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Kan man bygga bort trafikolyckorna?

Kåre Rumar"

Trafiksystemet

Trafiken och dess olika komponenter

(transportleder, fordon, regleringar etc)

har inte något egenvärde. Trafiken är

ett samhällets servicesystem vilket skall

underlätta människors möjligheter att

på olika sätt deltaga i samhällsproces-

sen, Förflyttningen, rörligheten kan till-

godoses på många olika sätt. De flesta

medför en hel del negativa aspekter för

samhället och för individerna. Några

sådana icke önskvärda effekter är olyc-

kor, markförstöring, luftförstöring, bul-

ler, energiförbrukning.

Här skall endast vägtrafikens olyckor

och möjligheterna att reducera dem dis-

kuteras. Det kan omgående fastslås att

olycksbilden är allvarlig. Trafiken kan

beskrivas som vår andra folksjukdom

med bl a ca 1 200 döda per år. Det finns

all anledning att prioritera åtgärder för

reduktion av trafikolyckor relativt högt.

De utgör en stor ekonomisk belastning

för samhället och orsakar svåra lidan-

den för individer och familjer.

Människan är alltings mått

Redan de gamla grekerna ansåg att

människan är alltings mått. Funktions-

dugligheten hos ett system avgörs av hur

väl det passar människan. Inget system

har ett egenvärde. Det är lättare att

modifiera ett system än att modifiera

människan. Med dessa tankegångar som

grund måste man alltså konstatera att

trafiksystemet har stora brister.

Ett sådant synsätt står i kontrast mot

den traditionella synen av trafikolyc-

korna såsom till 90 % orsakade av den

mänskliga faktorn och till 10 % av tek-
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niska fel. Den beskrivningen leder näm-

ligen till den enligt min mening felak-

tiga slutsatsen att 90 % av olyckorna

är av den karaktären att de bör åtgärdas

genom att försöka påverka och förändra

själva människan i trafiken.

Den mänskliga faktorn

Den mänskliga faktorn har blivit en

slasktratt fungerande som förklaring för

alla olyckor där man inte kan se en

omedelbar teknisk orsak såsom vid tex

vägras, axelbrott, signalfel. Detta är ett

mycket ensidigt betraktelsesätt. De flesta

olyckor orsakas av en serie olyckliga

omständigheter vilka var och en för sig

påverkar sannolikheten för att en olycka

skall inträffa. De felhandlingar och fel-

beslut som hänförs till den mänskliga

faktorn grundas ju på subjektiva bedöm-

ningar av situationer och lägen som nor-

malt är av i högsta grad fysisk karak-

tär, Beslutsfunktionen kan alltså påver-

kas av förändringar i den tekniska om-

givningen, miljön.

Ett klassiskt exempel hittar vi inom

flyget där felhandlingar är ännu riskab-

lare än i vägtrafik. Länge hade man

klart för sig att många flyghaverier var

orsakade av att piloten måste ha läst

fel på höjdmätaren. Var det så att man

kunde utesluta felvisning pga tekniskt

fel så hänförde man felet till den mänsk-

liga faktorn. Men under andra världs-

kriget då problem av den här karak-

tären förvärrades med de högre hastig-

heter, svårare situationer och otillräck-

ligt tränad personal som då var normalt

 Fig 1. Avläsningsfel
och avläsningstid. för
fyra stycken höjd-
maåtare.
(a) = den vanligaste
mätaren. Svarta
staplar = piloter, vita
staplar = studenter

(2)
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gjordes några enkla experiment med

avläsning av höjdmätarinstrument. Det

visade sig då att skillnaderna i avläs-

ningsfel och avläsningstid mellan olika

utformningar av instrument var betydan-

de oberoende av hur tekniskt avance-

rade de var samt att det instrument som

var vanligast tillhörde de sämsta ur

läsbarhetssynpunkt (se fig 1).

Är det rätt att i denna situation hänföra

avläsningsfel till den mänskliga fak-

torn? Är det inte snarare ett konstruk-

tionsfel? Sannolikheten att olyckan in-

träffat hade ju minskat högst betydligt

om piloten hade haft ett bättre instru-

ment. Det skulle varit möjligt att bygga

bort olyckan.

Alternativa åtgärder

I princip har man tre möjligheter att

förbättra systemfunktionen hos det för-

enklade subsystem i trafiken som åskåd-

liggörs i fig 2. Trafiken beskrivs där

schematiskt som ett enkelt kretsförlopp

av information till sinnesorganen om

vägsituationen, andra trafikanter, sig-

naler och märken, eget fordon etc. Den-

na information behandlas av centrala

nervsystemet där bedömningar görs och

besluten fattas. Besluten affektueras av

kroppens olika muskler - vi styr till

höger, tittar till vänster, gasar, bromsar

etc. Detta påverkar dels eget fordon

dels den information vi inhämtar i nästa

ögonblick - och så är kretsförloppet i

full funktion. Det är denna funktion vi

vill förbättra säkerheten hos.

De tre möjligheterna att påverka detta

system kan förenklat beskrivas som ur-

val av trafikanter, påverkan av trafikan-

ter, förändring av omgivningen (se fig

3). Vilka utsikter till framgång repre-

senterar då dessa tre typer av åtgärder?

Urval av trafikanter

Grundtanken här är att gallra bort de

trafikanter som i olika avseenden inte

uppfyller de grundkrav som utifrån sä-

kerhetssynpunkt bör ställas. Genom att

antalet dåliga trafikanter i trafiken

minskar förbättras ju säkerheten.

Denna urvalsprincip har stora svaghe-

ter, Den första och grundläggande är

att någon form av urval endast kan gö-

ras för de trafikantgrupper som måste

genomgå någon typ av körkortsprövning.

Det betyder att även om vi skulle lyckas

göra en mycket bra utgallring av bil-

och meförare så skulle vi ändå ha hela

cyklist- och fotgängarpopulationen ogall-

rad. Det betraktas väl idag också sna-

rast som en medborgerlig rättighet att

tex köra bil.

För det andra måste vi som beteende-

vetare och beteendemätare medge att

vår förmåga att mäta psykisk och fysisk

kapacitet att köra bil är synnerligen

bristfällig. Vi kan möjligen kvantifiera

variabler som synskärpa och vägmärkes-
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Fig 2. Bilförarens trafiksituation beskriven som ett ständigt kretslopp av information och
åtgärder

 
Fig 3. Schematisk
beskrivning över de
tre åtgärder vi dispo-
nerar för att för-
bättra trafiksäker-
heten. Fördelningen
representerar t ex
tänkbara bilförare.
Genom att gallra W
bort de sämsta (a),
genom. att påverka
förarna via t ex ut-
bildning (b) eller
genom att förändra
miljön, göra det
lättare att köra (c)
kan vi förbättra
säkerheten och funk-
tionen

 

 

 
 

 

p
NM

  

kunskap men precisionen niar det giller

mitning av mer komplexa variabler som

morkertrafikseende och omdiome ir mye-

ket dalig. Den ir sa dalig att for att fa -

nagorlunda effekt miaste urval med den-

na liga precision tillimpas mycket hart

- sa som sker tex i flygsammanhang.

Arbetet med att utveckla bittre urvals-

instrument for vigtrafik bor intensifie-

ras.

Slutligen gors det ju for ni@rvarande

endast ett urval - dvs den som en gang

har passerat en examination han anses

livet ut limpad att kora bil. P&A detta

enkla sitt behandlar man ju inte ens

bilen (@rlig kontrollbesiktning). Men

liget ir tyvirr det att Aven om vi hade

acceptabla mitinstrument sa anses vi

inte ha resurser att utnytta dem med

den frekvens som ar onskvird.

Paverkan av trafikanter

Grundtanken har ir ju att enligt fig 3

forsoka flytta trafikantfordelningen upp-

at - gora oss alla till sikrare trafi-

kanter. PAverkan kan ju antingen ske

under utbildningen eller i form av tex

informationskampanjer.

I den nuvarande bilforaruthbhildningen

forsoker vi forbittra forarnas kunska-

per vad giller regler, forordningar och

bilens funktion. Vi forsoker ocks& trina

upp deras firdigheter i att framfora

bilen. Slutligen soéker vi inprinta sada-

na attityder till trafiken som framjar

sikerheten.

Vad giller kunskaperna ir nog utbild-

ningen timligen effektiv. Men di det

giller korformagan ir det mer tveksamt.

Vi kan ju fortfarande inte klargora vad

som kinnetecknar en god bilfGérare. De

moment som trinas mest ir de som en-

ligt fig 2 ir Aterkopplade - dvs de

vilka vi direkt miirker om vi gor fel

eller inte- tex korteknik av typ styr-

ning, fickparkering etc. Genom Aterkopp-

lingen far vi stindigt trina dessa mo-

ment Aven efter utbildningen nar vi ar
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ute i trafiken - de är självinlärande.

Dessutom torde körtekniska fel sällan

orsaka olyckor.

Det finns emellertid i trafiken ett antal

betingelser vilka ej är återkopplade -

där förarens beteende ej resulterar i sig-

nal att han gjort rätt eller gjort fel. Ty-

piska sådana beteenden är kökörning

och mörkerkörning. Vi kör nästan alla

alltför nära framförvarande bil i köer

och vi kör nästan alla fortare än vad

vår begränsade mörkertrafiksiktsträcka

egentligen tillåter. Men vi märker det

inte förrän alltför sent - då olyckan är

nära eller redan skedd. Dessa situatio-

ner är ej självinlärande och borde där-

för ha större plats i vår körutbildning.

En annan typ av situationer är de som

är sällsynta men kritiska - tex sladd.

Inom flyget utgör träning i hur man

skall ta sig ur en serie kritiska situa-

tioner en väsentlig del i utbildningen.

Vi skulle troligen tjäna på att applicera

samma betraktelsesätt vad gäller väg-

trafiken.

Vad beträffar utbildningen bör det slut-

ligen poängteras att bilförarutbildning-

en inte får betraktas isolerad. Det bor-

de vara en naturlig bit i en långsiktig

trafikutbildning som skall starta redan

på förskolestadiet och sedan följa män-

niskan under hela hennes skolgång. Och

trafikutbildningen i sin tur borde ut-

göra en naturlig del i vår utbildning

till samhällsmedlemmar. Först då vi på

detta sätt integrerat trafikutbildningen

med annan utbildning kan vi räkna

med djupare och långvarigare effekter.

Först då kan vi egentligen räkna med

att vi skall kunna påverka människors

attityder till trafiken på ett verknings-

fullt sätt. De intensiva men korta kam-

panjer i detta syfte som årligen genom-

förs torde ej ge den pay-off man räknar

med. Trafikmognad sitter djupare och

kräver mer djupgående och långsiktiga-

re åtgärder. Att ändra den nuvarande

inställningen till trafik och skapa opi-

nioner för olika förändringar är en av

våra viktigaste och svåraste uppgifter.

Miljöförändring

De två första åtgärderna i fig 3 syftar

till att förbättra trafiksäkerheten och

funktionen genom att påverka de män-

niskor som deltar, Den tredje åtgärden

syftar till att förbättra människors pre-

stationer genom att ändra på miljön.

Grundidén är ju att det är miljöbeting-

elser som avgör vilka prestationskrav

som ställs på trafikanterna (jfr höjd-

mätaren i fig 1). Genom att anpassa

den tekniska miljön til människan, hen-

nes förutsättningar och begränsningar

kan man förbättra människans presta-

tion utan att röra själva människan.

- Detta måste vara en vettig princip i

många situationer där människans be-

gränsningar är av närmast fysiologisk

karaktär - tex mörkertrafikseendet.

Eftersom våra begränsningar i detta av-

seende gäller nedärvda egenskaper hos

synsinnet kan vi inte gallra bort alla

dem som inte klarar synuppgifterna. Då

blir det ingen kvar. Vi kan heller inte

träna oss att se bättre trots bländning

och låga ljusnivåer. Möjligen kan vi er-

farenhetsmässigt lära oss vad vi skall

titta efter och var vi skall titta. En möj-

lighet är förstås att sänka hastigheten.

Men det skulle fordra generella hastig-

hetsbegränsningar under mörker på ned-

åt 50 km/h, vilket icke förefaller rea-

listiskt. Kvar är då bara möjligheten att

förbättra väg- och fordonsbelysningen.

Nu hävdar många att varje människa

accepterar en viss risknivå och att alla

miljöförbättringar därför utnyttjas till

höjd hastighet eller höjd komfort - ej

höjd säkerhet. Om detta resonemang

vore riktigt vore det mesta av vårt tra-

fiksäkerhetsarbete förgäves. Lyckligtvis

tyder många undersökningar på att så

inte är fallet. Såväl dubbdäck som ytbe-

handling av grusvägar är exempel på

åtgärder i miljön som av bilföraren kun-

de utnyttjas till höjd hastighet i stället

för till höjd säkerhet. Undersökningar

vid VTT tyder på att även om förarna

höjer sina hastigheter något så utnyttjar

de huvuddelen av förbättringen till höjd

säkerhet.

Ändå är nog informationsöverföringen

i trafiken den funktion som uppvisar de

allvarligaste bristerna. Trafikanter gör

inte fel i avsikt att orsaka tillbud och

olyckor (jfr fig 1). De gör fel därför

att de missuppfattat eller missbedömt

situationen, Det viktiga är inte att göra

alla situationer lätta utan att presentera

dem så att de upplevs ha den svårighets-

grad de också har. Subjektiv och objek-

tiv risk skall så långt möjligt överens-

stämma. Det sker relativt sällan olyckor

på den krokiga vägen, i den skymda väg-

korsningen medan många olyckor sker

på raksträckan och i den öppna väg-

korsningen. I de förra fallen upplevs

situationerna som svåra och riskfyllda

i de senare som alltför enkla, lätta och

riskfria.

Ett centralt begrepp är vid informations-

överföring är liksom vid utbildning, åter-

koppling. Trafikanterna skall märka

om de gör fel eller rätt. De skall så

snabbt som möjligt belönas eller be-

straffas. Ett sådant system som för när-

varande är under utprövning vid VTI

på uppdrag av TSV är vägbanegupp.

Den konventionella metoden att få bilis-

ter att sänka hastigheten vid tex villa-

områden, lekplatser, skolor, vägarbeten

etc är ju att sätta upp en hastighetsbe-

gränsningsskylt med tex texten "30".

Ett till människans funktionssätt betyd-

ligt bättre anpassat system är utprövade

vägbanegupp som ej orsakar något obe-

hag vid passage i hastigheter vid och

under 30 km/h men som i högre hastig-

heter ger kraftiga obehag. Ett annat lik-

nande naturligt system som kan använ-

das i uppmärksamhetshöjande syfte är

"rumble strips" - räffling i vägbanan

som orsakar ljud- och skaksignaler. De

trafikregler som är återkopplade upp-

levs också som naturliga och efterlevs

därför betydligt bättre än dé icke åter-

kopplade.

En helt annan typ av miljöanpassning

är den skadelindrande. Vi vet att män-

niskan inte klara kraftiga retardationer.

Följdaktligen bör vi se till att miljön

(bilar, stolpar, räcken etc) utformas så

att den vid ev kollisioner absorberar

energin så att .den inte drabbar den

bräckliga mäniskokroppen. Vid VTI på-

går tex för närvarande på uppdrag av

STU och VV studier av energiabsorbe-

rande belysningsstolpar.

Slutsats

Här har diskuterats vilka principiella

möjligheter vi disponerar för att för-

bättra trafiksäkerheten. Även om urval

och utbildning av trafikanter i många

avseenden kan förbättras så måste man

konstatera att i många situationer och

på lång sikt så är miljöförändringar den

åtgärd som har den största effekten.

Även om man inte kan bygga bort olyc-

korna så kan man bygga trafikmiljön

så att olyckorna och deras effekter kraf-

tigt reduceras, (T
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