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Sammanfattning

Bältespåminnare som avser endast förarsätet ger, när det gäller att minska

antalet dödade i trafiken, den största ekonomiska nyttan jämfört med att

bältespåminnare finns även för framsätespassagerare resp. baksätes-

passagerarna. En bältespåminnare som innebär ljus- och ljudsignal så länge

som föraren inte använder bälte är sannolikt den bästa lösningen. Ett

obligatorium skulle minska antalet dödsfall med ca 24 personer per år och

miljon personbilar som åtgärdas. Detta till en kostnad på ungefär

4,9 miljoner kronor per inbesparat dödsfall.

Bältespåminnare som efter en stund upphör att påminna föraren har mindre

trafiksäkerhetseffekt. Bältespåminnare som påminner föraren enbart vid högre

hastigheter eller vid kraftiga accelerationer med varierande grad av ljus- och/eller

ljudeffekt kräver en fordonsdator, vilket innebär att den blir något dyrare men

med hög trafiksäkerhetseffekt. Även en till förarsätet kopplad interlock-funktion,

avsedd att förhindra start av bilen om bältet inte används hör till de effektiva
åtgärderna.

Dessa konstateranden har gjorts mot bakgrunden att VTI på uppdrag av

Bilprovningen undersökt sambandet mellan kostnaden och trafiksäkerhetseffekten

för att i anslutning till kontrollbesiktningen utrusta bilparken med bältes-

påminnare. Monteringskostnaden skulle subventioneras på något sätt. Den

befintliga bilparken kan då i samband med kontrollbesiktningen, vilket sker minst

en gång under en fyraårsperiod, få en bältespåminnare monterad i priset för själva

besiktningen. Samtidigt förutsätts att bältespåminnare införs i nya bilar inom två
ar.

Därmed skulle hela bilparken kunna vara försedd med bältespåminnare,

åtminstone på förarplatsen när en eventuell lag träder i kraft. Givetvis bör även

passagerarsätena förses med bältespåminnare i nyproduktion. Det kan tyckas

cyniskt att bältespåminnare i äldre bilar inte skulle gälla passagerarsätena. Ofta är

förarens användning av bilbälte avgörande för om passagerarna använder bälte.

Förarens användning av bilbälte är därmed en tämligen bra bältespåminnare .

Omvänt innebär förekomst av passagerare en typ av bältespåminnare .

Idag finns nästan 3 miljoner personbilar helt utan någon form av bältes-

påminnare. Det innebär att drygt en miljon bilar redan har utrustningen i någon

form. Kostnaden att förse hela bilparken med bältespåminnare torde uppgå till 1,5

till 2 miljarder kronor, dvs. storleksordningen 500 miljoner per år under en
fyraårsperiod om kostnaden är 500-700 kronor per bil.

Trafiksäkerhetsbakgrunden är att närmare 400 bilister (vanligen i personbil)

omkommer årligen i trafiken, varav minst ett 100-tal avlider i hög grad beroende

på att de inte använt bilbältet. Effekten av bilbälte på antalet dödade har

uppskattats till i genomsnitt ca. 75% dvs. tre av fyra dödade bilister som inte

använt bilbältet skulle räddats till livet. För enbart förare är effekten större än för
passagerare.
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Summary
Seat belt reminder for the driver seat in order to decrease the number of

killed in traffic results in the largest economic benefit for the society

compared with seat belt reminders for all seats. A seat belt reminder based

on light and noise as long as the driver is not using the seat belt is probably

the best solution. A mandatory use will reduce the number of killed car

occupants with 24 persons a year if an additional number of one million cars

were equipped. The cost to avoid a fatality will be about SEK 4.9 million.

A seat belt reminder, which after a while stops to remind the driver, has less

safety effect. Seat belt reminders, which just remind the driver at higher speeds or

at high accelerations with varying light or noise signals need a vehicle computer.

This solution is more expensive but has a big safety effect. Even a seat belt

interlock function, where the car is not possible to start is an effective solution.

These conclusions have been made as a result of an investigation on behalf of

Bilprovningen (Swedish Vehicle Inspection Company) by VTI there the

mandatory vehicle inspection meant the possibility to equip the car with some

kind of seat belt reminder. The existing car fleet can in relation to the car

inspection, which happens at least once in four years, have a reminder installed in

the car included in the inspection fee. At the same time new cars are mandatory

equipped.

The whole car fleet will then be equipped with seat belt reminders at least at

the position of the driver when a law may be introduced. In new cars also the

passenger seats will of course be equipped with seat belt reminders. It can be

regarded as cynical that reminders is of little value for elderly cars in passenger

seats. On the other side the use of seat belt of the driver is a good reminder . The

existence of a passenger in the car has also the same effect on the driver.

Today there are almost 3 million passenger cars without any kind of seat belt

reminder. That means that more than a million cars already are equipped with a

seat belt reminder. The cost to equip the car fleet is about SEK 1.5-2.0 billion,

about SEK 500 million a year during a four year period if the cost per car is about

SEK 500-700.

The background is that near 400 car occupants (usually in passenger cars) are

killed annually, of whom at least 100 persons are killed to a high degree

depending of not using the seat belt. The effect of using the seat belt has been

estimated to 75%, 3 of 4 fatalities not using the belt can be saved. The effect is

larger for drivers than for passengers.
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1 Bakgrund
Bältespåminnare har varit en normal utrustning i svensktillverkade personbilar.

Utrustningen innebär att om någon sitter i någon av framstolarna sluts en elektrisk

krets som startar en bältespåminnare om bältet inte är inkopplat. Den i Sverige

vanligaste bältespåminnaren finns i svenska personbilar och ger i många

årsmodeller ifrån sig både ljud och ljus för att uppmärksamma föraren eller

framsätespassageraren på att han eller hon inte använder bilbältet. Under 1990-

talet har dock bältespåminnarna blivit allt mjukare (mindre aggressiva) i sin

framtoning och de som finns i nyare modeller är oftast bara en lampa som lyser ca
10 sekunder för att sedan släckas.

Att användningen av bilbälte är högre i bilar med bältespåminnare än i bilar

utan bältespåminnare är bristfälligt belyst. I undersökningar där man frågat om

varför man använder bilbälte har bältespåminnare sällan nämnts eller varit ett

svarsalternativ.

Däremot har i en senare undersökning observerade icke-bältesanvändare

tillfrågats om de skulle ha använt bilbälte om det hade funnits en bältespåminnare.

Därvid instämmer 8 av 10 personer [Dahlstedt, 1999].

Från bilindustrins sida har bältespåminnaren alltid varit en aktuell åtgärd ur

trafiksäkerhetssynpunkt som tyvärr fått ge vika av försäljningsskäl som

uppenbarligen gäller en liten men betydelsefull kundkrets. Samtidigt har

konsumenterna inte efterfrågat utrustningen i tillräckligt hög grad.

Bakgrunden till det senare är givetvis att lagen kräver att bilbälte skall

användas i personbilar sedan 1975 i framsätet och sedan 1986 i baksätet. Flertalet

använder bälte. Bötesbeloppet när någon ertappas utan bälte är mycket

blygsamma 300 kronor. Det kostar t.ex. 800 kronor att åka utan vinterdäck vid

vinterväglag december-mars.
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2 Dagens situation
Under de senaste tio åren har bilbältesanvändningen planat ut till omkring 90% i

framsätet och 80% i baksätet [Lacko & Nilsson, 1988; Cedersund, 1999;

Cedersund, 2000]. Trots olika kampanjer mm. har ingen större effekt på

bältesanvändningen erhållits, samtidigt som bältespåminnarnas intensitet minskat.

Bältespåminnare och effektivare bältespåminnare har aktualiserats som ett

sätt att öka bilbältesanvändningen. Detta gäller då bilister som inte är tillräckligt

motiverade att använda bilbälte (eller glömmer) men där bilbältespåminnaren är

det som skulle få dem att använda bältet. Kärnproblemet är att få just denna grupp

att skaffa bilar med bältespåminnare eller installera en bältespåminnare i bilen.

Denna grupp förare eller passagerare är förmodligen den grupp som är minst

intresserad av utrustningen. Däremot är det givetvis lätt att få förare som normalt

alltid använder bältet att acceptera bältespåminnare. Frågan är dock om de senare

är motiverade att utrusta bilen med bältespåminnare eftersom de redan alltid

använder bilbältet.

En följd i båda fallen är att betalningsviljan att montera en bältespåminnare,

om den inte redan finns i bilen, är mycket låg. Det senare förstärks i den grupp

som normalt inte använder bältet på grund av den låga sannolikheten att polisen

ingriper och utdelar böter till den som inte använder bältet. Om 10% kör utan

bälte, dvs. drygt 500 000 förare, är sannolikheten att bli bötfälld mindre än 1 gång

på 25 år.
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3 Effekt av att använda bilbälte

3.1 Sverige
Tyvärr kan vi som bilister inte till fullo föreställa oss vilken onödigt osäker

situation vi skapar om bilbältet inte används i trafiken. Även om vi kan föreställa

oss detta anser en del att sannolikheten att bilbältet kommer till nytta är så liten att

de helt kan bortse från behovet av bilbältet. Det innebär emellertid att de som

färdas i höga hastigheter, t.eX. på motorväg, oftare använder bilbälte medan

användningen i låghastighetsmiljöer är lägre trots att bilbältet där är en 100-

procentig livräddare.

Effekten av att använda bilbältet varierar mellan personbilens olika platser.

Detsamma gäller också den genomsnittliga användningen.

Tabell 1 Skattat skadeutfall, beläggning och bältesanvändning för personbilar i

     

Sverige.

Dödade Skattadz Skattadz Skattad3 Skattad4 Andel
utan bälte1 dödsrisk- dödsrisk- beläggning använd- användare

(Procent av ökning om minskning i bilen - ning av av bilbälte

alla dödade) bilbälte inte om bilbälte personer bälte vid

Genomsnitt används används per bil optimal

per år bältes-

1997- 1998 påminnare

Förarplats 93 (36 %) 5 gånger 80 % 1,0 90 % 98 %

Framsätespassagerare 15 (26 0/0) 4 gånger 75 0/0 0,4 92 % 99 %

Baksätespassagerare 11 (43 %) 3 gånger 67 % 0,16 80 % 98 %

Summa 118 (35%) drygt 4 78 % 1,56 89,5 % 98 %

gånger

        

1) Med hjälp av olycksdata från VITS och sammanvägning av resultat i [Nilsson, 1999].

2) ur [Nilsson, 1999].

3) ur [Cedersund, 1995] och opublicerade tabeller.

4) ur [Cedersund, 1999; Cedersund, 2000].

Det absolut viktigaste är således att bilbältet på förarplatsen används. Det kan

betraktas som dubbelt så viktigt som att bilbältet i passagerarframsätet används

och 5 gånger viktigare än att bilbältet bak används när hänsyn tas till belägg-

ningen i bilar på de olika platserna. Ett ytterligare argument att använda bilbältet

som förare är om airbag finns monterad. Förekomst av airbag borde således i

högre grad än det förmodligen görs betraktas som en bältespåminnare.

Således är det viktigare med bältespåminnare för förarsätet än för andra platser

i bilen. Nyttan av bältespåminnare trafiksäkerhetsmässigt är högst när det gäller

förarsätet, men för individens beslut har detta ingen direkt betydelse.
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3.2 Danmark och Japan

I både Japan och Danmark finns i vägtrafikolycksstatistiken uppgift om

bilbältesanvändning för förare och passagerare. Även om man i Japan har en

snävare definition av dödad (endast dödsfall inom 24 timmar räknas) och danska

olycksdata har ganska stort bortfall-avseende bältesanvändningen, har data från

dessa länder använts som komplement för att skatta riskökningen av att inte

använda bilbälte [Nilsson, 1999]. Danska olycksdata avser år 1997, japanska år

1998. Det framkommer i nedanstående figur 1 att speciellt för föraren är bilbältet

en mycket viktig säkerhetsfaktor.

 

Ökad dödsrisk, som multiplikativ faktor, om bälte
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Figur 1 Ökad dädsrisk, som multiplikativ faktor, om bälte inte används.
Skattningar med data från Japan och Danmark.

Figur 1 visar främst den stora skillnaden mellan förare och passagerare. De

japanska data anger att det är 16 gånger större risk att en icke-bältad förare dödas

av en skada än en förare som använt bilbältet. När det gäller passagerarna fram är

motsvarande värde, drygt 6 gånger.

Utifrån danska data är risken att dödas drygt fyra gånger högre för skadade

förare och ca 1,5 gånger högre för skadade passagerare om bältet inte använts.
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4 Bältespåminnare
4.1 Allmänt
Varför skulle någon större grupp frivilligt utrusta sin bil med bilbältespåminnare

för att eventuellt reducera bilprovningsavgiften (230 kronor) eller erhålla en

motsvarande skatte- eller försäkringsrabatt? Det senare skulle möjligen kunna

vara fallet men då bör bältespåminnaren innebära att ingen åker utan bälte. En

monterad bältespåminnare i förarsätet kan knappast erhållas för en lägre kostnad

än 500 kr (en sj älvmonterad variant skulle möjligen vara attraktiv och billigare om

planerna på att behålla bilen länge är uppfyllda).

Att utrusta den äldre bilparken med bältespåminnare i förarplatsen är givetvis

möjligt, men betalningsviljan är mycket liten. I syfte att höja betalningsviljan kan

det lagstiftas om att fungerande bältespåminnare skall finnas i alla bilar och ingår

då i själva kontrollbesiktningen. Ett annat indirekt sätt är att bötesbeloppet

relateras till bältets livräddande effekt och att polisens övervakning i hög grad

inriktas mot bilbältesanvändning. Det senare kan indirekt verka som en

bältespåminnare eller framför allt öka motivet för bältespåminnare som standard
i nya bilar.

4.2 Olika typer av bältespåminnare
De olika typer av bältespåminnare som här behandlas är:

0 Enkel och temporär, vilket innebär att ljus- och/eller ljudsignalen upphör efter

en viss period (10-15 sekunder) även om bältet inte används

0 Enkel och kontinuerlig, ljus- och/eller ljudsignalen pågår tills bältet sätts på

Datorbaserad, vilket innebär att flera olika funktioner påminner om att bältet

ska användas.

Även två interlock-alternativ behandlas. Det ena omöjliggör hastigheter över

en viss nivå och/eller att endast den lägsta växeln kan användas. Det andra
alternativet är relaterat till bilens startfunktion.

Bältespåminnaren kan avse:

0 enbart förarplatsen

o förarplatsen och framsätespassagerare

0 alla platseribilen.

Införandet kan var frivilligt eller obligatoriskt.
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5 Effekt av bältespåminnare
En enkel men talande jämförelse är hur andelen dödade resp. andelen dödade och

svårt skadade i förhållande till alla skadade bilförare var under åren 1994-1999

- i Volvo ZOO-seriens årsmodeller 1987-1993

- i övriga personbilar av alla årsmodeller.

Tabell 2 Skadeatfall åren 1 994-]999för Volvo 200 (1987-1993) jämfört med

övriga personbilar (alla årsmodeller).

       

Andel dödade av samtliga Andel dödade och svårt skadade av

skadade bilförare samtliga skadade bilförare

Volvo 200, års-

modell 1987-1993 2,19% 17,35%

Övriga personbilar 2,63% 17,87%

 

Det är således 20% högre risk att dödas i genomsnitt i övriga personbilar än i

Volvo ZOO-serien av årsmodell 1987-1993 under åren 1994-1999. Det är 3%

högre risk att dödas eller skadas svårt men detta kan nästan helt tillföras

dödsrisken. Volvo ZOO-serien har valts för att den är utrustad med bältes-

påminnare. Det är därför logiskt att bältesanvändningen är högre än i genomsnittet

för övriga bilar. Hur mycket högre finns dock inte belyst. Observera att

ovanstående gäller betingat av att bilföraren rapporterats som skadad och säger

ingenting om skillnader i skaderisk. Det kan också ifrågasättas om Volvo 200-

serien är representativ för personbilar i allmänhet. Ovanstående analys kan dock

fördjupas, vilket dock inte varit möjligt inom projektets resurser och tidsram.

Den maximala effekten med en optimal bältespåminnare är att omkring 80% av

nuvarande obältade börjar använda bältet. Det skulle innebära en användning av i

genomsnitt 98% om alla bilar får bältespåminnare på alla platser. Om bältes-

användningen ökar i framsätet eller på förarplatsen ökar användningen även på

andra platser genom social påverkan.

Det optimala torde vara att bältespåminnaren i första hand gäller förarplatsen

och är givetvis effektivast om den ger sig till känna genom att det inte går att

starta bilen innan bältet är påsatt (interlock). Det är tveksamt om interlock kan

införas på frivillig bas och alternativet behandlas därför enbart som en

obligatorisk åtgärd. Därutöver finns alternativen som innebär att det inte går att

köra över en viss hastighet eller endast på ettans växel, samt ljus- och eller

ljudsignal som slutar när bältet har tagits på eller som upphör efter ett visst antal

sekunder även om bältet inte är påsatt.

Bältespåminnare i förarsätet (effektiva sådana) skulle kunna finnas som

standard i nybilsparken inom två år. I äldre personbilar kan en successiv

eftermontering ske.

I nedanstående tabell 3a och tabell 3b redovisas vilken skattad effekt frivilliga

respektive obligatoriska bältespåminnare av olika typ skulle få på bältes-

användning och antalet omkomna i personbil. Antalet omkomna i lastbil/buss var

genomsnittligt ca 20 per år 1997-1998, men är ej underlag i beräkningarna.
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Tabell 3a Skattad bältesanvändning och reduktion av antal dödade som effekt av
frivillig bältespåminnare (50%-igt genomslag), personbilar.

Skattad bältesanvändning (%) Skattad reduktion av ant. dödade

  

Fram- Bak- Fram- Bak-

Typ av bältespåminnare Förare säte säte Totalt Förare säte säte Totalt
Enkel -temporär-förarsäte 92 93 85 91,5 15 1 2 18

Enkel- kontinuerlig-förarsäte 93,5 94 86 92,9 26 3 2 31
Dator- förarsäte 95 95 86 94,1 37 4 2 43
Enkel - temporär-framsäte 92 94 86 91,9 15 3 2 20
Enkel- kontinuerlig-framsäte 93,5 95 88 93,3 26 4 3 33

Dator- framsäte 95 96 88 94,5 37 5 3 45
Enkel - temporär-alla platser 92 94 92 92,5 15 3 4 22
Enkel- kontinuerlig-alla platser 93,5 95 94 93,9 26 4 5 35
Dator- alla platser 95 96 95 95,3 37 5 5 47

Bilbältesanvändning 1998 90 92 80 89,5
Dödade 1997-1998 per år 257 56 25 338
Bälteseffekt på dödade 80% 75% 67% 77,4%

   

Tabell 3b Skattad bältesanvändning och reduktion av antal dödade som ejfekt av
obligatorisk bältespån-zinnare (100%-igt genomslag), personbilar.

  

Skattad bältesanvändning (%) Skattad reduktion av ant. dödade
Fram- Bak- Fram- Bak-

Typ av bältespåminnare Förare säte säte Totalt Förare säte säte Totalt
Enkel -temporär-förarsäte 95 94 89 94,1 37 3 3 43
Enkel- kontinuerlig-förarsäte 98 96 91 96,8 59 5 4 68
Dator- förarsäte 98 97 91 97,0 59 7 4 69
lnterlock- hastighet- förarsäte 99 99 95 98,6 66 9 5 81
lnterlock-start-förarsäte 100 99 95 99,2 73 9 5 88
Enkel - temporär-framsäte 95 95 90 94,5 37 4 4 44
Enkel- kontinuerlig-framsäte 98 98 92 97,4 59 8 4 71
Dator- framsäte 98 99 92 97,6 59 9 4 73
lnterlock- hastighet- framsäte 99 99 95 98,6 66 9 5 81
Enkel - temporär-alla platser 95 95 93 94,8 37 4 5 45
Enkel- kontinuerlig-alla platser 98 98 98 98,0 59 8 6 73
Dator- alla platser 98 99 98 98,3 59 9 6 75

Bilbältesanvändning 1998 90 92 80 89,5
Dödade 1997-1998 per år 257 56 25 338
Bälteseffekt på dödade 80% 75% 67% 77,4%

   

Observera att tabell 3a avser att bältespårninnare införs på 800 000 personbilar.

Om bältespårninnarna skulle bli obligatoriska krävs att ca 2,8 miljoner personbilar

nyutrustas (4 miljoner om interlock). Enligt tabell 3b gäller då att om en enkel,

kontinuerlig bältespåminnare på förarplatsen görs obligatorisk inbesparas ca
24 dödsfall per år och miljon personbilar som åtgärdas.
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6 Kostnads-Nytta analys
Hur mycket kostar det att rädda ett människoliv med en optimal bältespåminnare

som innebär att en tidigare icke-bältad person använder bältet. Om hela

personbilsparken hade en enkel och kontinuerlig bältespåminnare i förarsätet och

96,8% (enligt tabell 3b) av bilisterna använde bälte skulle nästan 70 bilister räddas

till livet. Kostnaden för detta skulle vara en utgift på 500 kr för 70% av bilparken

med en medellivslängd av 6 år. Det innebär 120 kronor per år för ca 2,8 miljoner

fordon, vilket blir ca 330 miljoner kronor per år eller 4,9 miljoner kronor per

eliminerat dödsfall (tabell 4).

Interlockversionen är kanske svår att införa. Den enklare versionen, kopplad

till bilens startfunktion, torde innebära en kostnad per uteblivet dödsfall av

5,3 miljoner kronor, vilket är betydligt under det värde som används vid

vägplanering och som samhället är berett att investera för att undvika ett dödsfall i

trafiken. Lagstiftning om bältespåminnare, ökade böter och ökad övervakning är

sannolikt en effektiv lösning för att minska antalet dödade bilister. Det finns

ingenting som hindrar att bältespåminnare tillkommer i bilparken genom

lagstiftning och att bötesbeloppet ökar kraftigt om inte bilbältet används.

Tabell 4 Skattad kostnad, totalt samt per eliminerat dödsfall vid införande av
olika typer av bältespåminnare.

                   

Kostnad per år* (Mkr) Kostnad per eliminerat
6% ränta dödsfall (Mkr)

Frivillig Obligatorisk FHM Obligatorisk

Kostnad 50%** av 100°/o** av 50%** av 100°/o** av

per bilparken bilparken bilparken bilparken

Typ av bältespåminnare fordon (kr) utrustad utrustad utrustad utrustad

Enkel -temporär-förarsäte 500 94,6 331,0 5,3 7,8
Enkel- kontinuerlig-förarsäte 500 94,6 331,0 3,1 4,9
Dator- förarsäte 750 141,9 496,5 3,3 7,1

lnterlock- hastighet- förarsäte 750 354,6 709,3 8,8
lnterlock-start-förarsäte 500 236,4 472,8 5,4
Enkel - temporär-framsäte 1000 189,1 662,0 9,7 14,9

Enkel- kontinuerlig-framsäte 1000 189,1 662,0 5,8 9,3

Dator- framsäte 1000 189,1 662,0 4,2 9,1
Interlock- hastighet- framsäte 1000 472,8 945,7 11,7

Enkel - temporär-alla platser 1500 283,7 993,0 13,1 21,9

Enkel- kontinuerlig-alla platser 1500 283,7 993,0 8,2 13,5

Dator- alla platser 1750 331,0 1158,5 7,0 15,5

    

* Med hänsyn till ränta och en återstående medellivslängd för bilen på 6 år

** För att 50% av personbilsparken ska vara utrustad krävs att ca 20% åtgärdas (50% för

interlock). För att 100% (dvs. 4 miljoner personbilar) ska vara utrustade krävs att ca 70% åtgärdas

(100% för interlock).

Bältespåminnare som avser förarsätet ger, när det gäller att minska antalet

dödade i trafiken, den största ekonomiska nyttan jämfört med att bältes-

påminnarefinns även förframsätespassagerare resp. baksätespassagerarna. En

kontinuerlig bältespåminnare som innebär ljus- och liudsignal så länge som
föraren inte använder bälte är sannolikt den mest kostnadseffektiva lösningen.

Bältespåminnare som efter en stund upphör att påminna föraren har mindre
trafiksäkerhetseffekt. Bältespåminnare som påminner föraren enbart vid högre

hastigheter eller vid kraftiga accelerationer med varierande grad av ljus-

och/eller ljudeffekt kräver en fordonsdator, vilket innebär att den blir något
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dyrare men har hög trafiksäkerhetseffekt. Även en till förarsätet kopplad

interlock-funktion, avsedd att förhindra start av bilen om bältet inte används

hör till de effektiva trafiksäkerhetsåtgärderna.

Det finns en motsvarande åtgärd som är aktuell, nämligen det extra

bromsljuset. Det extra bromsljuset är i sig lönsamt även om det inte påverkar

antalet dödade bilister i någon högre grad. Lagstiftning hade givetvis varit

önskvärd så att åtgärden fanns på alla bilar. Under en period gjordes omfattande

kampanjer, av bl.a. NTF, för att förse bilar utan extra bromsljus med det extra

bromsljuset. Resultatet var tämligen blygsamt. I dag har flertalet bilproducenter

extra bromsljus som standardutrustning. Det finns dock forfarande bilmodeller

som saknar det extra bromsljuset. Kostnads-nytta analys när det gäller extra

bromsljus har gjorts av VTT [Salusjärvi &Putinkara, 1986] och av KFB/VTI

[Andersson et al, 1991].

Detta indikerar svårigheten att få bilägare att montera bältespåminnare i sina

fordon.
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7 Diskussion

Rapporten baseras på en blandning av fakta och skattningar. I viss utsträckning är

det gissningar eftersom det är svårt att uttala sig om framtiden när det gäller

åtgärdskostnader eller framtida lagstiftning. Om den skattade bältesanvändningen

betraktas som för hög så balanseras detta av att den antagna trafiksäkerhets-

effekten då kan anses för låg. I jämförelse med tabell 4 kan nämnas att vid

vägplanering anses betalningsviljan för att undvika ett dödsfall vara drygt

14 miljoner kronor. Även om kostnaderna för bältespåminnare är något oklara i

dagens läge torde kostnaden för att undvika ett dödsfall genom ökad förekomst av

bältespåminnare vara betydligt lägre. Särskilt gäller detta bältespåminnare på

förarplatsen. Samtidigt är en annan strategi att införa strängare sanktioner för

förare som inte använder bältet än för passagerare. Analysen omfattar bara

dödade.
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