläret ifyllt. I

enkäten ställs också frågor med trafiksäkerhetsanknytning. Det gäller användning

av cykelhjälm, cykelbelysning, reflexutrustning på cykeln, fotgängarreflex, bil-

bälte, krockkudde etc. Frågor ställs också om den miljö som gående och cyklister

förflyttar sig i.

Tillsammans med resvaneenkäten skickas också den sk. SÄKEREKEN-enkä-

ten, som gäller trafikanterna uppfattning och attityd till trafiksäkerhetsarbetet och

trafiksäkerheten (se bilaga 2). Denna enkät, som omfattar fem frågor, skickas

enbart till Blekingebor som är sexton år eller äldre.

I denna undersökning redovisas tre års resultat från enkätundersökningarna.

Resultat, som gäller det första och andra året har redovisats i VTI notat nr 67 1996

och VTI meddelande 837, 1998.
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2 Målsättning och material
Målsättningen är att redovisa resultat från de tre första åren som resvaneunder-

sökningen och utskicket av SÄKEREKEN-enkäten hållit på. Det innebär treårs-

perioden september 1995 tom. augusti 1999. Då det gäller trafikanternas expone-

ring i trafiken görs jämförelse med riket. I övrigt studeras tillstånd och utveckling

på lånsnivå och kommunnivå för olika kategorier och grupper av trafikanter

Totalt omfattar materialet 7 391 personer (besvarade enkäter).
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3 Resultat från resvaneundersökningen
3.1 Gåendes reflexanvändning

Resultatet i undersökningen vad gäller gåendes reflexanvändning pekar på

högre användningsfrekvens i Blekinge jämfört med i riket - se tabellerna 1

och 4 och figur 1. Av figuren framgår också att den ökade användningen kan

hänföras till de två sista undersökningsåren. Högre användningsfrekvens

gäller också för åldersgrupperna i Blekinge, möjligen med undantag för ung-

domsgruppen - se tabellerna 2 och 5.

Möjligen har en viss ökning skett i reflexanvändningen under de tre studerade

åren. Ökningen kan dock inte betraktas som statistiskt säkerställd. Man kan

inte heller peka på någon förändring då det gäller de enskilda kommunerna.

Mest utbredd är användningen i Sölvesborgs och Olofströms kommuner - se

tabell 1. Värdena varierar ofta kraftigt från år till år för de enskilda kommu-

nerna beroende på det begränsade materialet och känsligheten för extremvär-

den.

En femtedel av gåendet sker i mörker. Under drygt en tredjedel av denna

sträcka bär personer reflex i Blekinge. Bäst på att använda reflex är de yngsta

och de äldsta medan ungdomarna är de som är sämst på att bära reflex vilket

också gäller i riket- se tabell 2.

Gruppen äldre är den av åldersgrupperna (tillsammans med den yngsta

åldersgruppen) som minst ofta vistas i trafikmiljön under mörkerförhållanden.

Detta förhållande är accentueras i de två minsta kommunerna - se tabell 3.

     

Tabell 1 Reflexanvändning i mörker, % av gångsträekan.

År 1 År 2 År 3 År 1-3
Sep-95-aug-96 Sep-96-aug-97 Sep-97-aug-98

Karlshamn 23% 41% 22% 30%

Karlskrona 24% 43% 37% 36%

Olofström 40% 38% 39% 39%

Ronneby 28% 46% 16% 30%

Sölvesborg 38% 44% 51% 45%

Totalt 28% 42% 33% 35%

Tabell 2 Reflexanvändning i mörker i Blekinge län, % av gängsträckan.
Indelningpå åldersgrupp.

År 1 År 2 År 3 År 1-3
Sep-95-aug-96 Sep-96-aug-97 Sep-97-aug-98

1-6 år 24% 55% 92% 56%

7-14 år 27% 45% 51% 43%

15-24 år 14% 32% 18% 21%

25-44 år 34% 44% 32% 37%

45-64 år 26% 48% 37% 38%

65-84 år 69% 26% 46% 47%

Totalt 28% 42% 33% 35%
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Tabell 3a Andelen gäendestra'cka i mörker i respektive kommun fördelad i
procentper åldersgrupp. Resultatet baseras på samtliga tre undersökningsår.

 

Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Totalt

  

1-6 år 9% 10% 3% 10% 12% 8%

7-14 år 24% 20% 20% 18% 32% 20%

15-24 år 26% 20% 18% 27% 19% 21%

25-44 år 30% 15% 39% 18% 24% 20%

45-64 år 26% 24% 18% 29% 22% 23%

65-84 år 6% 9% 6% 6% 6% 7%

Tabell 3b Den totala gåendestra'ckan i mörker i respektive kommun fördelad i
procentpå åldersgrupp. Resultatet baseraspå samtliga tre undersökningsår.

 

Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Totalt

  

1-6 år 1% 3% 1% 3% 4% 2%

7-14 år 8% 12% 7% 5% 9% 9%

15-24 år 19% 26% 14% 31% 22% 24%

25-44 år 34% 22% 47% 24% 34% 29%

45-64 år 34% 30% 27% 32% 29% 31%

65-84 år 5% 8% 4% 5% 3% 6%

Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabell 4 Andel av gåendet i riket som sker i mörker och andel av gåendet i
mörker som ske med reflex. Indelningpå undersökningsår.

  

År Trafikarbete i mörker Reflexanv'andning

1 21 % 28%

2 20% 36%

3 18% 30%

Totalt 20% 32%

 

Tabell5 Reflexanvändning i riket bland gående i mörker. Indelning på
åldersgrupp och undersökningsår.

 

År 1-6 744 15-24 25-44 45-64 65-84

 

1 46% 31% 15% 24% 34% 47%

2 48% 50% 35% 44% 27% 21%

3 50% 29% 16% 31% 33% 54%

Totalt 48% 37% 22% 33% 31% 41%
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Reflexanvändningen bland gående
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3.2 Trafikmiljö för gående och cyklister

3.2.1 Gående

Sept96 - Au997

Undersökningsår

Sept97 - Aug98

Rejlexanvändningen bland gående iBlekinge och i riket.

 

0 Totalt utförs 62% av trañkarbetet till fots i Blekinge i tätortsområden, 22% ej i

tätort och 16% på landsväg. Motsvarande siffror för riket ligger något högre,

68%, för tätortsmiljö, men lägre vad gäller ej i tätort (19%) och landsväg

(13%) - se tabell 6 och figur 2.

0 Karlshamn och Karlskrona är de kommuner som liknar riket mest sett till för-

delningen mellan de olika trafikmiljöerna medan de mindre kommunerna

skiljer sig desto mer från riket med 52-59% tätortsmiljö och 18-22% lands-

vägsmiljö.

Tabell 6

samt i riket totalt.

   

Tätort Utanför tätort

Gång- Landsväg

bana

Karlshamns 67% 18% 14%

Karlskrona 65% 23% 12%

Olofströms 59% 25% 18%

Ronneby 57% 21% 22%

Sölvesborg 52% 28% 20%

Blekinge totalt 62% 22% 16%

Riket 68% 19% 13%
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Trafikmiljöer för gående
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Figur 2 Trafikmiljöer för gående i Blekinge och i riket.

3.2.2 Cyklister

12

60% av cyklandet i Blekinge sker i tätortsmiljö. 37% är på cykelbana och 23%

på gata i tätort. Jämförs dessa siffror med riket kan man se att Blekinge ligger

något lägre än riket där 72% av trañkarbetet utförs i tätort (43% cykelbana,

29% gata) - se tabell 7 och figur 3.

I Blekinge utförs en större del av cyklandet utanför tätort och på landsväg än i

riket.

Karlshamn har störst andel på cykelbana (45%) medan Sölvesborg har lägst

andel på cykelbana (28%).

Karlskorna och Ronneby har störst andel på landsväg, 30%, jämfört med

länets övriga kommuner.
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Tabell 7 Trafkmiljö för cyklister i Blekinge län totalt, i länets kommuner
samt i riket totalt.

I tätort Utanför tätort

Cykel- Gata Cykel- Lands-

bana bana Väg

Karlshamns 45% 20% 15% 19%

Karlskrona 35% 20% 13% 33%

Olofströms 37% 27% 12% 24%

Ronneby 36% 26% 6% 31%

Sölvesborg 28% 32% 21% 19%

Blekinge totalt 37% 23% 12% 28%

Riket 43% 29% 9% 19%

1 00%

80%

g 600%) _ D Landsväg

E EI Cykelbana utanför tätort

3 I Gata i tätort
g 40% - B C k . ..

y elbana I tatort

20%

0% 1

Blekinge Sverige

Figur 3 Trafikmiljöerför cyklister i Blekinge och i riket.
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3.3 Användning av cykelhjälm

Det har skett en Ökning av hjälmanvändandet jämfört med tidigare år - se

tabell 8. Den minskning som erhölls år 2 beror på ökat cyklande inom ålders-

grupper med liten cykelhjälmanvändning som exempelvis ungdomsgruppen

15-24 år. På statistisk grund kan man inte säga att den ökning som skett skil-

jer sig från vad som skett på riksnivå.

Ökad hjälmanvändning inom de två minsta kommunerna, viss tendens till

ökning även i Karlskrona - se tabell 8.

Störst användning föreligger i Karlshamns kommun och minst i de två minsta

kommunerna - se tabell 8.

Användandet av cykelhjälm är högst i åldersgrupperna 1-6 år och 7-14 år. I

Blekinge län är användningsfrekvensen respektive 60% och 70% i dessa två

åldersgrupper vilket kan jämföras med rikets något lägre värden 60% respek-

tive 40% - se tabellerna 9 och 12 och figur 4.

Ökning har skett av äldres användning av cykelhjälm. En motsvarande ökning
kan också ses i riket- se tabell 9 och 12.

Ökningen av cykelhjälmanvändandet bland äldre i Blekinge kan hänföras till

de tre största kommunerna, Karlskrona, Karlshamn och Ronneby - se tabell

10.

     

Tabell 8 Användning av cykelhjälm i Blekinge läns kommuner.
Procent av cyklad sträcka.

År 1 År 2 År 3 År 1-3
Sep-95-aug-96 Sep-96-aug-97 Sep-97-aug-98

Karlshamn 34% 17% 28% 25%

Karlskrona 16% 21% 24% 20%

Olofström 10% 16% 15% 13%

Ronneby 24% 14% 23% 21%

Sölvesborg 12% 7% 20% 13%

Totalt 20% 17% 23% 20%

Tabell 9 Användning av cykelhjälm per åldersgrupp i Blekinge län.
Procent av cyklad sträcka.

År 1 År 2 År 3 År 1-3
Sep-95-aug-96 Sep-96-aug-97 Sep-97-aug-98

1-6 år 71% 56% 76% 70%

7-14 år 55% 56% 68% 60%

15-24 år 0% 0% 8% 2%

25-44 år 6% 20% 5% 11%

45-64 år 19% 14% 14% 16%

65-84 år 13% 7% 25% 15%

Totalt 20% 17% 23% 20%
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Tabell 10 Åldersgruppers användning av cykelhjälm i Blekinge läns kommu-
ner. Procent av cyklad sträcka. Totalför de tre undersökningsären.

 

Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Totalt

 

1-6 år 90% 89% 100% 37% 100% 70%

7-14 år 57% 80% 77% 55% 49% 60%

15-24 år 17% 5% 0% 3% 0% 2%

25-44 år 3% 1% 19% 12% 3% 11%

45-64 år 36% 18% 0% 11% 0% 16%

65-84 år 15% 19% 0% 31% 0% 15%

Totalt 25% 19% 13% 21% 14% 20%

 

Tabell 1] Cyklandet (total cyklad sträcka) fördelad i procent på äldersgupp i
respektive kommun i Blekinge län. Materialet omfattar de tre undersökningsären.

 

Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Totalt

 

1-6 år 4% 2% 2% 3% 2% 3%

7-14 år 14% 13% 16% 18% 22% 15%

15-24 år 18% 27% 20% 13% 16% 21%

25-44 år 24% 27% 21% 20% 24% 24%

45-64 år 31% 21% 25% 33% 18% 25%

65-84 år 10% 10% 16% 13% 18% 12%

Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

Tabell 12 Åldersgruppers användning av cykelhjälm i riket. Procent av cyk-
lad sträcka. Totalför de tre undersökningsären.

 

År 1-6 7-14 15-24 25-44 45-64 65-84 1-84

 

1 45% 48% 1% 13% 8% 6% 13%

2 63% 30% 14% 20% 21% 13% 20%

3 73% 41% 10% 23% 24% 24% 21%

Totalt 60% 40% 8% 19% 18% 14% 18%
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Figur 4
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Cykelhjälmsanvändning i Blekinge och i riket.

3.4 Användning av cykelbelysning

I Blekinge län sker 65% av cyklandet i mörker sker med belysning påslagen.

Bäst på att använda cykelbelysning är personer i åldersgruppen 45 och äldre.

Ungdomar är de som är sämst på att använda cykelbelysningen - se tabell 14.

Ingen trendmässig förändring syns vad gäller användningen av cykelbelysning
i Blekinge län - se tabell 13.

Andelen som använder belysning i Blekinge län är något större än den andel

som använder cykelbelysning i riket totalt- se tabellerna 13 och 16.

Lägst användningsfrekvens återfinns i Karlshamns och Sölvesborgs kommu-
ner och högst i Ronneby och Olofströms kommuner. En del av dessa skillna-

der kan hänföras till skillnader i cyklistemas åldersgruppsfördelningar - se
tabell 13.

  

Tabell 13 Procent av cyklad sträcka under mörkerförhållana'e med tänd
cykelbelysning. Indelning på kommun och undersökningsår.

År 1 År 2 År 3 År 1-3
Sep-95-aug-96 Sep-96-aug-97 Sep-97-aug-98

Karlshamn 59% 49% 69% 60%

Karlskrona 69% 61% 69% 66%

Olofström 75% 61 % 70% 69%

Ronneby 68% 60% 75% 70%

Sölvesborg 65% 72% 44% 61%

Totalt 66% 60% 68% 65%
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Tabell 14 Procent av cyklad sträcka under mörkerförhållande med tänd
cykelbelysning i Blekinge län. Indelning på åldersgrupp och undersökningsår.

   

År 1 År 2 År 3 År 1-3

Sep-95-aug-96 Sep-96-aug-97 Sep-97-aug-98

1-6 år 100% 72% 98% 97%

7-14 år 57% 52% 65% 59%

15-24 år 49% 25% 55% 44%

25-44 år 59% 84% 59% 68%

45-64 år 73% 78% 90% 81%

65-84 år 96% 100% 31% 86%

Totalt 66% 60% 68% 65%

Tabell 15 Total cykelsträcka under mörkerförhållande i respektive kommun
fördelat i procent på åldersgrupp. Resultatet baserat på alla tre undersöknings-
åren.

 

Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Totalt

 

1-6 år 4% 0% 1% 6% 0% 2%

7-14 år 11% 15% 10% 12% 18% 13%

15-24 år 25% 40% 28% 18% 19% 28%

25-44 år 30% 19% 27% 22% 37% 25%

45-64 år 30% 20% 24% 38% 19% 26%

65-84 år 0% 6% 10% 5% 7% 5%

Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

Ungdomsgruppen densom rör sig längst under mörkertid med cykel.

Tabell 16 Procent av cyklad sträcka under mörkerförhållande med tand
cykelbelysning i riket. Indelningpå undersökningsår.

 

År Trafikarbete i mörker Trafikarbete med belysning

 

1 21% 65%

2 20% 66%

3 18% 61%

Totalt 20% 64%
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Tabell 17 Procent av cyklad sträcka under mörkerforhällande med tänd
cykelbelysning i riket. Indelningpä åldersgrupp och undersökningsär.

 

År 1-6 744 15-24 25-44 45-64 65-84

 

1 77% 50% 48% 67% 71% 67%

2 53% 45% 37% 67% 84% 52%

3 98% 69% 21% 65% 81% 40%

Totalt 76% 55% 35% 66% 79% 53%

3.5 Reflexanvändning för cyklister

0 Reflexanvändningen bland cyklister är högre i Blekinge än i riket. Cirka 90%

av cyklandet sker med cykel som är utrustad med reflex fram och bak och på

sidan. Motsvarande siffra för riket ligger på 83% - se tabellerna 18 och 24.

0 Kvinnor använder reflexutrustad cykel i högre utsträckning än män både vad
gäller Blekinge och i riket se tabellerna 19 och 20.

0 Ungdomar (15-24 år) i Blekinge och de som är äldre än 45 år använder

reflexutrustad cykel i högre utsträckning än sina motsvarande åldersgrupper i

riket- se tabell.

Tabell 18 Procent av cyklad sträcka under mörkerforhällande med reflex i
Blekinges kommuner. Totalför samtliga tre undersökningsär.

  

Kommun Reflex fram och bak Reflex på sidan

Karlshamns 94% 90%

Karlskrona 85% 85%

Olofströms 91% 86%

Ronneby 93% 94%

Sölvesborg 95% 86%

Blekinge län 90% 89%

Riket 83% 83%

 

Tabell 19 Procent av cyklad sträcka under mörkerforhällande med reflex
fram och bak på cykeln i Blekinge och i riket. Indelning på kön. Samtliga tre
undersökningsär

  

Män Kvinnor

Blekinge län 83% 94%

Riket 78 % 88%

 

Tabell 20 Procent av cyklad sträcka under märkerforhällande med sidoreflex
på cykeln i Blekinge och i riket. Indelning på kön. Samtliga tre undersökningsär

  

Män Kvinnor

Blekinge län 75% 91%

Riket 82% 89%
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Tabell 2] Procent av cyklad sträcka under mörkerforhållande med reflex
fram och bakpå cykeln i Blekinge och i riket. Indelning på åldersgrupp. Samtliga
tre undersökningsår.

     

1-6 7-14 15-24 25-44 45-64 65-84

Blekinge län 67% 89% 86% 83% 93% 92%

Riket 84% 89% 78% 84% 88% 85%

Tabell 22 Procent av cyklad sträcka under mörkerforhållande med reflex på
sidan av cykeln i Blekinge och i riket. Indelning på åldersgrupp. Samtliga tre
undersökningsår.

År 1-6 7-14 15-24 25-44 45-64 65-84

Blekinge län 74% 94% 92% 83% 94% 94%

Riket 84% 88% 82% 84% 87% 82%

   

Tabell 23 Procent av cyklad sträcka i Blekinge. Indelningpå åldersgrupp.

Åldersgrupp Andel av trafikarbetet

1-6 år 3%

7- 14 år 15%

15-24 år 21%

25-44 år 22%

45-64 år 28%

65-84 år 1 1%
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3.6 Krockkudde för bilförare

0 Användandet av krockkudde ökar för varje år i takt med att bilparken förnyas.

0 Användandet av krockkudde i privat bil är ganska likt riksnivån men vad

gäller tjänstebilar så ligger Blekinge under riksnivån (42% av trafikarbetet i
Blekinge jämfört med 62% i riket).

0 Yngre bilförare och även äldre bilförarekör i mindre utsträckning än övriga

åldersgrupper bil med krockkudde. Det gäller i Blekinge län och det gäller i

riket (åtminstone för gruppen yngre bilförare).

Tabell 24 Användande av krockkudde i privat och tjänstebil i Blekinge.
Indelningpä undersökningsär.

  

Är Krockkudde privat bil Krockkudde tjänstebil Totalt
1 1 1% 31% 15%
2 16% 37% 18%
3 21% 57% 32%
Totalt 16% 42% 23%

 

Tabell 25 Användande av krockkudde i privat och tjänstebil i riket. Indelning
pä undersökningsär.

  

Är Krockkudde privat bil Krockkudde tjänstebil Totalt

1 1 1% 53% 20%

2 17% 57% 29%

3 24% 74% 34%

Totalt 17% 61% 28%

 

Tabell 26 Användande av krockkudde i privat och tjänstebil i Blekinge.
Indelningpä åldersgrupp.

 

15-24 25-44 45-64 65-84

Privat bil 8% 17% 23% 13%

Tjänstebil 20% 39% 45% 34%

Tabell 27 Användande av krockkudde i privat och tjänstebil i riket. Indelning
pä undersökningsär och åldersgrupp.

 

15-24 25-44 45-64 65-84

Privat bil 11% 14% 23% 20%

Tjänstebil 73% 59% 63% 22%
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4 Resultat från SÄKEREKEN-enkäten
4.1 Fråga 1: Hur stort samhällsproblem anser Du följande

vara?

0 Trafikskador angavs ihop med luftföroreningar som det näst största samhälls-

problemet av deangivna alternativen. Störst samhällsproblem angavs rökning

vara. Nästan 50% av desvarande angav rökning som ett mycket stort sam-

hällsproblem. Nästan 40% angav trañkskador som ett mycket stort samhälls-

problem. Medvetenheten om trañkskador som samhällsproblem tycks också

vara i ökande - se figur 5.

0 God överensstämmelse rådde också mellan länets fem kommuner i bedöm-

ningen av de angivna alternativen som samhällsproblem - se figur 6.

0 Kvinnor ansåg i större utsträckning än män trañkskador vara ett mycket stort

samhällsproblem. Detta gällde kvinnor i ungdoms- och medelåldersgrupperna

medan det inom gruppen äldre inte förelåg någon egentlig skillnad mellan

mäns och kvinnors bedömning. Kvinnor värderade också övriga sex alternativ

som större samhällsproblem än män - se figur 7.

Fråga 1. Hur stort samhällsproblem anserDu följande vara?

Procent som angivit alternativet "Mycket stort"
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Rökning Luftföroreningar Trafikskador Alkohol Arbetsskador Idrottsskador Trafikbuller

Figur 5 Fråga 1 i SÄKEREKEN-enkäten. Redovisningför de tre undersök-
ningsåren 1996 (sep-95 - aug-96), 1997 (sep-96 - aug-97) och 1998 (sep-97 -
aug-98).
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Fråga 1. Hur stort samhällsproblem anser Du följande vara?

Procent som angivit alternativet "Mycket stort". Indelning på kommun
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Figur 6 Fråga 1 i SÄKEREKEN-enkåten. Indelning på kommun. Redovis-
ningför de tre undersökningsåren tillsammans (sep-95 - aug-98).

Fråga 1: Hur stort samhällproblem anser Du följande vara?

Procent som angivit alternativet "Mycket stort"
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Figur 7 Fråga 1 i SÄKEREKEN-enkäten. Indelning på åldersgrupp och
kön. Redovisningför de tre undersökningsåren tillsammans (sep-95 - aug-98).
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4.2 Fråga 2: Påståenden med svarsalternativ

0 En viss Ökning tycker sig Blekingeboma ha uppfattat då det gäller politikers

och beslutfattares Vilja att satsa på trafiksäkerheten. Okningen är blygsam och

kan hänföras till en Ökad medvetenhet om trañksäkerhetssatsningen inom

ungdomsgruppen 16-24 år och åldersgruppen 25-44 år - se figur 8.

Påstående: Politikers och beslutsfattares vilja att satsa på trafiksäkerhet har ökat den sista tiden
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Totalt

Fråga 2 i SÄKEREKEN-enkäten, det första påståendet. Indelning
på åldersgrupp samt totalt. Redovisningför de tre undersökningsåren I 996 (sep-
95 - aug-96), 1997 (sep-96 - aug-97) och 1998 (sep-97 - aug-98).
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0 Intresset för trañksäkerhetsfrågor tycks ha ökat bland äldre Blekingebor och

möjligen också något bland yngre Blekingebor (här gruppen 16-24 år) - se

ñgur 9.

Påstående: Mitt intresse för trafiksäkerhetsfrågor har ökat den sista tiden
% som svarat enligt alternativen "instämmer helt eller i stora drag"
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Figur 9
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Fråga 2 iSÄKEREKEN- enkäten, det andra påståendet. Indelning
på åldersgrupp samt totalt. Redovisningför de tre undersökningsåren 1996 (sep-
95 - aug-96), 1997 (sep-96 - aug-97) och 1998 (sep-97 - aug-98).
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0 Ingen ytterligare förändring till det bättre tycks ha skett då det gäller trañkan-

ternas hänsyn till varandra i trafiken. Man kan dock konstatera att det förelig-

ger skillnader mellan äldersgruppema i bedömningen av den hänsyn som trafl-

kanterna visar. Fler äldre trafikanter tycker att det Visas mer hänsyn i trafiken

nu än tidigare jämfört med andelen yngre personer som gör samma bedömning

- se ñgur 10.

Påstâende: Jag tycker trafikanterna i allmänhet visar större hänsyn i trafiken nu än tidigare

% som svarat enligt alternativen "Instämmer helt eller i stora drag"
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Fråga 2 i SÄKEREKEN-enkäten, det tredje påståendet. Indelning
på åldersgrupp samt totalt. Redovisningför de tre undersökningsåren 1996 (sep-
95 - aug-96), 1997 (sep-96 - aug-97) och 1998 (sep-97 - aug-98).
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0 Något farre Blekingebor uttrycker uppfattningen att bilarna sällan stannar när
han eller hon skall Över gatan. De äldre Blekingeborna tycks dock inte vara av

samma uppfattning. Äldre tycker att bilarna stannar lika sällan som tidigare se

figur 11.

Påstående: Bilarna stannar sällan när jag skall över gatan
% som svarat enligt alternativen "Instämmer helt eller i stora drag"
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16-24år 25-44 år 45-64 år 65-84 år Totalt

Figur 11 Fråga 2 i SÄKEREKEN-enkäten, det fjärde påståendet. Indelning
på åldersgrupp samt totalt. Redovisningför de tre undersökningsåren 1996 (sep-
95 - aug-96), 1997 (sep-96 - aug-97) och 1998 (sep-97 - aug-98).
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0 Någon förändring i uppfattningen att det är viktigare att följa trafikrytmen än

gällande hastighetsgränser har knappast skett. Bland åldersgrupperna särskiljer

sig gruppen äldre. I den gruppen tycker en knapp tredjedel av det är viktigare

att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna. Det är en betydligt lägre andel än

bland övriga åldersgrupper där nästanhälften tycker att det är viktigare att följa

trafikrytmen än hastighetsgränserna se ñgur 12.

Påstående: Det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna

% som svarat enligt alternativen "Instämmer helt eller i stora drag"
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Figur 12 Fråga 2 i SÄKEREKEN-enkäten, det femte påståendet. Indelning
på åldersgrupp samt totalt. Redovisningför de tre undersökningsåren 1996 (sep-
95 - aug-96), 1997 (sep-96 _ aug-97) och 1998 (sep-97 - aug-98).
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0 75% av de svarande tycker att bilen skall vara förberedd för bilbarnstol. Högst

är andelen i föräldraåldersgruppen 25 -44 får och lägst inom gruppen äldre

(65-84 år). Man dock konstatera är att det skett en Ökning av andelen inom

gruppen äldre som instämmer i påståendet att bilen skall vara förberedd för

bilbarnstol se figur 13.

Påstående: Bilen skall vara förberedd för bilbarnstol
% som svarat enligt alternativen "Instämmer helt eller i stora drag"

84% 85% 83%
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52%
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o _ ° 65 - 84 år Totalt16-24år 25-44ar 45 64ar

Figur 13 Fråga 2 1' SÄKEREKEN-enkäten, det sjätte påståendet. Indelning
på åldersgrupp samt totalt. Redovisningför de tre undersökningsåren 1996 (sep-
95 - aug-96), 1997 (sep-96 - aug-97) och 1998 (sep-97 - aug-98).

Figurerna 14 till 18 visar andelen som svarande i länets kommuner som svarat

att de instämmer helt eller i stora drag i påståendena i fråga 2.

0 Andelen som instämde helt eller i stora drag i påståendet att politikers och

beslutfattares vilja att satsa på trafiksäkerhet har ökat den sista tiden visade

Ökning för länet totalt Ökning återfinns mer eller mindre uttalat i länets samt-

liga fem kommuner.

0 Andelen som instämde helt eller i stora drag i påståendet att mitt intresse för

trañksäkerhetsfrågor har ökat den sista tiden visade viss Ökning för länet

totalt . Denna Ökning kan hänföras till Karlshamns, Karlskrona och Ronneby

kommuner.

0 Ej heller kan man på kommunnivå säga att det skett någon förbättring av trafi-
kantemas hänsynstagande till varandra.

28 VTI notat 39-1999



0 Den uppfattning som uttrycktes att bilarna stannade oftare nu än tidigare för

att underlätta passage över gatan återfinns i första hand i Karlshamns, Karls-

krona och Ronneby kommuner.

0 Även på kommunnivå föreligger en relativ stabil uppfattning om hur Viktigt

det är att följa trañkrytmen och hastighetsgränserna

0 Även bland kommunerna föreligger en god samstämmighet då det gäller

bedömningen att bilen skall vara förberedd för bilbarnstol.

Fråga 2. Karlshamns kommun

Procent som svarat på påståendena enligt alternativen "Instämmer helt eller i stora drag"
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Figur 14 Fråga 2 i SÅKEREKEN-enka'ten. Karlshamns kommun. Redovis-
ningför de tre undersökningsåren 1996 (sep-95 - aug-96), 1997 (sep-96 - aug-
97) och 1998 (sep-97 - aug-98).
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Fråga 2. Karlskrona kommun

Procent som svarat på påståendena enligt alternativen "Instämmer helt eller i stora drag"

"Bilen skall vara förberedd

för bilbarnstol"

73% 77% 76%

                      

"Bilarna stannar sällan närja

skall gå över gatan

"Mitt intresse för trafiksäkerhets- pa overgangsaaue" "Det är riktlgare att föll? "ank-
frågor har ökat den senaste" tiden" 46% 47% rytmen an hastighetsgranserna"

43% F- _ 44% 44%
41% 40% 41°/o

"Politikers och beslutfattares i_- _ 38%
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28% 29%; 28% "Jag tycker att trafikanterna I

allmänhet visar större hänsyn

I trafiken nu än tidigare"

19% 19%

13%
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Figur 15 Fråga 2 i SÅKEREKEN- enkäten. Karlskrona kommun. Redovis-
ningför de tre undersökningsåren 1996 (sep-95 - aug-96), 1997 (sep-96 - aug-
97) och 1998 (sep-97 - aug-98).

Fråga 2. Olofströms kommun
Procent som svarat på påståendena enligt alternativen "instämmer helt eller i stora drag"

"Bilen skall vara förberedd

för bilbarnstol"

76%

  72% 71%
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Figur 16 Fråga 2 i SÅKEREKEN-enka'ten. Olofströms kommun. Redovisning
för de tre undersökningsåren 1996 (sep-95 - aug-96), 1997 (sep-96 - aug-97) och
1998 (sep-97 - aug-98).
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Fråga 2. Ronneby kommun
Procent som svarat på påståendena enligt alternativen "Instämmer helt eller i stora drag
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Figur 17 Fråga 2 i SÄKEREKEN-enkäten. Ronneby kommun. Redovisning
för de tre undersökningsåren 1996 (sep-95 - aug-96), 1997 (sep-96 - aug-97) och
1998 (sep-97 - aug-98).

Fråga 2. Sölvesborgs kommun

Procent som svarat på påståendena enligt alternativen "Instämmer helt eller i stora drag"

"Bilen skall vara

förberedd

 

70°/ 72% 73%
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Figur 18 4 Fråga 2 i SÄKEREKEN-enkäten. Sölvesborgs kommun. Redovis-
ningför de tre undersökningsåren 1996 (sep-95 - aug-96), 1997 (sep-96 - aug-
97) och 1998 (sep-97 - aug-98).
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4.3 Fråga nr 3: Är Du själv engagerad i trafiksäkerhets-
arbetet i Din kommun?

0 Andelen och antalet Blekingebor som engagerar sig i trafikarbetet fortsätter att

Öka. Andelen som på något sätt engagerat sig har Ökat från 8,1% det första

undersökningsåret till 10,7% det tredje undersökningsåret - se figur 19. Det
innebär en ökning med 1/3 av den engagerade skaran, från cirka 12 000 till

cirka 16 000 personer. Det innebär också ett tillskott av 3-4 trafiksäkerhets-

engagerade Blekingebor per dag under SÄKEREKENs tre första år, låtvara

att engagemanget i många fall varit av något blygsam art.

0 Av figur 19 framgår att såväl kvinnor som män Ökat sitt engagemang i trafik-

säkerhetsarbetet. Det gäller också ungdomar och äldre, som dock fortfarande

enligt resultatet är mindre engagerade i trafiksäkerhetsarbetet än Övriga mel-

lanliggande åldersgrupper se figur 20.

0 Den aktivaste delen av den trafiksäkerhetsengagerade skaran, de som angett

att de varit mycket ofta engagerade i trafiksäkerhetsarbetet, visar också en

viss ökning - se figur 19. Denna Ökning faller på gruppen män och på ung-

domsgruppen 16-24 år och äldregruppen 65-84 år, se figur 20.

0 Av figur 21 framgår att engagemanget i trafiksäkerhetsarbetet också Ökat i de
fem kommunerna Även det höggradiga engagemanget visar en viss Ökning,

dock inte lika entydigt i samtliga kommuner.

Fråga3. Är Du själv engagerad i trafiksäkerhetsarbetet i Din kommun?
Procent som angivit att de varit engagerade. Indelning efter aktivitetsgrad

ElSäIIan (inkl. mycket sällan)

                              

         

  

       

EIOfta 12,0%

ElMycket ofta

10,7%

9,9%
94% 9 2°/

11.9% ' ° 5,4%

8,1% 43% 2,9%
2,0% 73% 2,3%

2,1% 7.101. 1,0% 33%

1,6%

3

, D 1 2,9% 3,0%

2,5% 2,2% 2,7% 2,6% 2,3% 2,5% _ 14% 2,2% 2,3%

1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998

Totalt Kvinnor Män

Figur 19 Fråga 3 i SÄKEREKEN-enkäten. Totalt och för män och kvinnor.
Redovisningför detre undersökningsårcn 1996 (sep-95 - aug-96), 1997 (sep-96 -
aug-97) och 1998 (sep-97 - aug-98).
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Fråga3. Är Du själv engagerad i trafiksäkerhetsarbetet i Din kommun?
Procent som angivit att de varit engagerade. Indelning efter aktivitetsgrad
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16-24âr 25-44år 45-64ar 65-84âr

Figur 20 Fråga 3 i SÄKEREKEN-enkäten. Indelningpå åldersgrupp. Redo-
visning för undersökningsåren 1996 (sep-95 - aug-96), 1997 (sep-96 - aug-97)
och 1998 (sep-97 - aug-98).

Fråga3. Är Du själv engagerad i trafiksäkerhetsarbetet i Din kommun?
Procent som angivit att de varit engagerade. indelning efter aktivitetsgrad

EI Sällan (inkl. mycket sällan)

 

 

     

 

   

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

ElOfta

D MYCKGI ofta 12,1% :EL-3%
r...

10,4%
_ 8 10,0%

M M - 9,5%
85% 8,9% 1,3% 5,7% 8,8% 1,3% 6,0%

% 38°/ _- _ 8,3%

240/ , o 2,0% _ '_ 7,8%
5 o 1

2,7% ._ 3,3% 243% 4,3% 1,3% 6,7%
4,6% * _, _

_- 1 1 48°/ 2'1%62% i ° _1 2,70

4,0% 40% 4,9% 3,9% /° _" 33% F_
36% --- 4,6% 25%- , 3,6% '

3 '- 2,9% __ 2,4%

3-9 '_" 3,6% _ 28% i 31
0 , '

2.1% 24* 25% 2,2% mi] 2,0% *2.0 1,9% 1,8 2,1%
__ _ __ __-1 _ u-.l _ _J __-l

1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998

Karlshamn Karlskrona O|of$tröm Ronneby Sölvesborg

Figur 21 Fråga 3 i SÅKEREKEN-enkäten. Indelning på kommun. Redovis-
ningför undersökningsåren 1996 (sep-95 - aug-96), 1997 (sep-96 - aug-97) och
1998 (sep-97 - aug-98).
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0 Som framgår av figur 22 är det i första hand som förälder och genom arbetet

som Blekingeborna engagerar sig i trafiksäkerhetsarbetet. Någon trendmässig

förändring i fördelningen på svarsalternativen kan inte sägas ha skett. Kvinnor

anger i större utsträckning att man engagerar sig i trafiksäkerhetsarbetet som

förälder. Män engagerar sig också i hög grad i trafiksäkerhetsarbetet som för-

älder, utöver detta också genom arbetet eller genom någon organisation eller

förening. Äldre engagerar sig i trafiksäkerhetsarbetet som boende eller genom

någon organisation eller förening. Yngre anger sitt engagemang genom skolan

eller arbetet och som boende. Övriga grupper, medelåldersgruppema, engage-

rar sig i huvudsak genom arbetet eller som förälder - se figur 23.

Fråga3. Är Du själv engagerad i trafiksäkerhetsarbetet i Din kommun?
Aktivitetsgrad "Mycket ofta" och "Ofta". Indelning på "aktivitetskanal"

mAnnat

EiISom boende

DSom förälder

 

  

5% 11% EIGenom organisation
18% eller förening

          

EIGenom skolan

  

18% 10%
13%

      

0

15% 8b 9% 12%
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14% EIGenom mitt arbete

' 3 27% i 26% -

2a* 20% 21% 23% 21% 24* 19,6 21% 1 23%
16% V ,

1996 1997 1998 1996_ 98 1996 1997 1998 1996_ 98 1996 1997 1998 1996_ 98

Kvinnor Män Totalt

Figur 22 Fråga 3 i SÄKEREKEN-enkäten. Sättetför engagemanget z' tra-
fiksäkerhetsarbetet Indelningpa° män/kvinnor samt totalt. Redovisningför de tre
undersökningsåren 1996 (sep-95 - aug-96), 1997 (sep-96 - aug-97) och 1998
(sep-97 - aug-98).
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Fråga3. Är Du själv engagerad i trafiksäkerhetsarbetet i Din kommun?
Aktivitetsgrad "Mycket ofta" och "Ofta". Indelning på "aktivitetskanal"
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Figur 23 Fråga 3 i SÄKEREKEN-enkäten. Sättet för engagemanget i tra-
fiksäkerhetsarbetet . Indelning på åldersgrupp. Redovisningför de tre undersök-
ningsåren 1996 (sep-95 - aug-96), 1997 (sep-96 - aug-97) och 1998 (sep-97 -
aug-98).
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0 Som framgår av figur 24 överensstämmer fördelningen på svarsalternativen

ganska väl mellan kommunerna. Man kan dock konstatera att en något större

andel av desvarande i Karlskrona kommun angett att de engagerat sig i trafik-

säkerhetsarbetet som förälder och att en någon större andel av de svarande i

Sölvesborgs kommun angett att de engagerat sig i traflksåkerhetsarbetet

genom sitt arbete.

Fråga3. Är Du själv engagerad i trafiksäkerhetsarbetet i Din kommun?
Aktivitetsgrad "Mycket ofta" och "Ofta". Indelning på "aktivitetskanal"

ElAnnat

EI Som boende

El Som förälder

D Genom organisation
eller förening
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31%? 33* am 30,5:
24% l \ V 26%' : j 7
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Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg

Figur 24 Fråga 3 i SÄKEREKEN-enka'ten. Sättet för engagemanget i tra-
fiksäkerheisarbeiei . Indelning på kommun. Redovisning för de tre undersök-
ningsåren 1996 (sep-95 - aug-96), 1997 (sep-96 - aug-97) och 1998 (sep-97 -
aug-98).
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4.4 Fråga 4: Ungefär hur ofta brukar Du möta en polis-
billMC-polis, när Du är ute och åker bil?

0 Sannolikheten att möta polisen då man är ute och reser fortsätter att minska.

Den uppfattningen ger Blekingebon uttryck för i SÄKEREKEN-enkäten.
Under det första undersökningsåret 1996 tyckte man sig se polisen vid i

genomsnitt var 9 resa. År 1997 hade denna siffra Ökat till 11 och år 1998 till

12, se ñgur 25. Såväl män som kvinnor liksom de olika åldersgruppema

tycker sig ha sett polisen mindre ofta i trafiken. Man kan samtidigt konstatera

att män tycker sig ha sett polisen något oftare än kvinnor se figur 26. Den

äldsta åldersgruppen 65-84 år tycker sig ha sett polisen mindre ofta än Övriga

åldersgrupper.

0 Även inom respektive kommun tycker man sig ha sett polisen mindre ofta.

Sannolikheten att möta polisen är betydligt mindre i de två minsta kommu-

nerna jämfört med den största kommunen Karlskrona - se tabell 27.

Fråga 4. Ungefär hur ofta brukar Du möten en polisbil/MC-polis, när Du är ute och åker bil?

Medianantal resor för olika åldersgrupper.
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16 - 24 år 25 - 44 år 45 - 64 år 65 - 84 år Totalt

Figur 25 Fråga 4 i SÄKEREKEN-enkäten. Medelantal resor (median) mel-
lan det att man möter en polisbil/Mc-polis. Indelningpå åldersgrupp samt totalt.
Redovisningför de tre undersökningsåren 1996 (sep-95 - aug-96), 1997 (sep-96 -
aug-97) och 1998 (sep-97 - aug-98).
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Fråga 4. Ungefär hur ofta brukar Du möta en polisbil/MC-polis, när Du är ute och åker bil?

Medianantal resor för kvinnor och män

13

  

11

 

10

            

     

 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Mån

1 996 1 997 1998

Figur 26 Fråga 4 i SÅKEREKEN-enkäten. Medelantal resor (median) mel-
lan det att man möter en polisbil/Mc-polis. Indelningpå mänoch kvinnor. Redo-
visningför de tre undersökningsåren 1996 (sep-95 - aug-96), 1997 (sep-96 - aug-
97) och 1998 (sep-97 - aug-98).

Tabell 27 Fråga 4 i SÄKEREKEN-enkåten. Medelantal resor (median) mel-
lan det att man möter en polisbil/Mc-polis. Indelningpå kommun.

 

    

   

Ãrl År 2 År 3 År1-3
Sep-95- Sep-96- Sep-97-

aug-96 aug-97 aug-98

Karlshamn 9 12 1 1 1 1

Karlskrona 7 9 10 9

Olofström 18 30 26 25

Ronneby 9 1 1 14 1 1

Sölvesborg 9 19 16 15

Blekinge 9 11 12 10
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4.5 Fråga 5: Antag att Du skall köpa bil, hur viktiga är
följande egenskaper?

0 Högst prioritet gav man åt säkerhet och tillförlitlighet vid köp av bil. Nästan

75% ansåg att dessa egenskaper var mycket viktiga - se figur 26. Både män

och kvinnor prioriterade säkerhet och tillförlitlighet- se figur 27. Detta gällde

också för de olika åldersgruppema. Kvinnor gav dessutom en viss prioritet åt

egenskaper som att den nya bilen skall var praktisk och miljövänlig. Yngre

män gav också prioritet åt egenskaper som goda prestanda och tilltalande

utseende.

0 God överensstämmelse gällde också mellan länets fem kommuner i bedöm-

ningen av de olika egenskapemas betydelse - se figur 28.

80-

Fråga 5. Antag att Du skall köpa bil, hur viktiga är följande egenskaper?

Procent som angivit alternativet "Mycket viktigt"
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Fråga 5 i SÄKEREKEN-enkäten. Redovisningför de tre undersök-
ningsåren 1996 (sep-95 - aug-96), 1997 (sep-96 - aug-97) och 1998 (sep-97 -
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Fråga 5. Antag att Du skall köpa bil, hur viktiga är följandeegenskaper?

Procent som angivit alternativet "Mycket viktigt". Indelning på åldersgrupp och kön
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Figur 28 Fråga 5 i SÄKEREKEN-enkäten. Indelning på åldersgrupp och
kön. Redovisning för de tre undersökningsåren 1996 (sep-95 - aug-96), 1997
(sep-96 - aug-97) och 1998 (sep-97 - aug-98).

Fråga 5. Antag att Du skall köpa bil, hur viktiga är följande egenskaper?

Procent som angivit alternativet "Mycket viktigt". Indelning på kommun
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Komfort Prestanda Ekonomi Utseende Tillförlitlighet Säkerhet Praktisk Miljövänl. Nyårsm.

Figur 29 Fråga 5 i SÄKEREKEN-enkäten. Indelning på kommun. Redovis-
ningför de tre undersökningsåren sammantagna (sep-95 - aug-98).
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Bilaga 1
Sid 1 (2)

.  _ Säkereken-enkäten

 

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta.

Det är viktigt att Du tänker efter och försöker svara med de alternativ

som bäst stämmer med vad D_u anser eller hur _D_u_ brukar göra.

Hur stort hälsoproblem anser Du följande är:

  

Mycket Ganska Stort Ganska Mycket Vet ej / kan inte

stort stort litet litet ta ställning

Rökning Cl Cl Cl Cl CI Cl

Alkohol Cl Cl Cl Cl Cl Cl

Trafikbuller Cl Cl El Cl Cl Cl

Trafikskador Cl Cl Cl Cl C] C]

Luftföroreningar E] E] CI Cl El Cl

Arbetsskador Cl Cl D E] Cl C]

Idrottsskador Cl Cl El C] E] E]

 

Här nedan följer några påståenden. Vi ber Dig för vart och ett av dessa
markera med ett kryss om Du instämmer eller inte.

  

Instämmer Instämmer i Ganska Mycket Tar helt Kan inte

helt stora drag tveksam I tveksam avstånd ta ställning

Politikers och beslutsfattares Cl El El Cl Cl Cl

vilja att satsa på trafiksäkerhet

har ökat den sista tiden

Mitt intresse för trafiksäkerhets- Cl Cl C] C] El El

frågor har ökat den senaste tiden

Jag tycker att trafikanterna i El El El Cl El D

allmänhet visar större hänsyn

i trafiken nu än tidigare

Bilarna stannar sällan när jag C] C] C] Cl El Cl

skall gå över gatan

på övergångsställe

Det är viktigare att följa traflk- D Cl Cl El Cl E]

rytmen än hastighetsgränserna

Bilen skall vara förberedd El L'Il Cl El Cl Cl

för bilbarnstol
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Bilaga 2
Sid 2 (2)

Är Du själv engagerad i trafiksäkerhetsarbetet i Din kommun?

CI Ja E] Nej

  

Om Ja: Mät/;et Ofta Sällan

Genom mitt arbete CJ CI U U

Genom skolan E] C] C] C]

Genom organisation CI CI C] D

eller förening

Som förälder C] C] D U

Som boende C] El U U

Annat, V. g. ange nedan C] C] C] C]

- - - . . a q . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o n - a - a v - u a o a .

 

Ungefär hur ofta brukar Du möta en polisbil/MC-polis, när Du är ute och åker bil?

 

Varje resa

Varannan resa

Var 3:e resa

Var 4-52e resa

Var 6-lO:e resa

Var l 1-19:e resa

Var 20-492e resa

Var 50-100:e resa

Mer sällan D
D
D
D
D
D
D
D
D

Antag att Du ska köpa en bil, hur viktiga/oviktiga är följande egenskaper?

  

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls Vet ej /kan inte

viktigt viktigt viktigt viktigt ta ställning

Komfort C] C] C] CI Cl

Prestanda CI CI CI C] E]

Ekonomi C] C] D Cl El

Utseende CI CI D B C]

Tillförlitlighet EI CI C] E] E]

Säkerhet , Cl C] D EI Cl

Att bilen är praktisk C] D D E] CI

Miljövänlighet Cl C] C] C] Cl

Att det är en ny D E] E] C] C]
årsmodell

Lägg den besvarade enkäten i det portofria svarskuvertet

.tillsammans med resvaneenkäten och posta!
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Bilaga 2
Sid 1 (4)

 

* Resvanor i Blekinge

Resoma eller förflyttningarna skall ha skett i trafikmiljö dvs. på väg- och gatunåtet.

I detta ingår också vägar/banor för gående, cyklister och mopedister samt trottoarer, gågator

och torg och liknande allmänna platser.

Måtdygnet år dygnetföre den dag DLian detta brev i Din hand. Det börjar klockan 06.00 på

morgonen och sträcker sig till klockan 06.00 morgonen därpå.

Fick Du detta brev i Din hand exempelvis en torsdag så är de 24 timmarna från onsdag morgon

kl. 06.00 till torsdag morgon kl. 06.00 mätdygn.

När Du besvarat frågorna lägger Du svarsformulåret i det portofria svarskuvertet

och postar det.

   

Vilket datum var detdå mätdygnet började?

 

Vilken veckodag var det då mätdygnet började? Ange med X.

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

Cl U Cl Cl Cl CI Cl

Gjorde Du några resor eller förflyttningar under mätdygnet? (sätt kryss)

Cl JA Cl NEJ

OMDU SPZRADE NEJskall Du inte svara påflerfrågon Sänd ändå tillbaka svarsformulåret

i det portofria svarskuvertet/

OM DU SWRADE JA besvara då frågorna i de tabeller påföljande sidor som gäller defärdsätt

Du använde under mätdygnet. Det är viktigt att de stråckor Du gått i trafzkmiljö också kommer med

i tabellen. Det kan vara lätt att glömma bort sådana.

Tabell A gäller om Du gick

Tabell B gäller om Du cyklade

Tabell C gäller om Du åkte moped eller motorcykel

Tabell D gäller om Du var bilförare (personbil, taxi, buss, lastbil eller spårbundet fordon)

Tabell E gäller om Du åkte som passagerare i personbil, taxi, buss, lastbil

eller spårbundet fordon

Först ber vi Dig också besvara följande fråga som gäller olyckshändelse i trafiken

HAR DU RÅKAT UT FÖR NÅGON OLYCKSHÄNDELSE | TRAFIKEN SENASTE MÅNADEN? D NEJ [j JA

OM JA, ANGE NEDAN VAD som HÄNT.

        

Ramlat, halkat Påkörd av eller Krock med Krock med
eller sammanstött fast föremål annat

kört omkull med fordon eller avköming fordon

Som gående ? Som förare av bil ?

Som cyklist ? Som passagerare ?

Som mopedist ? Som motorcyklist ?
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Bilaga 2
Sid 2 (4)

FYLL l TABELLEN OM DU GICK UNDER MÄTDYGNET

 

 

     

             

Ange antal meter för varje tidsperiod Du gick
A 24 24

18 06

06-12 12-18 18-24 24-06

Hur långt gick Du? (här ingår även att förflytta sig

med rollator, rullstol (el- eller handdriven), rullskridskor

(inlines), att dra barnvagn etc.) m m m m

Använde Du rollator eller rullstol? Ange sträckan m m m m

Åkte Du rullskridskor (inlines etc.)? Ange sträckan m m m m

HUR LÅNG STRÄCKA GICK DU UPPSKATTNINGSVIS:

| tätort? m m m m

På gångbana/gångväg utanför tätort? m m m m

På landsväg utanför tätort? m m m m

        

Ange antalet passager för varje tidpunkt Du gick

 

06-12 12-18 18-24 24-06

   

Hur många gånger korsade Du väg/gata med biltrafik?
(här ingår också passage genom gängtunnel eller på gängbro)

       

HUR MÅNGA AV PASSAGERNA SKEDDE UPPSKATI'NINGSVIS:

 

BPå markerat övergångsställe?

 

varav signalreglerat?

 

Genom gängtunnel eller på gångbro?

 

      

Över väg/gata med hastighetsgräns 30 km/tim?

  

GICK DU I SKYMNING ELLER MÖRKER? BESVARAI SÅ FALL FÖLJANDE FRÅGOR:

 

Ange antalet meter för varje tidpunkt Du gick i skymning/gryning eller mörker

06-12 12-18 18-24 24-06

 

 

 

Hur lång sträcka gick Du i skymning/gryning eller mörker? m m m rn

 

Använde Du då fotgängarreflex (reflexmärke eller fastsytt
reflekterande material) eller lampa? Ange med.JA eller NEJ

      

Fanns tänd väg-Igatubelysning? Ange med JA eller NEJ
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Bilaga 2
Sid 3 (4)

FYLL I TABELLEN OM DU CYKLADE UNDER MÄTDYGNET

 

  

             

1 Ange antal kilometel för varje tidsperiod Du cyklade

B Ö 24
18 06

06-12 12-18 18-24 24-06

Hur långt cyklade Du? km km km km

HUR LÅNG STRÄCKA CYKLADE DU UPPSKATTNINGSVIS PÅ:

Cykelbanalcykelväg i tätort? km km km km

Gata/väg i tätort? km km km km

varav på gata/väg med hastighetsgräns 30 km/tim? km km km km

Cykelbana/cykelväg utanför tätort? km km km km

LandSVäg? km km km km

        

Ange antalet passager för varje tidpunkt Du cyklade

06-12 12-18 18-24 24-06

  

 

 

Hur många gånger korsade Du väg/gata med biltrafik?
(gäller också passage genom gång-/cykeltunnel eller på bro)

    

   

HUR MÅNGA AV PASSAGERNA SKEDDE UPPSKATTNINGSVIS:

 

På markerad cykelöverfart?

  

varav signalreglerad?ä

 

o_/JO'\_ Genom rondell.

 

Genom gång-/cykeltunnel eller på

gång-Icykelbro?

 

  

  

   

 

 

Ange med JA eller NEJ för varje tidsperiod Du cyklade

06-12 12-18 18-24 24-06

 

 

Använde Du cykelhjälm?

 

Var cykeln försedd med reflex både fram och bak?

  

 

  

 

Var cykeln försedd med sidoreflex t.ex. på hjulen?

  
CYKLADE DU l SKYMNING/GRYNING ELLER MÖRKER? BESVARAI SÅ FALL FÖLJANDE FRÅGOR

 

Ange antalet kilometer respektive svarsalternativen JA eller NEJ för varje tidsperiod Du cyklade

 

06-12 12-18 18-24 24-06

 

Hur lång sträcka cyklade Du i skymning/gryning eller mörker? km km km km

 

Hade Du då tänd cykelbelysning? Ange med JA eller NEJ

 

Fanns tänd väg-lgatubelysning? Ange med JA eller NEJ 

    

  nn-l-AJ- nn annn



Bilaga 2
Sid 4(4)

FYLL l AKTUELLA ALTERNATIV OM DU AKTE MOPED ELLER MOTORCYKEL UNDER MÄTDYGNET

    

Hurlån sträcka åkte Du u skattnin s ' :
Ange med Ange hur Under hur 9 pp 9 ms på

F om Du var många kilo- lång sträcka Cykel- och Gata eller Cykel- och Landsväg?
förare och med meter Du åkte använde mopedväg väg i mopedväg

P om Du var under Du hjälm? i tätort tätort? utanför tätort?

passagerare mätdygnet

km km km km km km

km km km km

km km km km

      

 

    

FYLL l AKTUELLA ALTERNATIV OM DU VAR FÖRARE AV PERSONBIL, LASTBIL ELLER BUSS UNDER MÄTDYGNET

 

Ange körd Ange total Ange med X Ange med X Uppskatta Ange med X
D sträcka under sträcka med om det fanns om Du under hur lång tid om det fanns

mätdygnet bilbälte krockkudde resan hade Du använde överenskom-
;m påtaget på förarplats tillgång till mobiltelefon melse om

mobiltelefon under färd Transportsäk-
ring (se fotnot')

 

Personbil ägd av privatperson
(ej taxi) km km min

 

Personbil (ej taxi) ägd av företag

          

eller annan juridisk person km km min

Taxi km km min

Buss (fler än 8 passagerarplatser) km ' km min

Lätt lastbil (här ingår vans) km km min

Tung lastbil utan släp km km min

Tung lastbil med släp km km min

    

* En åtgärd i miljö- och trafiksäkerhetsarbetet är att kvalitetssäkra transporterna genom exempelvis särskild överenskommelse mellan
upphandlare och utförare av transporter om hur transporten skall utföras på ett trafiksäkerhets- och miljömässigt tillfredsställande sätt.

FYLL I AKTUELLA ALTERNATIV OM DU AKTE SOM PASSAGERARE I BIL, BUSS/SPÅRVAGN, TÃG UNDER MÄTDYGNET

  

  

        

            

Ange åkt Ange total Ange ákt
E sträcka under sträcka med E sträcka under

mätdygnet bilbälte påtaget mätdygnet

Personbil framsätespassagerare Flämåg km
äller ej taxi

(g ) km km Länstäg/pendeltäg km
Personbil baksätespassagerare
(gäller ej taxi) km km Tunnelbana km

Taxi km km Spårvagn km

Buss i tätortslinje km km

Buss i landsbygdslinje inom länet km km

Långlinjebuss över Iänsgränsen
inklusive hyrd buss km km

Lätt lastbil (här ingår vans) km km

Tung lastbil km km
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