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Effekter av lagen om bilbältesanvändning i baksätet

av Pavel Lacko
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Den 1 juli 1986 infördes lagen om obligatorisk användning av bilbälten i

baksätet för vuxna. I detta meddelande redovisas mätningar av bältes-

användning som VTI gjorde före och efter lagens införande. Resultaten

visar bland annat att

- Bältesanvändningen ökade starkt redan innan lagen infördes, troligen

som följd av informationskampanjen i maj-juni 1986.

- En dramatisk ökning i bältesanvändningen i baksätet inträffade då

lagen trädde i kraft, dvs 1 juli 1986 framför allt bland vuxna som

omfattades av lagen men också bland barn som inte omfattades av

lagen.

- Den uppnådda höganivån kvarstod vid eftermätningen i september

1986, då 57.2% av samtliga baksätespassagerarna använde bältet.

53.9% av de vuxna och 61.1% av barnen.



l BAKGRUND OCH SYFTE

Under åren 1983-1985 genomförde VTI regelbundna mätningar av bil-

bältesanvändning pâ bestämda platser i Sverige. Med erfaren personal och

en uppsättning lämpliga och representativa mätplatser har VTI därför

möjlighet att få fram tillförlitliga och jämförbara data om användning av

bilbälten i Sverige.

Den 1 juli 1986 infördes lagen om obligatorisk bilbältesanvändning för

vuxna i baksätet. I maj och juni dessförinnan hade TSV och NTF genomfört

en informationskampanj om lagen. För att utvärdera den omedelbara

effekten av lagen fick VTI i uppdrag att mäta bilbältesanvändningen strax

före och strax efter lagens införande. Undersökningen gjordes på ett

sådant sätt att resultaten var jämförbara med VTI:s tidigare mätningar

vilket bl a innebar att man även kunde få ett visst mått på informations-

kampanjens effekt.



2 MÄTNINGARNAS GENOMFÖRANDE

Mätningarna genomfördes 27-29 juni och 4-6 juli i Västerås (fredag och

lördag) och Norrköping (söndag), på samma platser och tider som vid

tidigare VTI-mätningar. Fakta om mätplatserna, exakta tider, mätmetod

med mera redovisas i detalj i VTI Meddelande ???

Anledningen till att mätningarna utfördes under veckoslut är att antalet

baksätespassagerare då är stort, vilket gör det möjligt att samla in ett

betydande material på relativt kort tid.



3 RESULTAT

För att erhålla jämförbarhet redovisas mätningarna på två olika sätt. Dels

redovisar en mätserie som omfattar Norrköping och Västerås. Resultaten

från den visas i figur 1 och tabeller 1-4. Här kan utvecklingen under

perioden september 1985 - september 1986 och särskilt då lagen trädde i

kraft, 1 juli 1986, studeras. Det bör påpekas att denna mätserie inte är

avsedd att visa den totala nivån av bältesanvändning, utan bara

förändringen under perioden.

I figur 2 och tabeller 5-8 redovisas resultat från det mätprogram som

pågått sedan 1983. Här kan den långsiktiga utvecklingen studeras och

mätplatserna och tiderna är valda så att resultaten kan anses representera

den totala bältesanvändningen i Sverige.

3.1 Informationskampanjens effekt

 

Att exakt mäta informationskampanjens effekt utifrån VTI:s resultat är

inte möjligt.

Man kan ändå konstatera att vuxnas bältesanvändning i baksätet ökade

markant mellan september 1985 och sista juniveckan 1986. I

Norrköping/Västerås från 12.896 till 23.6%, dvs nära en fördubbling och

definitivt ett trendbrott jämfört med tidigare mätningar. När det gäller

barnen är ökningen från 34.1% till 39.5% vilket är mer i linje med tidigare

trend.

Informationskampanjen hade alltså en direkteffekt på vuxnas användning

av bilbälten i baksätet. Men den stora förändringen kom först när lagen

infördes.

3.2 Effekter av lagen

Själva lagens ikraftträdande spelar en betydligt större roll än det bakom-

liggande trafiksäkerhetsmotivet för de vuxnas användning av bilbälte i

baksätet. Den slutsatsen måste man dra av figur 1 som på ett tidsriktigt



sätt visar utvecklingen mellan september 1985 och september 1986.

Information och utbildning har en viss verkan men är marginell jämfört

med själva lagen. På en vecka kring den 1 juli ökade vuxnas användning av

bilbälte i baksätet från 23.6% till 59.8%! För VTIs observatörer som varit

med i flera år var detta en upplevelse av nästan drömlik karaktär. Barnen

som ju egentligen inte berördes av lagen fick också ett uppsving från

39.5% till 53.3% under denna minnesvärda vecka.

Mätningen i september 1986 visar en liten tillbakagång i användning för

vuxna medan barnen fortsatte på sin uppåtgående trend. Om anledningar-

na till detta kan man bara spekulera. Sannolikt påverkades vissa vuxna av

publiciteten kring lagens införande men när denna sjönk undan återföll

några i sina gamla vanor. Barnen har lättare att anamma nya beteenden

och är kanske rent allmänt mer mottagliga för tillsägelser.

3.3 Övriga iakttagelser

 

Liksom tidigare är bältesanvändningen störst när två personer sitter i

baksätet, mindre för en person och ännu mindre vid tre personer i

baksätet. Antalet bilar med fyra eller fler personer i baksätet är för litet

för att man ska kunna beräkna meningsfulla procenttal men de ingår i

totalen. Bältesanvändningen här är mycket låg, ca 5-10%.

Noteras bör att uppmärksamheten kring lagen bidrog till att tillfälligt öka

användningen även i framsätet. I september 1986 hade den effekten

avklingat och förarnas och framsätespassagerarnas bältesanvändning var

tillbaka i den långsamt stigande trend som kunnat iakttas sedan 1983.

I det här sammanhanget bör dock påpekas att nivån i mätningarna juni/juli

resp september inte är fullständigt jämförbar. Det rör sig nämligen om

delvis olika slags trafik, vilket inte minst framgår av en analys av

personbeläggningen. På sommaren, och särskilt i början på juli då industri-

semestern börjar, utgör semestertrafiken en väsentlig komponent i den

totala trafikmängden. Detta innebär sannolikt en större andel långresor

och tidigare undersökningar tyder på att bältesanvändningen ökar vid

längre resor. Effekten på resultaten blir marginell men resonemanget

manar ändå till en viss försiktighet vid tolkningen av siffrorna från den

lilla mätserien.



Tabean Användning av bilbälten. Mätningar i Västerås och Norrköping
1 september 1985.

Norrköping och Västerås - september 1985

Baserat på 15876 observerade biiar,
därav 3974 med baksätespassagerare.

Förare

ensam förare 90.
bara passagerare fram 91
en passagerare bak 93
tvâ passagerare bak 94
tre passagerare bak 96.

fyra, fler pass. bak 95

Totalt 91

Fransätespassagerare

bara passagerare fram 91
en passagerare bak 93.
två passagerare bak 92.
tre passagerare bak 94
fyra, fler pass. bak 97.

Totalt 91

Baksätespassagerare

Bältesanvändning (z)
Vuxna Barn Totalt

1 passagerare bak 16.9 31.4 22.9
2 passagerare bak 12.0 42.9 27.0
3 passagerare bak 3.1 14.4 8.8

Totalt 12.8 34.1 22.6
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Tabell 2.

1 passagerare bak
2 passagerare bak
3 passagerare bak

Totalt

Användning av bilbälten. Mätningar i Västerås och Norrköping
27-29junil986.

Norrköping och Västerås - före lagen, juni 1986 _

Baserat på 16573 observerade bilar,
därav 4794 med baksätespassagerare.

Förare

ensam förare 86.
bara passagerare fram 92.
en passagerare bak 92.
två passagerare bak 96.
tre passagerare bak 94.
fyra, fler pass. bak 89.

Totalt 91

Fransätespassagerare

bara passagerare fram 90.
en passagerare bak 97.
två passagerare bak 93.
tre passagerare bak 91
fyra, fler pass. bak 86.

Totalt 92

Baksätespassagerare

Bältesanvändning (%)
Vuxna Barn Totalt

23.4 38.8 30.1
27.7 47.9 38.4
10.5 21.3 17.2

23.6 39.5 31.8
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Tabell 3.

1 passagerare bak
2 passagerare bak
3 passagerare bak

Totalt

4-6 juli 1986.
Användning av bilbälten. Mätningar i Västerås och Norrköping

Norrköping och Västerås - efter lagen, juli 1986

Baserat på 15789 observerade bilar.
därav 5136 med baksätespassagerare.

Förare

ensam förare

bara passagerare fram
en passagerare bak
två passagerare bak
tre passagerare bak
fyra, fler pass.

Totalt

bak

69
93
94

95
100

93

Fransåtespassagerare

bara passagerare fram
en passagerare bak
två passagerare ba
tre passagerare ba

fyra, fler pass.

Totalt

k
k

bak

92
94
93

95

93.

Baksätespassagerare

Bältesanvändning (Z)
Vuxna Barn Totalt

54.7 54.0
69.5 59.8
45.7 36.4

59.6 53.3

54.4
63.7
40.

56.
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Tabell 4.

1 passagerare bak
2 passagerare bak
3 passagerare bak

Totalt

Användning av bilbälten. Mätningar i Västerås och Norrköping

1 september 1986.

Norrköping och Västerås - september 1986

Baserat på 16184 observerade bilar,
därav 3907 med baksätespassagerare.

Förare

ensam förare 88
bara passagerare fram 89.
en passagerare bak 94
två passagerare bak 97.
tre passagerare bak 96
fyra, fler pass. bak 100.

Totalt 90

Framsätespassagerare

bara passagerare fram 92.
en passagerare bak 95.
två passagerare bak 97.
tre passagerare bak 96
fyra, fler pass. bak 96

Totalt 93

Baksätespassagerare

Bältesanvändning (3)
Vuxna Barn Totalt

55.0 59.0 56.5

67.9 71.0 69.5

35.6 42.3 39.1

57.4 62.4 69.6
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4 AVSLUTANDE KOMMENTARER

En fråga är om knappt 60% bältesanvändning är ett tillfredställande

resultat av en lagstiftning. Tillfredställelsen över den kraftiga uppgången

bör inte skymma det faktum att nivån fortfarande är relativt låg. En blick

utanför Sveriges gränser ger dock viss tröst. På de allra flesta håll har

man ingen baksäteslag och användningen är mycket låg, l-25%. I

Australien och vissa stater i Kanada har man infört lag och användningen

här är 60% resp 50%, dvs ungefär i nivå med den svenska.

Hur stor kan bältesanvändningen i baksätet bli i framtiden? Låt oss först

undersöka vilka som idag inte har bälten på sig. Genomgången baseras

delvis på förstahandsintryck från bilbältesmätningarna och är därför i hög

grad subjektiv.

För närvarande har uppskattningsvis 90% av personbilarna bälten i baksä-

tet, en siffra som långsamt växer.

Av naturliga skäl är bältesanvändningen ganska låg när fyra eller fler

personer sitter (står, ligger, kryper) i baksätet - det handlar vanligtvis om

barn. Sådana bilar utgör bara 1.3% av totala antalet bilar med baksätes-

passagerare men väger naturligtvis tyngre än så, de innehåller ca 4% av

alla baksätespassagerare.

Även vid trebaksätespassagerare är bältesanvändningen sämre än genom-

snittet. Många mindre bilar saknar mittenbälten och i andra ligger det

under sätet så att bilägaren själv inte känner till dess existens. Möjligen

upplevs också bälten ytterligare öka det obehag det innebär att sitta tre i

baksätet.

En ofta återkommande minnesbild från observationerna är bältad/obältad

mamma som i famnen håller ett litet barn.

Slutligen finns två grupper av vuxna som kan bli svåra att övertala att

sätta på sig bältet. Det gäller dels en del äldre personer som aldrig

kommer att vänja sig vid sådana nymodigheter samt vissa ungdoms-

grupper.



l Qi'

Sammanlagt rör det sig uppskattningsvis om 20% av baksätespassagerarna

som inte kan eller vill ta på sig bältet. Bland övriga är det sannolikt en

vanesak. Med fortsatt information och aktiva åtgärder borde därför inom

de närmaste åren bilbältesanvändningen i baksätet kunna ökas till 75-80%.

Eftersom närmare hälften av alla baksätespassagerare är barn innebär en

utvidgning av lagen till att omfatta även denna grupp en betydande ökning

av antalet fastspända baksätespassagerare.



Figur 1.

Norrköping.
Bilbältesanvändning i baksätet. Lilla mätserien - Västerås och
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Totalt

12

7.5 17.3 12.2

_'l'_a_b_e_:_l_l_21 Användning av bilbälten. Mätningar på 10 platser i mellersta
Sverige i september 1983.

Hela mater1elet - september 1983

Baserat på 58976 observerade bilar.
därav 8686 med baksätespassagerare.

Förare

ensam förare 81.6%
bara passagerare fram 86.0%
en passagerare bak 88.3%
två passagerare bak 92.4%
tre passagerare bak 91.4%
fyra, fler pass. bak 88.4%

Totalt 83.9%

Fransätespassagerare

bara passagerare fram 84.7%
en passagerare bak 87.3%
tvâ passagerare bak 91.8%
tre passagerare bak 89.6%

fyra, fler pass. bak 77.1%

Totalt 85.8%

Baksätespassagerare

Båltesanvändning (Z) Andel barn (Z)
Vuxna Barn Totalt

1 passagerare bak 7.6 17.7 11.9 42.6
2 passagerare bak 9.1 21.6 15.5 49.9
3 passagerare bak 2.5 4.4 3.5 52.2

47.3
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Tibel_l_6; Anvandnlng av bilbälten. Mätningar på 10 platser i mellersta
Sverlge 1 september 1984.

Hela materlalet - september 1984

Baserat på 65074 observerade bilar.
därav 9796 med baksätespassagerare.

Förare

ensam förare - 82.3%
bara passagerare fram 87.8%

en passagerare bak 89.5%
två passagerare bak 91.7%
tre passagerare bak 91.9%
fyra, fler pass. bak 91.1%

Totalt 85.0%

Fransätespassagerare

bara passagerare fram 86.5%
en passagerare bak 84.3%
två passagerare bak 92.2%
tre passagerare bak 89.7%
fyra. fler pass. bak 93.3%

Totalt 86.7%

Baksätespassagerare

Bältesanvändning (%) Andel barn (%)
Vuxna Barn Totalt

1 passagerare bak 13.1 26.9 19.0 42.4
2 passagerare bak 12.9 34.7 23.7 49.4
3 passagerare bak 6.5 10.2 8.5 53.5

Totalt 12.1 27.5 19.4 47.3
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Tabell 7. Användning av bllbälten. Mätningar på 10 platser i mellersta
Sverige i september 1985.

Hela materialet - september 1985

Baserat på 64169 observerade bilar,
därav 9061 med baksätespassagerare.

Förare

ensam förare 83.6%
bara passagerare fram 87.7%
en passagerare bak 90.3%
två passagerare bak 92.4%
tre passagerare bak 93.3%
fyra, fler pass. bak 93.9%

Totalt 85.8%

Fransätespassagerare

bara passagerare fram 87.0%
en passagerare bak 91.3%
två passagerare bak 91.3%
tre passagerare bak 90.6%
fyra, fler pass. bak 93.6%

Totalt 88.2%

Baksätespassagerare

Bältesanvåndning (%) Andel
Vuxna Barn Totalt

1 passagerare bak 13.4 33.0 21.5 41.
2 passagerare bak 12.2 38.7 25.3 49.
3 passagerare bak 3.9 13.3 8.7 51.

Totalt 11.6 32.4 21.2 46.

barn (x)

0
0
1
0
)



Tabell 8.

1 passagerare bak
2 passagerare bak
3 passagerare bak

Totalt

15

Användning av bilbälten. Mätningar på 10 platser i mellersta
Sverige i september 1986.

Hela materialet - september 1986

Baserat på 63006 observerade bilar,
därav 8330 med baksätespassagerare.

Förare

ensam förare 85.0%
bara passagerare fram 89.9%
en passagerare bak 93.9%
två passagerare bak 96.0%
tre passagerare bak 95.7%
fyra, fler pass. bak 97.4%

Totalt 57.6%

Fransåtespassagerare

bara passagerare fram 88.2%
en passagerare bak 91.6%
två passagerare bak 96.2%
tre passagerare bak 94.9%
fyra, fler pass. bak 92.9%

Totalt 89.7%

Baksätespassagerare

Bältesanvändning (%)
Vuxna Barn Totalt

52.4 60.0 55.3

60.6 69.5 65.1

35.4 35.9 35.7

53.9 61.1 57.2

Andel

38.
50.
53.

45.

barn <%)
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Figur 2. Bilbältesanvändning i baksätet. Stora mätserien - 10 platser -

mätningar årligen i september månad.

 




