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FÖRORD

Behovet av forskningsinsatser och utvecklingsprojekt inom kollektivtrafik-

området har under senaste år alltmer påtalats. Från statsmakternas sida

har detta resulterat i att ytterligare resurser avsatts för dessa ändamål.

Detta markerades särskilt i att kollektivtrafikberedningen (KTB) bildades

och att statens väg- och trafikinstitut (VTI) erhöll ökade medel för att

kunna bedriva viss kollektivtrafikforskning.

KTBs uppgift var till en början "att i mer samlade former närmare

analysera behovet av nya trafiklösningar på kollektivtrafikområdet, att

initiera, följa upp och utvärdera försökverksamheten med nya trafik-

system, följa den nationella och internationella utvecklingen på området

och pröva olika utvecklingsåtgärder för den kollektiva trafikförsörjningen

i tätorter av olika struktur". KTB har därefter genom tilläggsdirektiv fått

i uppgift att även behandla motsvarande frågor för kollektivtrafiken på

landsbygden.

VTI, som statligt forskningsinstitut, har byggt upp sin kollektivtrafikforsk-

ning utifrån ett långsiktigt program, där det gällt att i första hand

utnyttja den kunskap och erfarenhet samt experimentiella resurser som

redan finns vid institutet inom trafik- och fordonsteknik, trafikantbe-

teende, transportekonomi, statistik, kulturgeografi och operationsanalys.

Som ett led i KTBs och VTIs arbete inom kollektivtrafikområdet ingår att

_ arrangera seminarieverksamhet inom olika delområden för att få till stånd

en dialog och ett erfarenhetsutbyte med såväl andra forskare som olika

intressenter bland företag, organisationer m fl. Syftet är därvid att dels

fånga upp aktuella problemställningar från omvärlden, dels föra ut resul-

tat från pågående forskning. Detta seminarium avser att täcka in viss

aktuell forskning inom områdena

* busstrafik och säkerhet

* säkerhetsaspekter på busskonstruktioner

* insatser mot bråk och vandalisering

* bussförarmiljö och trafiksäkerhet.

Denna rapport har också publicerats i KTBs informationsserie.

Kenneth Asp
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ABSTRACT

Papers presented at the seminar, held at the Swedish Road and Traffic

Research Institute (VTI), were as follows: Bus traffic and safety in urban

areas (G Nilsson); Improved driver comfort increases safety (B M0rén);

Safer buses (H Nyman); Present Swedish bus regulations and possible

changes (R Friborg); Increased safety for the elderly (A Ståhl, B Holm-

berg); Bus safety (B Kjellberg, J Thorén); Violence and vandalism (K

Henriksson); Accidents in Sweden (T Lekander)
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BUSSTRAFIK I TÄTORT OCH TRAFIKSÄKERHET

Göran Nilsson, VTI

Bakgrund

Bussens roll som transportmedel är bland annat att transportera personer

till eller från personintensiva delar av tätorter där en ansamling av bilar

skulle medföra stora trafikproblem.

Ett resultat av detta är att bussar och av- eller påstigande passagerare

samt fotgängare på väg till eller från bussar koncentreras till dessa delar

av tätorten.

Den vanligaste lösningen i flertalet tätorter är att en central del av

gatunätet utnyttjas som bussterminal ofta utan några särskilda åtgärder

förutom hållplatsskyltar för olika busslinjer.

En fråga är vilka konsekvenser detta får med tanke på trafiksäkerheten

för olika trafikantkategorier i tätorten.

Busstrafik i tätort

Grova skattningar av busstrafikens fördelning på landets väg- och gatunät

visar att 75 % av bussarnas trafikarbete uträttas i tätorter. I en stad som

Linköping utgör bussarna närmare 20 0/0 av biltrafiken i tätortskärnan -

dvs var femte bil är en buss.

I förhållande till samtliga trafikelement inklusive oskyddade trafikanter

utgör bussarna ungefär % i tätortskärnan.

I jämförelse med personbilar är bussar tre gånger så ofta inblandade i

personskadeolyckor vid passage genom korsningar.

_VTI_MEDDELANDE 411



Trafiksäkerhet

Vilka trafikantkategorier drabbas nu av personskador i olyckor där bussar

är inblandade?

För åren 1977-80 har SCB gjort en specialbearbetning åt VTI avseende

samtliga polisrapporterade personskadeolyckor. Därigenom är det möjligt

att delvis belysa ovanstående frågeställning.

  

Tabell 1

Bussolyckor i tätort 1977-1980

Antal person- Skadade i buss Andra skadade
Olkastyp skadeolyckor Död ss LS Död ss LS

Buss- singel 54 - 1 1 68 - - -

Buss- Personbil 580 1 6 152 18 135 423

Lastbil 66 - 18 79 - 11 22

Buss 36 - 9 46 - - 6

MC 35 - - - 4 18 17

Moped 68 - l 2 5 19 43

Cykel 134 - - 4 7 2' 84

Gående 423 - 1 13 29 158 236

Totalt 1396 1 46 364 63 392 871

Döda 64

Svårt skadade 438

Lindrigt skadade 1235

Summa skadade 1737

Av tabell 1 framgår att i landets tätorter inträffade ungefär 1400 olyckor

och skadades ungefär 1700 personer under åren 1977-1980. De vanligaste

olyckstyperna avseende bussolyckor var kollision med personbil och kolli-

sioner mellan bussar och gående.
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Av tabellen framgår också att av de skadade befann sig ungefär 400 i

bussen. Flertalet av dessa var busspassagerare. Av de dödade befann sig

endast en person i bussen.

Nästan hälften av de dödade var fotgängare. Av fördelningen av döda,

svårt skadade och lindrigt skadade framgår att skadeföljden trots allt är

lägre än för motsvarande olyckor utanför tätorter troligen till följd av den

låga hastighetsnivån i tätorter.

Värdering av de trafikskadade

Om vi använder Vägverkets värdering av dödsfall 3.000.000 kr, svår

personskada l400.000 och lindrig personskada 150.000 kan vi beräkna de

samhällsekonomiska kostnaderna för personskador i olika olyckstyper med

bussar inblandade i tätort. Av tabell 2 framgår att totala personskade-

kostnaden är 545.000.000 kr för de fyra åren och att 200 miljoner

respektive 190 miljoner är att hänföra till kollisioner mellan bussar och

personbilar respektive bussar och gående.

Genomsnittskostnaden för personskador är störst för kollisioner mellan

bussar och motorcyklar 621.000 kr medan genomsnittskostnaden för

kollisioner mellan bussar och gående respektive moped är l,60.000 kr

respektive 437.000 kr.

I det ovanstående är inte materiella skador beaktade.
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TabellZ Samhällsekonomiska kostnader enligt VVs värderingar av-
seende personskador 1970-1980

 

Olyckstyp Personskadekostnad Kostnad per person-
miljoner kronor skadeolycka (milj kr)

Buss- singel 15 0 . 270
Buss- Personbil 200 0 . 344

Lastbil 27 0.405
Buss 1 l 0 . 292
MC 22 0 . 621
Moped 30 0 . 437
Cykel 50 0 . 376
Gående 190 0.450

Totalt 545 0 . 390

Fotgängare i bussolyckor

Antalet skadade fotgängare i kollision med buss i tätort under de fyra

åren var 423. I tabell 3 redovisas dessa efter fotgängarnas ålder.
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Antal skadade varav svårt lindrigt
ÅlderngPp fotgängare dödade skadade skadade

O- 6 8 - 3 5
7-12 35 2 19 l 4

1 3-1 7 59 - 29 30
1 8-2 1 3 1 - 5 2 6
22-54 1 23 6 3 7 80
> 54 1 67 21 65 81

Totalt 423 29 158 236



För att belysa skillnaden mellan olika åldersgrupper redovisas i figur 1

antalet skadade per årskull.

SKADADE FOTGÄNGARE I KOLLISION MED 8058 I TÄTORT
1977-1980 PER ÅRSKLAS
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Figur 1 Dödade och skadade fotgängare i kollision med buss i tätort
1977-1980 per årsklass.

Figuren visar att åldersgruppen 13-17 år oftare än andra åldersgrupper

blir påkörda av bussar. Denna grupp utgörs av högstadie- och gymnasie-

elever som ofta transporteras av bussar till och från skolor och andra

aktiviteter inne i tätorter.

Trafikstudier av busstrafik i tätort

Inledningsvis har det relaterats till busstrafik i Linköpings tätortskärna.

VTI har där utfört trafikstudier i syfte att belysa trafiksäkerheten för

oskyddade trafikanter och då främst fotgängarnas situation. Den mätme-

tod som utvecklats innebär att fotgängare vid passage på övergångsställen

registreras och en bedömning sker av om de påverkar övrig trafik.
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Fotgängare som därvid uppträder utan övrig trafik i närheten klassas som

separerade medan övriga är oseparerade. I en bra trafikmiljö är således

målet att så stor del av fotgängarna som möjligt skall vara separerade

från övrig trafik.

I det följande redovisas resultat från tre övergångsställen i centrala

Linköping i anslutning till den gata som kan karakteriseras som busster-

minal. Vid samtliga övergångsställen förekommer svängande bussar och

eftersom korsningarna är signalreglerade erhåller fotgängare och de

svängande bussarna grönt ljus samtidigt, vilket leder till situationer där

fotgängare och bussar konkurrerar om samma gatuutrymme, vilket i sin

tur kan leda -till kollisioner.

Resultatet (se figur 2) visar att i förhållande till busstrafikens storlek

uppträder fotgängare samtidigt som bussar på de studerade övergångs-

ställena 2-3 gånger så ofta som vid övrig trafik.
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BÄTTRE FÖRARMILJÖ GER ÖKAD TRAFIKSÄKERHET

Bertil Morén, VTI '

VTI bedriver sedan några år forskning inom området "yrkesförares fysiska

arbetsmiljö". Den första kategori som studerats är förare av buss.

Slutrapport utgavs i september 1981.

Kartläggning och studier har skett inom områdena klimat, buller, infra-

ljud, vibrationer, stol, förarplats, sikt och belysning.

Syftet med studierna är att utreda om och på vilket sätt dessa miljöfak-

torer påverkar föraren avseende komfort, prestation och hälsa samt även

om trafiksäkerheten äventyras.

Resultaten från studierna visar att även mycket moderna bussar i vissa

avseenden har en miljö som starkt nedsätter komforten. Denna diskomfort

gäller främst klimatets inverkan men även stolens utformning ger anled-

ning till diskomfort. Resultaten visar vidare att buller och infraljud i vissa

nivåer ger en nedsättning av prestationen. Man vet från tidigare forskning

att även de värmestrålningstemperaturer som uppmätts vid VTI-mätningar

(och som ger diskomfort) ger försämrad prestation och man har också

noterat en tendens till ökat antal trafikolyckor vid varm väderlek. Ett

statistiskt säkert samband mellan ovan nämnda miljöpåverkan och trafik-

säkerhet (olyckor) har dock inte påvisats.

Det finns emellertid andra områden i den fysiska förarmiljön där inverkan

på trafiksäkerheten kan sägas vara mera påtaglig. I våra studier inom

områdena sikt och belysning har stora bristfälligheter konstaterats på

exempelvis sikten från förarplats respektive halvljussiktsträcka under

mörkerkörning. Även i moderna bussar ,skärmas sikten ut av fasta sikt-

hinder på karossen. De backspeglar som idag används ger för liten

siktvinkel. Gällande siktbestämmelser (TSV) uppfylls oftast men dessa

krav är gamla och svarar inte mot dagens intensiva trafik.

Beträffande halvljussiktsträckan är den en direkt funktion av strålkastar-

ens placering i höjdled på bussens front. Lågt placerade strålkastare ger

VTI MEDDELANDE 411



dåliga halvljussiktsträckor och högt placerade ger bra siktsträckor. Även

här uppfyller de flesta bussar de bestämmelser som gäller, dock borde

också dessa krav skärpas.

Statistik som visar sambandet mellan dålig sikt respektive korta halvljus-

siktsträckor och trafikolyckor saknas, men kopplingen är enligt vår

uppfattning så tydlig att det knappast behövs ytterligare forskning för att

inse betydelsen av förbättringar.

Vår forskning inom området yrkesförares arbetsmiljö har inte omfattat

den psykosociala miljön. Tillgänglig forskningslitteratur pekar dock på att

otrivsel, stress från pressade körscheman etc är faktorer som starkt

bidrar till minskade marginaler vad avser trafiksäkerheten.

För att kunna fatta goda beslut om inriktningen av framtida kollektivtra-

fik, där då bla total ekonomi och trafiksäkerhet ingår som pusselbitar,

torde även till synes triviala detaljförbättringar vara av betydelse, liksom

fortsatt forskning inom förarmiljöområdet.
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BUSSUTVECKLING FÖR ÖKAD SÄKERHET

av Halvard Nyman, Scania-bussar

I takt med den tekniska fordonsutvecklingen, ökad trafikintensitet, högre

hastigheter, större krav på komfort etc har givetvis kraven på att bussar

skall vara så säkra som möjligt ökat.

Om vi gör en tillbakablick till början på seklet höjdes säkerheten rejält

med att bänkarna skruvades fast på långsidan av flaket och att en kedja

mellan dem i bakre kanten hindrade passageraren :från att ramla av. Nästa

steg togs 1911 av Scania som då levererade en buss med fast kaross, låg

instegshöjd och anpassad fjädring. Max hastighet var då 20 km/h.

Från 1920 - 1950 växer den moderna bussen fram - bättre fjädringskarak-

täristik - högre kapacitet - dieselmotor - trumbromsar och servo - syn-

kroniserad växellåda - integralbygge.

På 50-talet kommer sedan den moderna bussen med servostyrning, hel-

automatisk växellåda, plats för ca 50 sittande, tryckluftbromsar, förstärkt

kollisionsskydd och luftfjädring.

Under 1960 och framåt når debatten på miljöområdet även busstrafiken.

Bussarna skall bli handikappvänliga. Trådbussar blir åter aktuella. Scania

presenterar "Den tysta bussen" (1971). Förarmiljön skall förbättras ytter-

ligare. Kraven blir fler och bussen upplevs som alltmer komplicerad.

Att bussutveckling är en komplicerad och mångfacetterad uppgift kan

åskådliggöras med att ange vad busskonstruktören måste tillgodose:

Begränsningar Tekniska

Miljömässiga

Sociala och politiska

Kravställare Myndigheter

Speciella intressegrupper

Lagstiftare

Skattebetalare

Politiker
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ll

Önskemål från v Passagerare

Förare

Mekaniker

Andra trafikanter

Tillverkarkrav Lättkontrollerad

Lättmonterad

Standardkomponenter

Låga komponentkostnader

Miljövänlig tillverkning etc...

Alla dessa faktorer måste övervägas samtidigt som "huvudkunden" i vårt

fall t ex ett länsbolag skall ha

Lägsta bränslekostnad

Lägsta underhållskostnad

Maximalt passagerarantal

Längsta livslängd

Högsta tillgänglighet

Bästa bekvämlighet

Högsta...

etc

Listan kan göras ännu längre och den kompliceras ytterligare om kraven

varierar från marknad till marknad.

Vi är medvetna om att det inte går att nå fram till den universiella

standardbussen. Naturligtvis finns det ekonomiska, geografiska, klimatiska

och andra skäl som kan motivera att nationella särbestämmelser tillkom-

mer ovanpå eller till och med istället för internationella rekommenda-

tioner. Det finns dock exempel där det är svårt att se någon rationell

grund för skillnader.

Det finns en viktig säkerhetsaspekt på detta: Grunden för att utveckla ett

säkert fordon är att när all omsorg lagts på att konstruera en del,
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möjligheten finns också att kunna utprova hållfastheten, livslängden och

funktionssäkerheten under olika förhållanden. Ju större antal det går att

fördela konstruktions- och provningskostnaden på desto större är möjlig-

heten att försäkra sig om att uppnå den önskade funktionen, säkerheten

och tillförlitligheten. Vi kan nå fram till de långa serierna främst på två

vägar dels genom att ha en standardiserad bussproduktion dels genom att

ha så stor komponentgemenskap som möjligt med lastbilstillverkningen.

Svensk bussindustri exporterar storleksordningen 4 000 enheter per år och

den svenska marknaden uppskattas till ca 800 enheter.

För att behålla vår konkurrenskraft och därmed vår höga exportandel

måste vi få enhetliga bestämmelser avseende trafiksäkerhet, yttre miljö,

förarmiljö etc som står i samklang med omvärlden i förändringstakt och

målsättning. Vi kan bara beklaga att det finns en sådan mängd nationella

bestämmelser och vädjar till alla att medverka till en internationalisering

av dessa.

För att den andra vägen åstadkomma de långa serierna måste vi i största

möjliga utsträckning grunda vår tillverkning på de långa serier som finns

inom lastbilstillverkningen. Detta betyder att vi även i framtiden kommer

att ta våra huvudkomponenter som motorer, växellådor, kardanaxlar,

drivaxlar m m från Scanias lastbilstillverkning.

Under de snart 75 år som gått sedan vi tillverkade den förSta bussen har vi

fått erfarenheter och kunskaper som resulterat i våra nuvarande produkt-

er och vi kan titta närmare på vår stadsbuss CRllZ där vi vill nämna

några av de lösningar som ger den en god säkerhet:

Kollisionsskydd - stålplåt runt bussen. Busstommen utgör en sammanhäng-

ande enhet. Tester visar att CRllZ bär fordonets egenvikt liggande "på

rygg"-
Avskild motor med hänsyn till brandfara och giftiga gaser.

Bästa förutsättningar med stålplåt isolerad mot värme, ljud och brand.

Larmanordningar i motorrummet.

Däcksbränder - hjulhus klätt med extra stålhölje.
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Brännbara material (fälgar FMVSS 302 även om normen ej är tvingande).

Ledkontrollsystem i ledbussar för att undvika sladd och fällknivseffekt.

Dörrbroms.

'Startspärr vid ilagd växel.

Justerbar ratt och förarstol.

Listan kan även här göras lång men jag går istället över på våra senaste

inslag och framtiden.

Ett teknikområde som alltmer kommer in i alla sammanhang är elektro-

niken. Idag möter man ett visst motstånd hos användarna mot att

elektroniken ytterligare "komplicerar" bussarna, men detta är säkert bara

ett övergångsskede. Den snabba utveckling som sker inom området ger oss

möjlighet att på ett ekonomiskt sätt samtidigt tillfredsställa kraven på

såväl komfort som säkerhet.

Några exempel:

 

I stads- och förortstrafik med täta hållplatsstopp och frekvent körning i

passager, där hastigheten måste bromsas ned och sedan ökas anser vi att

en automatisk växellåda är en självklarhet för att föraren skall kunna

ägna mesta möjliga uppmärksamhet åt själva trafiken. Motsvarande behov

finns för all busstrafik men den ökade bränsleförbrukningen har hittills

vägts mot den mindre tidsandelen som bussen används i intensiv trafik. Nu

har elektroniken givit möjlighet att med den manuella växellådans eko-

nomi minska förarens växlingsarbete. Lösningen som Scania tagit fram

kallar vi för Datorstödd växling (CAG Computer Aided Gearshifting).

Föraren behöver nu bara trampa ner kopplingspedalen för att "rätt"växel

automatiskt skall läggas i.

Vid körning på halt underlag krävs förarens fulla koncentration för att en

inbromsning skall ske så snabbt som möjligt utan att hjulen låser sig. Med

låsningsfria bromsar förhindras sladd även vid en alltför häftig inbroms-

ning. Med hjälp av elektronik som jämför de individuella hjulhastigheterna

och som styr bromstrycket till varje hjul förhindras effektivt att något

hjul låser sig.

.VTI MEDDELANDE 411
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Konstant farthållning, accelerationsbegränsning, feldiagnostisering och

avståndsvarnare är exempel på områden där elektroniken ger ökade

möjligheter.

Risken vid minskat lufttryck i ett däck som försämrad stabilitet, brand- '

risk vid tvillingmontage m m kan minimeras med kontinuerlig mätning av

trycket. Tekniken finns men är idag alltför dyrbar för användning i annat

än provfordon.

Mer än hälften av de personskador som uppstår vid bussresa inträffar utan

att det skett någon olycka. En stor del av dessa olyckor kan sägas bero på

en kompromiss mellan kostnad och säkerhet. Att bara ha sittande passa-

gerare och att föraren ej åker förrän alla sitter skulle i och för sig minska

antalet skador, men till vilken kostnad.

Då finns det istället utrymme för forskning för att kartlägga vilken

acceleration som maximalt skall tillåtas och vilken retardation som bör

eftersträvas. Tekniken finns för såväl accelerationsbegränsning som styrd

retardation men ännu saknas väl underbyggda gränsvärden. Egentligen är

det väl lika viktigt att styra accelerationsändringen.

Frågan om att införa säkerhetsbälten i bussar har diskuterats under en

längre tid. Att säkerheten skulle förbättras är odiskutabelt med tanke på

ett antal olyckor som inträffat under det senaste året, där passagerare

har förolyckats efter att ha kastats ut ur bussen.

Här finns det utrymme för utveckling av något som, utan att inkräkta på

passagerarnas "frihet", förhindrar att passagerare skadas. eller kastas ur

bussen vid häftigt stopp. Att ha bakåtvända stolar med hög rygg torde

vara uteslutet?

Funktionsbortfall av ljus, servo, bromsar m m.

Utrymning av bussen vid brand.

Undanmanöver vid krocktillbud.

mm
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Ytterligare Studier behövs av förarens förmåga att uppfatta risker, fatta

rätt beslut och handla därefter. Resultatet av dessa studier skulle kunna

ge, förutom underlag för bussutformning, även information om lämplig

utbildning, träning och simulering för bästa samverkan mellan människa -

maskin.

De resultat som :framkommit i Malmö Lokaltrafiks undersökning av

förarens inverkan på bränsleförbrukningen bör i detta sammanhang kunna

ge draghjälp i ekonomiskt hänseende åt en fortsatt undersökning. Ett

mjukare körsätt bör väl även ur stressynpunkt ha en positiv inverkan på

bussäkerheten.

En av de mest angelägna forskningsuppgifterna enligt IVA:s rapport "Bilen

1980 - 2000" som publicerades l977 var:

Uppsättning av operativa mål för trafiksäkerhetsarbetet med redo-

visning av modeller för bedömning av kostnad/nyttarelationer 0 s v

som hjälp ät beslutsfattarna.

Jag finner detta än mer angeläget idag än för sju år sedan om man ser till

hur de ekonomiska ramarna förändrats.

Avslutningsvis vill vi på SCANIA-BUSSAR betona, att vi är mycket

intresserade av att på alla sätt bidraga med våra erfarenheter i det

kontinuerliga arbetet på förbättringar av säkerheten genom samråd och

samarbete med myndigheter och andra experter, och genom att deltaga i

prov och i andra sammanhang när man vill höra våra synpunkter.
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NUVARANDE SVENSKA BUSSREGLER OCH TÄNKBARA FÖRÄND-

RINGAR

Rune Friborg, Trafiksäkerhetsverket

1._ Allmänt

Trafiksäkerhetsverkets (TSVs) bestämmelser om buss i yrkesmässig trafik

fastställdes 1945 och reviderades i mitten på 60-talet då föreskrifter

gällande kollisionsskydd framtill och längs fordonets vänstra sida tillfoga-

des. Bussbestämmelserna tar främst fasta på speciella säkerhetsaspekter.

En förutsättning för att en buss skall få brukas är givetvis att även övriga

krav enligt trafiksäkerhetsverkets bestämmelser om fordon uppfylls. Ver-

kets tekniska krav är baserade på grundregler i fordonskungörelsen (SFS

1972:595).

Då det gäller bussar i yrkesmässig trafik sträcker sig TSVs befogenheter

att utförda föreskrifter längre än till säkerhetsfaktorerna vilket är

intressant i detta sammanhang. Genom Kungl Maj:ts bemyndigande den 19

september 1945 tilläggs väg- och vattenbyggnadsstyrelsen rätt - senare

överförd till TSV - att utfärda tekniska bestämmelser som även syftar till

passagerares bekvämlighet. Att de föreskrifter som gäller för bussar

utöver de krav, som kontrolleras vid typ- eller registreringsbesiktning är

uppfyllda, fastställs vid lämplighetsbesiktning.

För bussar som godkänns vid lämplighetsbesiktning utfärdas lämplighets-

bevis. Som bekant är det AB Svensk Bilprovning som numera är sk

riksprovplats'för fordon och därmed ansvarig för dessa besiktningar.

2. Behovet av nya svenska bussbestämmelser

Tillgänglig statistik från inträffade vägtrafikolyckor i Sverige - vi har

idag tagit del av aktuella i sammanhanget unika analyser - tyder väl

sammanfattningsvis på att det inte finns något säkrare sätt att låta sig

transporteras på väg än med buss.
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All positiv trafiksäkerhetsstatistik till trots har det ansetts att gällande

bussbestämmelser är mogna för en översyn och revidering med avseende

på säkerhetsaspekter. '

Det har t ex ifrågasatts om nödutrymningsmöjligheterna i dagens bussar

är tillräckliga för snabb utrymning av passagerare i händelse av kollision

och brand. Många långlinje- och turistbussar är utrustade med endast en

dörr för in- och utsteg. Dörren är inte sällan placerad framför bussens

framaxel, d v 3 i ett parti som i händelse av kraftig frontalkrock oftast

blir utsatt för stor deformation -så stor, att risk för blockering av

dörröppningen kan uppstå. Om bussen inte är utrustad med en särskild

nödöppningsdörr på annat ställe, torde stora svårigheter uppstå för snabb

evakuering av speciellt rörelsehindrade och äldre passagerare, eftersom

man sannolikt i första hand är hänvisad till 2 st föreskrivna nödöppnings-

fönster, i bussens bakre del. Statistiska uppgifter från England har dock

antytt att förekomsten av nödutgångar har varit anledning till flera

dödsolyckor än de kunnat rädda liv i händelse av olycka men det har

framhållits att detta förhållande givetvis inte får tas till intäkt för att

reserv-*utgången skall slopas. En engelsk rapport (x) från försök med

"utrymning" av äldre människor genom simulerade bussnödöppningar i

"fönsternivå" besannar i stort de farhågor som anförts gällande äldre

passagerare och rörelsehindrade personer.

Den design som lett till att busskarossernas takdelar i allt större

utsträckning försetts med glas har bedömts vara olycklig med tanke på

ökade skaderisker vid rundslagningsolyckor. Vi har tråkiga erfarenheter

från olyckor i Norge som klart påvisar behovet av ökad hållfasthet hos

överdelen på moderna busskarosserier.

Rådande utvecklingstendens mot allt .större vindrutor och allt lägre

placerad nedre kant för dessa ökar skaderiskerna för förare och i

förekommande fall guide. En del sight-seeingbussar och vissa turistbussar

har så låg nedre vindrutekant att endast en lätt krock mot ett lastbilsflak

är tillräcklig för att allvarligt skada bussföraren och medåkande på de

främre sittplatserna.

 

Cranfield Institute of Technology, Bedford 1974: 'Investigation into the
ability of elderly people in climbing out of simulated bus emergency exits'
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Utvecklingen vad gäller den inre säkerheten för passagerare och förare

synes ej ha följt bussarnas ökade tekniska standard i övrigt. Det är

speciellt hårda och vassa inredningsdetaljer, veka och otillräckligt in-

fästade stolkonstruktioner som visat sig vara orsak till personskador av

onödigt svår art vid inträffade olyckor som bland annat uppmärksammats

från läkare och och inte minst - som vi nu vet från trafikforskarhåll.

Det kan vidare ifrågasättas om inte bestämmelserna bör utvidgas att även

gälla annan buss än buss i yrkesmässig trafik.

Följande behov i övrigt har noterats i samband med diskussioner om

förbättringar av bussbestämmelserna:

- Underhåll och funktion hos handbrandsläckare bör tas upp med expertis.

Ev ny föreskrift.

- Brandbeständighetskrav rörande inredningsmaterial föreslås inlänkas i

bestämmelserna så snart internationellt giltiga normer fastställs.

- Krav på höftbälten eller speciella Skärmskydd för passagerarna på de

främsta stolsraderna har framförts som förslag.

- Särskilda ledbuss- och tvåvåningsbusskrav önskas med tanke på dessa

fordons egenart.

- De handikappade människornas speciella behov tillgodoses numera ge-

nom särskilda handikappföreskrifter. Bussbranschens folk och bilprov-

ningens besiktningspersonal anser kraven svåra att "greppa". Bedöm- M

ningsunderlaget i form av anvisningar från olika myndigheter - Trans-

portrådet, trafiksäkerhetsverket och .bilprovningens huvudkontor lider

av allt att döma av vissa barnsjukdomar som måste botas på lämpligt

sätt.
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3. Utländska bussbestämmelser och aktiviteter för gemensamma inter-

nationella bussbestämmelser

I de flesta länder finns detaljerade säkerhetsbestämmelser som påverkar

bussarnas konstruktion. Dessa nationella bestämmelser skiljer sig oftast

starkt från varandra, vilket försvårar och fördyrar handeln länderna

emellan.

Det mest kända och kanske mest omfattande arbetet i avsikt att skapa

gemensamma europeiska säkerhetsbestämmelser för bussar har utförts av

FN-organet ECE d vs Ekonomiska kommissionen för Europa. Thomas

Turbell som är Sveriges representant i ECEs arbetsgrupp GRSA (The

,Group of Rapporteurs of Safety Provision on Motor Coaches and Buses)

har detaljerat berättat om pågående aktiviteter i avsikt att göra tillägg

och revisioner rörande de fastställda reglementena ECE 36 (stora bussar)

och 52 (minibussar). De länder som antar ett reglemente måste således

godta alla de av erkända provningsanstalter typgodkända busskonstruktio-

nerna vad gäller de speciella busskraven. Man kan alltså godta ECE-

typgodkännandet som alternativ till egna nationella bussföreskrifter. Det

finns också möjlighet för ett land att ställa bindande krav på att t ex

ECE 36-reglementet skall gälla för att bussar skall få godkännas i landet

ifråga.

I september 1972 konstituerades nordisk bilteknisk arbetsgrupp som ett

hjälporgan till nordiska trafiksäkerhetsrådet. I gruppen ingick represen-

tanter från bilbesiktningsorgan och myndigheter i Norge, Finland, Dan-

mark och Sverige. En av arbetsgruppens huvuduppgifter skulle vara att

utarbeta förslag till gemensamma nordiska bestämmelser på det biltek-

niska området i den omfattning som gruppen skulle anse behövligt. Från

svensk sida föreslogs att föreskrifter. om bussar skulle tas upp på

programmet. Orsaken därtill var att trafiksäkerhetsverkets fordonsbyrå

hade initierat ett arbete inom byrån syftande till revision av de svenska

bussföreskrifterna i takt med ECB-arbetet. Den nordiska arbetsgruppen

fann emellertid att bussbestämmelserna var en alltför omfattande uppgift

att ta itu med meddetsamma. I april 1975 omvandlades arbetsgruppen till

en permanent kommitté under Nordiska trafiksäkerhetsrådet, Nordisk
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bilteknisk kommitté (NBK), och samtidigt tillsatte kommittén en särskild

bussarbetsgrupp. Norge åtog sig att ta hand om sekretariatsfunktionen och

ställde en arbetande ordförande/sekreterare till förfogande. Det svenska

revisionsarbetet hade vid årsskiftet 1973/74 resulterat i ett omfångsrikt

utkast avsett att bearbetas till ett remissförslag av rimligare proportion-

er. När arbetet inom NBKs bussarbetsgrupp påbörjades på våren 1975

ställdes TSV-utkastet till gruppens förfogande och största möjliga ar-

betskraft avsattes för gruppen. Vid sitt novembersammanträde 1977 kunde

NBK i huvudsak godkänna arbetsgruppens förslag till gemensamma nord-

iska bussföreskrifter och avtacka arbetsgruppen. Förslaget överlämnades

till Nordiska trafiksäkerhetsrådet i föreskriven ordning men även till de

nordiska trafikmyndigheterna med en begäran om att förslaget skulle

remitteras för yttrande inom respektive länder varefter remissresultatet

skulle ställas till NBKs förfogande.

NBKs förslag följde i största möjliga omfattning innehållet i ECE-

reglemente nr 36. Endast i de fall då ECE-reglementets krav ansetts

otillfredsställande eller ej tillämpliga med hänsyn till speciella nordiska

förhållanden hade avvikelser gjorts. Följande noteringar gäller exempel på _

avvikelser från reglementet:

- NBKs krav på nödutgångar är något strängare än ECEs.

- ECE-reglementet innehåller inga bestämmelser om förarplatsen. I NBK-

förslaget finns bestämmelser om reflexfrihet, om placering av instru-

ment och manöverorgan, om värme- och ventilationsanordningar, om

inställningsmöjligheter för förarstolen och om solskydd.

- NBK-förslaget har under rubriken "inre säkerhet" krav på skyddsvägg

eller mellanvägg framför säten, som är belägna bakom dörr eller

plattform och även bakom förarplatsen. Vidare föreskrivs att alla ytor

som förare eller passagerare kan komma i kontakt med skall vara släta.

Överkanten på ryggstöd och mellanväggar skall vara försedda med

stoppning och placering och utformning av inredningsdetaljer skall vara

sådana att riskerna för personskada är minsta möjliga. Detta gäller
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klädkrokar, brandsläckare, tidningshållare etc som skall vara infällda

eller försedda med energiupptagande material och avrundande kanter.

Dessa föreskrifter har inte någon motsvarighet i ECB-reglemente nr 36.

- NBK-förslaget innehåller till skillnad mot ECE-reglementet preciserade

bestämmelser om ventilation och uppvärmning av bussen.

- NBK-förslaget anger att den invändiga bullernivån i buss får vara högst

73 dB(A) mätt i 200 m m över golvnivån mitt i bussen, som skall vara

tom. Mätt vid förarplatsen i höjd med förarens huvud får ljudnivån

under inga omständigheter överstiga 75 dB(A). Några bestämmelser om

invändigt buller finns inte i ECE-reglementet.

- NBK-förslaget innehåller krav på elektriskt uppvärmda utvändiga back-

speglar samt speglar för uppsikt över bakre dörrar, vidare krav på

belysningsanordningar i skyltskåp, över biljettkontrollutrustning, vid

dörrar och trappsteg, samt signallampa för avstigning, vidare krav på

skyltar och anslag för dörrar, nödutgångar, eldsläckare, förbandslåda

etc.

Förslaget utsändes på remiss i de nordiska länderna utom Danmark under

slutet av 1978. Endast Norge faställde sina nya bussbestämmelser på

förslaget.

Det bör i detta sammanhang nämnas att trafiksäkerhetsverket för att få

underlag till bättre bestämmelser angående brandskyddet i bussar i

samarbete med vägverket - tillsynsmyndighet för tunnelbanorna - lade ut

ett utredningsprojekt hos Svenska Brandförsvarsföreningen om brand-

skyddsåtgärder rörande bussar och tunnelbanevagnar. Resultatet i form av

en särskild rapport förelåg i början av 1978 vilket var för sent för att det

skulle överlämnas till NBK och inarbetas i det nordiska bussbestämmelse-

förslaget. TSV sände istället ut de väsentliga avsnitten av rapporten på

remiss i Sverige parallellt med förslaget till bussbestämmelser. Brandför-

svarsföreningens förslag till brandsäkerhetsföreskrifter omfattande krav

på material i golv, tak, väggar, inredning etc på grundval av provning

enligt i Norden redan vedertagna brandprovningsmetoder. Vid TSVs re-

missbehandling konstaterades i stort att bla tillverkare, brukare och
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specialister på provning intog en negativ attityd till de föreslagna

brandskyddskraven.

När man fastställde de nya norska bussbestämmelserna använde man sig

dock av det svenska förslaget till materialkrav. Vid brandbeständighets-

proven hänvisades till de s k nordtestnormerna.

Enligt uppgift från Norge visade detsig emellertid snart nog att nordtest-

normerna var alltför obekanta på den internationella marknad där busstill-

verkarna gjorde sina inköp av inredningsmaterial. Norrmannen drog därför

snabbt in sina brandskyddskrav baserade på dessa normer - ett beslut som

gäller tills vidare.

Det norska NBK-baserade kravet på i busstommen inbyggda skyddsbågar

avsedda att mildra karosserideformationer vid rullningsolyckor fick också

dras in av myndigheterna. Det har bland annat sagts att bussarna tyvärr

inte blev konkurrensdugliga för export på grund av merkostnaden för den

ökade takstyrkan som kravet handlade om. Norrmännen har nu några års

erfarenheter av dessa ECE-NBK-baserade busskrav. Enligt uppgift har

föreskrifterna fungerat på avsett sätt dvs skapat ökad säkerhet och

komfort utan att avvikelserna från ECE-reglementet legat till hinder för

busstillverkarnas marknadsföring eller tekniska utveckling.

4. Tänkbara förändringar av nuvarande bussregler

Följande tre bestämmelsealternativ torde kunna användas som diskus-

sionsunderlag vid planering av framtidabussföreskrifter.

I. ECE 36 + ECE (planerade) handikappkrav fastställs som tvingande krav i

Sverige.

Detta är ett alternativ som ligger helt i linje med trafiksäkerhetsverkets

harmoniseringsfilosofi innebärande hänvisning till internationella regler.

Innan denna utväg kan väljas måste ECEs handikappföreskrifter bli

fastställda som ett tilläggsreglemente som Sverige anser sig kunna anta.

Det förefaller rimligt att ett sådant reglemente kan vara praktiskt

tillämpligt för vår del inom 3-5 år.
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Man kan inte bortse från att dessa typgodkännandesystem kan bli något

besvärande för busstillverkare med produktion av, små serier exakt lika

bussar. Den frågan bör förslagsvis utredas närmare i samarbete med

bussbranschens folk.

II. ECE 36 - typgodkända bussar accepteras i Sverige parallellt med bussar

godkända enligt svenska bussäkerhetskrav.

 

Ur komponentstandardiseringssynpunkt är alt II nästan lika gångbart 'som

alt I men här måste alltjämt fastställas genom lämplighetsbesiktning att

de svenska handikappkraven är tillgodosedda, vare sig det är fråga om en

"ECE-buss" eller en "svenskbuss".

III. Ny svensk bussbestämmelse förankrad till de norska bussbestämmels-

 

erna, vilka som nämnts är baserade på ECE-reglemente 36.

 

Alt III erbjuder fördelen av att vi kan tillämpa redan prövade krav likaså

att de tekniska kraven i våra handikappföreskrifter utan tidsödande

arbetsinsatser kan bakas in i bussbestämmelserna.

Det bör nämnas att alla nordiska länder idag har krav på särskilt

kollisionsskydd. De norska kraven täcker de svenska och eliminerar

dessutom vissa tolkningsproblem i våra föreskrifter.

De norska bussbestämmelserna är beklagligtvis inte fullt så harmoniserade

med ECE 36 som från trafiksäkerhetsverkets sida har varit önskvärt.

Eftersom avvikelserna främst kan betraktas som relativt självständiga och

oberoende tillägg torde en bättre anpassning kunna nås utan större

problem om alt III väljs som handlingslinje.

Det här är en tämligen enkel råskiss över tänkbara lösningar. Det finns

utrymme för kompletteringar eller helt nya idéer på vägar till bättre

bestämmelser.

Från trafiksäkerhetsverkets sida hoppas vi slutligen att få stöd för

strävanden att få samordning mellan olika myndigheters regler och

anvisningar. (Den bild som nu kommer ger en glimt av läget idag.)
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FÖRBÄTTRAD SÄKERHET FÖR ÄLDRE

Agneta Ståhl och Bengt Holmberg, Institutionen för trafikteknik, Lunds

tekniska högskola

l. Begreppet säkerhet

För att beskriva olika trafikantkategoriers säkerhet är ettvanligt sätt att

man studerar antalet olyckor för respektive kategori. Vanligt är då att

man använder sig av polisrapporterade olyckor.

Det har dock visat sig att de polisrapporterade olyckorna inte är något bra

mått på säkerheten vid förflyttningar med kollektiva färdmedel.

De beaktar i huvudsak endast olyckor som sker i samband med kollisioner

med kollektivtrafikfordon inblandade. En betydande del av olyckorna sker

dock under de Övriga delarna av färden:

- på väg till/från hållplatsen

- vid hållplatsen.

Vidare är en stor del av olyckorna av en karaktär som normalt ej

rapporteras till polisen. Det gäller olyckor där trafikanten fallit på vägen

till/från hållplatsen, vid av- eller påstigning samt i fordonet.

När man diskuterar säkerheten, bör man dessutom ej begränsa sig till den

verkliga risken för olycka utan även ta med den upplevda risken.

 

Den upplevda risken, d v 5 hur farligt man upplever ett färdmedel vara

eller hur starkt de problem man tycker sig ha i samband med användandet

av ett färdmedel, påverkar i vilken usträckning man använder detta

färdmedel. För just gruppen äldre trafikanter (personer över 65 år) och

framför allt vid färd med de kollektiva kommunikationsmedlen är den

trygghet och säkerhet man känner för transportmedlet av stor betydelse

för i vilken utsträckning man använder sig av detta färdmedel. Att det

tages hänsyn till denna upplevda risk är angeläget då äldre personer oftast

 

har små valmöjligheter vad gäller transportmedel. För många finns inget

annat alternativ än att förflytta sig till fots, vilket oftast inte är möjligt
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någon längre sträcka, p g a fysiska nedsättningar som följer med åldrande-

processen.

Vi kommer därför i den här framställningen inte att begränsa oss till

aspekter som normalt inryms i begreppet trafiksäkerhet utan även ta med

faktorer som påverkar tryggheten, främst för de äldre resenärerna.

2. Säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken

Som nämnts ovan är det viktigt att man beaktar hela resan -från

bostaden till mälpunkten.

När det gäller rena trafiksäkerhetsproblem, har vi tidigare inte genomfört

några större studier. Däremot har under det här året påbörjats en studie

baserad på sjukhusstatistik från Malmö. Ur det materialet kommer det att

bli möjligt att få fram uppgifter även om säkerheten inom kollektivtra-

fiken.

För att belysa säkerhetsproblem refereras därför här, en studie av

Forsströml) som avser olyckor i samband med arbetsresor, se figur 1 och

20
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\utan annat fordon inblandat 56
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oIYCkor vad ko'nektiv_
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trafikförflyttnlngar ---- Vid Mllplats 24 /

\Utan fordon inblandat 89
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Med fordon inblandat 9
mmm hmpms 70/

m\ Utan fordon inblandat 9l
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Figur 1. Fördelning av antalet olyckor inom kollektivtrafiken på olika
typer (96).

Källa: Forsström

 

l) Forsström, 1982, Commuting Accidents. Dept of Geography, Gothen-
burg, series B No 69.
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Olycksbilden för äldre kan antas avvika en del ifrån den som redovisas av

Forsström. Det föreligger emellertid för närvarande inga data för enbart

äldre.

I figur 1 visas fördelningen av antalet olyckor, på olika olyckstyper. Det

framgår därav att största andelen olyckor sker på väg till/från hållplats,

därefter vid hållplats och minsta andelen i fordonet. Vid hållplats och på

väg till/från är huvudparten av olyckorna av typen singel, d vs inget

fordon har varit inblandat i olyckorna. Det är då mest olyckor som beror

på att man halkat eller snubblat. Vid färd i fordonet beror ca hälften av

olyckorna på kollision.

Om man tittar på de samlade konsekvenserna av olyckorna - se figur

2 - ändras bilden något. Olyckor med fordon inblandat ökar då i betydelse.

Hed annat fordon inblandat 73
/

Under färd 9

\ Utan annat fordon inblandat 27

TUU

om , vid koneuu_ Hed fordon inblandat 58

trafikförflyttnlngar ----- Vid hållplats 18 <

Utan fordon inblandat 42
TUU

Med fordon inblandat 48
/

Till/frin hlllplats 73 \

m Utan fordon inblandat Tåå

Figr 2. Fördelning av hälsoförlusten vid olika typer av kollektivtrafik-
olyckor (%)

Källa: Forsström

Dessa är alltså normalt allvarligare än de utan fordon inblandade.

Konsekvenserna - hälsoförlusten - är i princip beräknad som produkten av

antalet olyckor och genomsnittliga sjukskrivningstiden, se vidare Fors-

ström (1982).
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Trygghetsproblemet har analyserats vid två studier vid vår institution. En

som finansierats av BFR och som belyst äldres problem i trafiken

generellt och en som enbart avser kollektivtrafik finansierad av KTB och

Gävle kommun.

Resultaten kan sammanfattas enligt följande:

- Till/från hållplats och vi hållplats

Orsakerna till problemen är framför allt dålig snöröjning eller sandning,

 

men även ojämna trottoarer eller höga kantstenar påverkar förflytt-

ningsmöjligheten. Möjligheten att kunna sitta vid hållplatsen är även

betydelsefull, likaså vind- och regnskydd vid hållplatser.

- Av- och påstigning

 

Problemen är orsakade av

- dels bussens konstruktion i form av högsteghöjd, dåligt utformade

ledstänger, automatiken i dörrar vid öppning och stängning o dyl.

- dels att bussen ofta inte kommer tillräckligt intill trottoarkantan vid

angörningen av hållplatsen.

- Under bussfärden

 

Här beror osäkerheten på att man inte hinner uppsöka en plats innan

bussen startar eller att man måste resa sig innan bussen stannat vid

hållplats. Osäkerheten om vilka rutiner som råder för t ex avstigning

vid fram- eller mittdörr, vilket påverkar valet av plats i bussen,

bidrager även till de upplevda problemen. Hållplatsutropen är vidare för

de äldre liksom för flertalet andra resenärer av väsentlig betydelse för

en trygg bussresa.

Minst var tredje person över 65 år som åker buss anger problem i samband

med av- och påstigning eller under bussfärd. Problem på vägen till eller

från hållplats har drygt 20% av de som åker buss.

Andelen äldre som åker buss varierar en del mellan olika orter, men

åtminstone 50% förefaller använda buss för vissa "dagliga" transporter.
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Att dessutom hälften av dessa finner det problematiskt att använda buss

får ses som allvarligt, speciellt då det för flertalet äldre inte finns något

alternativt sätt att resa längre sträckor än med buss.

3. Åtgärder på vägen till/från hållplats och vid hållplatsen

När det gäller den här delen av kollektivresan, orsakas ca hälften av de

samhällsekonomiska konsekvenserna av olyckorna av kollisioner med mo-

torfordon. Resten orsakas av så kallade singelolyckor.

Den viktigaste faktorn när det gäller den upplevda tryggheten - enligt

våra studier - är snöröjning, halkbekämpning och tillgång till bänkar

utefter vägen.

En viktig orsak till brister i gångvägarna till/från hållplats återfinns redan

i planeringen av bostadsområdena. I den planeringen ingår ofta ej håll-

platserna och därmed ej heller gångvägarna till/från. Ibland finns håll-

platser markerade på planer, men man har ej tänkt igenom trafikeringen.

Det kan då visa sig att de planerade hållplatslägena ej går att utnyttja.

För att komma till rätta med det här problemet måste man få till stånd

ett bättre samarbete mellan trafikföretag och planerare.

Ett annat problem är att busstrafiken i nya utifrånmatade områden ofta

måste dras på relativt hårt trafikerade leder. Det blir då svårt att få till

stånd säkra och bekväma gångvägar och hållplatslägen. I sådana områden

är ofta genvägarna inriktade mot områdenas centrala delar. För att få

riktigt bra gångvägar och hållplatslägen måste därför busslinjerna dras

genom områdenas centrala delar, se figur. 3.
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Fig 3
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När det gäller att åtgärda brister i befintliga områden, försvårasdetta

ofta genom att man ej har tillräcklig kunskap om befintliga gångvägar och

förhållandena på hållplatserna.

Det föreslås därför att man går igenom förhållandena områdesvis med

hjälp av inventering i fält. De viktigare gångvägarna karteras, olika

problem noteras. Samma sak genomförs för hållplatserna. Åtgärder man

kan tänka sig är att komplettera med nya sträckor av gångvägar, åtgärda

ojämnheter i gångvägarna, flytta hållplatser som ligger olämpligt, inrätta

övergångsställen, anlägga refuger för att underlätta gatupassager etc.

En starkt bidragande orsak till problem i samband'med av- och påstigning,

se vidare nedan, är att bussarna ej kommer intill kantstenen ordentligt

med bakdörren på grund av parkerade bilar. Här borde man ändra reglerna

så att det blir förbjudet att parkera utefter en längre sträcka före en

busshållplats än vad som idag är fallet (12 meter). Den idag tilltagna

sträckan räcker ej till för att bussar skall kunna angöra; parallellt med

kantstenen. Man borde också överväga att använda en bättre markering av

vad som är hållplatsområde, så att det tydligt framgår om fordon är

felparkerade. En längre sträcka fri från fordon förbättrar också sikten och

bidrar därmed till att minska risken för påkörning av resenärer på väg

till/från bussen.

Vid hållplatser som ligger utefter mycket starkt trafikerade leder kan

hållplatsfickor vara motiverade för att öka säkerheten och tryggheten för

resenärerna. Annars är ficka i allmänhet enbart till nackdel för både

resenärer och trafikföretag. Insvängningen till fickorna sker samtidigt

som man är på väg att resa sig för att gå av. Det gör att det finns risk,

speciellt för äldre, att ramla omkull i bussen. För övriga passagerare är

insvängningen obekväm. För trafikföretaget leder fickor ofta till längre

körtider på grund av problem att komma ut i trafiken.

Vid hållplatser med många väntande passagerare kan det ibland finnas

behov av att bredda trottoarerna. Annars finns risk för att de väntande

blockerar trottoaren, så att passerande fotgängare går ut i gatan och då

riskerar att bli påkörda.
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Många äldre har, som nämnts ovan, tagit 'upp bristande snöröjning och

halkbekämpning som ett trygghetsproblem. Det gäller såväl på gångvägar-

na som hållplatserna. En viktig förutsättning för att få en bättring till

stånd på den punkten är nog ofta, att man_ inom kommunen diskuterar

igenom ansvaret för snöröjningen och halkbekämpningen på gångvägarna

och hållplatserna. Många gånger är nog ett alltför splittrat ansvar en

orsak till otillfredsställande förhållanden.

4. Åtgärder vid av- eller påstigning och under bussfärden

I syfte att underlätta för bl a äldre att använda de kollektiva färdmedlen

har Transportrådet utgett föreskrifter om handikappanpassning av de

kollektiva färdmedlen. Föreskrifterna är utan tvekan ett positivt bidrag

till den anpassning av de kollektiva färdmedlen som får anses nödvändig.

Dessa reglerar emellertid uteslutande den tekniska sidan av problem i

form av vilka tekniska hjälpmedel som skall finnas på bussen eller bussens

konstruktion. Föreskrifterna är emellertid väldigt vaga beträffande hur

eller i vilken omfattning hjälpmedel i bussen skall användas. Det hade

naturligtvis varit positivt om det varit möjligt i denna typ av föreskrifter

att vara. mer exakt i tex punkten om hållplatsannonsering, som för

flertalet bussresenärer upplevs som en betydelsefull service.

Föreskrifterna talar emellertid endast om att viss utrustning skall finnas

så att hållplatsutrop kan_ göras. Önskvärt hade varit att hållplatsutrop

skall ske vid varje hållplats. Nu lämnas istället avgörandet åt trafikföre-

taget eller ytterst åt bussföraren, vilket är olyckligt.

En annan intressant punkt är problematiken kring instegshöjden. I före-

skrifterna nämns endast att fotsteget närmast vägbanan får högst vara

200 mm. Detta är naturligtvis det steg som vållar mest besvär, men även i

stegen inne i bussen borde vara reglerade med denna steghöjd, då studier

visat att en E92 steghöjd omkring 200 mm är att föredra för äldre eller

handikappade personer.

Ett annat problem i samband med steghöjden är frågan om var avstigning

av bussen skall ske. Av betydelse i detta sammanhang är även var de
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speciellt utmärkta platserna för rörelsehindrade är placerade i bussen.

Idag finns dessa företrädesvis längst fram i bussen. Samtidigt tillämpar

flertalet trafikföretag regeln att avstigning inte får ske vid framdörren

mer än i undantagsfall. Den konstruktion med "nigande" bussar som

troligtvis kommer att finnas i trafik fr 0 m 1984 aktualiserar denna fråga

ytterligare. För de personer som har problem med att gå i trappor innebär

9f_ta_s_t avstigning av bussen ett större problem än påstigning. En rörelse-

hindrad är därför i högre grad vid avstigning beroende av den lägre

steghöjden än vid påstigning. Eftersom en lägre steghöjd endast kommer

att finnas vid framdörren och det 'faktum att de speciellt utmärkta

platserna finns framme i bussen, kommer troligen att innebära att flera

mstiga av fram. Bland många trafikföretag och förare föreligger ett

motstånd mot detta idag, då det fördröjer tiden vid varje hållplats. För

många äldre är det emellertid en trygghet att få stiga av vid framdörren

beroende på de många osäkerhetsmoment som finns i samband med

avstigning vid bakdörren.

Den nya konstruktionen med "nigande" bussar innebär vidare att det

lämnas åt förarens omdöme att besluta Om bussen skall sänkas eller ej vid

en hållplats. Det är naturligtvis inte lätt för föraren att kunna avgöra

detta från sin plats i bussen när passageraren står stilla vid en hållplats.

De "handikapp" som äldre drabbas av med åldern är ju ofta heller inte

"tydliga" för omgivningen och speciellt inte om personen står stilla vd en

hållplats.

Ovan beskrivna osäkerhetsmoment i samband med bussfärden, och för-

modligen flera andra, innebär för många äldre eller handikappade att man

inte vågar åka buss. Tryggheten i form av att man vet vilka rutiner som

gäller saknas. Transportrådets föreskrifter innebär självfallet förbättring-

ar, men helt klart är, att hade det varit- möjligt att mera i detalj reglera

rutinerna i samband med av- och påstigning eller färd med bussen hade

detta varit att föredra. Ansvaret för att tekniska utrustningar används

eller ej skulle slippa ligga på bussföraren, och resenären, oavsett ålder,

skulle veta vilken service man kan förvänta sig vid varje hållplats.
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BUSSÄKERHET

Bengt Kjellberg och Jan Thorén, Volvo Bussar AB

Bussen är idag det säkraste transportmedlet efter flyg enligt internatio-

nell statistik. Vi inom bussbranschen får naturligtvis inte nöja oss med

detta faktum, men det är viktigt att ha i botten för våra diskussioner.

Bussäkerhet är ett mycket vittomfattande begrepp. Låt oss bena ut detta

och se hur fordonet och människan påverkas.

Den optimal säkerheten uppnås först när man eliminerat eller så långt det

går, minskar risker och följdverkningar vid olyckor och incidenter. Den

här matrisen beskriver systematiskt vad saken gäller. På den lodräta axeln

har vi människan, maskinen d v 5 fordonet och miljön, som i detta

sammanhang avser vägen och dess omgivande miljö. På den andra axeln

har vi tiden som beskriver vad som händer före, under och efter en olycka

eller incident.

Matrisen beskriver de områden som påverkar säkerheten under ett visst

tidsförlopp. Den ger möjlighet att systematiskt analysera vilka områden

som påverkat ett olycksförlopp och när de tidsmässigt har inträffat. De

slutsatser man kommer fram till är grunden för de åtgärder man kan

vidtaga på människan, fordonet och trafikmiljön var för sig eller förbättra

samspelet mellan de tre faktorerna.

Tillsammans med Volvo Lastvagnar och Volvo Personvagnar bedriver

Volvo Bussar trafiksäkerhetsforskning sedan drygt tio år. En haverikom-

mission undersöker allvarligare trafikolyckor och incidenter huvudsakligen

i de nordiska länderna. Insatser kan också vid behöv göras i länder utanför

Norden. Hittills är ett lOO-tal allvarliga bussolyckor undersökta och ett

1 OOO-tal lastvagnsolyckor. Syftet med trafiksäkerhetsforskningen är att

snabbt återföra information till våra tekniska utvecklingsavdelningar.

För Volvo Bussars del innebär det att vi direkt kan påverka busschassiets

utveckling. Men vad händer med karossen?
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Eftersom kaross och chassi bildar en enhet, anser vi det lika viktigt att

studera och analysera vad som händer inne bussen och hur karossen i

övrigt påverkas vid en olycka. Den informationen lämnar vi sedan till

karosstillverkare över hela världen. Vi utformar också egna karossäker-

hetsrekommendationer.

Hur kan vi påverka bussäkerheten?

Om vi återvänder till matrisen som vi tidigare sett, så har vissa delar nu

skuggats. Inom de skuggade områdena kan vi påverka fordonet eller

kombinationen - det vill säga samspelet - mellan fordonet och människan

i olika situationer.

Fordonet före kollision avser också något som kallas aktiv säkerhet, d v 5

de system och egenskaper i busschassiet som i möjligaste mån skall

undvika att en olycka inträffar. Det är:

- bromsar

- styrning

- fjädring

- massans fördelning

- etc

Generellt sett tar det ca 5 år av utveckling och provning innan ett helt

nytt busschassi blir disponibelt på marknaden. En av hörnpelarna i Volvos

utvecklingsfilosofi är därför att prova komponenter, system såväl som

kompletta fordon dels i provriggar och dels på provbanor. Häri ligger en

stor del av bussäkerheten d vs vi vet hur fordonet uppträder i olika

situationer respektive har rättat till eventuella svagheter innan vagnen

sätts i produktion.

Egenskaperna och placeringen av dessa system och komponenter påverkar

bussens vägegenskaper, bromsförmåga m m. System och komponenter

skall vara så anpassade att bussen beter sig på ett sätt som föraren

förväntar i en viss situation.

Fordonet i kollisionsögonblicket beskriver egenskaperna att motstå kolli-

sion, kallad passiv säkerhet som även omfattar bussens inre säkerhet, som
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stolfastsättning, säkerhetsbälten, energiupptagning i karosSen, energi-

absorberande material i inredning.

Fordonet efter kollision omfattar dokumentation om vad som hänt med

bussen och hur man kan förebygga eventuella brister. I detta sammanhang

är det lika viktigt att konstatera positiva egenskaper såväl som att finna

eventuella brister.

Människans egenskaper före kollisionen har vi som busstillverkare svårt

att påverka. Det som avses här är sådana saker som mental och fysisk

hälsa under körningen och det är även förarens förmåga att kunna

framföra fordonet på rätt sätt d v 5 utbildning och erfarenhet. Men även

här tar vi fram bussförarinstruktioner, körtips och deltar i kursupplägg-

ningar etc.

Det som händer med människan i kollisionsögonblicket kan man påverka.

Skador kan lindras genom karossens egenskaper, genom att inredningen i

bussen är utformad på ett skademildrande sätt.

Människan i tidsfasen gig: kollisionen är som för fordonet en dokumenta-

tions- och åtgärdsdel. Man tar reda på vad som hänt med varje åkande,

var de suttit i fordonet, vilka skador de fått. Dessa fakta kopplas därefter

ihop med dokumentationen från fordonet för att ge slutlig bild av positiva

och negativa egenskaper samt i vilken utsträckning man konstruktivt kan

påverka inredningens utformning samt i övrigt karossens egenskaper.

Med några praktiska exempel skall jag visa hur denna teoretiska matris

passar in på dagens Volvo-bussar.

Låt oss börja med den aktiva säkerheten - de egenskaper som finns

inbyggda i chassiet. Aktiv säkerhet baserar sig traditionellt på tre väsent-

liga egenskaper: .

- bromsning

- styrning och

- fjädring

Dessa tre egenskaper är elementära för alla vägfordon och kallas gemen-

samt för manöveregenskaper.
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Alla mekaniska manöversystem i bussen har en reaktionstid vilken också

påverkar fordonet. Det tar således en visstid, även om den är kort, från

att föraren tryckt på bromspedalen tills dess att bromsarna börjar verka.

Det tar också en viss tid från det att man börjar vrida på ratten tills man

får hjulen att vrida sig den mängd som föraren önskat.

Utöver reaktionstiden är manöverkänsligheten av grundläggande betydel-

se. Hos två olika fordon kan exempelvis rattvridningen vara olika stor.

Föraren måste alltså känna sitt fordon så väl att han kan utföra dessa

manövrar utan att drabbas av några oväntade överraskningar. Reaktions-

tiden i exempelvis styr- och bromssystem har därför anpassats till

människans förmåga att genom känsla och varseblivning rätt kunna

anpassa mängden vridning på ratten i en kurva eller tillräckligt hård

ansättning av bromsarna.

Förarens kunskaper om bussen grundar sig på den inlärning som skett

under normala körförhållanden. Inlärningen underhålles och upprätthålles

genom kontinuerlig träning eller frekvent återkommande körning i tra-

fiken.

Bromsarnas dimensionering påverkar inte enbart livslängden på broms-

beläggen. I en nödsituation är överdimensionerande bromsar att föredra

genom att större bromsyta kan ge kortare bromssträcka då risken för

överhettning av bromsarna är mindre.

Jag har nu nämnt något om de tre traditionella sätten att påverka bussens

manöversystem - men låt mig ta upp en fjärde faktor som vi på Volvo

anser är synnerligen viktig.

Om föraren hamnar i en kritisk situation och måste agera för att undvika

en kollision, baserar föraren sitt handlande på det han lärt sig i normal-

situationen. Reagerar bussen nu på ett annorlunda sätt i paniksituationen,

så kan förarens agerande bli helt fel. Fordonet beter sig på ett sätt som

inte var förväntat.

Detta förhållande kan man komma åt på två sätt. Antingen genom att lära

föraren vilka egenskaper bussen har i olika nödsituationer eller att så
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långt som möjligt konstruera fordonet så att det uppträder lika i normal-

situationen som i ett panikläge.

Vi har valt det senare, vilket är synnerligen viktigt på bussar där

hastigheten är jämförelsevis hög.

Med motorn placerad mitt i bussen och lågt fås bevisligen mycket goda

vägegenskaper. Med motorn följer andra tunga komponenter, växellåda,

kardanaxel och retarder. Motorplaceringen är därför avgörande för

bussens totala massafördelning. Och massafördelningen påverkar i allra

högsta grad bussens väghållning och manöveregenskaper. Detta som vi

kallar fordonsdynamik är ett mycket välkänt begrepp som styrt utveck-

lingen av fordon under lång tid.

Det man först tänker på när det gäller den passiva säkerheten är hur

karossen kan motstå en kollision. Här är ju de svenska kollisionsskydden

fram respektive utefter vänster karossida unika. Finns det då inget att

förbättra? Jo, naturligtvis. Bl a kan man ifrågasätta om design i form av

sk glasveranda skall ersätta krav på ordentligt kollisionsskydd för

föraren.

Under senare år har det internationellt förts diskussioner om bussarnas

kollisionsegenskaper. Det finns flera internationella projekt där man bl a

diskuterat takhållfasthet. Norge har infört bestämmelser om att bussar

skall vara dimensionerade för 10 tons statiskt tryck på taket. Bestämm-

elserna utgår ifrån att karosstillverkaren matematiskt skall beräkna

takhållfastheten. Samtidigt fortsätter man inom bl a ECE att diskutera

krav på takhållfasthet samt på vilket sätt dessa krav skall uppfyllas.

När en olycka väl har inträffat är givetvis den inre utformningen viktig så

att personskadorna blir så ringa som möjligt. Under de fem år som Volvo

Bussar genomfört säkerhetsundersökningar, kan vi konstatera att det sker

en positiv utveckling när det gäller den inre säkerheten. Därmed inte sagt

att allt är bra. Våra undersökningar har visat att ett s k höftbälte i vissa

fall skulle lindrat skadornas omfattning men i andra t o m kunnat för-

värras p g a att förstärkningar av tak och sidostolpar inte varit tillräck-

liga vid tex en rundslagning. Det kan dock vara motiverat att ha
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säkerhetsbälte för de fyra främsta platserna i turistbussar för att

förhindra att dessa passagerare kastas framåt vid en kollision eller kraftig

inbromsning. Detta är t ex lag i Västtyskland för att bussar skall få köras i

100 km/h s k Tempo 100. Säkerhetsbälten i hela bussen rekommenderar

Volvo först när karossen tål rundslagning.

För att börja längst fram i bussen med förarplats och guideplats, så har

våra säkerhetsundersökningar resulterat i en bättre utformning av ratt

och instrumentbräda.

På föregångaren till Volvo BlOM fanns en treekrad traditionell typ av

ratt. Denna ratt kunde genom sin hårda utformning orsaka skador i buken.

Vid introduktionen av BlOM infördes en tvåekrad ratt med en mjukare

stomme samt ett mjuk hölje av skumplast. Ratten är eftergivlig och

absorberar på det sättet energi om den obältade föraren kastas mot

ratten.

Likaså har reglage som var placerade framför knäna på föraren flyttats

upp på instrumentbrädan eller till panel vid sidan av föraren. Karossörerna

har rekommenderats att bygga upp instrumentbrädor i eftergivligt mate-

rial, vilket inneburit att även området framför guiden har fått en mjukare

utformning.

I rekommendationer till karosstillverkare har vi också berört utform-

ningen av passagerarstolen. Stolsinfästningar som lossnar och stolstativ

som ger vika har gett upphov till många onödiga skador på passagerarnas

ben. Det är viktigt med stabila konstruktioner och bra infästningar. Vidare

har vi konstaterat att framför allt stolsryggarnas utformning med utskjut-

ande askkoppar och handtag ger upphov till skador. Volvo Bussar har

därför rekommenderat att askkoppar sänks in i stolsryggen eller integ-

reras med armstödet. Likaså bör rörstativ i stolar och ledstänger före-

trädesvis på stadsbussar, vara infällda eller försedda med crash pad.

Andra detaljer som påverkar den inre säkerheten är rockhängare på

fönsterstolpar. På turistbussar kan detta lösas på olika sätt, men det bästa
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är att ha en separat garderob längst bak i bussen. Kläder som hänger på

fönsterstolparna skymmer dessutom sikten för passagerarna och kan

därmed också betraktas som en komfortfråga.

Även på brandsäkerhetsområdet har våra säkerhetsundersökningar på-

verkat busschassiets utformning. Värmestrålningsskydd finns över varma

delar av turbo och grenrör samt den elektromagnetiska retardern. Dess-

utom var Volvo först med en unik säkring vid batteriet som gör att

batterikabeln till startmotorn är strömförande endast vid själva start-

ögonblicket. Detta är numera lagkrav i Norge. Volvo Bussar har som

tillbehör ett automatiskt brandvarningssystem som kan kompletteras med

ett brandsläckningssystem i motorrummet.

När väl brand utbrutit är det viktigaste att utrymma passagerarna så

snabbt som möjligt. I mörker och kanske med en svårt skadad förare kan

detta ställa till stora problem p ga passagerarna inte känner till hur

dörrar eller nödutgångar används. En enhetlig märkning av nödöppning

borde därför utformas samt någon form av nödbelysnig då ordinarie

belysning siocknat.

För att passagerarna skall känna till vad som gäller beträffande nödut-

gångar, hantering av nödöppnare, placering av eldsläckare och förbands-

låda etc skulle man kunna tänka sig att varje plats på t ex bussar i

beställningstrafik utrustas med ett informationskort enligt modell från

flyget. Erfarenheterna från vår haverikommissions verksamhet har visat

att om passagerarna känner til dessa förhållanden har de betydligt större

chans att medverka till en lycklig utgång av ett eventuellt olyckstillbud.

I våra kontakter med användarna kommer många idéer och synpunkter

fram. I Sverige finns ju sk normbussbestämmelser som utfärdats av

Svenska Lokaltrafikföreningen. Syftet med bestämmelserna är att stan-

dardisera bussens utformning så att föraren känner igen sig oavsett vilket

märke han eller hon kör. Detta bidrar naturligtvis till högre säkerhet

framförallt hos de större trafikbolagen som har flera bussmärken och där

chaufförerna kanske byter fordonstyp var och varannan dag.
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Normbussbestämmelserna som är ett resultat 'av samarbete mellan an-

vändare och tillverkare har bl a resulterat i minimått för förarplatsen,

reglage och instrument har fått gemensam placering i alla bussar; Andra

områden som anges i normbussbestämmelserna är manöverbarhet', värme

och ventilation etc.

Ett av de stora områden som intresserar forskningen är just klimatfrågor-

na. Soliga sommardagar innebär ingen hälsorisk för förare och guide.

Däremot arbetar man under förhållanden som utgör en dålig temperatur-

komfort. Detta förhållande påverkar sannolikt förarens prestationsför-

måga vilket i sin tur kan vara en bidragande olyckrisk.

Utvecklingen går successivt vidare och de_ redan säkra bussarna förbättras

steg för steg. Allt kostar dock pengar men framför allt vikt. Under den

sista lO-årsperioden har bussarnas vikt ökat med ca 1 ton, det gäller både

stads- och turistbussar tack vare ökade krav på komfort, dubbelglas -

bättre isolering - extra värmare - ökad bromssäkerhet genom retarders,

bredare och högre bussar etc.

Detta gör att de tillåtna axeltrycksgränserna för många busstyper är

svåra att innehålla med bibehållen kapacitet.

Det gäller därför att skynda långsamt med nya lagkrav så att ekonomi och

prestanda håller jämna steg. Jag tror att jag kan tala för branschen i sin

helhet och inte bara från tillverkarsidan. Vi vill ogärna få lokal marknads-

krav utan ser helst en standardisering med EG. Jag anser att dessa frågor

bör drivas aktivt inom EG och FN-organen GRSA och BIPICA för att

sådana generella krav skall kunna tillgodoses.

Protektionismen är redan svår ute i Europa och förvärras alltmer i dagens

ekonomiska klimat. Vår hemmamarknad är liten och vårt behov att

exponera är stort, eftersom 85-90% av produktionen går utanför Sverige.

Detta gäller båda de svenska tillverkarna. Det är därför väsentligt att

svenska säkehetskrav utformas så att de blir till gagn för den svenska

fordonsindustrin och dess kunder internationellt. Därmed nås en stark

fordonsindustri som tekniskt ligger långt framme och kan utveckla for-

donen för morgondagens krav med avseende på säkerhet och miljö.
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OLYCKSUTVECKLINGEN I SVERIGE

Thomas Lekander, Trafiksäkerhetsverket

Bakgrund

Officiell statistik över vägtrafikolyckor har i Sverige förts sedan 1935 av

SCB. De första fyra åren omfattade statistiken endast motorfordonsolyck-

or och därefter det något-vidare begreppet vägtrafikolyckor. Statistiken

har hela tiden varit baserad på de trafikolyckor som kommit till polisens

kännedom och det är väl känt att denna statistik endast omfattar en del

av alla de olyckor som inträffar. Statistiken över dödade kan man dock

anse komplett och till denna räknas alla som avlider inom 30 dagar efter

olyckstillfället.

Om man vill gå ytterligare tillbaka i tiden vad gäller trafikdödade är man

hänvisad till dödsorsaksstatistiken under rubriken vägtrafiken m m. Efter-

som definitionerna ej är lika kommer dessa två statistikkällor att skilja

sig åt. I den sistnämnda redovisas alla som under året avlidit och som är

kyrkobokförda i Sverige oberoende av när och var olyckan ägt rum,

således räknas även olyckor som inträffat i utlandet med. Vidare omfattar

vägtrafikolycksstatistiken olyckor som inträffat på de svenska vägarna

där vägbegreppet överensstämmer med definitionen i VIK. Således med-

räknas här även utlänningar. Dessutom skall dödsfallet ha skett inom 30

dagar efter olyckstillfället. Dessa skillnader gör att dödsorsaksstatistiken

varje år redovisar ca 100 fler än den officiella vägtrafikolycksstatistiken

som SCB publicerar.

Olycksutvecklingen

I diagram 1 finns även inlagt uppgifter över antalet bilar i trafik vid slutet

av respektive år. Med bil avses i detta sammanhang personbilar, lastbilar

och bussar.
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Diagram 1 Dödade och fordon 1911 -
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Ända fram till mitten av 60-talet följer båda kurvorna samma utveckling.

Nedgången högertrafikomläggningsåret 1967 syns tydligt. Antalet trafik-

dödade ökade ånyo fram till 1970 och har sedan så gott som årligen

minskat för attuppgå till 758 år 1982 vilket är åtta fler än som omkom

under 1952. Under denna tidsperiod har antalet bilar blivit ca sju gånger

fler. Statistiken för 1983 är ännu inte färdig men med utgångspunkt från

preliminära uppgifter kan man förvänta att antalet omkomna kommer att

bli ca 800. Det innebär i så fall den största ökningen sedan i slutet av

1960-talet.
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Diagram 2 Dödade per 100 000 bilar 1950 -
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Ett annat sätt att belysa den höjning av trafiksäkerheten som skett under

de gångna åren är att relatera antalet trafikdödade till antalet bilar i

trafik. I diagram 2 kan man se att i början av 1950-talet omkom det mer

än 150 personer per 100 000 bilar medan-motsvarande tal numera ligger på

ca 25.

Denna utveckling är likartad i de flesta av de mest utvecklade länderna,

även om det skett vid olika tidpunkter, som vi kan se av nästa diagram.

VTT luiEDDELANDlEWÃ



44

Diagram 3 Internationell jämförelse 1970 -

  

Diagrammet visar utvecklingen fr 0 m 1970 i några andra länder. Den

nedgång som här visas för de flesta länderna under 1970-talet skedde

redan i slutet av 1950-talet i USA. Vid denna typ av jämförelse ligger

Sverige bra till jämfört med de flesta andra länder. Endast Norge har ett

lika lågt antal dödade i förhållande till fordonsparken som Sverige. Även
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Japan, som ej redovisas i detta diagram, har under 1970- och 1980-talet

uppnått betydande förbättringar i trafiksäkerheten men den definition

som där används vad gäller trafikdödade (24 timmar) skiljer sig från de

flesta europeiska och många andra länder som tillämpar en tidsgräns på 30

dagar. USA tillämpar dock en tidsgräns på ett år. Som jämförelse kan

nämnas att många utvecklingsländer, vid detta sätt att mäta trafiksäker-

het på, ligger på en nivå på 200-400. Det bör påpekas att det är svårt att

göra internationella jämförelser eftersom det råder stora olikheter mellan

olika länder vad gäller lagstiftning, klimat, biltäthet, urbaniseringsgrad,

olyckornas rapporteringssätt etc.
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Diagram 4 Olycksutvecklingen under 1970-talet
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Om man studerar utvecklingen under 1970-talet närmare finner man att

antalet bilar i trafik t o m 1982 ökat med drygt 30 procent medan antalet

omkomna minskat med ca 40 procent och antalet rapporterade skadade

med ca 10 procent. I diagrammet finns även inlagt en kurva över

bensinförbrukningen, som är ett relativt bra mått på trafikarbetet, och

som synes följer den med undantag för 1974L relativt väl utvecklingen av

antalet bilar i trafik. Under 1983 har en ökning av såväl bensinförbruk-

ningen som av bilparken skett med ca 3 procent.

Speciellt märkbar har nedgången varit av trafikdödade under tiden från

mitten av 1970-talet.

Diagram 5 Dödade 1970 -
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Diagram 5 visar antalet trafikdödade fördelade efter trafikantkategori

och som synes har en nedgång skett för samtliga trafikantkategorier.

Speciellt kan noteras att för gående uppgick antalet dödade till mer än

300 år 1970 och har sedan minskat till 142 år 1982. Vidare kan noteras att

antalet dödade bilförare och bilpassagerare minskat kraftigt fr 0 m mitten

av 1970-talet. Även bland cyklister och mopedister har minskningar skett.

I den sistnämnda gruppen kan detta till stor del förklaras av att antalet

mopeder halverats fro m 1970 medan däremot cyklandet ökat från i

slutet av 1970-talet och'det märkliga är att 1981 uppvisar det lägsta

antalet trafikdödade cyklister någonsin i den officiella statistiken.

Som tidigare nämnts är den definitiva statistiken för 1983 ännu inte

färdig, men med utgångspunkt från de preliminära uppgifter som nu

föreligger har den största delen av den ökning som skett av trafikdödade

under 1983 ägt rum bland de oskyddade trafikanterna och främst bland

motorcyklister som kommer att öka till drygt 80 och bland fotgängare

som ökat med ca 20 samt en liten ökning, ca 10, bland cyklisterna. Bland

de oskyddade trafikanterna kommer antalet omkomna att bli ungefär lika

många 1983' som 1982.
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Diagram 6 Skadade 1970 -
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Diagram 6 visar antalet skadade personer i de olyckor som polisen fått

kännedom om och som rapporterats vidare till SCB. Det är ju väl känt att

det endast är en del av alla olyckor som inträffar som blir polisrapporter-

ade. Ju lindrigare skadeföljd en olycka får desto mindre är sannolikheten

att den rapporteras. Singelolyckor blir 1: ex rapporterade i betydligt

mindre omfattning än flerfordonsolyckor där skuldfrågan ibland många

gånger kan vara oklar. Om motorfordonsföraren är alkoholpåverkad finns

det, när det gäller singelolyckor med lindrigare skador, ytterligare skäl

för att inte rapportera olyckan till polisen. Statistikens täckningsgrad är

särskilt dålig vid singelolyckor bland cyklister. Ett flertal undersökningar

finns som visar detta.
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Allt detta gör att man inte enbart med utgångspunkt från dessa redo-

visade Uppgifter kan dra alltför långt gående slutsatser.

Man kan dock konstatera att antalet skadade bilförare och bilpassagerare

minskat och att antalet skadade motorcyklister och cyklister ökat under

de senaste åren.

Några orsaker till den ökade trafiksäkerheten

En fråga man ställer sig i detta sammanhang är: _Vad beror den förbättra-

de trafiksäkerheten på? Om man kunde ge ett enkelt svar på denna fråga

så skulle det inte vara svårt att arbeta med trafiksäkerhetsfrågor. Man

måste använda liknelsen att många bäckar små tillsammans gör en stor å.

Det är bara att hoppas att samtliga dessa bäckar rinner åt samma håll.

D v 3 den gynnsamma olycksutvecklingen beror på en mängd, såväl stora

som små, åtgärder som vidtagits under årens lopp i syfte att förbättra

trafiksäkerheten. Att kunna mäta effekten av varje enskild åtgärd är dock

svårt.

Nedan kommer att pekas på några faktorer som har haft avgörande

betydelse för den trafiksäkerhetshöjning vi haft i landet de senaste två

decennierna.

Det var inte förrän i mitten av 1960-talet, inför övergången till högertra-

fik den 3 september 1967, då mycket stora informationsåtgärder gjordes,

som man mer målmedvetet samordnade trafiksäkerhetsinsatserna i landet.

Ett annat tecken på att statsmakterna bedömde trafiksäkerheten vara

viktig var att den dåvarande högertrafikkommissionen den 1 januari 1968

ombildades till Statens trafiksäkerhetsverk.

* Under 1970-talet har följande lagar om obligatorisk användning införts:

- Bilbälten: i framsätet på personbilar 1975-01-01

i framsätet på taxi 1983-01-01

- Hjälmar: för motorcyklister 1975-05-01

för mopedister 1978-09-01
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- Varselljus: för bilar och motorcyklar 1977-10-01

för mopeder 1980-10-01

Samtliga dessa lagar har utvärderats och man har konstaterat att dessa

haft en god effekt på trafiksäkerheten. Man kan även konstatera att

efterlevnaden av dessa är god, med undantag för bilbältesanvändningen

i personbilar. Det är främst bland kortare resor i tättbebyggda sam-

hällen av framför allt yngre män som användningen är låg - ca 40-50

procent.

* Allt större krav har ställts på fordonen under årens lopp så att de bilar

som tillverkas idag har betydligt högre olycks- och skadeförebyggande

säkerhet än tidigare.

* Stora informationsinsatser har gjorts av såväl myndigheter som frivilli-

ga organisationer för att uppnå bättre förståelse och efterlevnad av de

spelregler vi alla måste rätta oss efter i vägtrafiken.

* Försöksverksamhet med hastighetsbegränsningar med 70 km/h som

bashastighet utanför tättbebyggt område infördes 1970 och har sedan

permanentats i slutet av 1970-talet.

* Skolans trafikundervisning harunder åren successivt förbättrats.

* Sist men inte minst har förbättringar som gjorts i trafikmiljön varit av

stor betydelse för den ökade trafiksäkerheten. Man har t ex alltmer

separerat oskyddade trafikanter från de skyddade genom trafikregler-

ingsåtgärder i speciellt cityområden, separata cykelbanor etc. Trafik-

säkerhetsstandarden på våragator och vägar har successivt förbättrats

genom förbättrad linjeföring, mer och bättre belysning, effektivare

snöbekämning etc. Vidare kan nämnas att vid planering av nya bostads-

områden så tas större hänsyn till trafiksäkerhetsaspektier än man

tidigare gjort. Jämför t ex bostadsområden som byggs idag med de som

byggdes på 1950-talet.

Vint me
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Bussolyckor

För att avslutningsvis nämna något om bussar och deras delaktighet i

vägtrafikolyckor så finns idag i landet drygt 13 000 bussar i trafik varav

ca 30 procent har en passagerarkapacitet på mindre än 40 passagerare.

Den officiella vägtrafikolycksfallsstatistiken är som tidigare nämnts be-

häftad med brister och när det gäller bussolyckor ger den endast svar på

hur många bussar, oavsett storlek, som varit delaktiga i polisrapporterade

personskadeolyckor. Man kan därur konstatera att under åren 1970-1982

antalet sådana olyckor uppgår till mellan 450 och 550 årligen. Dessa

olyckor består så gott som uteslutande av skador som uppstått på andra

trafikanter och endast till en mycket ringa del av personer som kommit

till skada i själva bussen till följd av vägavkörningar eller sammanstöt-

ningar med andra fordon.

Ur analyskontorets statistik över inträffade dödsolyckor i trafiken fram-

går att under de senaste sju åren i genomsnitt tre förare/passagerare i

bussar årligen omkommit till följd av trafikolycka. I de allra flesta fallen

har det varit fråga om bussar av mindre modell. Den senaste riktigt

"stora" bussolyckan inträffade utanför Jönköping 1 februari månad 1976 då

mer än 15 personer omkom till följd av att bussen fattade eld.

vi: Kläm:
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PROBLEMATIKEN VÅLD OCH SKADEGÖRELSE

Karin Henriksson, Göteborgs Spårvägar

Fysisk aggressivitet kan yttra sig på många olika sätt. Man kan dock dela

in denna i två bitar. För det första den materiella skadegörelsen som leder

till stora reparationskostnader varje år. För några år sedan beräknades

dessa kostnader till ca 30 milj kronor per år inom SLIFs verksamhets-

område. Den andra biten är mer skrämmande och oroväckande, nämligen

våldet mot personalen på t ex spårvagnar och bussar. Detta våld som förr

var ganska sällsynt har idag blivit allt vanligare och öppnare.

Hur sker skadegörelsen?

Själva händelseförloppet vid vandalisering är i de allra flesta fall mycket

enkelt och okomplicerat. Man tar oftast ett lämpligt föremål i närheten

som man sedan helt spontant och oplanerat med egen kraft förstör.

Ofta är en kroppsansträngning i samband med detta något som upplevs på

ett positivt sätt och är således inget som hindrar skadegörelsen. En

mycket liten del av skadegörelsen är i förväg planerad och kan betecknas

som sabotage.

Det grupp i samhället som står för den mesta skadegörelsen är pojkar i

åldern 12-18 år. Det är ändå så långt ifrån alla inom denna grupp som

sysslar med vandalisering, utan man kan säga det är ett fåtal som

vandaliserar ofta. Det är även ett fåtal inom denna åldersgrupp som

svarar för den grövre skadegörelsen.

Varför vandaliserar människor?

När man skall reda ut detta ganska komplicerade problem måste man ta

hänsyn till tre sorters faktorer som alla i hög grad medverkar på ett eller

annat sätt.
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Pådrivande faktor

 

Den första är de pådrivande faktorerna som i första hand är de faktorer

som utlöser vandaliseringen. Det är dessa som man i viss män kan peka på

som direkt orsak till förstörelsen.

Här har man olika exempel att välja mellan. Ett stort och ganska diffust

exempel är de ackumulerade aggressiva känslor som samlats upp i

individen för att sedan i och med detta få ett utlopp. Dessa känslor har så

gott som alltid någon bakomliggande orsak. Om man tillhör en grupp i

någon form är trycket härifrån stort, och påverkar den enskilde att utföra

hela gruppens gemensamma mål. Om man avviker från detta försämrar

man sin egen status i gruppen och förlorar säkerhet och trygghet. Ett

grundläggande mänskligt behov är sinnesstimulering. Brist på detta gör att

man kan bli psykiskt störd på ett eller annat sätt. I vårt samhälle finns det

en tendens till att skapa miljöer som inte tillfredsställer detta behov på

ett riktigt sätt, t ex grå betongförorter och därmed blir skadegörelsen en

direkt reaktion på denna monotoni. Man skapar nu själv genom förstörel-

sen en viss omväxling i omgivningen och bryter på detta sätt enformig-

heten.

Ett annat mänskligt behov är fysisk aktivitet och under de senaste

decennierna har den snabba utvecklingen inom främst teknikens område

gjort att kroppsarbete blivit allt sällsyntare. Behovet av fysisk aktivitet

tillgodoses alltså inte med arbete utan det måste få andra uttrycksformer.

Vandalisering och förstörelse kan vara en form och det kan för kroppen

vara skönt och förknippat med lustkänslor att få frigöra inneboende

energi. Den grupp som brukar stå för vandaliseringen, ungdomar, har

också ett större aktivitetsbehov än äldre människor och vill på detta vis

även testa och prova sin egen förmåga och handlingskraft.

Den maktlöshet de flesta människor känner i samhället är också en viktig

orsak till vandalisering. Vårt samhälle är så pass reglerat på alla möjliga

sätt att individen många gånger känner att den inte har någonting att säga

till om. Det är alltid andra människor med högre utbildning och penning-

makt som fattar de viktiga besluten. Att själva förstöra blir ett sätt att

visa att man har makt och kan påverka saker och ting på något vis.
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Den sista av de pådrivande faktorerna som vi skall ta upp här är den

osäkerhet på sin könsroll som vuxit fram i samband med dagens krav på

jämlikhet mellan könen. Detta förklarar kanske i viss mån varför det är

främst unga pojkar och män som står för vandaliseringen. De vill med sina

handlingar visa att de är så tuffa och handlingskraftiga som män traditio-

nellt förväntas vara. Pojkar lär sig också i barndomen att agera ut ilska,

besvikelser och osäkerhet på ett mer våldsamt sätt än flickor.

Tröskelsänkande faktorer

 

Den andra sortens faktorer är de s k tröskelsänkande faktorerna som är

faktorer som gör det lättare för de nyss nämnda pådrivande faktorerna att

vinna genomslagskraft. De tröskelsänkande faktorerna kan också beskrivas

som bakomliggande orsaker till de pådrivande. Gränsen mellan de båda är

ganska diffus och de olika definitionerna glider i viss mån in i varandra.

Anonymitet är här en viktig del som i sig leder till en brist på social

kontroll eftersom det s k sociala nätet är glest. Förenklat kan man säga

att när man har få, eller kanske inga vänner, arbetskamrater och

släktingar alls att leva ut sitt känsloliv på ett naturligt och realistiskt sätt

tilsammans med, så bidrar detta till att man som enda utväg väljer våld

och skadegörelse istället. Att alkohol och andra droger bidrar till att

spärrar och hämningar sätts ur spel är ett välkänt faktum. Detta

"underlättar" i hög grad skadegörelsen.

Vanligt är också att man omtolkar och bagatelliserar handlingen som

sådan. Man tycker att eftersom alla andra gör det så kan jag också göra

detta. På så vis testar man sedan var gränsen går för hur mycket skada

man kan göra. Detta beteende när man testar var gränsen går har man

med sig från barndomen då det ingick som del i inlärningsprocessen. Brist

på sammanhang med samhället som sådant är något som ligger bakom

mycket av skadegörelsen. Med sammanhang menas här att samhället är så

stort och komplicerat att det är svårt att se detta som en enhet. Varje del

av samhället är så pass utbyggd att det är svårt att få någon helhetsbild,

exempelvis arbetsplatser *och bostadsområden som oftast är helt åtskilda.

Allt detta skapar ett sorts främlingsskap inför samhällssystemet som gör

att man på något sätt känner sig utanför detta. Man tycker"då att de

saker man förstör, har inget med en själv att göra.

i MEDD
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Tröskelhöjande faktorer

 

Vi skall nu gå in på den tredje sortens faktorer som har att göra med

skadegörelse. Dessa är kan man säga motsatsen till de tröskelsänkande

faktorerna och kallas därför för tröskelhöjande faktorer. En annan defini-

tion är att det är de motåtgärder och handlingar som man kan vidta för

att bekämpa skadegörelsen. Först skall dock sägas att även de tröskel-

sänkande faktorerna i viss mån kan omvandlas till tröskelhöjande genom

att man motverkar de saker som dessa bestod av. Denna omvandling kan

även ske åt andra hållet genom att man motverkar de tröskelhöjande

faktorerna.

Som renodlade tröskelhöjande faktorer räknar man för det första social

kontroll. Ju bättre överblick man har över hur allting fungerar och hänger

samman desto bättre motivation får man för att vara rädd om saker som

tillhör samhället. Denna motivation stiger också med att man får ett

större ansvar i olika samhällsfunktioner, och att man märker att sam-

hället belönar solidaritet och är till nytta för en själv. Som tidigare

berörts betyder även social kontroll att man har vänner som dämpar och

"fångar upp" aggressiva känslor på ett effektivt sätt. Med en god social

kontroll och solidaritet_ mot samhället följer också en trygghet som bidrar

till att minska lusten för skadegörelse.

En tröskelhöjande faktor kan vara om man i barndomen får en uppfostran

som lär barnet att våld och skadegörelse är något negativt som man alltid

skall försöka bekämpa. I och med att barnet får dessa grundläggande

normer blir det svårt att bryta mot dessa eftersom de är en del av den

egna identiteten. En annan form av detta är ju om man tillhör en social

grupp eller ett gäng där man också har dessa värderingar. Vill man då

tillhöra denna grupp blir skadegörelsen något som undviks eftersom det

även här då strider mot den egna identiteten som är förknippad med

gruppkänslan.

Om man riskerar att få ett straff vid skadegörelsen är detta något som

minskar viljan att förstöra. Rädslan för att bli bestraffad gör att man då

väger detta mot handlingen. Ju högre straffet är desto större måste

motivationen vara för att utföra handlingen. Denna grundregel gäller i de

MEÖD
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flesta fall men givetvis finns det tillfällen då man inte reflekterar över

straffet och då spelar det ingen roll hur högt detta är.

Viktigt i förebyggande syfte är också om man har andra saker att göra än

skadegörelse. Detta kan vara idrott, hobbyverksamhet, fritidsgårdar m rn

där man får utlopp för de grundläggande behov som finns hos alla

människor. Behov som annars skulle försöka tillfredsställas genom skade-

görelse.

Vandaliseringen är en konflikt

 

All typ av vandalisering är en konfliktsituation. Denna konfliktsituation

kan vara olika utformad beroende på vad som varit den utlösande orsaken

eller orsakerna. Man brukar skilja på realistisk konfilkt och icke realistisk

konflikt. Den realistiska konflikthandlingen är en följd av något direkt

konkret som man kan peka på som orsak till konflikten. Konflikthand-

lingen är i detta fall icke något önskvärt utan bara en naturlig följd av det

som tidigare skett och handlingen riktas även mot detta. I den icke

realistiska konflikten däremot har den handling som blir följden av

konflikten inget samband med någon konkret situation innan. Den icke

realistiska konflikten som kan uttryckas i skadegörelse är ett mål i sig

som man använder sig av för att ta bort eller reducera t ex aggressiva

spänningar. Dessa spänningar har oftast diffusa och ej preciserbara

orsaker. Den eller det som då blir utsatt för skadegörelsen är sålunda

oskyldig och har ingen skuld till den vrede och frustation som finns hos

individen.

Åtgärder mot skadegörelsen

Att helt utrota skadegörelse och våld är nog omöjligt i dagens relativt

hårda konkurrenssamhälle. Detta är ju utformat på så sätt att en del

lyckas mycket bra och andra bara möter besvikelser och motgångar.

Denna klassindelning skapar ångest och aggressioner hos många människor

och detta är säkerligen grunden till de flesta typer av skadegörelse. Man

får vara nöjd om man på olika sätt kan få skadegörelsen att minska i

omfattning. Man skiljer på två olika huvudtyper av åtgärder mot skade-

görelsen. Den ena är de offensiva åtgärderna och den andra är de
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defensiva åtgärderna. Utmärkande för offensiva åtgärder är att man ser

positivt på individerna och försöker på olika sätt påverka dessa direkt

eller indirekt. Man försöker i denna metod att komma tillrätta med

kärnan i problemet och söker efter de bakomliggande orsakerna till

skadegörelsen.

Den vanligaste formen av offensiva åtgärder är kommunala kampanjer av

olika slag som brukar utformas med hjälp av informatörer.

Kampanjerna kan bestå av många olika saker och innehålla skilda aktivi-

teter. Exempel på aktiviteter är föredrag och diskussioner, broschyrer,

affischer och annonser, filmer, utställningar, miljödagar, städpatruller,

klotterplank, fester, tävlingar m m.

Det huvudskap som kampanjen vill förmedla är en uppmaning till alla "att

inte vandalisera". Detta budskap kan framföras i flera olika skepnader. En

kan t ex varaatt redovisa vad pengarna annars skulle kunna användas till.

Ett annat kan vara paroller med olika fantasifulla utformningar.

Kampanjernas viktigaste syften är att skapa opinion och väcka debatt mot

skadegörelse. Man vill även upplysa skolelever och allmänhet om omfatt-

ningen och utbredningen av skadegörelsen. Att påverka människor om

meningslösheten och förstärka samhörighetskänslan hos samhällets inne-

vånare är också viktiga mål.

Utmärkande kännetecken för kampanjerna är att de vänder sig till flera

olika målgrupper på engång. Detta gör att ingen grupp behöver känna sig

direkt utpekad eller anklagad för någonting. Kännetecknande är också att

man inte kommer med kritik som kan förarga människor och få dem att

vända ryggen till. Man stryker alla medhårs för att få så många som

möjligt med sig. I kampanjerna finns heller inte några stora och konkreta

förslag på åtgärder och förändringar. Man vill inte bestämma någonting

över folks huvuden utan det viktiga är att få människor engagerade och

själva sätta sig in i frågorna.

De defensiva åtgärderna har som utgångspunkt att det i samhället finns

människor som vill förstöra och att dessa gör detta om tillfälle ges. Man
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anser att våldet måste accepteras och man försöker endast med olika

medel försvåra eller förhindra detta. Något intresse att förändra individen

och de bakomliggande orsakerna finns inte här. Man kan lite tillspetsat

säga att man botar "symptomen" men inte själva "sjukdomen". De

konkreta åtgärder man använder sig kan vara vakter, stängsel och oömma

material m m.

Faran med denna metod är att man istället för att rätta till missför-

hållandena i samhället anpassar sig till dem. Detta leder till allt starkare

åtgärder hela tiden allt eftersom våldet trappas upp. Man kommer in i en

ond cirkel där starkare försvarsåtgärder föder starkare våld. Starkare vål

orsakar sedan i sin tur starkare försvar osv. Ju längre denna anpassning

till våldssamhället sedan gått desto svårare blir det att komma tillrätta

med de verkliga och bakomliggande problemen.

Trafikföretagets eller samhällets uppgift?

För ett trafikföretag som tror på sin verksamhet och anser att denna är

nödvändig för att samhällets medborgare skall kunna få goda reseför-

bindelser är det viktigt att ansvaret för skadegöresleproblemen inte lastas

över på andra institutioner i samhället. Om man skulle kunna lösa

problemen måste alla ta sitt ansvar och inte anse, vilket kan vara

frestande, att dessa skall lösas av någon annan. Det är viktigt att ha en

syn på detta område som består av att man ser sig själv som en del av

samhället så att samhället inte blir något utomstående och avlägset.

Ordet "samhälle" är ju i grunden inget annat än enbeteckning för "oss

själva".

Trafikföretagets grundläggande syn på det här med miljön, servicen och

resenärerna är avgörande för hur man skall komma till tals med skade-

görelseproblemet. Om man t ex anser att resenärerna bör ha en mycket

god service och att miljön skall vara ren och snygg och satsar pengar och

resurser på detta, då blir detta automatiskt en del av de offensiva

åtgärder som man vidtar för att lösa de grundläggande orsakerna till

problemet.
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Man blir då också mer mån om att informera och påverka resenärerna om

skadegörelsens nackdelar och tar på så sätt sin del av ansvaret för att lösa

samhällets skadegörelseproblem i stort. Detta ansvar frångår man i stor'

utsträckning om man inte satsar på de frågor som berör t ex miljö och

service. Gör man då tvärtom och satsar på defensiva åtgärder som t ex

vakter och oömma tåliga material blir det så att man ökar avståndet

mellan trafikföretaget och resenärerna och tar bort den känsla av

personligt ansvar som bör finnas för att man inte skall börja vandalisera.

Tycker man att miljön och servicen inte är viktig för de resande utan ser

resandet som endast en transportfråga blir det också så att man avskär-

mar sig från skadegörelseproblemet och kommer aldrig att kunna komma

tillrätta och hitta en väg ut ur detta. En trasig och smutsig miljö inbjuder

dessutom i mycket högre grad till ytterligare förstörelse än om det är helt

och rent. Det finns även två exempel på att en positiv syn på resenärer,

miljö och service gör att skadegörelsen minskar.

Det första är från staden Atlanta i USA. Vid öppnandet av den nya

tunnelbanan hade man som målsättning att ingenting skulle få bli förstört.

Man gjorde en jämförelse med New Yorks tunnelbana och sade sig att så

skulle det aldrig få se ut. Mycket pengar satsades på en snygg och

komfortabel utrustning som man sedan håller efter och reparerar så fort

det blivit utslitet eller förstört. Man håller på detta sätt skadegörelsen på

en låg nivå och anser att man i längden vinner på att satsa mycket

resurser på detta. Om man släpper efter på denna ståndpunkt är man

säker på att den onda cirkeln med hög skadegörelse är igång.

Det andra exemplet från Frankrike pekar också i samma riktning. Man

satsar mycket på servicen och underhållet på t ex hållplatserna. Dessa är

estetiskt tilltalande och välutrustade för att skänka största möjliga

trygghet åt resenärerna. Bibehåller man ,denna service och utför underhåll

regelbundet så minskar riskerna för skadegörelse. Den personal som är

anställd för att utföra jobbet spelar också en viktig roll i sammanhanget.

Det gäller att på skilda sätt få denna motiverad och när man i detta

exempel först hade lågavlönad personal från kommunen som skötte

underhållet skedde detta utan entusiasm och motivation. Man höjde sedan

statusen på jobbet med högre lön, egna bilar och tog dessutom personalen
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från trafikföretaget. I och med dessa åtgärder gjorde man jobbet mer

ansvarsfullt och med detta steg också pliktkänslan och motivationen.

Arbetet blir på detta sätt bättre utfört och detta gjorde att man lättare

kan hålla standarden på ständigt hög nivå.

Andra åtgärder

Kampanjer är som vi förut nämnde en bra metod för att behandla

problemet med skadegörelsen. Några andra åtgärder som till viss del ingår

i dessa kampanjer men som även faller utanför skall vi titta på här. En

viktig sak är att minska anonymiteten kring företaget genom bland annat

studiebesök samt att trafikföretaget själv går ut och informerar i skolor

och på fritidsgårdar exempelvis. Man kan även försöka nå de grupper som

finns utanför skolor och fritidsgårdar t ex motorintresserad ungdom och

sedan bjuda in dessa för att titta på bussar och åka med på gratisturer

med information m m så att de får en inblick i företagets verksamhet.

Man kan ha en sorts razzior där t ex poliser, socialarbetare och trafik-

företagets personal gemensamt går ut för att prata med bråkmakarna på

ett tillmötesgående och vänligt sätt.

Ett särskilt fordon med underhållning varvat med information och de-

batter skulle man också kunna tänka sig. För att öka ansvarskänslan kan

man också adoptera bort en del linjer och fordon till en grupp inom ett

visst bostadsområde eller viss stadsdel. Dessa människor kunde då i viss

mån t ex få bestämma hur vagnarna skall se ut, samt även utföra skötsel.

Samarbetet mellan olika förvaltningar som skola, socialvård och fritid är

också mycket viktigt. Problemet berör ju alla delar av samhället och inte

bara en enskild del. En metod som kan vara bra är att inrikta sig på en

speciell målgrupp av människor och sedan vara lyhörd för denna grupps

önskemål och ta upp ämnen som berör just denna grupp påett speciellt

sätt. Man skall då försöka att få en god kommunikation med gruppen och

prata utan pekpinnar. Att förändra saker som har att göra med varför

människor vandaliserar kan ta väldigt lång tid. Det är därför viktigt att

man inte väntar sig för snabba resultat utan inriktar sig på ett arbete på

lång sikt med en sk snäll målgrupp som ännu inte hunnit börja med
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vandalisering. Främst gäller det då här att gå ut med information till

elever i låg- och mellanstadiet.

Ett led i dessa strävanden är det utbildningspaket kallat "Alla med en - en

med alla" som tagits fram av SLTF med ekonomiskt stöd från KTB. Detta

är framtaget mot bakgrund av att man i framtiden anser att kollektiv-

trafiken kommer att få en ökad betydelse. Bristande kunskaper om hur

kollektivtrafiken fungerar kan då medföra svårigheter och osäkerhet inför

själva resandet som i sin tur kan skapa Ökade tendenser till våld och

skadegörelse. Det finns knappast några läromedel om lokaltrafiken för

Skolungdomar idag och detta utbildningspaket fyller ut ett tomrum som

funnits länge.

Syftet med materialet är att skapa en dialog om kollektivtrafiken dels

inom skolan, och vidare mellan skola och själva trafikföretaget både

praktiskt och organisatoriskt. Denna dialog skall man få fram genom att

eleverna stimuleras till egen aktivitet genom intervjuer med resenärer,

förare m m och att de får lösa olika kollektivtrafikproblem. Den slutliga

målsättningen är att eleverna i och med detta skall få en attityd där man

värdesätter kollektivtrafiken och dess personal på ett ordentligt sätt.

Utbildningspaketet går ut til landets alla sjundeklassare och meningen är

att man skall arbeta i grupparbetsform där läraren spelar en stor roll när

det gäller att introducera eleverna i ämnet.

Chanser att lyckas

Som tidigare poängterats är detta ett mycket svårt problem att komma

tillrätta med och det är långt ifrån säkert att man kan lyckas. Skall man

dock överhuvudtaget ha en chans är det några grundläggande punkter som

måste uppfyllas helt och hållet. För det första måste ordentlig vilja finnas

inom trafikföretaget och denna vilja bör för att inte tappa greppet

manifesteras i verkliga eldsjälar som lägger ner tid och energi på dessa

jobb. Dessa människor måste vara väl insatta i samhällsproblematiken som

helhet och även tro på att samhället går att förändra. En grund är också

att resurser och pengar avsätts för ändamålet. Företagets allmänna

inställning till bekvämlighetens och servicens betydelse för resandet

spelar också som tidigare nämnts en avgörande roll.
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