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FÖRORD

Sedan en tid tillbaka har VTI systematiskt arbetat för

att bredda och fördjupa sin kompetens med syftet att

söka bidraga till ökad säkerhet för motorcyklar. Detta

synes angeläget utifrån utvecklingstendenser existe-

rande i nationell och internationell olycks- och risk-

statistik.

I kompentensuppbyggnadsskedet har bl a en litteratur-

inventering utförts och ett seminarium anordnats och

avrapporterats i VTI rapport 239 reSpektive 253.

För att få en ännu bättre plattform att stå på vid det

fortsatta arbetet har även en studieresa till USA och

Japan genomförts, varvid kontakter knöts med olika

institutioner och enskilda forskare. Resan gav också

en uppdatering av aktuella projekt samt insyn i de

metoder som används och har använts samt inte minst

vilka som förkastats.

För att täcka rese- och traktamentskostnaderna söktes

medel från olikamotorcykelintressenter. Sponsorerna

för resan var: *FSAB, *McRF, *MHF, *NTF, *SMC, *STR

och VTI till vilka vi vill framföra vårt varma tack

för en resa som gav oss mycket värdefull information

till gagn för det fortsatta arbetet, som vi hoppas

våra sponsorer skall få användning av.

Flera av referenserna i litteraturförteckningarna är

ofullständiga då de utgör stenciler. Dessa rapporter

bör kunna erhållas från respektive institut.

* FSAB - Försäkringsbolagens service AB
McRF - Motorcykelbranschens riksförbund
MHF - Motorförarnas helnykterhetsförbund
NTF - Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
SMC - Sveriges motorcyklisters centralorganisation
STR - Sveriges trafikskolors riksförbund
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Motorcykelsäkerhet - Rapport

från en studieresa till USA och Japan.

Hans Laurell och Per Lövsund

Statens Väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING

REFERAT

I rapporten redovisas intryck och erfarenheter från

en resa till USA och Japan med syfte att studera

aktiviteter inom området motorcykelsäkerhet.

Intresset var inriktat på följande områden:

- fordonsdynamik

- bromsar

- passiva skyddssystem

- sikt och belysning

- synbarhet

- utbildning

Vi nödgades konstatera att de rådande ekonomiska

problemen lett till att många projekt måst skrinläggas

och att Sverige knappast kan räkna med att forskning

i USA och Japan skall kunna lämna några mera om-

fattande bidrag till att förbättra motorcykelsåker-

heten inom en överskådlig framtid.
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II

Motorcycle safety - Report
from a journey to the U.S. and Japan.

Hans Laurell and Per Lövsund

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

8-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

Impressions and experiences from a journey to the U.S.

and Japan with the aim of studying activities within

the area of motor cycle safety is described.

The interest was concentrated upon the following areas:

- vehicle dynamics

- brakes

- passive restraint systems

- visibility and lighting

- conspicuity

- education

We discovered that the current economical problems

have brought about the relinquishment of many projects.

Consequently, Sweden can hardly count on research in

the U.S. and Japan to procure substantial contributions

for the improvement of motor cycle safety in the fore-

seeable future.
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INLEDNING

Resan genomfördes under drygt tre veckor i oktober -

november 1982, varvid en hel del olika institutioner

med olika inriktning besöktes (tabell 1).

Institutionerna var utvalda antingen utifrån tidigare

utförd_litteraturstudie eller utifrån rekommendationer

från olika håll.
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Tabell 1.

 

Besökta institutioner

 

Institution Kontaktman
Huvudsaklig .
diskussionsinriktning

 

 

Motorcycle Safety
Foundation

Highway Safety Research
Center (HSRC),N C Univ.,
Chapel Hill

Highway Safety Research
Inst. (HSRI), Univ. of
Michigan, Ann Arbor

Upjohn Co, Kalamazoo
(sponsor: Upjohn Co)

So. Calif. Research
Inst., Los Angeles

Univ.of So.Calif.(USC)
Los Angeles

Dept. of Motor Vehicles
Sacramento

IX Int. Ergophthalmol.
Symp., San Fransisco
(sponsor: TFD)

Univ.of Hawaii of Manoa

Honolulu

Osaka Univ. Osaka

Honda R & D Co Ltd,

Tokyo

Japan Automobile
Manufactors Assoc.
Inc. (JAMA), Tokyo

Honda MC training Centre

Tokyo

Automobile Safety Center,
Tokyo

(MSFW,Baltimore

 

Dr C H Hartman

Dr P F Waller

Dr M Sivak

Dr R Straw

Prof

H Moskowitz

Prof H H Hurt

Dr R C Peck

Prof C S

Papacostas

Dr T Miura

T Yamamoto

Dr D Aoki

H Iwasaki

Dr M Kobayashi

 

Utbildning

Synbarhet, statistik
alkohol (barn i bil,

yrkesförare)

Synbarhet, belysning
kördynamik (handikapp,
krockprov)

Farmaka(RedoviSas eji
denna rapport)

Alkohol

Olycksanalys,hjälm

Körkortsprövning

(Redovisas ej i
i denna rapport)

Syn

Olycksstatistik,
problem vid uthyrning
av 2-hjulingar

Ögonrörelser hos mc-
förare,förarbeteende

MC-allm., krockprov

Bil - mc allm.

utbildning

Utbildning

Allm., analyser
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.1

DISKUTERADE OMRÅDEN

DYNAMIK

De projekt som vi fick ta del av hade angripit problem-

området genom att studera:

- mc:n som ett komplett mekaniskt system

- däckskarakteristikas betydelse för generering

av de externa krafter som påverkar mc:n

- ramstyvhet, hjulupphängning, bromsning i kurva.
..__.__.___...., ., n., __H I .

Studierna har i mycket hög grad bestått av avancerade

datasimuleringar, som i grunden byggt på fältmätningar.

I vissa fall har målsättningen varit att ta fram nya

mätmetoder, som skulle kunna ge bättre ingångsdata vid

datasimuleringar. Vid fältstudierna har försök utförts

genomgående med standard mc, varvid man kört med och

utan passagerare, med och utan last samt med nya och

gamla däck.

Studierna har till stor del haft som mål att utröna en

(wobble -

- resonansalstrat hjulfladder med frekvens 5 - 10 Hz i

viss motorcykels benägenhet att självsvänga

hastighetsområdet 40 - 80 km/h - eller weave - pendling

genom kombinerade gir- och krängsvängningar med sin

3 Hz). Vid dessagrund i gyraleffekter, frekvens 0,1 -

studier har man frekvent fått osäkra resultat p g a:

- förarbeteende

- däck

- inverkan av dåliga vägar

- förslitning

- sidvind.

De två förstnämnda utgjorde den största osäkerhets-

faktorn, varför reproducerbara betingelser kunde vara

svåra att åstadkomma. Exempelvis visade det sig att två

olika förare hade större inverkan på resultaten än

körning med och utan last.

VTI MEDDELANDE 373



I någon studie rapporterades svårigheter att fram-

kallasjälvsvängningcmh få den att fortgå tillräckligt

lång tid för att kunna utföra registreringar.

De huvudsakliga resultaten kan sammanfattas:

last bak minskar både frekvensen och

dämpningen på självsvängningen

(nya däck)

styvare däck ger en bättre stabilitet

framdäcket påverkar i huvudsak wobble-tendensen

bakdäcket påverkar i huvudsak weave-tendensen

slitna däck ger ökad benägenhet för både wobble

och weave

mycket stora resurser satsas (främst hos de japanska

tillverkarna) för att söka få ökade kunskaper om

de olika typerna av självsvängning.

- viktigaste framtida forskningsprojekten är ökad

kännedom om motorcykeldäck,

acceleration,

 

förhållanden under

retardation (när kurvtagning, be-

tydelsen av olika design samt slitage.

2.1.1 Litteratur

HSRI (?) New facility for testing motorcycle tires.

HSRI (1976) Progress report on the motorcycle dynamics
project.

JAMA (1978) Report on the measurement results of
kinetic Characteristics of motorcycle
components.

JAMA (1978) Report on experimental study of motorcycle
steering performance.

JAMA (1979) Study report on motorcycle dynamics.
Report on dynamic steering Characteristics

of motorcycle tire and motorcycle directional
stability.
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JAMA (1981) Study report on motorcycle dynamics.
Straight running stability.

JAMA (1982) Study report on motorcycle dynamics.
Straight running stability.

MSF (1976) The photographic analysis of motorcycle
operator control responses.

Verma et al. A study of the free-control dynamics of
(1977) single-track vehicles.

(The adequacy of linear analyses)
UM - HSRI - 77 - 47.

BROMSAR

Undersökningar av motorcyklars bromssystem har skett

enligt tre huvudlinjer

- det totala fordonets retardationsförmåga vid

viss friktion

- förändring av bromsegenskaperna vid

a) kraftig värmebelastning

b) exposition för vätaå

- förarprestationens inverkan på retardationen

Låsningsfria bromsar har utvecklats och utvärderats i

form av samarbetsprojekt mellan de japanska tillverkar-

na. Studierna har visat på stora vinster med låsnings-

fria bromsar gentemot konventionella system. Emellertid

verkade de tekniska problemen ha varit så stora att

man lagt ner projektet, Enligt vad vi senare fått er-

fara lär en av de japanska tillverkarna ingått samar-

bete med Girling med positivt resultat.

Studierna av bromsförmågan under våta betingelser har

till stor del bestått i att arbeta fram simulerings-

metoder, dvs man har sprayat vätska på bromsskivorna

och gjort jämförande mätningar med verkliga betingel-

ser. Man har härvid genomgående fått skilda resultat
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2.3.1

mellan simulerade och verkliga förhållanden. Detta kan

bero på attvattenmängden ej motsvarat de verkliga be-

tingelserna.Engelsmännen ochckajapanska tillverkarnaåü:

oeniga om vilka vattenmängder som skall användas. Man

har emellertid funnit att simuleringar får anses vara

acceptabla vid kvalitativa bedömningar av olika broms-

system. Man kan därför räkna med att regler med kvanti-

fierande krav kommer inom snar framtid.

Generellt: tyder studierna på att dagens bromssystem i

stort är optimerade ur teknisk synpunkt men ställer

stora krav på förarprestationen. Detta har föranlett

VTI att undersöka hur olika förare bromsar under olika

betingelser. Resultaten skall ligga till grund för nya

träningsmetoder.

Litteratur

 

et al.(1975)

A unified concept for measurement of

Erwin R.D.

motorcycle braking performance. HSRI

Erwin R.D. et al.(1976)

Motorcycle braking performance.
Contract no DOT-HS-5-01264. Final
technical report. HSRI

Erwin R.D. et al.(1976)

Motorcycle braking performanCe.
Contract no DOT-HS-5-01265. Summary
technical report. HSRI

JAMA (1978) Test report on motorcycle with antiskid
brake system.

JAMA (1979) Test report on wet brake performance
of motorcycle.

PASSIVA SKYDDSSYSTEM

Klädsel

Inte vid någon av de besökta institutionerna hade

man - eller hade haft - någon aktivitet vad gäller

klädsel utan var t o m i vissa fall oförstående över

nyttan med skyddsklädsel.
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2.3;2

2.3.4

Hjälm

Vid University of Southern California arbetade man

mycket målmedvetet med hjälmar. Utifrån haveriunder-

sökningar av 900 olyckor hade man insamlat en mängd

data kring olyckorna. I analyserna ingick bl.a. detalj-

studier av de hjälmar där föraren hade förolyckats.

Parallellt med de studierna gjordes även rutinmässiga

provningar i laboratoriet enligt olika standarder. Man

arbetar också på att ta fram en ny standard för provning

av hjälmar.

Under vårt besök höll man på att avsluta en omfattande

provning av de flesta idag kommersiellt tillgängliga

hjälmarna. Vi blev utlovade slutrapporten då den samman-

ställts.

Krocktester

 

Hos mc- tillverkarna hade man utfört en del krocktes-

ter.Ika;verkade man inte i någon större omfattning

utföra dylikatester, men man hade en hel del know

how.

Vid en genomgång av VTI:s metod att krocktesta motor-

cyklar hade man ingenting att invända. Man var intresse-

rad av att få ta del av ev svenska prov på passiva

skyddssystem.

Litteratur

 

Alem, N.M. (1980)

Helmet impact test system. Operation &
assembly manual. HSRI

al. (1981)

Motorcycle accident cause factors and

identification of countermeasures.
Vol I and II. USC

(1975)

Side collision test of motorcycles
equipped with side protection devices.
Int. MC safety conf. pp 267 - 307.

Hurt,H.H. et

UtO, T
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SIKT/BELYSNING

De undersökningar som redovisades inom området sikt

och belysning hade skett dels genom laborativa studier

och dels genom studier på landsväg. De laborativa tes-

terna bestod antingen av datasimuleringar eller av

fysikaliska mätningar. Vid fältmätningarna var upp-

giften för förarna att antingen undvika hinder eller

identifiera olika mål på eller vid vägbanan.

I studierna har ingått en rad olika maskiner från

mOpeder och upp till tunga motorcyklar. Man har jäm-

fört olika typer av strålkastare (sealed beam, H4) och

olika designer (runda, fyrkantiga).

Resultaten från studierna visar på att utbudet av

strålkastare är alldeles för stort och att skillnaderna

är oacceptabelt stora. Man finner också ett klart sam-

band mellan slagvolym och belysning, där motorcyklar

< 350 cc är avsevärt sämre och har en belysning som

långt ifrån når upp till den som en bil har.

Man rekommenderar tillverkarna att använda så stora

strålkastare som möjligt och ett mindre utbud av vari-

anter. Man rekommenderar även att ansträngningar görs

på produktutveckling, speciellt på strålkastare för

mindre mc.

Litteratur

Olson, P.L. (1982)

The effect of headlamp bulb replacement
on unit aim: A comparison of SAE and ECE
systems. HSRI

Olson, P.L., Abrams, R.A. (1982)

Improved motorcycle and moped headlamps.
HSRI

Satrun, E.A. (1977)

Evalution of a Computer simulation predicting
visibility distances provided by motorcycle
headlamps. MSF
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SYNBARHET

För att åstadkomma en bättre synbarhet för mc har

undersökningar gjorts både under laborativa förhållan-

den och i verklig trafik. De laborativa studierna har

skett genom datasimuleringar, statiska test, subjektiva

hastighetsskattningar och gap acceptance studier. I

verklig trafik har enbart gap acceptance använts.

I studierna har följande konstellationer ingått:

utan belysning, huvudstrålkastare, dito + 2 sidoljus,

huvudstrålkastare + 1 ljus under densamma, pulserande

ljus, fluorescerande klädsel, fluorescerande material

på mc:n, fluorescerande stripes på hjälmen, reflekte-

rande material.

I de stater i USA, där man har krav på tänt halvljus

på mc under dagen, har man funnit detta ha effekt.

Här är att märka att sådana krav inte gäller andra

fordon.

Vid jämförelse av de olika ljusuppsättningarna visade

sig det pulserande ljuset ha störst effekt. Strål-

kastare + 2 sidoljus resulterade i en högre synbarhet

rakt framifrån än enbart strålkastare. Fluorescerande

klädsel/hjälm gav sämre resultat än halvljus.

Spridningen i resultaten vid gap acceptance studierna

var ganska stor, främst beroende på bilförares varie-

rande attityder gentemot motorcyklister.

De Hetoder man har använt för synbarhetsstudierna

-diskuteras och kritiseras i litteraturen då man är

osäker över huruvida man verkligen får ett mått på

synbarheten. Kritikerna har dock inte kunnat föreslå

någon alternativ metod.
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Litteratur

HSRC (2) The invisible vehicle

Howells, R.A. (?)

Decision making in intersection entry
accidents. MSF

JAMA (1978)

Study report on effects of colors and lamps
for improving conspicuity of motorcycles.
Part 1 Indoor tests.

(1978)

Study report on effects of colors and lamps
for improvning conspicuity of motorcycles.
Part 2 Outdoor tests

et al. (1980)

Speed judgement of oncoming motorcycles.
Proc. Int. Motorcycle safety conf. pp 955-971

Olson, P.L. et al. (1981)

'The effect of improvments in motorcycle/
motorcyclist conspicuity on driver behavior.
Human Factors 23(2) pp 237-248

Schuldt, R.C. (1979)

An evaluation of motorcycle front lighting
on visibility. Univ. of Ill. at Urbana-
Champaign. Ph.D.

Thomson, G.A. (1982)

D0 measurements of motorcycle conspicuity
really measure conspicuity effects?

JAMA

Nagayama Y

Ergonomics 25(9) pp 771-782

Waller, P.F., Lindsay, I.G. (1981)

The impact of a motorcycle lights-on law:
An update. HSRC
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UTBILDNING

2.6.1 USA

I USA varierar utbildningskrav och körkortsprov mycket

från stat till stat.

Motorcycle Safety Foundation (MSF), som är en organi-

sation som arbetar för att öka mc-säkerheten genom

förarutbildning, förbättringar i körkortssystemet,

information till allmänheten och forskningsprogram,

söker skapa större enhetlighet mellan staterna. MSF

finansieras av de stora mc-tillverkarna.

MSF ligger bakom det mesta som hänt under senare år

beträffande utbildning och examination i USA. Det var

därför naturligt att studieresan fick sin utgångspunkt

där.

Framför allt har denna organisation utvecklat dels en

kurs, MRC - Motorcycle Rider Course, dels ett förar-

prov MOST - Motorcycle Operator Safety Test. Båda dessa

är mycket noggrant utprovade.

MOST är uppenbarligen det som tilldragit sig det största

intresset. När man konstruerat MOST har man utgått från

en rad olika krav som bör ställas på ett motorcykel-

förartest:

- det skall vara baserat på en systematisk analys av

uppgifter som är kritiska för körning i trafik

- hela skalan av sådana uppgifter skall vara inklude-

rad

- provet skall med full validitet och reliabilitet

kunna tillämpas på vilken standard-mc som helst
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- provet skall inte kräva dyra och komplicerade anlägg-

ningar

- provet skall inte medföra några riskmoment för fö-

rare och examinator

- provet skall kunna administreras av en ensam exami-

nator och inte kräva dyr instrumentering

- testmetodik och poängberäkning skall vara begripliga

för den som prövas

- provet skall bara omfatta sådana moment som är rele-

vanta just för mc

Ett viktigt inslag i arbetet har varit att bestämma

kriterier för vad man skall kunna prestera. Sålunda

duger det inte att ange subjektiva termer som "mjukt",

"stadigt" osv utan man har strävat efter att kvantifi-

era prestationerna i termer av meter, sekunder, påkör-

ning av koner eller linjer osv.

Under utvecklandet av MOST fann man höga korrelationer

mellan resultaten på testet och skattningar gjorda av

erfarna bedömare.

I Californien har man systematiskt studerat effektivi-

teten hos MOST. Man jämförde A. det tidigare systemet

för förarprovning, med B. MOST och C. MOST plus komp-

letterande träning för dem som inte klarade MOST.

Resultaten från denna utvärdering var sensationellt

bra. Man kunde registrera den största olycksreduktio-

nen någonsin som resultat av en specifik åtgärd. Hela

21% färre olyckor.

VTI MEDDELANDE 373



13

När man synar denna undersökning närmare Visar det sig

dock att man inte hade kontroll över trafikarbetet i

de olika undersökningsgrupperna. En stor del av skill-

naderna kunde sålunda eventuellt förklaras med att man

i en grupp vistades ute i trafiken på mc mycket mera

än i en annan grupp. Det går således inte att använda

resultaten från denna studie för att förutsäga hur

effektiv användningen av MOST blir på andra ställen.

En kanadensisk studie har därför sökt åtgärda dessa

metodologiska brister.

Man fann för det första att så mycket som var fjärde

mc-förare hade råkat ut för en olycka under det gångna

året. Som resultat av MOST fann man, när hänsyn tagits

till körsträcka, att de som hade klarat provet hade

42% större sannolikhet att råka ut för en olycka än de

som hade underkänts i provet.

Olika moment, ingående i provet, fungerade olika med

avseende på att kunna predicera olycksbelastning.

Sålunda var "start i backe", "hastighetsval i kurva"

och "bromsning i kurva" övningar som korrelerade med

olycksfrekvens på så sätt att bra prestation i provet

också indikerade hög olycksbelastning.

Vidare fann man att ålder och trafikarbete var de

dominerande variablerna när det gällde att predicera

olycksbelastning.

Ett resultat var också att man inte kunde finna något

belägg för attyngre förare harfler olyckor därför att

de skulle vara sämre på att hantera fordonet. Snarare

gällde motsatsen - man fann att yngre förare faktiskt

klarade proven bättre än äldre förare. Ett intressant

resultat var också att de som fått betala för sitt del-

tagande lyckades bättre än de som slapp detta.
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När dessa utvärderingar diskuterades på MSF och andra

institutioner var man förvånansvärt okunniga om att

dessa för MOST tämligen negativa resultat existerade

och man sökte avfärda dem utan egentlig diskussion

och hänvisade hela tiden till de mycket goda resulta-

ten i Californien.

En Springande punkt i sammanhanget förefaller vara den

mycket bristfälliga olycksrapporteringen. I Californien

har man funnit så mycket som ca 30% underrapportering

av allvarliga personskadeolyckor i den officiella sta-

tistiken, jämfört med var förarna själva uppger.

I Californien har man också dragit slutsatsen att den

främsta insatsen har MOST tydligen gjort genom att re-

ducera mc-trafikarbetet.

Sammanfattningsvis har man således inte funnit något

signifikant samband mellan prestation på MOST och

olycksbenägenhet när man konstanthållit ålder och

trafikarbete.

Till liknande resultat han man också kommitnär man

utvärderat kurser på annat håll. En utvärdering av

Royal Automobile Club's mc-träning i England visade

att, när man kontrollerade för trafikarbete så hade

de som klarat kursen fler olyckor än de som inte genom-

gått kursen. Den kursen omfattade 12 tim teori och

12 tim praktik.

Vi lyckades inte finna någon som kunde redovisa syste-

matiska undersökningar av test som också innefattar

körning i trafik. Sådana testprocedurer förekommer

på olika håll i USA.

Även i Canada visade det sig att man studerat en egen

variant av mc-träningsprogram, MTP. I utvärderingen
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fann man att de som genomgått kursen rapporterade

färre olyckor än de som fått informell träning. Man

fann också att män råkat ut för fler olyckor än kvin-

nor, yngre män fler än äldre, lågutbildade fler än

högutbildade och ensamstående fler än gifta. De som

tillstod att de ibland körde med alkohol i krOppen

hade också större olycksbenägenhet.

När man kontrollerade för de bakomliggande variablerna

fann man emellertid precis som tidigare att körerfaren-

het, ålder, alkoholvanor och utbildning betydde mest

för olycksbenägenheten medan mc-utbildningen inte

gjorde det.

Således kunde man inte heller här konstatera att mc-

träningen i sig påverkar olyckssiffrorna.

Professor Hurt i Los Angeles hävdade dock att han i

sitt enorma haveriundersökningsmaterial kan utläsa att

utbildning leder till färre olyckor eftersom nästan

samtliga i hans stora olycksmaterial saknade mc-utbild-

ning.

Denna slutsats är dock vansklig eftersom detta olycks-

material inte innehåller något jämförelsematerial utan

olyckor.

Japan

Japan är också ett land med mycket stor motorcykelan-

vändning. Antalet_mc uppgår till ca tre och en halv

miljon.

En betydligt större enhetlighet beträffande utbildnings-

och körkortsfrågor råder i Japan än i USA, naturligt

nog.
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Man har en allmän strävan att införa körkortsträningen

i skolan. Det gäller då mc-körkort för 16-åringarna.

Körkorten förnyas vart tredje år - dock helt utan

någon prövning.

Nästan all körkortsutbildning (ca 90%) sker i trafik-

skolor som är privata. De största drivs av mc-till-

verkaren Honda. När det gäller mc-träningen så sker

den helt och hållet på trafikövningsplatser. Ingen

träning i normal trafik således.

Genom att det i Japan till största delen är industrin

som gör den forskning som eventuellt förekommer och

alltså också tillhandahåller utbildningen är det svårt

att få möjlighet att tränga in i vad som egentligen

har gjorts och vad som pågår.

I körkortsutbildningen för bil krävs ett minimum av

27 körlektioner om 50 min plus 30 teoritimmar. För

lätta motorcyklar krävs 7 körlektioner och 30 teori-

timmar och för tunga mc krävs 10 körlektioner plus

teori.

Intressant att notera var att man har maximerat den

mängd undervisning som en elev får tillgodogöra sig

per dag. Sålunda tillåter man som mest 2 körpass om

50 min och 6 teoritimmar per dag. Man har också maxi-

merat det antal elever som varje instruktör samtidigt

får övervaka, till 5.

För de inledande lektionerna, åtminstone för bilkör-

kort, används enkla simulatorer med videoband. Det

kan tyckas märkligt att ingen träning ges i verklig

trafik innan man släpps ut med ett färskt körkort.

Med det elevunderlag som strömmar igenom de motorsko-

lor som också genomför körkortsproven så är trafiken
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på övningsplatserna dock så tät att behovet av körning

i normal trafik kanske inte är så stort.

För att instruktörerna hela tiden skulle kunna kontrol-

lera hur eleverna hanterade motorcyklarna har man app-

licerat ett system med indikatorlampor på fordonen som

direkt visar hur man använder koppling, broms, växel-

val, anbefalld hastighet osv.

En jämförelse med de amerikanska tränings- och förar-

provsprogrammen får de japanska motsvarigheterna att

framstå som tillkomna mera på intuition än på grundval

av systematisk utprovning. Man kunde heller inte redo-

visa något underlag för sina program i Japan.

Beträffande effektiviteten i tränings- och prövnings-

programmen i Japan har man enligt vad som sades oss

(rapport enbart på japanska) funnit resultat som stäm-

mer väl överens med vad man i Canada fann beträffande

MOST och MTP, nämligen att de som är bäst på proven

också är de som har de högsta olyckssiffrorna.

Ett så viktigt moment som träning i körning med passa-

gerare tycks inte ingå i vare sig utbildning eller

prövning någonstans, vilket ter sig något förvånande

eftersom en stor del av trafikarbetet ändå görs med

passagerare. Till yttermera visso kunde man i North

Carolina påvisa att risken för dödsölycka var större

vid färd med passagerare än när man körde utan

passagerare.
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SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

Studieresan har varit värdefull framför allt genom att

den givit tillfälle att knyta kontakter med personer

som är eller har varit aktiva inom området mc-säkerhet

och med dem givits möjligheten att diskutera sådant

som inte kan utläsas ur de forskningsrapporter som

nått oss. Detta har varit av särskild vikt eftersom

vi befinner oss i ett skede av kompetensuppbyggnad och

behöver råd och synpunkter bl a beträffande val av

undersökningsmetoder. Därvid har diskussioner kring

både egna och andras planerade studier givit kunskaper

som bör leda till att misstag kan undvikas.

Det visade sig dock att rådande ekonomiska problem

lett till sådana nedskärningar att pessimism råder om

planerade forskningsprojekt kan komma till utförande.

Vi kunde således inte finna några nya aktiviteter som

kan förväntas kommaigång inomen överblickbar fram-

tid.

Samtidigt är det viktigt att ha kunnat konstatera att

de tankar och planer som finns i Sverige inte behöver

skrinläggas eller ändras i någon större omfattning.

Snarast kan man behöva intensifiera våra egnaansträng-

ningar på mc-säkerhetsområdet eftersom vi inte kan på-

räkna draghjälp utifrån. På de flesta håll har man

fått vidkännas betydligt kraftigare nedskärningar av

resurserna än i Sverige.

Som-tidigare nämnts kommer vi att bli tvungna att allt

mer lita till egen kompetens. Det är med stor tillfreds-

ställelse vi då kan konstatera att VTI härvidlag re-

presenterar ett unikum i så måtto att institutet har

basresurser och en kompetensbredd som förefaller sakna

motstycke. Vidare finns här en kontinuitet som exempel-

vis helt saknas i USA, där projekten går till den som
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bjuder lägst. Omprövning sker varje år vilket innebär

att den som ett år arbetat med ett projekt kanske

nästa år får lämna över detta projekt till någon annan

institution. Man kan därför också konstatera att man

på många håll genomfört enstaka smärre undersökningar

men saknar fördjupade erfarenheter och kunskaper.

Det faktum att forskningen i Japan inom området så

gott som uteslutande sker inom de stora mc-tillverkar-

företagen medför dessvärre små möjligheter till insyn

och påverkan av forskningens inriktning. Endast genom

oberoende forskningsinstitutioner som VTI finns exem-

pelvis möjligheter att fylla de forskningsbehov som

inte betingas av kommersiella hänsynstaganden.

Vi hoppas och tror att de erfarenheter som resan givit

skall Visa sig gagna det fortsatta forskningsarbetet.
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