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FÖRORD

Forskardagarna 1988 som arrangerades av Statens väg- och trafikinstitut

(VTI) samt Transportforskningsberedningen (TFB), samlade såväl forskare

som avnämare inom transportforskningsområdet.

Detta Meddelande tillsammans med VTI Meddelande 560 utgör doku-

mentationen från forskardagarna. Att täcka samtliga föredrag har inte

varit möjligt. Programmet ger för den intresserade läsaren namn på

föredragshållare, vilket ger möjlighet att ta direktkontakt i de fall där

någon dokumentation inte finns.

1989 års forskardagar har planerats till l989-Ol-lO--ll.

Kenneth Asp
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ABSTRACT

Papers presented at the conference were as follows: The traffic safety

programs of The Swedish Traffic Safety Office (Haakansson,E); Fatigue

during work. Measurement and control (Aakerstedt, T); Fatigue in traffic.

A difficult problem to research (Lisper,HO); Field and simulator studies of

vigilance during vehicle driving (Landstroem,U); The influence of noise,

infrasound and heat on driver performance (Toernros,J); Driver education.

Problems and research needs (Ericsson,PI); How can theoretical driver

education be improved? (Rexling,B); Basic research: Driver behaviour -

driver education (Aaberg,L); The accident trend and accident situation of

children (Lekander,T); Reactions of children and adults to the local traffic

environment (Bjoerklid,P); Safety of child cyclists in urban traffic. The

influence of road and street design and regulation (Leden,L); What effect

does the children's traffic club have on child safety? (Spolander,K); Wild-

bars. Injury consequences in collisions between heavy trucks and

unprotected road users (Loevsund,P); Methods of studying spinal response

(in vitro) to different mechanical loads (Osvalder,AL); Coordinated

analysis of traffic accident data from police and hospitals in Gothenburg

(Bunketorp,O, Romanus,B, Nilsson,W and Falk,S); Neck complaints

following car accidents (Olsson,I, Bunketorp,O, Markhede,G, Romanus,B,

Blaader,S and Lindh,M); Aspects of the information needs of car drivers

(Johansson,R); Automatic timetable information. Development of a self-

service traffic information system "STINS" (Fogelberg,0); How can

information cut speeds? (Wassenius,B); Climate information systems

(Karlsson,C); Road information systems of the future (Sviden,O); Driver

problems with new information technology? (Alm,H and Nilsson,L); Image

and map handling with compact disks. Technology and potential for the

transport industry (Lillienberg,S); Automatic vehicle localization. Positio-

ning technique as an aid for drivers and traffic management (Victor,O);

Minsalt with emphasis on the Gotland experiment (Land,PG); Minsalt

Gotland. Environmental studies (Baeckman,L) Salt-free roads on Gotland.

Corrosion studies (Hedlund,S and Rendahl,B); Experiments with unsalted

roads and streets on Gotland. Corrosion studies through exposure Of test

plates (Jutengren,K); Minsalt with emphasis on the Gotland experiment

(Danielson,U); Evaluation of experimental traffic by express bus.

Traveller structure and factors influencing choice of travel mode
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(Wenninger,T); How is travel by elderly people affected by the

introduction of a new service route? (Staahl,A and Magdeburg,M); Can we
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(Baang,KL); Pricing in regional transport (Bohman,M); Guidelines for air

quality with attention to health requirements (Bostroem,CE);

Petrochemistry and motorways. Damage to forests (Pettersson,G);

Regional air pollution consequences in future Sweden-Denmark links

across Oeresund (Sjoedin,Aa); Traffic and air pollution. A survey of the

effects of various measures (Thunberg,B); Pollution control on heavy

vehicles (Olsson,L); Financial aspects of air pollution from traffic
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TRAFIKSÄKERHET

TSV s TRAFIKSÃKERHETSPROGRAM
Erik Håkansson
Avdeiningsdirektör
Trafiksäkerhetsverket

Trafiksäkerhetsarbetet är kompiext och berör många myndigheter
och organisationer. För att effektivt utnyttja de resurser som
satsas i det totaia trafiksäkerhetsarbetet krävs en systematisk
samordning av oiika insatser.

Samordningsverksamheten skaii utveckias och drivas aktivt av
trafiksäkerhetsverket med stöd av trafiksäkerhetsrådet och i
samverkan med övriga intressenter på trafiksäkerhetsområdet.

Det viktigaste instrumentet för att fuiigöra denna uppgift är det
trafiksäkerhetsprogram som TSV i samarbete med trafiksäkerhetsrå-
det varje år skaii utarbeta och iämna tiii regeringen.

Trafiksäkerhetsprogrammet ger en för de i rådet ingående myndig-
heterna och organisationerna samiad redovisning av de oiika ste-
gen i arbetet, från måiformuieringar ti11 uppföijning av åtgär-
der.

Trafiksäkerhetsprogrammets probiem - och åtgärdsbeskrivningar är
för närvarande indeiade i föijande programområden:

Hastighetsanpassning
Oskyddade trafikanter
Nyb1ivna biiförare
Trafikonykterhet
Funktionsnedsättningar hos trafikanter
Trafikanters informationsinhämtning
Barn i trafik

Tii] grund för denna programstruktur iigger deis de nationeiia
trafiksäkerhetsmåien och deis kunskap om viktiga genereiia tra-
fiksäkerhetsprobiem.

I trafiksäkerhetsprogrammet pekas på behovet av FoU-insatser av
oiika siag. Föijande områden är därvid av fundamentai betydeise:

Utveckiing av trafiksäkerhetsmått och anaiys av
oiyckssituation/-förändringar
Beskrivning av viktiga trafiksäkerhetsprobiem
och deras orsaker
Prioritering av åtgärder utifrån kostnads/-effekt-
beräkningar

VTIMEDDELANDESGI



TRÖTTHET UNDER ARBETE -MÄTNING OCH REGLERING

. i Torbjörn Åkerstedt . 0 . _
. Statens 1nst1tut för psykosoc1alm11jömed1c1n

Instltutlonen för stressforskmng, Karohnska mstltutet

Trötthet/sömnighet/brist på förmåga att hålla sig vaken har relativt nyligen börjat
fån a 01 cksfallsforskares intresse. De senare åren har emellertid ett flertal oberoende
un ersö 'ngar pekat på att trötthet hos operatörer eller beslutsfattare varit åtminstone
delorsak till en rad spektakulära industri- och transportkatastrofer. Vad gäller
landsvägstrafik förefaller en stor del av singelolyckoma vara hänförbara till trötthet.
låiskedn för en singelolycka är t ex mångdubblad på sennatten jämfört med risken
agt1 .
Ivårt eget arbete har vi utvecklat metoder för att mäta trötthet/sömnighet med hjälp

av portabel utrustnin för registrering av hjämvågor (EEG) och ögonrörelser (EOG),
kombinerat med upp evelse- och beteendemätning. EEG hos en vaken/aktiv individ
karakteriseras under extrem sömnighet av dramatiskt förhöjd aktivitet i frekvensbande
8-12Hz (alfa-bandet) och bitvis förhöjd aktivitet i frekvensbandet 4-8Hz
(theta-bandet). An mer dramatiskt är uppträdandet av långsamma böljande
ögonrörelser. Vi har också visat att de viktigaste styrande faktorerna för sömnigheten
är dygnsrytmen (tiden på dygnet), vakentidens längd, kvaliteten på föregående sömn
samt arbetsuppgiftens grad av monotoni.

Våra studier av olika rkesgrupper under arbete visar att nattarbete och monotona
arbets situationer leder ti svårigheter att upprätthålla en adekvat vakenhetsnivå. Hos
en ansenlig minoritet uppträder re elrätt sömn vid flera tillfällen under arbetspasset.
Denna sömn förefaller ytterst sv rt att värja sig för och kan i säkerhetskänsliga
situationer leda till olyckor. Den förefaller också vara delvis omedveten.
Vad vi förstår underskattas idag betydelsen av sambandet mellan trötthet och

olycksrisk. Detta gäller såväl inom trafiken som inom arbetslivet (i övrigt).
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Docent Hans-Olof Lisper

Psykologiska institutionen

Uppsala universitet

Uppsala

Abstrakt

TRÖTTHET I TRAFIKEN m ETT SVÅRFORSKÃT PROBLEM

Av trafikolycksfallstatistik framgår att

trötthet/insomnande är en relativt vanlig orsak till

olyckor. Med vägnätets kvalitetshöjning får vi troligen

en större andel olyckor av denna typ.

I våra studier kring trötthet i trafiken har vi som

mått på prestationsförmågan använt reaktionstiden på en

ljudsignal inne i bilen. Vid valideringar framgår att en

ökning i reaktionstiden säger något om hur föraren

upptäcker a) vägmärken och b) hinder vid mörkerkörning.

Vidare ger uppgiften inte sin egen försämring. Vi kan

alltså sägas har ett mått på prestationen i bilkörnings-

uppgiften.

Vi stod sedan inför det för forskningen kring trötthet

besvärliga momentet, att överge de naturliga teoretiska

ramarna och det självklara behovet att mäta. Vi valde

alltså inte. som forskare inom området naturligt gör,

efter att mäta faktorerna bakom försämringen. Vårt

alternativ var att koncentrera studierna till faktorer

som påverkar prestationsförsämringen. Utan att mäta

vakenhet eller trötthet förklarade vi sedan försämringen

i termer av trötthet och/eller vakenhet.

Efter hand som datainsamligen fortskred blev det allt

tydligare att bilkörning inte ger trötthet. Det är

monotoni som ger en vakenhetssänkning. I ett ännu icke

publicerat experiment där bilkörning jämförs med fysiskt

och mentalt arbete framgår tydligt att så är fallet.

Bilkörningen är alltså inte alls tröttande.

VTIMEDDELANDE561



STUDIER I FÃLT OCH SIMULATOR AVSEENDE VAKENHET

UNDER FORDONSKÖRNING

Ulf Landström

Arbetsmiljöinstitutet
. . O

Tekniska enheten l Umea

Långtradarchaufförernas arbete präglas periodvis av mer eller

mindre höggradig monotoni. Körningarna genomförs ofta under

nätter eller tider på dygnet då variation i körförhållandena

påtagligt begränsas. Kravet på koncentration och vaksamhet

ställs samtidigt mycket högt. Utökat antal körtimmar, natt-

arbete, monotoni och förbättrad komfort innebär växande pro-

blem ur vakenhetssynpunkt. Till de fysikaliska miljöfaktorer

som samtidigt anses kunna bidra till en påverkan på vakenhets-

graden kan nämnas temperatur, ventilation, buller och vibra-

tioner.

Exponering för lågfrekvent buller och vibrationer har i tidi-

gare laboratorieförsök visat sig utgöra faktorer för påskyn-

dande av sänkt vakenhetsgrad. Effekten tycks särskilt markant

vid monoton ensidig exponering. Högfrekvent, varierat expone*

ringsmönster för buller eller vibration bidrar däremot till en

förhöjd vakenhetsgrad.

Analys av EEG och EKG på chaufförer samt subjektiva skatt-

ningar visar på en större tendens till ökad trötthet under

körning med lastbilar som genererar höga nivåer av lågfrekvent

buller jämfört med bilar som genererar lägre nivåer.

Laborativa teststudier i körsimulator har utformats för att

studera vissa kombinationseffekter. Förarna exponeras under

simulerad bilkörning för olika nivåer av infraljud, högfrek-

vent buller och temperatur. Testkörningarna, omfattande 2 tim

och 45 min, genomförs under kontinuerlig registrering av EEG,

EOG, pulsaktivitet och körprestation. Avsikten är att studera

i vad mån nämnda miljöparametrar kan utgöra faktorer för på-

verkan på vakenhet och prestation under fordonskörning.

VTIMEDDELANDE561



Inverkan på förarprestation av buller, infraljud och värme

Jan Törnros, VTI

Det finns starka skäl att tro att de fysiska miljöfaktorer som omger en

fordonsförare under körning påverkar prestation och vakenhet. En grov

indelning av miljöfaktorer som ständigt, eller då och då, i högre eller lägre

grad, kan antas påverka förarens prestation i ena eller andra riktningen

är:ljud, klimat, vibrationer och ljus. Ytterligare uppdelning ger: buller,

infraljud, värme, kyla, luftfuktighet, drag, vibrationer, impulsartade

rörelser, ljus.

De faktorer som utifrån vår egen erfarenhet och från studier på andra håll

troligen har störst betydelse i sammanhanget är buller, infraljud och värme.

VTI har i sammarbete med Arbetsmiljöinstitutet startat ett försök i simulator

där inverkan på prestation och vakenhet under exponering av dessa tre

miljövariabler studeras.

Försöket startades i augusti 1987 och avslutas i februari 1988. För att så

långt som möjligt kunna generalisera resultaten till situationen i ett

verkligt fordon i verklig trafik har försöket utformats så realistiskt som

möjligt. Som prestationsmått har valts bromsreaktionstid, styrprecision och

hastihetshållning. Som mått på vakenhet används hjärnans elektriska aktivitet

(EEG), ögonens rörelser(EDG) samt EKG.

Den hypotes som ligger till grund för försöket är att kombinationen av buller

i låg nivå, infraljud och värme i hög nivå ger den sämre prestationen och den

lägre vakenhetsgraden.
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Förarutbildning - Problem och forskningsbehov

 

Per-Inge Ericsson, TSV.

grgsentatign

Chef TSV körkortsbyrå, ansvarsområde bl a frågor om
förarutbildning och förarprov.

Tillbakablick

Vad har hänt under åren
Större utredningar och förslag till förändringar
Trafiksäkerhetsutredningens förslag "Trafikant och
förarutbildning" (DSK 1979:11), den därpå följande
propositionen 1981:82 och resultatet av riksdagsbe-
handlingen. Konstaterande, blev intet.

VTI-meddelande 404 april 1984

Dess förslag om
. nybörjarskylt
. utredning av norska 2-fasutbildningen

Anders Englunds utredning "Nyblivna Personbils-
förare - Trafiksäkerhetsproblem och åtgärder april
1987:

Euläaes

Regeringens uppdrag till TSV 1987-04-29 att inkomma
med förslag till "Reformerad bilförarutbildning" före
augusti månads utgång.

TSV:s förslag 1987-08-28 _
5 st OH-bilder(/Gái7áuyçd/)

Vad blev resultatet? Regeringen har inte tagit TSV:s

förslag som framgår av trafikpolitiska propositionen
som nyligen lämnats.
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TRAFIKSÄKERHET

HUR KAN DEN TEORETISKA FÖRARUTBILDNINGEN FÖRBÃTTRAS? - REFERAT

Bo Rexiing, Hogéhoidn i Fdiun

Undedviéning och inidnningoviiihon i eii Admhdiie áüdeé dv

eii áiedidi Aigdádhioded på oiihd nivåed - pOKiÅiéha pdiodi-

iedingdn, Ohganiöaiüäiéh Aidueidn i uibiidningooyéiemei, mái-

beAidmningdn, hddépidned, Kádadnaö kompetené, iiiigång på

iddomedei, pedagogiéei innehâii, måigndppené egenihdped m.m.

I dibiidningen iiii hönhodi vid indáihohoid i Svedige han undei

en áoijd dv än ieonidndedvioningen hdiiiio på en Käg nivå, di-

minéione hvdniiidiivi Aeii. Även od hvdiiidiiv égnpunhi áinné

bdiáied. Bädnochen än mgceei heieiogen i deiid avéeende.

Moi denna bahgddnd áinné dei dii dniedning dii áodéohd Aiddid

upp en inienéivdde activiiei 66h pedagogiéh divechiing vid vänd

iddáihAhOKOd.

Med eii pddgMdiiAhi pedipeeiiv Aon ögonen bodde deiid Uaäa möj-

iioi diam diiiáod hoáiédMMd inbaiáøä.

Föddiádiiningddnd 56a áodbdiidingdd áinné nedan, deiA i áodm dv

pOAiiiv viijd ádân myndigheten och bddnéchoigdniádiionen, dQÃA

i nedan igångédiid och pågående vedhidmheien.

Exempei på Aâddnd vedhodmheied då en av TSV iniiieddd oveioyn

dv mâien och innehdiiei i ieodiuibiidningen goa hödhodi Admi

uiddbeidndei dv eii nyii ieodipdov.

På idnomedeiéomdddei iieoom på meiodoiddn pâgân eii divechiingé-

dnbeie. Bi d áhuiie videon och daIOäné doii i undedviéningen hun-

nd höjd uibiidningéeááehiiviieien, iihéom meioded 66a biiddndigé

dv iddáihéiiddiioned.

Avgöädnde 66a en hvdiiieibhöjning på vänd iddáihéhOZOä áönbiid

dock mdnniáhdn, ididnen. UencAamheiei hoppiade :iii iänanioiien,

bi a idddddibiidningen och iiiiéynovedhédmheien, ádd ddnáod

en ceninai beigdeiie.
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GRUNDLÄGGANDE FORSKNING: FÖRARBETEENDE - FÖRARUTBILDNING

Lars Åberg, Psykologiska institutionen, Uppsala universitet.

Abstrakt

Syftet med föreliggande anförande är att, utifrån det
aktuella kunskapsläget inom den forskningsområdet "förares
informationsinhämtning och beslut", diskutera några aspekter
av bilförarträning. Målsättningen med förarutbildning är att
förse nya förare med kunskaper och färdigheter som skall
underlätta deras framtida vistelse i trafiken. En
förutsättning för att man skall kunna uppnå detta mål är att
man har kunskap om hur bilförare fungerar i trafikmiljön.
Man måste ha en modell för förarbeteendet sompå ett
lämpligt sätt anger vad som skall läras in och på vilket
sätt detta kan göras. Den höga olycksrisken bland nyblivna
fordonsförare gör att man kan.misstänka att den (mer eller
mindre explicita) modell som den nuvarande förarutbildningen
grundats påhar vissa brister. Frågan gäller sedan om den
nyare forskningen har något att erbjuda när det gäller att
eliminera dessa brister.
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Barnens olycksutveckling och olyckssituation

Thomas Lekander, TSV

För 30 år sedan uppgick antalet trafikdödade personer i åldern
0-14 år till mer än 130 vilket då motsvarade 14 procent av alla
omkomna i vägtrafiken. Mer än 90 procent var oskyddade trafi-
kanter, främst fotgängare som totalt utgjorde ca hälften av alla
trafikdödade barn.
Såväl antalet dödade barn som andelen har därefter successivt
minskat och denna har varit särskilt markant under den senaste

lO-årsperioden. Under l986 omkom 46 barn vilket motsvarar drygt

5 procent av alla dödade detta år. Minskningen har under

perioden varit störst för gående och cyklisternmniunder 1980-

talet har en markant minskning skett av omkomna barn som bil-
passagerare.

Det är svårare att bedöma utvecklingen av skadade barn eftersom

den officiella statistiken endast är baserad på olyckor som kom-

mit till polisens kännedom, och det torde vara välbekant att sta-
tistikens täckningsgrad är mycket låg när det gäller skadade
barn, särskilt som oskyddade trafikanter. Ur statistiken går

dock att utskilja vissa tydliga drag från 1970, nämligen att
barn som skadats som fotgängare minskat med hälften och är sär-
skilt märkbart bland barn i förskoleåldern där minskningen upp-
går till ca 70 procent. Antalet rapporterade skadade barn som

bilpassagerare har under de senaste 10 åren minskat med ca 25
procent. Hänsyn har då tagits till att antalet barn också
minskat under denna tidsperiod.

Trots den stora förbättring av trafiksäkerheten som skett under

årens lopp utgör vägtrafiken fortfarande den största risken för
denna åldersgrupp. Mer än hälften av alla barn som avlider till

följd av olyckshändelse gör detta i vägtrafikolyckor.
Att barns trafiksäkerhet är ett viktigt område uttrycks av de

trafiksäkerhetsmål som fastställdes av Riksdagen 1982 där det
markerades att barnens problem särskilt skall beaktas.

Ett flertal studier som gjorts under de senaste åren har visat

att det i verkligheten skadas mångdubbelt fler barn än vad som
framgår ur officiella källor. Detta gäller framför allt
cyklister. Det finns således skäl att fortsätta den breda sats-

ning att förbättra säkerheten som bedrivs av många aktörer och
inte nöja,sig med att konstatera att trafiksäkerheten under
årens lopp förbättrats för denna åldersgrupp.
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BARNS OCH VUXNAS UPPLEVELSER AV NÄRTRAFIKMILJÖN.

Pia Björklid
Högskolan för lärarutbildning

i Stockholm

Institutionen för pedagogik

Box 34 103

100 26 Stockholm

Förankrat via riksdagsbeslut<1982), anses numera

biltrafiken vara orsak till barns trafiksäkerhets-

problem och därmed begränsade rörelsefrihet. Barn

kan inte annat än till en viss gräns anpassa sig

till de krav som biltrafiken ställer. De åtgärder

som skall främja barns säkerhet i trafiken är där-

för::i första hand, trafikmiljöåtgärder, som syftar

till att särskilja barn och biltrafik. Utbildning

och träning av barn i trafiken kommer först i andra

hand.

Hur tolkas och vidarebefordras centrala mål och

åtgärder vad gäller trafiksäkerhet? Vilka konflik-

ter uppstår då centrala intentioner skall omsättas

till lokal verklighet? Hur upplever, tolkar och

förstår barn respektive vuxna den närtrafikmiljö

som skolbarn konfronteras med? Detta är några frå-

gor som jag försöker belysa i forskningsprojektet

"Skolbarns trafikmiljö".

En delstudie i projektet är baserad på intervjuer

med tjänstemän på central och regional nivå. Uti-

från en interaktionistisk modell redovisas tjänste-

männens synsätt på barns trafikmiljö och trafik*

undervisning samt de intressemotsättningar som

uppstår då abstrakta mål skall föras ner på baspla-

net. Vidare diskuteras och analyseras svårigheter

med att bearbeta och tillämpa målformuleringar och

vilka konsekvenser detta medför för barns trafik-

säkerhet. Andra delrapporter kommer att redovisa

lärares, föräldrars respektiveelevers upplevelser

av närmiljön ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Utifrån intervjuer samt frågeformulär kommer vissa

resultat att redovisas hur vuxna respektive barn

upplever sin närtrafikmiljö.

Referenser

 

Björklid, P. 1985. Barn och trafikundervisning i

hem, förskola och skola. En kunskapsöversikt av

forsknings- och utvecklingsarbete i Norden.

Trafiksäkerhetsverket och Högskolan för lärar-

utbildning i Stockholm.

Björklid, P. 1987. Skolans trafiksäkerhetsarbete -

mål och verklighet. Tolkning och tillämpning av

centrala mål - en intervjustudie av tjänstemän.

Högskolan för lärarutbildning i Stockholm.

Institutionen för pedagogik. Rapport 2/1987.
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BARNS OCH VUXNAS UPPLEVELSER AV NÃRTRAFIKMILJÖN.

Pia Björklid

Docent/Högskolelektor

Högskolan för lärarutbildning i Stockholm

Institutionen för pedagogik

1. MÅL FÖR BARNS TRAFIKSÄKERHET

Trafiksäkerhetsutredningens (TSU) betänkanden lig-

ger till grund för riksdagsbeslutet 1982 om trafik-

säkerhetsarbetets inriktning samt trafikundervis-

ning i bl.a grundskolan. (Dessa mål för trafik-

säkerhetsarbetet ligger fast, enligt regereringens

proposition 1987/88:50.) TSU framhåller att tra-

fikundervisningen måste utgå från barnens behov och

beroende av miljön. Det är biltrafiken som är

grunden till barns trafiksäkerhets- ooh framkomlig-

hetsproblem. Därför är den främsta åtgärden att

särskilja barn och biltrafik i den fysiska miljön

genom trafiknätsplanering och trafikreglering. En

ändamålsenlig utbildning och träning av barn i

trafiken kan, enligt utredningen, ge ett avsevärt

tillskott i barnens säkerhet. Trafikundervisningen

skall därför dels omfatta moment där barnen lär sig

att klara sig i trafiken genom träning och trafik-

kunskap; dels skall barnens erfarenheter och upple-

velser i trafiken tas tillvara som utgångspunkt för

att barnen själva skall kunna utveckla sin vilja

att förbättra trafikmjljön. Detta är för övrigt

helt i överensstämmelse med den samhälls- och män-

niskosyn som anges i läroplanen och som omsatts

till en handledning om "Skolan ooh Trafiken"

(1983), utgiven av SU.

TSU (DsK 1979:6) lägger vikt vid risktalet. Man

anser det vara mest användbart för att kunna jämfö-

ra riskerna att bli skadad per tillryggalagd kilo-

meter för olika trafikantkategorier. Beroende på

höga risktal för oskyddade trafikanter lägger man

stor vikt vid dem, varvid barnens problem särskilt

beaktas. Detta har direkta konsekvenser för åtgär-

derna. För att minska risktalet skall man kunna

förflytta sig under så säkra former som möjligt.

TSU framhåller att barn endast i begränsad omfatt-

ning kan anpassa sig till de krav som biltrafiken

ställer. Barn upp till tio-års åldern saknar vidare

biologiska förutsättningar för att vid alla till-

fällen visa ett trafiksäkert beteende i den

komplexa trafikmiljö som många barn lever i. Trafi-

VTIMEDDELANDE561



18

ken innebär m.a.o. en "okalkylerad risk" för barnen

(jfr Sandels, 1972). För barns del är vidare utelek

och rörelse intimt förknippade (jfr Björklid 1980,

1982). Miljörelaterade åtgärder borde således vara

en självklar prioritering för barns trafiksäkerhet

(såsom också TSU anger).

I andra centrala dokument betonas de två åtgärderna

(trafikseparering respektive trafikundervisning) på

olika sätt. Medan trafiksäkerhetsverket i sin

skrift (Mål och riktlinjer för trafiksäkerhetsver-

kets skolverksamhet) skriver att det sk operatio-

nella målet för TSV:s verksamhet inom skolområdet

är att verka för att trafjkundervjsnjngen förbätt-

ras - både beträffande innehåll och omfattning, så

betonar man snarare åtgärder i miljösjdan i skol-

överstyrelsens skrift "Skolan och trafiken". l

samrådsgruppen TRUSK poängteras att det övergripan-

de målet för förskolans och skolans trafiksäker-

hetsarbete är att minska de hinder för barnens

tillgång till miljön som biltrafiken skapar och att

förbättra de ungas trafiksäkerhet.

Den maktkamp som ofta uppstår vid skilda huvud-

mannaskap, försöker man lösa med samordning. I TSU

påpekar man dock att trafiksäkerhetsarbetet är

synnerligen vittförgrenat, varför samordningsupp-

giften också är svår att lösa. Icke desto mindre

kvarstår skilda myndigheters och organisationers

intressekonflikter. Dessa synliga (men inte alltid

uttalade) konflikter kan försvåra trafikkonsulen-

ternas arbete, vilket i sin tur får negativ inver-

kan på skolbarnens trafikmiljö och trafikundervise

ning.

2. FORSKNINGSPRDJEKTET "SKULBARNS TRAFIKMILJÖ"

Hur tolkas och vidarebefordras centrala mål och

åtgärder vad gäller barns trafiksäkerhet? Vilka

konflikter uppstår då centrala intentioner skall

omsättas till lokal verklighet? Hur upplever, tol-

kar och förstår barn respektive vuxna den när-

trafikmiljö som skolbarn konfronteras med? Detta är

några frågor som belyses i projektet "Skolbarns

trafikmiljö".
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Skolans trafiksäkerhetsarbete - mål och

verklighet. En delstudie om tjänstemäns

tolkning och tillämpning av centrala mål.

N 0 p.
:

    

 

  

Den första fasen i projektet består av en intervju-

studie av ett tiotal tjänstemän på central och

regional nivå. Dessa tjänstemän har skolan och

trafiken som ansvarsområde, varvid derasuppgift är

att förmedla och omsätta målen i praktiskt handlan-

de: dels via andra system - kommunala tjänstemän,

skolledning, andra trafiksäkerhetsarbetare osv.

dels till dem som arbetar med barns trafiksäkerhet

i den omedelbara närmiljön m.a.o. direkt till

lärare eller genom initiativtagande till utveck-

lingsarbete. Via en s.k. "utvecklingsekologisk

modell" (Bronfenbrenner, 1979), kan man belysa hur

skilda system styr den verksamhet som sker i den

omedelbara närmiljön. Innan målen kan omsättas,

skall de filtreras genom olika nivåer.

Denna delstudie finns beskriven i Rapport 2/1987

från Högskolan för lärarutbildning i Stockholm

(Björklid, 1987). I rapporten ges en beskrivning av

målen för barns trafiksäkerhet såsom de formulerats

i centrala dokument. Utifrån en jnteraktionistjsk

model] redovisas tjänstemännens synsätt på barns

trafikmiljö och skolans trafiksäkerhetsarbete samt

de intressemotsättningar som uppstår då abstrakta

mål skall föras ner på basplanet.

2.1Q1 Några slutsatser

 

Syftet med en kvalitativ intervjustudie med så få

intervjuade är inte att bevisa vissa enkla samband,

utan snarare upptäcka viss problematik. Exempelvis

föreligger bl.a. svårigheter att:

* bearbeta målformuleringarna

* tillämpa målen

Svårigheter att bearbeta målformuleringarna.

Trafiksäkerhetsutredningen intar en oproblematisk

hållning till de två åtgärderna (miljöåtgärder *

trafikundervisning) eftersom man inte tillräckligt
har diskuterat och analyserat sambanden dem emellan

samt vad de innebär på lång respektive kort sikt.

Även om TSU hänvisade till kommande riktlinjer,
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har man inte tillräckligt redovisat hur man skall

förändra miljön, så att trafikundervisningen kan

ge effekt. Detta i sin tur återverkar på andra

myndigheters tolkning av TSU:s åtgärdsförslag. Ej

heller har integrationstanken vad gäller åtgärderna

konkretiserats, varför de lätt kan tolkas som

antingen-eller åtgärder. Medan man ger mycket

konkreta förslag på trafikundervisningens metodik,

saknas konkreta anvisningar om det profylaktiska

arbetet :i form av trafikmiljöåtgärder som gagnar

barnen. Målen är goda som viljeyttringar men efter-

som skrivningarna ibland är motstridiga, finns risk

att de som skall omsätta malen, kan tolka och

använda dem på vitt skilda sätt: målen kan t.ex.

tolkas efter det (undervisnings)material man tidi-

gare har erfarenhet av.

I Trafiksäkerhetsverkets (TSV) skrift rörande "Mål

och riktlinjer för trafiksäkerhetsverkets skolverk-

samhet" refereras målen för trafiksäkerhetsarbetets

inriktning enligt riksdagsbeslut 1982. De tjänste-

män som ansvarar för barns trafiksäkerhetsarbete

inom TSV, hänvisade ofta till "att risken för barn

och ungdomar att dödas i trafiken skall minskas

kraftigt" (dvs trafiksäkerhetsverkets övergripande

mål för skolverksamheten). Det finns inget som

helst kontroversiellt i detta mål och borde egent-

ligen inte behövas påpekas. Ingen skulle rimligtvis

motsatta sig att rädda liv. Vad som är mera proble-

matiskt är hur detta mål skall åstadkommas, vilka

åtgärder som behöver tillgripas och vilka priorite-

ringar man är beredd att göra - d.v.s. hur man

skall beakta barnens problem - det som TSU benämner

"arbetssätt" för trafikundervisningen.

En intressant fråga är hur trafikandervisnfngens

må] uppkommit och varför de "gamla" målen har för-

ändrats. Detta beskrivs bl a i 56:5 handledning

"Skolan och trafiken" (1983) - (jfr. också Gummes-

son, 1983). Det främsta skälet till dessa målfor-

muleringar är att de är i linje med förskolans

(Socialstyrelsen, 1987) och läroplanens (Lgr 80)

mål vad gäller bl.a. medinflytande för barn och

möjlighet till att påverka.

Fastän trafikundervisningen av barn dels skall ses

som ett tillskott till trafikmjijöåtgärder dels

vara ändamålsenlig är verkligheten fortfarande

troligtvis den att barn i huvudsak undervisas i

trafik enligt det synsätt som genomsyrade tidigare

läroplaner (jfr. Ryhammar & Berglund, 1985). Sko-
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lans beredskap att ge trafikundervisning har varit

begränsad. 1969 års läroplan utgick från att bar-

nens trafiksäkerhetsproblem berodde på dem själva

och deras outvecklade förmåga att klara trafikens

krav. Den förutsatte att barn kan anpassas till

trafiken genom kunskaper och trafikregler. Skolans

trafikundervisning har därför i huvudsak inriktats

mycket på regel- och beteendeinlärning. Mycket av

den forskning som bedrivits inom skolans område har

också bestått i att utvärdera effekterna av detta,

varvid man har påvisat att enbart träning av barn i

trafiken ger begränsade effekter (Björklid, 1985b).

Flera av de intervjuade tjänstemännen reagerade mot

vissa andra trafiksäkerhetsarbetares och be-

slutsfattares oerfarenhet av barns utvecklingsnivå

och okänslighet inför barns behov, vilket bl.a tar

sig i uttryck i uppfattningen att barnen själva är

orsak till "barns trafiksäkerhetsproblem" samt en

övertro på trafikundervisningens effekt. Om man

inte konsekvent tar barns perspektiv vad gäller

barns trafiksäkerhet kan barnen komma i ett ännu

sämre läge än tidigare. Det föreligger risk att man

inte bara ignorerar barnens behov och rättigheter

till trafiksäkra miljöer, utan använder dem och

ålägger dem ett ansvar och medinflytande som de

inte kan fullfölja - just p.g.a. att de är barn och

saknar biologiska och psykologiska förutsättningar

för detta samt juridiska rättigheter till det med-

inflytande och medbestämmande som vuxna har. Det

föreligger alltså stor risk att de mål som pläderar

för demokrati och medinflytande enbart kommer att

leda till skendemokrati. Detta påpekades av flera

skolkonsulenter. Man var rädd för att barnen skulle

känna sig lurade och frustrerade om inte förslag

till åtgärder vidtogs. Det finns således risk för

att barnen enbart utsätts för "manipulation" eller

"sysselsättningsterapi"(jfr Björklid, 1985a) istäl-

let för ett reellt medinflytande där beslutsfattare

lyssnar på dem. beaktar och bemöter deras syn-

punkter och förklarar beslut.

Då mål är allmänt hållna, ges stort utrymme för

tolkning och tillämpning av dem. Det är därför

viktigt att de som har ansvar att fömedla mål och

åtgärder, får tillfälle till att noga diskutera,

penetrera och ifrågasätta mål och medel för att

kunna förankra dessa, eller klargöra (åtminstone

för sig själva) vad de inte kan ställa upp på eller

se som realistiskt. Nu är detta inte något som

respekteras eller accepteras bland många statliga
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myndigheter, varför tveksamheter om statligt gäl-

lande mål sällan blir klart utsagda bland myndig-

hetspersoner på "mellannivå" (jfr Kalles, 1978;

Schyl-Bjurman, 1982; Selander, 1984). I detta fall

där personliga värderingar och ideologier är så

avgörande, borde skolkonsulenterna få ordentligt

med tid för diskussioner och ifrågasättande av mål

och åtgärder.

I intervjuerna framkom en viss tvehågsenhet och

tvivel inför målen med trafikundervisningen, men

som skolkonsulenterna inte alltid ville yttra

öppet. De tycktes inte ha fått tillräckligt dis-

kutera och problematisera kring de åtgärder man

måste vidta för att uppfylla målen. För att minska

de konflikter som råder mellan barn och trafik

förordades jndividrelaterade åtgärder. M.a.o. man

försökte "harmoniera" bort den konflikt som råder

mellan barn och utvidgad bilism. Detta ledde till

"moraliseringar" över trafikanters beteenden. Man
klagade på att dessa inte följer gällande trafik-

regler utan att ifrågasätta huruvida gällande reg-

ler är anpassade till mänskligt beteende eller ej.

Vidare hade flera en negativ förväntan på föräldrar

vad gäller deras villighet och benägenhet att skyd-

da och fostra sina barn i trafiken.

Otydligheten i målformuleringarna gör att det kan

bli svårt att helt förstå tanken bakom målen, var-

för det krävs kunskap och erfarenhet för att göra

kopplingar till barns utvecklingsnivå och behov.

Det - från pedagogisk synpunkt - funktionella sam-

bandet mellan miljöstudier, miljöåtgärder och

trafikundervisning har inte klargjorts tillräck-

ligt. Flera av de intervjuade tjänstemännen, för-

sökte att tillämpa målen så gott det gick inom sina

distrikt, vilka var synnerligen omfattande. Många

menade vidare att de själva upplevde svårigheter

med tjänstemän på andra nivåer eller inom andra

myndigheter och organisationer som inte hade för-

stått vad målen innebar.

För att förmedla mål och pedagogiska synsätt så att

de blir trovärdiga, måste man förstå och förankra

dessa i sin egen erfarenhet. Mål och dess tillämp-

ningar saknar betydelse om de som skall förmedla

dem inte har grundmurat dem genom egen erfarenhet

eller fått uttrycka tvivel om dem (jfr Piaget,

1976).
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I intervjuerna konkretiserade skolkonsulenterna med

lätthet trafikundervisningsmålen metodiskt i form

av trafikträning (vilken är en del av "den ända-

målsenliga trafikundervisningen" ), vilket de tidi*

gare hade praktisk erfarenhet av, medan de ut-

tryckte sig mera vagt och abstrakt om arbetssättet

(d.v.s. de integrerade verksamhetsområden som anges

av TSU och som vidareutvecklats i SÖ-handled-

ningen).

En praktisk förankring var nästan omöjlig p.g.a

skolkonsulenternas arbetsuppgifter och arbetssätt,

genom att det gavs föga utrymme för direktkontakt

med barn och skolans metodik.

SAMMANFATTNINGSVIS: Svårigheter att bearbeta mål-

sättningar beror främst på:

* För allmänt hållna målformuleringar i cent-

rala dokument.

* ütillräckliga kunskaper och erfarenhet av

barns utveckling och behov.

* Brist på tillfällen och organisatoriska möj-

ligheter att diskutera och ifrågasätta mål och

åtgärder.

Svårigheter att tillämpa målen.

Barns risker i trafikmiljön skall enligt TSU sär-

skilt beaktas, vari främst ligger barns rätt till

en trafiksäker närmiljö. Konsekvenserna av detta

bör därmed bli att koncentrera sina krafter och

offensivt kämpa för att åstadkomma förändringar i

barnens närmiljö i form av trafikmiljöåtgärder.

Ekonomiska ramar leder dock till att miljörelate-

rade åtgärder ges låg prioritet.

Andra svårigheter som innebär begränsningar för att

sprida de nya trafiksäkerhetsmålen och bedriva

trafiksäkerhetsarbete är distriktens storlek, vilka

omfattar flera län. Detta innebär också att skol-

konsulenterna inte är särskilt välkända i skolorna

även om arbetsbördan är stor.

Hur ville då skolkonsulenterna omsätta målen för

barnens bästa?
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Sätten att förmedla målen skilde sig bland Skolkon-

sulenterna. Orsaken till detta var dels att det

rådde stor frihet att tillämpa målen_dels att distñ

riktscheferna kunde ha skilda önskemål om hur arbe-

tet skulle prioriteras. Brist på styrning i arbets-

uppgifterna innebar dock att arbetet inte alltid

upplevdes som så målinriktat och strukturerat som

många skolkonsulenter önskade.

Vilka möjligheter att påverka i skolorna har då

skolkonsulentera?

Skolkonsulenternas arbete var "serviceinriktat". De

hade inte någon kontrollerande funktion huruvida

uppställda mål inom skolans trafiksäkerhetsarbete

åtgärdades eller inte. Således fanns inte heller

någon garanti för att trafikundervisningens mål

hade någon effekt i skolorna. Vidare råder stor

variation mellan olika skolor, varför arbetet måste

anpassas till varje skolas speciella behov. Lgr 80

hade inte heller fått genomslagskraft -överallt,

varför det inte alltid fanns en beredskap i skolor-

na för de trafikundervisningsmål som TSU anger.

Påverkan gentemot skolorna skedde vidare främst via

kommunkonferenser eller skolledare. l intervjuerna

framkom vidare att samarbetet mellan lärare och

skolkonsulenter inte alltid baserades på ett ömse-

sidigt intresse. Tidigare var det "eldsjälar" som

hörde av sig - d.v.s. behovet uppstod från lärarnas

konkreta situation. Då trafiksäkerhetsarbete "er-

bjudes" via ett övergripande plan, så blir det

svårare för lärarna att uppskatta och prioritera

detta.

Trots att man i centrala dokument skriver att den

främsta åtgärden för barns säkerhet är att sär-

skilja barn och bilar i barnens närmiljö, så peda-

gogiseras trafiksäkerhetsarbetet. Det finns risk

att trafikundervisningen kan fortsätta i de tradi-

tionella formerna i form av enbart trafjktränjng.

Detta innebär ett statiskt synsätt på barn och

trafikmiljö, vilket leder till att man vill försöka

finna enkla "tumregler" (i form av åldersangi-

velser, regler och förbud) för barnen då de leker

och verkar i sin närmiljö. För övrigt finns skriv-

ningar hur man skall gå tillväga rent metodiskt.

Trafiksäkerhetsmyndigheter och organisationer har

också vidareutvecklat åtskilligt material om detta.
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svårigheter uppstår då man vill finna lös-

via metoder eller tekniker innan man fått

oblematisera" kring mål samt dess möjligheter

begränsningar.

vara mycket värdefullt om Skolkon-

kontinuerligt får fortsätta att dis-

ventilera sina åsikter för att se hur

förankras i sin egen erfarenhet och på

man eventuellt också vill förändra sitt

Den kompetens och kapacitet som finns

riskerar annars att inte

Att enbart passivt kopiera en

gör det omöjligt att praktiskt

skulle

enterna

era och

en kan

ket sätt

skolkonsulenterna

fullo.

kt eller ideologi

kunna omsätta den.

SANMMANFÅTTNINGSVIS:

för

praktiskt

vis

*

NI

För

gen

lär

nas

der

und

den

sit

Det finns vissa ramar som kan

skolkonsulentera att förmedla och

målen för skolans trafikunder-

för

omsätta

svåra

ning:

Ekonomiska och byråkratiska hinder inom den

kommunala organisationen.

Distriktens omfattning.

styr-

bete.

"Frihet"

ning i att organisera och

eller otillräcklig målinriktad

lägga upp sitt ar

- utan tillräcklig

kontrollerande

Serviceinriktat arbete

möjlighet till påverkan och

funktion gentemot skolorna.

resultat utifrån enkät- och intervju-

lärare och föräldrar.

Några

studier av elever,

intervjuer med tjänstemän har intervjuer

omförts med ett hundratal elever samt ett tiotal

are i skolor med skilda trafiklösningar. Elever-

föräldrar har dessutom besvarat en enkät om

as syn på närtrafikmiljön samt skolans trafik-

ervisning. Materialet är avsiktligt litet och av

arten att snarare öka förståelsen för barns

uation närtrafikmiljön än att peka på vissa

utom

i

orsakssamband.

Ytt

ele

tol

erligare delrapporter kommer att redovisa hur

ver, lärare respektive föräldrar upplever,

kar och förstår den närmiljö som skolbarn kon-

fronteras med. Dessa data är ännu inte helt
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färdigbearbetade, men vissa preliminära resultat

redovisas nedan.

2.2.1 Oro och rädsla för trafiken - ett trafik-

säkerhetsproblem

 

 

De flesta barnolyoksfall med dödlig utgång är tra-

fikolyckor. I trafiksäkerhetsprogrammet från 1987

framgår att barns trafiksäkerhetsproblem primärt

består av att barn dödas eller skadas i trafik-

olyckor. Även föräldrars oro för sina barn i trafi-

ken eller att barnen själva är rädda i trafiken
skall också uppfattas som ett trafiksäkerhets-

problem. Dessa problem behöver inte nödvändigtvis

ha något samband med faktiska olycksrisker.

Elever i årskurs 2, 5 och B intervjuades bl.a. om

de kände sig rädda för bilarna eller trafiken.

Drygt hälften av barnen uppgav att de kände sig

rädda - åtminstone ibland.

Lärarna hade också olika åsikter om barnen var

rädda för trafiken eller inte. En lärare från en

innerstadsskola i årskurs 2 sa:

Jag tror att barnen är rädda för trafiken -

åtminstone borde den vara det. Jag tror att

dom känner att det är ett hektiskt tempo här.

Jag hör dom inte klaga direkt, men jag upp-

fattar det som om dom borde tycka att det är

stressigt - i och med att man gör det själv

som vuxen, som ändå har så mycket trafikvana.

Jag tycker att det är ganska mycket trafik

här.

Man kan också anta att barnen "lär sig leva" med

trafiken - men inte på ett sätt som skyddar dem

från trafikens faror. En annan lärare i årskurs 5
från samma skola tyckte att barnen inte var till*

räokljgt rädda:

Tvärtom - barnen är inte rädda för bilen. Dom

kanske inte ser bilen istället? Den är så

pass vanlig i deras liv, så att dom inte

reagerar för den. Givetvis, respekterar dom

bilen så pass mycket att dom stannar och

låter bilen köra förbi, men dom bryr sig inte

om att gå till ett övergångsställe, utan dom

passerar när ggg tycker att det är klart.
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Regler följs inte.

 

Vad var det i trafikmiljön som gjorde att barnen

kände sig rädda? Flera blev rädda då bilar "ovän-

tat" inte följde gällande regler.

Det var en galning - som när det var rätt för

honom - så bara "UOOOODN" - det var i stan.

(Flicka, åk. 2).

När dom kör som fartdårar på gångvägarna - då

känner jag mig rädd och osäker. Igår kom det

två motorcyklar med två på varje cykel. Dom

var rena fartdårarna - det var på gångstråket

här. Dom körde jättefort. (Pojke, åk. 5).

När jag var liten, så kändes det inte så bra,

för det kunde bara komma in en bil på gården,

då man skulle hämta en boll eller så.
(Flicka, åk. 8).

Skymd sikt.

 

Andra faktorer som försvarade barnens trafik-

beteende och som gav upphov till att de kände oro i

sin närmiljö, var bristande snöröjning. Detta

gällde framför allt i villaområdet. Såväl eleverna

som lärarna påpekade detta vid flera tillfällen.

Jag känner mig rädd då jag ska gå till fri-

tids, för det är så mycket snöhögar. Då måste

man klättra upp på snovallarna. Man ser

ingenting annars då man ska gå över.

Andra problem med villaområdet var att häckarna

inte klipptes ordentligt. Detta var något som såväl

skolan som fritidshemmen hade påpekat för såväl

kommunen som de enskilda villaägarna.

En av lärarna påpekade att villaområdet skenbart

kunde förefalla mycket idylliskt medan verkligheten

ur trafiksituation var helt annorlunda.

Det är en usel situation på vintrarna och

inte heller på somrarna är det särskilt bra.

Det är ett så gulligt område med villor och

så, men många har häckar som hänger långt

över den enda trottoaren som finns. På vint-

rarna så är trottoarerna ofta inte röjde, så

barnen får gå mellan bilarna på gatan och det
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är väldigt höga snodrjvor uppe i hornen. Det

är mera tur än skicklighet att ungarna över-

lever.

Buller och avgaser.

Något som barnen också tyckte var obehagligt med

trafiken och som bidrog till oro och ångest var

avgaser och buller. Åtskilliga barn nämnde spontant

obehaget av luftföroreningar:

Ja, jag är rädd att få astma. (Pojke, åk.2).

Om jag står bredvid mamma på ett övergångs-

ställe, så är det så himla otrevligt när det

kommer en sån där himla lång långtradare som

låter och bullrar - och likadant med motor-

cyklar. Jag tror att öronen skall falla av.

(Flicka, åk.2).

Erfarenhet ai trafikolycka och/eller tillbud

 

Något som givetvis påverkarbarns rädsla för trafi*
ken är om de själva har varit med om någon olycka

eller tillbud eller om de känner till att detta har

hänt.

Trafiksäkerhetsverkets undersökning om 350.000 ele-

vers trafikolyckor (omkring 1985 * årtal saknas)

visar att var tredje elev någon gång varit med om

en trafikolycka - d.v.s. ett betydligt större antal

än vad den officiella vägtrafikolycksfallsstatisti-

ken visar.

Jag intervjuade barnen om de kände till ifall det

hade varit någon trafikolycka i deras område eller

om de själva hade varit med om någon olycka eller

tillbud.

Deras svar fördelade sig enligt tabellen nedan.
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Tabell 1. Fördelning av olycksfall och tillbud som

barnet självt och/eller andra varit med

  

om.

Svars- Villa- lnner- Trafik-

alternativ område stads- separerat

område omrâde

n=29 n=25 n=29

Själv varit 55% 56% 36%

med om

Andra varit 66% 72% 51%

med om

Inte hört 7% 8% 12%

talas om

någon

trafikolycka

 

Eftersom barnen kunde ange fler än ett alternativ

blir procentsumman mer än 100%. Antalet intervjuade

barn i varje område anges med "n".

I det trafikseparerade området är det färre barn

som själva har varit utsatta för trafikolyckla

eller tillbud än i de övriga områdena. Det är också

färre som har har hört talas om andra som drabbats.

Andelen av denna grupp är dock hög. Vad var det då

för tillbud som barnen uppgav. Det trafikseparerade

området, i vilket barnen borde känna sig trygga och

vara ostörda av trafiken, visade sig ändå ha bris-

ter - främst genom att bilförare inte följde

gällande regler.

Flera barn vittnade om att de inte kunde känna sig

trygga inne på kvarterslekplatserna och gångstråken

där det rådde trafikförbud, men som inte följdes av

bilförarna.

Jag gick ut ur porten och så kom den en bil

precis när jag gick ner mot gården - dom får

inte köra där. Det var tur att jag stannade

upp och då svängde han åt sidan.(Pojke åk.2)
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Mamma berättade att det var en liten unge på

vår gård som lekte med en liten boll där, och

så kom det en lastbil rakt med hjulet på

henne.(Flicka, åk. 2).

Jag höll på att bli påkörd då jag gick ut

från porten med min dagmamma. Precis när jag

gick ut, så kom en på motorcykel precis fram-

för mig - bara en meter - jag höll på att bli

påkörd. Det är två år sen, men dom kör fort-

farande motorcykel pâ parkvägarna.(Pojke
åk.5).

Ytterligare ett problem i detta område var att

passage över tungt trafikerade vägar kunde vara

tidsbesparande eller åtminstone upplevas som det.

Med andra ord, för att inte behöva korsa vissa

trafikerade gator, var man tvungen att ta en omväg

via gångstråken. Ett av de intervjuade barnen i

årskurs 5 hade själv varit med om en svår trafik-

olycka. Han var på väg till en kamrat och upplevde

att han genom att "gena" över gatan så gjorde han

en tidsbesparing på ca 10 minuter(!).

Det fanns inget övergångsställe. Det var mitt

fel (I) - inte bilens. (Pojke åk.5).

Denna händelse hade satt sina spår i klassen. Så

gott som samtliga barn berättade spontant om

händelsen för mig och var mycket upprörda, och

försökte bearbeta händelsen på olika sätt.

Läraren upplevde det på ett annat sätt:

Det var så märkligt efter den där trafik-

olyckan som hände med pojken i klassen. Dom

reagerade inte så där kraftfullt, utan har

nog med sig själva i princip. Så det var

ingen så där våldsam reaktion, faktiskt. Dom

tar det för lätt tycker jag. Latjar lite -

nästan åt det hållet. Liksom - det är inget.

Tänker inte efter hur allvarligt det är, utan

att... ja, vad skönt att slippa skolan. Så

det är lite tråkig stil, tycker jag faktiskt.

Dom bryr sig inte på nåt sätt. Dom har nån

spärr. Dom kan inte ta det på allvar - lite

kul nästan.

Pojken som blev påkörd, tar nog på sig

skulden själv, trorjag. Och det var ju hans

fel. Han sprang ju över vägen här. Sen om

bilisten körde för fort, vet jag inte. Men

jag tror att pojken har tagit på sig skulden.
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Barnen själva tyckte inte att de fått möjlighet

till att tillräckligt få bearbeta det som hade

inträffat:

Ja, min klasskompis blev påkörd. När dom

berättade det, så trodde jag att det var ett

skämt och så var det på riktigt... så jag

fick en chock. Jag tänkte, att han säkert där

eller nånting. En kompis till honom och jag

pratade om det. Jag blev lite mer aktsam än

förut - förut gick jag bara rakt ut och

tänkte "dom ser mig". Det var ingen som

pratade om olyckan...(Pojke, åk. 5).

För övrigt då barnen talade om olyckor eller

olyckstillbud som hade hänt dem själva eller andra

återkom de gång på gång att det var deras eget fel
och att man "får skylla sig själv".

Johan cyklade till dagis med sin mamma och så

körde en bil bakifrån på honom, så han åkte

med huvet i gatan. Johan sa själv att det var

hans eget fel, för han hade inte tittat sig

omkring. Han hade bara kört på gatan. "Man

får skylla sig själv" sa han.(Flicka åk.2).

Barn är auktoritetsbundna till vuxna. Det innebär

att de dels förväntar sig att vuxna skall följa de

regler som gäller dels att de beter sig som de

uppfattar att vuxna gör. Barn tar också själva på

sig skuld, något som också hänger ihop med barns

naturliga auktoritetsinställning. Utifrån protokoll

från vuxnas vittnesutsagor har Sandels (1972)

konstaterat att ofta lade barnet skulden vid tra-

fikolyckor på sig själva och oftast lades också

skulden på barnet, fastän detta inte var fallet.

Mycket sällan sköt barnen skulden för trafikolyckan

på de vuxna.

Ett av många skäl till rädsla för trafiken var, som

tidigare nämnts, att barnen var bekymrade att

bilföraren inte skulle följa gällande regler eller

rädsla för en "anonym motpart":

Man kan vara rädd att det är nån konstig som

kör. (Flicka, åk. 2).

Ibland då jag är tillsammans med Benke, då

gör han ett ( fuck-off") tecken, för att dom

åker för snabbt. Då blir jag rädd att dom ska

bli arga och säga till oss.(Pojke, åk.2).
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2.2.2 Föräldrars oro.

 

Tidigare forskning har påvisat att trafiken är en

oroskapande och ångestväokande faktor för föräldrar

i deras fostrarroll. De flesta föräldrar känner en

stark oro för att deras barn skall drabbas av någon

olycka av något slag. Karin Køltzow (1986) har

myntat begreppet omsorgsångest för att beskriva

detta tillstånd. Oron gäller inte minst trafiken.

_Man måste sätta gränser för barnens aktionsradie -

något som hämmar barnens frigörelseutveokling -

samtidigt som man är bekymrade över att barnen inte

skall lyda (jfr. Beime 1981). Många föräldrar är

också oroliga att de överför sin egen ängslan för

trafiken på sina barn, vilket medför att barnen i

sin tur inte bara blir oroliga för sin egen säker-

het i trafiken utan även för föräldrarnas (jfr.

Gustafsson 1980).

Flera lärarna vittnade om att föräldrar känner oro

för sina barn i trafiken.

Jag tror att föräldrarna innerst inne är

ganska oroade för sina barn i trafiken. Dom

sätter på sina barn hjälmar, det är stingpin-

nar och det är flaggor - orangefärgade på

höga pinnar osv. Där kommer då dessa barn med

all sin utrustning och föräldrarna tycker att

nu har jag gjort allt för att skydda mitt

barn och ändå kommer barnet zick-Laok-åkande.

Jag tror att föräldrar är ständigt oroliga.

Först är man rädd och undrar varför dom blir

sena, så finns det alltid den tanken till

hands: "Vad har hänt?"

Vad svarade då föräldrarna själva?

Föräldrarna fick besvara ett enkätformulär hösten

efter det att barnen intervjuats. Deras barn hade

då börjat i årskurs 3, 6 respektive 9. Trots

personlig kontakt med föräldrarna blev bortfallet

14% (12 barn) - varav 9 då gick i årskurs 9. De

fyra familjer som flyttat - samtliga i det trafik-

separerade området - medtogs inte i enkätstudien.

Vad tyckte då föräldrarna om barnens skolväg ur

trafiksäkerhetssynpunkt?
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Tabell 2. Fördelning av svar på frågan:Vad anser

Du om trafikmiljön för Ditt barn när

han/hon går till skolan? (årskurs 3

  

och 6)

Svars- Villa- lnner- Trafik-

alternativ område stads- separerat

omrâde område

n=19 n=18 n=16

Helt eller 42% 72% 100%

ganska säker

Ganska eller 42% 28% 0%

mycket farlig

Inte aktuellt 16% 0% 0%

att gå

till skolan

 

Inte oväntat upplevde de föräldrar som bodde i de

trafikseparerade området att vägen till skolan var

säker eller helt säker. Tendensen mellan villa-

och innerstadsomrâdet var densamma som i tabell 2;

d.v.s. färre i innerstadsområdet upplevde skolvägen

som farlig respektive oroade sig för sitt barn i

trafikmiljön jämfört med dem i villaområdet.

Andelen föräldrar som känner oro och som tycker att

trafikmiljön är farlig är dock ansenlig i de två

ioke-trafikseparerade områdena. l Spolanders (1983,

1985) studier där samma enkätfrága ställdes till

ett betydligt större och slumpmässigt urval var det

ungefär 20% av föräldrar till motsvarande ålders-

grupper som ansåg vägen till skolan ganska farlig

eller mycket farlig.

Följaktligen var föräldrarna i det trafikseparerade

området mindre oroliga för sina barn i trafiken än

i de övriga områdena.
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Tabell 3. Fördelning av svar på frågan: Känner Du

Dig orolig för Ditt barn p.g.a. trafi-

ken? (årskurs 3 och 6)

 

 

Svars- Villa- lnner- Trafik-

alternativ område stads- separerat

w omrâde omrâde

n=19 n=18 n=16

Ja 68% 39% 6%

Nej 32% 61% 94%

 

Skälet till att så få föräldrar i innerstadsomrâdet

kände sig oroliga för sina barn p.g.a. trafiken,

kan bero på att åtskilliga av dem bodde i trafik-

separerade bostadsområden i innerstaden. Detta

återspeglade sig också i andelen som ansåg skolvä-

gen vara trafikfarlig (jfr. tabell 1).

Hade föräldrarna hört talas om det inträffat någon

trafikolycka inom området?

Tabell 4. Fördelning av svar på frågan:Känner Du

till om det har varit någon trafik*

olycka häromkring?

 

 

Svars- Villa- lnner- Trafik-

alternativ område stads- separerat

område område

n=25 n=28 n=21

Ja 56% 36% 19%

Nej 44% 64% 81%

 

Tendensen är densamma som i de tidigare tabellerna.

Färre har hört talats om trafikolyckor i det tra-
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fikseparerade området, och flest olyckor synes ha

skett i villaområdet.

Tidigare studier har visat att föräldrar är med-

vetna om trafikens risker, men man vet inte vad man

skall göra åt dem (jfr. Gustafsson 1980). Framför

allt småbarnsföräldrar har synpunkter på närmiljöns

utformning och är positiva till lösningar som

säkrar barnens trafikmiljö även om det begränsar

framkomligheten för biltrafiken. De är emellertid

osäkra på vart man skall vända sig för att få

igenom sina krav och vilka möjligheter kommunen har

att tillgodose oskyddade trafikanters behov. De

känner också en uppgivenhet gentemot byråkrati och

myndigheters tröghet (jfr. Beime 1981).

Ville då föräldrarna ha en förändring till stånd?

Tabell 5. Fördelning av svar på frågan:Är det något

omkring där Ni bor som Du skulle vilja
_mv-_-

ändra på vad gäller trafikmjljön, så att

det blir säkrare för barn och ungdomar?

 

 

Svars- Villa- lnner- Trafik-

alternativ område stads- separerat

område område

n=25 n=28 n=20

Ja 72% 64% 40%

Nej 28% 36% 60%

 

Tendensen i svaren är liknande den ovan. Större

andel i villaområdet vill ha en förändring i tra-

fikmiljön, medan det är färre i det trafiksepare-
rade området. Ändock är det 40% i det trafik-

separerade området som vill göra det ännu säkrare

för barnen.

2.2.3 Trafikseparering

 

Trots att forskning entydigt visat att riskerna för

trafikolyckor är lägre i trafikseparerade områden

och att trafikmiljöátgärder enligt centrala mål
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främst skall syfta till att särskilja barn och

biltrafik, råder det fortfarande delade meningar om

trafiksepareringens effekter för barns trafiksäker-

het.

I intervjuerna med tjänstemän (se ovan) var det

flera som hade svårt att integrera miljö- och

individrelaterade åtgärder i trafiksäkerhetsr

arbetet. Vid dessa diskussioner uppstod lätt pola-

risering mellan trafikundervisning kontra miljö-

förändring.

Men man måste ju ha träning. Man kan ju inte

bara förändra miljön. Ungarna måste ju lära

sig cykla även om det inte finns några bilar,

så måste den kunna gå över en gata. Det finns

ju områden där man kan leva hela livet på en

cykel och cykelbana. Det är ju jättebra. Men

polisen har sagt att när dom kommer och gör

sina cykelrundor med ungarna att dom är liv-

rädda när dom kommer ut. Det är så trafik-

separerat att ungarna har absolut ingen

respekt eller något begrepp om trafik när det

är bilar med. Dom kanske är 12 år, men dom

cyklar till höger och dom cyklar till vänster

och det är bara cykelbanor. Dom tillämpar

inga regler eller nånting.

En del lärare uttryckte motsvarande farhågor - att

miljön visserligen kunde vara bra för de yngre

barnen men till nackdel för de äldre på så sätt att

de inte fick någon medvetenhet om trafikmiljons

faror. Citatet av den lärare som ansåg att barnen i

innerstadsområdet snarare blev "för vana" vid tra-

fiken och nonchalerade trafikmiljöns faror (se 5.

10), motsäger nedanstående uttalande från en lärare

i det trafikseparerade området.

Trafikmiljön här är väl förhållandevis bra.

Negativt kan väl kanske vara att barnen inte

lär sig handskas med trafiken, för dom möter

ju nästan aldrig trafik, så dom kanske får

fel uppfattning om farligheten i trafiken.

För dom behöver ju aldrig träffa på bilar

direkt. Det kan ju också vara positivt att

dom slipper göra det. Om barnen flyttar
härifrån och kommer till ett annat område där

det inte ar separerat, så blir ju det en

annan situation. Barnen här har ju fått sig

itutat att man inte behöver se sig för, för

det är inga bilar som kommer nån gång. Det
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kan vara en fara som jag kan tänka mig. Om

dom får en vana på det sättet, så får dom en

vana att inte direkt se sig för så noga. Man
ändrar ju inte om det direkt - att plötsligt

se sig för om man har en viss stil.

En lärare i ett innerstadsområde hade en helt annan

uppfattning om trafikseparering. Han ansåg det helt

riktigt att separera barn och bilar och kunde inte

se någon "pedagogisk vinst med att låta barn "vän-

ja sig vid trafik":

På det glada 50-talet, så resonerade man så

att barnen skulle vänja sig vid trafik. Det

var bara det att på kuppen dog dom - medan

dom vande sig. Så det är jättebra med trafik*

separering. Behåll det tills dom blir mogna

vid lå-årsåldern och då kommer dom faktiskt

att se var trafiken går och inte bli ihjäl-

korda. Låt dom vänja sig vid det så småningom

- hitta inte på några uridiotiska dödspilot-

grejer att dom ska vänja sig vid trafik. För

det har inte med det att göra - det har med

den rent fysiologiska utvecklingen att göra:

de ser helt enkelt inte - har inte Vidvinkel-

seende, tar inte in information, tolkar det

inte rätt, har inte förmåga att bedöma

hastigheter. Så det är dumheter - dom ska

inte vänjas vid nån trafik. Punkt och slut!

3. AVSLUTANDE KOMMENTAR.

l Trafiksäkerhetsutredningen (DsK 1979:6) har man

inte tillräckligt analyserat de konflikter som

målen innebär. Utredningen framhåller att å ena

sidan måste miljön anpassas till barnen och å

andra sidan måste barnen anpassa sig till trafiken.

Genom att man har pedagogiserat den första åtgärden

- d.v.s. att säkerställa barnens miljöer, kan detta

medföra att man brukar barnen för miljöplanering

utan att för den skull beakta deras synpunkter.

Dessa åtgärder måste ligga på planerarnas ansvar -

något som också en del skolkonsulenter framhöll.

Frågan är om målen någonsin kan bli rimliga då man

inte har gett någon garanti för att miljön skall

göras säker för barnen.

Begreppet "skolans trafikundervisning" antyder att

det är barnen som skall undervisas. Ett mer egent-
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ligt begrepp torde vara skolans trafiksäkerhetsar-

bete (vilket också ibland förekommer) där samtlig

personal samt elevers möjligheter till påverkan av

miljön framhållas. Det är dock viktigt att man inte

planerar in en farlig trafikmiljö utan redan vid

planeringsstadiet borde den första åtgärden -

d.v.s. en barnsäker miljö - beaktas och respekte-

ras.

Med tanke på den trafikpolitik som råder i Sverige

är frågan den om trafiksäkerhetsmålen överhuvudta-

get kan förverkligas. Det är mycket möjligt att man

insåg det i skrivningen av propositionen

(1981/82:81), eftersom det kvantitativa målet fick

utgå. Idag finns ca tre och en halv miljon bilar i

Sverige. Persontrafiken har totalt sett ökat kraf-

tigt, sedan 1970 med 40 procent. Vid sekelskiftet

år 2000 kommer det, enligt prognoser, att finnas

omkring fyra miljoner bilar i trafik på vägarna.

Trafikplanerare är redan i gång att projektera för

denna dimension på bilism, varvid miljön också

"krymper". Istället för en planering av bilism

planeras med nuvarande trafikpolitik för ökad

bilism. Detta på bekostnad av utvidgad kollektiv-

trafik varvid man kalkylerar med olycks- och döds-

fall för vissa grupper i samhället (jfr.

Gunnarsson, 1986a och b).

Frågan är då om trafikansvariga helt har ignorerat

den (enligt TSU) främsta trafiksäkerhetsåtgärden -

att separera barn och bilar? Kommer det överhuvud*

taget att bli möjligt att någonsin separera männi-

skor och bilar med tillhörande avgaser? Finns det

risk att barn och övriga samhällsmedborgare enbart

brukas och utsätts för skeninflytande utan verklig

rätt till medinflytande vid förändring av den egna

miljön? Vilka konsekvenser leder denna medvetna

miljöförstöring till och vilka effekter får den på

kommande generationer?

l centrala dokument framhåller man en "helhetssyn"

på människor och miljö. Men eftersom trafiksäkerhet

är ett så komplicerat och motsägelsefullt arbets-

område, krävs också närmare analys av hur trafik-

ansvariga ser på denna helhetssyn, hur samspelet

sker mellan människa och miljö, hur beslutsfattare

vill åstadkomma barns rätt till en trafiksäker

närmiljö samt vilka prioriteringar man är beredd

att göra för att åstadkomma detta.
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CYKLANDE BARNS WIKSÄKERHET I TÄTORT
- inverkan av gatuthrmning och reglering
Lars Leden, Föredrag vid VTI:S och TFB:s forskardagar i
Linköping 12-13 januari 1988.

SAMMANFATTNING

Under 80-talet har hittills varje år dödadats ett femtiotal
barn i trafiken. I nästan alla olyckorna påkörs barnet av en
bil. För barnen i skolåldern inträffar en stor del av
olyckorna när de cyklar.

En intervjuundersökning med i första omgången c:a 9 000 och
i andra omgången c:a 5 000 skolbarn i åldern 6-16 år har
genomförts i fem svenska, tre finska och en norsk kommun.
Eleverna har beskrivit trafikolyckorna de varit med om
sedan ett år tillbaka. Dessutom har de ritat in på en karta
hur de cyklat föregående dag samt beskrivit platser som de
ansett särskilt farliga inom vissa utvalda områden. I de
utvalda områdena fanns totalt drygt två tusen korsningar
och drygt tretusen gatusträckor. Dessa har inventerats och
det har beräknats hur många elever som cyklat på varje
plats. Kommunerna har bistått med uppgifter om biltrafikens
storlek.

Risken att kollidera med en bil per passerande cyklande
barn har beräknats för trafikmiljöer med olika gatuutformning
och reglering. Hastighetsnivån befanns ha avgörande bety-
delse för olycksrisken. Biltrafikflödet syns däremot ha
mindre betydelse.

Cykelstråkens utformning var ofta inte särskilt bra. 0-
lycksrisken var särskilt hög på cykelöverfarter i signal-
reglerade korsningar där cyklisterna hade grönt ungefär
samtidigt som svängande medlöpande biltrafik, s k blandfas.

Olycksrisken var också hög på cykelöverfarter i anslutning
till en gatukorsning i de fall cykelöverfarten dragits in från
den större gatan mellan 3 och 15 meter. I de fall att
cykelöverfarten var placerad i omedelbar anslutning till
tvärgatan var Olycksrisken låg.

I de fall att lutningen var brant i anslutning till en
gatukorsning var Olycksrisken hög oberoende av om
cyklisterna färdades på cykelöverfart eller ej.

Brister i utformningen var också vanligt vid planskilda
korsningar. Anslutande ramper var ofta branta och sik-
ten ofta helt otillräcklig, till stor del beroende på att
siktskymmande buskar planterats.

Cykelstråk bör i första hand planeras som separata cykelvä-
gar, helt avskilda från gator med biltrafik och korsande
dessa på gatusträckor. Om cykelstråket liggeri anslutning
till en gata med biltrafik bör cykelöverfarterna inte dra-
gas in utan placeras omedelbart intill gatan. I signalreg-
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lerade korsningar bör cykelbanan avslutas före korsningen
eller så bör cykeltrafiken ges en särskild signalfas, då
ingen biltrafik förekommer.

Utgångspunkt för projektet har varit att utveckla den mo-
dell för klassificering av säkerhetsstandarden för gång-
och cykelförbindelser inom grannskap, som beskrivs i All-
männa råd för planering av stadens trafiknät, TRÅD. En
alternativ modell SESAM'föreslås. Bokstäverna i namnet står
för :

- samspel.
- Ej branta lutningar

Särskild fas för signalreglerade cykelöverfarter
Avskilj biltrafiken från gång- och cykeltrafik
Minska biltrafikens hastighet

Samspelet kan t ex förbättras genom att:
- placera cykelöverfarterna i en korsning omedelbart

intill tvärgatan
- minska antalet håll biltrafiken kommer ifrån i en

korsning, t ex genom att begränsa antalet till- och
frånfarter eller genom att förbjuda vissa färdriktningar

- låta cykelvägarna korsa gator med biltrafik på sträckor
- förbättra sikten.

Biltrafiken avskiljs bäst från gc-trafiken genom att dra
gc-stråken helt separat och låta dem korsa biltrafikleder
planskilt.

Med SESAM kan man liksom med TRÅD klassificera cyklande
barns trafiksäkerhet i olika trafikmiljöer i tre standard-
nivåer. I SESAM avses med grön standard att standarden är
god och att åtgärder normalt ej behövs, med gul standard
att åtgärder kan övervägas och med röd standard att åtgär-
der krävs.

SESAM ger möjlighet att med god precision peka ut vilka
platser, som i första hand behöver åtgärdas samt uppslag
till vad som bör göras.

Syftet med SESAM och modellen för klassificering av barnens
säkerhetsstandard i TRÅD har varit något annorlunda. Model-
len i TRÅD är i första hand avsedd att användas vid nypla-
nering, medan SESAM närmast är avsedd att användas för att
lokalisera farliga trafikmiljöer i befintlig miljö. Att
kombinera de två syftena synes inte vara helt ändamålsen-
ligt. Vidare synes det angeläget att konsekvent skilja på
beskrivningen av gående och cyklande barns trafiksäkerhet.
T ex förbättrar inte en cykelbana de gående barnens trafik-
säkerhet. TRAD:s beskrivning av säkerhetstandarden för en
gc-väg som korsar anslutande mindre gator syns vara mindre
lyckad. I det stora hela tycks emellertid TRÅD leva upp
till sina intentioner.
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Krister Spolander

Vilken roll spelar Barnens Trafikklubb för förskolebarnens
säkerhet?

 

 

Barnens Trafikklubb, BTK, är enmedlemsklubb för 3-6-åriga

barn. Den syftar till att ge föräldrarna dels kunskaper

om barns oförmåga att klara sig i biltrafik, dels material
och instruktioner för fortlöpande trafikfostran så att
säkrare beteenden grundläggs för senare år :när' barnen

kan komma att röra sig i miljöer med biltrafik.

Tre ting tas upp i föredraget. För det första -görs en
analys av vilka förutsättningar som måste finnas för
att BTK ska kunna öka barnens säkerhet. För det andra
redovisas tidigare studier av BTKs effekter på barns

attityder, beteende och olycksfrekvens. För det tredje

presenteras en serie pågående studier som NTF låter göra
om BTK. Den ena undersökningen, som är klar, har studerat

vilka pedagogiska aktiviteter som BTK-materialet sätter

igång' i hemmet. De andra. undersökningarna syftar till

en experimentell studie där säkerhetseffekten av BTK

kan isoleras.
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VILKEN ROLL SPELAR BARNENS TRAFIKKLUBB FÖR BARNENS

SÄKERHET?

Krister Spolander
Utredningschef
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande

1. BARNENS TRAFIKKLUBB, BTK, - SNART 20 ÅR

Vilken betydelse har BTK för barnens trafiksä-
kerhet. Det är en fråga som blir allt intressan-
tare i samband med det generellt ökade behovet
av kunskap om olika åtgärders effekter..Jag
tänker börja med några principiella synpunkter
på trafiksäkerhetsarbetet för barn, så att peda-
gogiskt orienterade verksamheter som BTK kommer

in i sitt rätta sammanhang. Därefter kommer jag
att redovisa vad man vet om BTKs effekter. Av-
slutningsvis kommer jag in på ett pågående un-
dersökningsprogram om BTK som bl a syftar till
att isolera och mäta dess säkerhetseffekter.

2. STRATEGIER I TRAFIKSÄKERHETSARBETET FÖR BARN

Det är väl knappast någon som numera bestrider
att separering är den viktigaste förutsättningen
för barns trafiksäkerhet. I och för siggäller
detta generellt för oskyddade trafikanter,

oavsett ålder, men det blir så mycket tydligare
när det är fråga om barn. Under de senaste 20
åren har vi fått så mycket data - utländska och
inhemska - om barnens små förutsättningar att
klara av biltrafik, om deras psykologiska be-
gränsningar, om deras gradvisa utveckling, och
om deras instabila trafikbeteende, att vi lätt

förstår att ingen acceptabel säkerhet kan nås
med mindre man håller isär barn och biltrafik
(för översikt se t ex Vinjê 1981). Det finns
följdriktigt också mångaresultat som visar att
säkerheten i separerade och trafikreglerade om-
råden är många gånger bättre än i blandtrafik-
miljöer (för översikt se t ex OECD 1983, s 58-
66).

De olika miljö- och trafikregleringsåtgärder
som finns för detta, leder ofta till begräns-

ningar i rörelsefrihet och framkomlighet, sär-
skilt för biltrafiken. Det är priset man får
betala för säkerheten. Och detta går inte att
göra så mycket åt, eftersom det inte finns
några åtgärder som tillåter att barn och bil-
trafik blandas. Inte ens den mest välplanerade
och effektiva utbildning kan ge bra resultat i
trafikmiljöer som från början innehåller
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oacceptabla risker.

I takt med åldern vidgasbarnens revir. Deras
rörelsefrihet ökar till fots och på cykel, och
det innebär att de allt oftare kommer i kontakt
med biltrafik. Fortfarande är naturligtvis
separerings- och regleringsåtgärder avgörande,
men barnens trafikbeteende börjar nu bli allt
intressantare. Kan man påverka olycksriskerna
genom att påverka barnens beteende? Finns ut-
bildningsmetoder som kan utveckla barnens fär-
digheter, åstadkomma stabila beteenden i trafi-
ken, och minska olycksriskerna?

Numera finns ganska mycket forskning om utbild-
ning, träningsmetoder och deras effekter (för
översikt se t ex OECD 1986). Det är emellertid

ett komplext område. Det rör sig om många olika
typer av effekter, och det finns mycket i ut-
bildningen och dess utformning som kan påverka

effekterna negativt eller positivt. Långtgående
generaliseringar bör man därför vara försiktig

med. Dock skulle i vart fall följande kunna an-
ses som etablerat.

(1) Med lämpliga träningsmetoder kan man åstad-
komma varaktiga färdigheter även hos ganska små
barn i att korsa en körbana (t ex Rothengatter

1984).

(2) Träningsmetoderna är inte svårare att till-

lämpa än att de med framgång kan användas av
föräldrar (t ex Limbourg & Gerber 1981, Rothen-

gatter 1984).

(3) Även barns beteende i trafiken kan påverkas
positivt (beteendet som de spontant uppvisar
när de studeras med dolda observationer i tra-
fiken). Det är dock stor skillnad mellan fär-

digheter och faktiskt beteende. Även om beteen-
det kan påverkas, är det fortfarande instabilt
med hög frekvens av riskabla inslag (Molen
1983). Problemet är motivationellt i hög grad:
att få barnen att använda sig av sina färdighe-
ter.

(4) Eftersom såväl barn som föräldrar kan över-
skatta effekten av genomförd träning, är det
inte säkert att färdighets- och beteendeeffek-
ter leder till minskad olycksrisk. Överskattning
kan leda till att barnens rörelsefrihet i bil-
trafikområden ökar alltför snabbt, så att resul-
tatet faktiskt kan bli ökad olycksrisk. Därför
är det viktigt att studera effekterna på olycks-
riskerna för att kunna göra en riktig bedömning
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av säkerhetsnyttan. Av svåra metodologiska skäl
är sådana studier dock sällsynta. Det finns
emellertid exempel på utbildningsprogram som
haft dokumenterade positiva effekter på barnens
olycksrisker (t ex Blomberg m fl 1983).

3. BARNENS TRAFIKKLUBB (BTK)

Förutsättningar finns alltså för föräldrar att
minska olycksriskerna för sina barn med träning.
Med denna utgångspunkt startade Barnens Trafik-
klubb 1969, efter norsk modell där BTK varit

igång sedan 1966.

Numera bestårBTK av en treårsklubb för 3-4-
åringar, och en femårsklubb för 5-6-åringar.

BTK syftar till att ge föräldrarna dels kunska-
per om barns oförmåga att klara sig i biltrafik,
dels material och instruktioner för fortlöpande
trafikfostran så att säkrare beteenden grund-
läggs för senare år när barnen kan komma att
röra sig i miljöer med biltrafik. Materialet
revideras fortlöpande, bl a med hänsyn till för-
ändringar i trafiklagstiftning och liknande.
Den senaste större revisionen skedde med ut-
gångspunkt från trafiksäkerhetsutredningens
analys (TSU 1979), och innebar bl a ökad vikt
vid den praktiska träningen (BTK-gruppen 1986).

BTK omfattar sammanlagt 9 halvårsmaterial. Med-
lemmen får ett material vid varje hel- och halv-
årsdag, ungefär, med det sista materialet kring
7-årsdagen. Materialet omfattar information och
instruktioner till föräldrar, arbetsblad för

barn och föräldrar, arbetsuppgifter, premier
m m. BTK behandlar i första hand gåendeproblem,
t ex gränser mellan farliga och ofarliga områ-
den (ytor för gång och lek resp biltrafik), hur
körbanor kan passeras i olika miljöer och under
olika omständigheter och träningsinstruktioner
för detta, mörkertrafik, vintertrafik samt

skyddsanordningar för färd i bil. För närmare
beskrivning av BTK-materialet, se Nolén & Jär-
mark (1987) samt BTK-gruppen (1986).

Samtliga blivande 3- och 5-åringar i landet får
personlig inbjudan till medlemskap i BTK. Med-
lemsfrekvensen, som varit sjunkande sedan topp-

året 1974 med 49% av de inbjudna 3-åringarna,
har återigen så smått börjat öka. År 1987 blev
medlemsfrekvensen ZÅB resp 2 % av de inbjudna
3- resp 5-åringarna. Totalan alet BTK-medlemmar
uppgår nu till 85.000.
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4. EFFEKTER PÅ BARNENS OLYCKSRISKER?

Påverkar BTK barnens olycksrisker så att de blir
lägre för dem som blir medlemmar?.

Det vet vi inte. Fortfarande finns ingen under-
sökning som lagts upp så att det går att göra en
acceptabel bedömning Om BTK-medlemmarna får läg-
re olycksrisker-än vad de haft om de inte blivit
medlemmar. Det finns numera ganska många under-
sökningar om BTK - se översikter av Björklid
(3985); BTK-gruppen (1986), Spolander (1979) -
men de flesta gäller hur materialet används,
föräldrarnas åsikter om det, skillnader mellan
medlemmar och icke-medlemmar i olika avseenden.
Trots avgörande svagheter ger fortfarande
'Schioldborgs (1974) över tio år gamla undersök-
ning det bästa underlaget för spekulationer om
BTKs säkerhetseffekter.
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Figur 1. Olycksfrekvens per 10.000 barn. Den
vänstra, mörka stapeln i resp par
gäller BTK-medlemmar, och den högra
icke-medlemmar (från Schioldborg 1974).

Schioldborg fann 20% lägre olycksfrekvens för
BTK-medlemmar när han i efterhand undersökte
medlemskapet för 223 barn som i egenskap av ak-
tiva trafikanter varit inblandade i trafikolyck-
or (figur 1).
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Denna skillnad i olycksfrekvens skulle ange BTKs
säkerhetseffekt, om skillnaden bara kunde bero

på medlemskapet i BTK. Den kan emellertid bero
på många andra faktorer. Eftersom BTK bygger på
frivilligt deltagande, skiljer sig, inte ovän-
tat, medlemmar och icke-medlemmar åt i många
olika avseenden - avseenden som kan göra att
BTK-barnen skulle haft lägre olycksrisker även
om de inte blivit medlemmar. En viktig skillnad
gäller exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå
där medlemsandelen bland barn till högutbildade
föräldrar är omkring dubbelt så hög sombland
barn till föräldrar med lägre utbildning (t ex
Spolander 1983). En annan viktig skillnad rör
boendeförhållandena. Genom att en större andel
av barn i enfamiljshus är medlemmar jämfört med
barn i flerfamiljshus, kan BTK-barn bo i områden
som är mindre utsatta för tät biltrafik (Beh-
rensdorff 1981, Spolander 1983, Tengbom &
Westius 1980L Dessa, eller andra liknande se-
lektionsfaktorer, skulle alltså kunna förklara
konstaterade skillnader i olycksfrekvens, helt

eller delvis.

Schioldborg har dock kontrollerat vissa selek-
tionsfaktorer. Det är exempelvis inte sannolikt
att skillnader i boende- och trafikmiljö kan
förklara skillnaderna i just hans studie. Detta
förtar dock inte undersökningens avgörande svag-
het: att studera skillnader i olycksfrekvens
mellan medlemmar och icke-medlemmar som tagits
ut i efterhand med fritt spelrum för olika se-
lektionsfaktorer, exempelvis medlemsföräldrars
mer restriktiva och säkerhetsinriktade attityder
(se vidare Björklid 1985).

Samma principiella invändning kan riktas mot
resultat som gäller trafikkunskaper och beteen-
de. Medlemmar har konstaterats ha högre kunska-
per än icke-medlemmar (Tengbom & Westius 1980,
Qonhüxmg 1974; i det senare fallet kunde dock

skillnader bara konstateras för flickor, något
svårförklarligt). Även vissa beteendeeffekter
har dokumenterats (Schioldborg 1974). Beteende-
förbättringarna tycks gälla barn när de är en-
samma i trafiken och inte tillsammans med andra
(egentligen en inte alldeles lättförklarad in-
teraktionseffekt mellan medlemskap, kön och

faktorn ensamma/tillsammans i trafiken).

5. ETT DILEMMA

Sammanfattningsvis kan man således inte säga
mera än att BTK kan ha positiva effekter på
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barnens trafiksäkerhet. Generella resultat från
forskningen om utbildnings- och träningsmetoder
tyder på att förutsättningar finns för det. Men
resultaten från undersökningar som specifikt
gällt BTK, är, som konstaterats, långtifrån in-
vändningsfria, men antyder att positiva säker-
hetseffekter kan finnas.

Det dilemma som nu föreligger är följande. Om
BTK har positiva säkerhetseffekter är det otill-
fredsställande att inte mer än en fjärdedel av
barnen blir medlemmar. Då borde man med olika
åtgärder försökafå med betydligt fler, helst
alla. Några kommuner, för närvarande åtta, löser

exempelvis medlemskap för samtliga sina barn.

Men sådant kostar, inte minst för NTF eftersom
medlemsavgifterna inte täcker mer än hälften av
kostnaderna.

Skulle det å andra sidan Visa sig att BTK har
små eller inga säkerhetseffekter, bör den rim-
liga åtgärden vara att använda resurserna till
något annat som har bättre effekter, eller att
göra en grundläggande revidering av klubben,
dess inriktning, material och arbetsformer.

Men för närvarande saknas alltså underlag för
att fatta beslut i ena eller andra riktningen.
Utan acceptabla data som visar att BTK har be-
tydelse för säkerheten, är det våghalsigt att
satsa på en kraftig och kostsam expansion. Och
utan acceptabla belägg i andra riktningen är
det svårt att göra en radikal omläggning av BTK,
från former som alltså mycket väl kan vara ända-
målsenliga.

6. PÅGÅENDE STUDIER AV BTK

NTF låter för närvarande ett undersökningspro-
gram genomföras om BTK. Det görs vid Statens
väg- och trafikinstitut (Nils Petter Gregersen,
Stina Järmark, Sixten Nolên och Eva Wirén).

Syftet är att få underlag för den framtida in-
riktningen av BTK-verksamheten med utgångspunkt
från resonemangen i föregående avsnitt.

Programmet består av två delar. Den ena gäller
en studie av de pedagogiska processer BTK-mate-
rialet ger upphov till - vad som händer, vilka
aktiviteter som uppstår när BTK-materialet bok-
stavligt talat ramlar in genom brevlådan; Stu-
dien har genomförts och rapporterats (Nolên &
Järmark (1987) . Den visar bl a att den aktiva trafik-
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träningen utomhus fortfarande tycks vara ovanlig,
trots förstärkningarna av instruktionerna härför
som skedde bl a efter Trafiksäkerhetsutredning-1

ens analys (TSU 1979, se också BTK-gruppen 1986).
Det är Viktigt att återigen se över BTK-materia-
let i detta avseende.

Programmets andra del är en effektstudie.

EFFEKTSTUDIEN

Effektstudiens syfte är att ta reda på om barn
som går med i BTK får lägre olycksrisker än om
de inte gått med.

En första förutsättning för studien är att se-
lektionsfaktorerna kan kontrolleras. Den måste
läggas upp så att en skillnad i olycksfrekvens
mellan medlemmar och icke-medlemmar i princip
bara kan bero på medlemskapet. Icke-medlemmarna
måste vara så pass jämförbara - lika - med med-
lemmarna att deras olycksfrekvens anger vilken
olycksfrekvens medlemmarna haft om de inte bli-
vit medlemmar.

En experimentell uppläggning planeras därför
med slumpmässigt uttagna grupper. Principen är
att välja ut två grupper bland dem som inte blir
medlemmar. Den ena gruppen "övertalas" att bli
BTK-medlemmar (genom att exempelvis medlemska-
pet bekostas). Den andra gruppen utgör kontroll-
grupp. Därefter studeras olycksfrekvensen för
de båda grupperna under och kanske också efter
medlemsperioden. Eventuellt kan en tredje grupp
användas, uttagna från dem som frivilligt valt

att bli BTK-medlemmar. Denna grupp skulle i så
fall användas för att uppskatta den sammanlagda
effekten av medlemskap och selektionsfaktorer.

Det räcker emellertid inte bara att studera
olycksfrekvenser. BTKs eventuella effekter på
fotgängarträningen, barnens färdigheter och
beteende, samt rörelsefriheten i biltrafik, är
också viktiga att studera för att kunna bedöma
olika tänkbara olyckseffekter (tabell 1).
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Tränings- Färdigheter Rörelsefrihet Olycksrisk
mängd Beteende i biltrafik

STÖRRE BÄTTRE STÖRRE HÖGRE/OFÖR-

" " ÄNDRAD

'u' 'n' OFÖRÄNDRAD LÄGRE

' ' _ _ MINDRE LÄGRE

STÖRRE OFÖRÄNDRADE STÖRRE HÖGRE

_n_ _H_ OFÖRÄNDRAD OFÖRÄNDRAD

_u_ _n_ MINDRE LÄGRE

OFÖRÄNDRAD OFÖRÄNDRADE STÖRRE HÖGRE

_H_ _H_ OFÖRÃNDRAD OFÖRÄNDRAD

_u_ _n_ MINDRE LÄGRE

 

Tabell 1. Tänkbara effekter av BTK.

BTK kan ge många olika typer av effekter. ökad
träningsmängd, som visas i tabell 1, är långt
ifrån den enda förutsättningen att olycksris-

En given förutsättning är
att träningen positivt påverkar barnens färdig-
heter och beteende, men också att deras expo-

kerna skall minska.

nering för biltrafik inte ökar. I sådana fall
kan man räkna med minskad olycksrisk för BTK-
barnen.

Avgörande är barnens rörelsefrihet i biltrafik,
eller riskexponering. Leder BTK bara till att

riskexponeringen minskar kommer troligen även
olycksriskerna att minska även om BTK varken

skulle ge effekter på träningsmängd eller fär-
digheter/beteende. ökar riskexponeringen -
vilket kan ske om barnen och deras föräldrar får
övertro på BTKs säkerhetsnytta - kan det para-
doxala inträffa att BTK-barnen får ökad olycks-
risk även om de skulle få mera fotgängarträning
och deras färdigheter och beteende positivt på-
verkas.

För närvarande genomförsförstudier inför huvud-
undersökningen. Ett problem är olycksdata. Att
använda polisrapporterad olycksstatistik är
omöjligt eftersom det årliga antalet skadade
(och dödade) aktiva trafikanter

cykel 0 likn)

(till fots, på
per 10.000 barn "bara", lyckligt-

vis, uppgår till 2 för förskolebarnen och 9 för
skolbarnen i åldern 7-14. Därför prövas olika
metoder för föräldrarapporterade olycksuppgifter.
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Ett annat problem är tiden. Eftersom undersök-
ningen görs framåtsyftande genom att först Väl-
ja ut jämförbara grupper, och därefter låta BTK-
programmet genomföras med de olika effektstu-
dierna, får Vi ge oss till tåls i flera år innan
resultat finns. Men det är å andra sidan den
enda riktigt acceptabla uppläggningen.
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TRAFIKMEDICIN

WILD-BARS - SKADEEFFEKTER VID KOLLISION MELLAN TUNG
LASTBIL OCH OSKYDDAD TRAFIKANT

Per Lövsund, Institutionen för Trafiksäkerhet, CTH

Wiid-bars på tunga 1astbi1ar är avsedda att skydda
fordonen vid koiiisioner med vilt, främst äig. Genom
anordningen går fordonen normait använda efter en
dy1ik sammanstötning. Fordonens aggressivitet mot
oskyddade trafikanter antas dock öka. För att få ett
mått på detta genomförs på CTH f n en studie kring
wiid-bars med målsättningen att finna en anordning
som åtminstone inte är mer aggressiv än den normaia
1astbiisfronten och samtidigt ger ett bättre skydd
för biiförare.
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WILD-BARS - SKADEEFFEKTER VID KOLLISION MELLAN TUNG

LASTBIL OCH OSKYDDAD TRAFIKANT

Per Lövsund

Docent

Inst. för personskadeprevention

Chalmers tekniska högskola

. 412 96 GÖTEBORG

1. INLEDNING

Wild-bar (bull-bar) är grindliknande rörkonstruktioner avsedda att monteras

framför fronten på (i Sverige främst) tunga lastbilar för att skydda dessa vid

kollisioner med vilt, främst älg. De direkta riskerna för förarna i dessa fordon

vid viltolyckor kan uteslutas, emellertid finns viss risk för att bromsledningar,

styrinrättning och dylikt kan skadas och göra fordonet manöverodugligt vid

kollisionen och härigenom orsaka en kanske allvarlig sekundär kollision.

Flera rapporter från lastbilsförare tyder på, enligt en svensk tillverkare (Trux

AB), att man vid kollisioner med vilt (främst älg) inte erhållit större skador än

att fordonen för egen maskin kunnat ta sig från olycksplatsen. Man har oftast

kunnat vänta med eventuella reparationer till ett för verksamheten lämpligt

senare tillfälle° Vid jämförbara olyckor utan wild-bar har skadorna varit

väsentligt större, vilket föranlett försäkringsbolag att reducera självrisken med

50% i de fall tunga fordon varit utrustade med "godkända" wild-bars.

Wild-baren har sannolikt sitt ursprung i Australien, där den ursprungligen

avsåg att skydda förare och fordon vid kollisioner med djur av olika slag. Den

finns där idag på alla fordonsslag. Från Australien har en hel del negativa

synpunkter rapporterats. Utvecklingen där har inneburit att väldigt många

fordon, även personbilar, har någon form av frontskydd. Dessa sk skydds-

anordningar är ofta egenhändigt tillverkade och utgör inte något som helst

skydd. Ändamålet är sannolikt att få en personlig prägel på sitt fordon.

I Sverige har farhågor rests angående wildbars eventuella ökande aggressivitet

mot fotgängare jämfört med den oskyddade lastbilsfronten, vilket har resulterat

i att den tidigare glesa rörkonstruktionen förbjudits och den svenska

tillverkaren (Trux AB) nu producerar en konstruktion där håligheterna är
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täckta med finmaskigt galler av aluminium (fig. 1). Denna konstruktion har

under innevarande år dispens från förbudet.

I Norge har nyligen ett förbud tagits mot användandet av wild-bars över huvud

taget, då man där anser att anordningen kan förvärra skadorna på fotgängare

vid en kollision.

På den svenska lastbilsparken finns idag enligt Trux AB ca 600 st wild-bars

plus ett okänt antal som är att betrakta som rena hembyggen. I huvudsak är det

främst de allra tyngsta fordonen som utrustats med wild-bars. Huruvida dessa

fordon varit inblandade_ i olyckor med oskyddade trafikanter har inte kunnat

fås fram från vare sig officiell statistik eller från de svenska lastbils-

tillverkarna, varför några statistiska olycksjämförelser för tunga fordon med

och utan wild-bar inte kunnat genomföras.

I föreliggande projekt har studier utförts för att få en uppfattning om den

eventuellt ökade aggressivitet som wild-bars medför på oskyddade trafikanter.

Studierna har utförts både genom fullskale- och komponentförsök.

Målsättningen med studien har varit:

- att studera hur kinematiken av gående som blir påkörda av lastbilar

förändras genom montering av wild-bar på fronten.

- att göra jämförande mätningar på fordonsfront och wild-bar för att få

uppfattning om skillnader i aggressivitet dem emellan.

- att se studien som en förstudie till en fortsättning med målsättningen att

finna ett koncept för tyngre fordons fronter genom minimering av dess

aggressivitet mot fotgängare. Detta koncept skall även utgöra skydd för

förare och fordon vid viltkollisioner.

2. MATERIAL OCH METODER

2.1 Prov med fotgängardocka

Vid institutionen för trafiksäkerhet, numera personskadeprevention, CTH har

en fysisk modell utvecklats tillsammans med INRETS1 i Frankrike för att få

 

1INRETS = Institut National de Recherche sur les Transport et leur Securite
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en mätmetod vid utveckling av nya bilfronter som är mindre aggressiva vid

påkörning av fotgängare. Dockan är en rotationssymmetrisk enbent modell av

en vuxen (50 percentil) fotgängare och förutsätts efterlikna en gående som blir

påkörd från sidan. Modellen kan instrumenteras för att mäta skadekriterier i

olika delar av kroppen. Mässan är 75 kg och längden 1,75 m (Aldman et al.,

1985). Hela modellen håller nu på att utvärderas, och provades för första gången

i föreliggande studie.

Vid fullskaleproven användes en Volvo F12 med och utan monterad wild-bar. I

studien ingick två olika typer av wild-bars, dels en konventionell (Highway)

(fig. 1) och dels en modifierad (fig. 2). Den provade aluminiumkonstruktionen

väger med fästen totalt 50 kg. Det provade fordonet får med anordningen

monterad en markfrigång på 330 mm. Båda modellerna är av fabrikat Trux.

\.
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Figur 1. Wild-bar (Highway).
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Figur 2. Modiñerad wild-bar.

Dockan ställdes upp med hjälp av tunna snören på asfaltbana och påkördes av

lastbilen. Förutom fotgängardockan användes en brottardocka för en mycket

grov referens, som eventuellt skulle kunna användas vid mycket allvarliga

skador på fotgängardockan. Kollisionerna skedde i 40 km/h varpå föraren

omedelbart bromsade maximalt (ñg. 3).

Dockan var vid dessa prov helt oinstrumenterad. De elektriska registrering-

arna utfördes istället på laboratoriet enligt nedan. Vid fullskaleproven gjordes

enbart studier över hur dockan/wild-baren uppförde sig genom höghastighets-

filmning.
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Figur 3. Försöksuppställning

2.2 Komponentprov

I våra komponentprover, som skedde med en fritt fallande instrumenterad

huvudatrapp, valdes försöksbetingelserna för att kunna bedöma risken för

frakturer på skallen (för detaljredovisning se Lövsund et al., 1988).

Slagproven skedde dels mot olika ställen på wild-baren, som monterats

horisontellt men i övrig i enlighet med upphängning på lastbilsfront samt dels

direkt på Volvo F12 front. Vid denna provning användes en hytt som tippats

bakåt, så att den kom att ligga med fronten uppåt och horisontellt.

3. RESULTAT

3.1 F ll k 1 r V

Filmanalyserna gav information om fotgängardockans kinematik vid

kollisionerna, där det primära intresset riktades mot knä- och fotleder. I

samtliga fall (både med och utan wild-bar) skulle knä- och fotlederna allvarligt

skadats.

Wild-bar (Highway) (fig. 1) medförde att underbenet kastades framåt-uppåt
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genom att det i kollisionsögonblicket fick samma vinkel som undre delen av

Wild-baren. Både vid användning av den modifierade wild-baren och vid den

oskyddade lastbilsfronten böjdes benet i knät in under lastbilen.

Vid provningarna erhölls relativt kraftiga deformationer av gallret mellan

rördelarna på wild-baren. Deformationerna var större än de som erhölls vid

slagproven. Deformationerna på rörkonstruktionen var små. Den oskyddade

fronten uppvisade mindre plåtskador på front och lamphus. Kylarmaskeringen

av plast uppvisade sprickor.

Vid påkörningarna med wild-bar noterades en kraftig fjädring av densamma.

Fjädringsrörelsen på wildbarens överdel begränsades av att ramkonstruk-

tionen bottnade mot lastbilsfronten.

3.2 Kgmpgngntprgy

Vid slagprovningarna mot wild-bar erhölls kraftiga accelerationsvärden vid

slag mot rör och balkar, medan slag mot aluminiumnäten resulterade i lägre

värden till följd av främst deformationerna. Registreringarna vid

slagprovningarna mot den oskyddade Volvo F12 fronten gav lägre

accelerationsvärden.

4. DISKUSSION

Föreliggande undersökning avser endast ett fabrikat av wild-bar och en

lastbilsmodell, vilket kan innebära att det finns modeller på wild-bars

respektive lastbilsfronter som uppvisar klart större aggressivitet mot oskyddade

trafikanter än vad som framgår i denna studie.

Genom fullskaleproven framkom att man kan förvänta sig allvarliga

benskador oavsett om lastbilen är utrustad med wild-bar eller ej. Genom den

utformning som wild-baren (Highway) (fig. 1) har borde risken för

överkörning minska enligt vad som framkom på höghastighetsfilmen. Det bör

då noteras att det provade fordonet har en för denna storleksklass lågt placerad

stötfångare (435 mm), varför risken för överkörning torde vara ännu större hos

andra lastbilar. Volvos och Scanias vagnar i denna storleksklass har undre

delen av stötfångaren placerad på mellan 398 och 536 mm.

Risken för skador mot bålen har i detta sammanhang inte bedömts vara så stor,

att mätningar av krafter och deformationer ansetts nödvändiga på detta
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stadium.

Vid utvärderingen av höghastighetsfilmerna framkom en mycket stor

fjädringsrörelse in mot fordonsfronten hos wild-baren i kollisionsögonblicket.

Denna rörelse kommer innebära en dämpning av accelerationen i huvud och

överkropp, jämfört med om wild-baren varit oeftergivlig. Vid en kollision med

en fullvuxen älg är kanske däremot wild-baren för mjuk och skulle från denna

synpunkt kunna optimeras.

Skallskador är vid denna typ av kollisioner allvarliga. Risken för att sådana

skall uppkomma har bedömts med hjälp av slagprovningarna. Dessa utfördes

vid hastigheter motsvarande ca 18 km/h. Resultaten från dessa prov skulle

innebära att risken för skallfrakturer vid denna hastighet mot wild-bar skulle

vara små.

Slagproven på både front och wild-bar gav mycket stor variation för olika delar

av strukturerna. På wild-baren erhölls de högsta accelerationsvärdena över

rören och balkarna. Dessa nivåer låg klart över de som uppmättes på

fordonsfronten, medan nivåerna på aluminiumgallret var av samma

storleksordning. Vid en verklig kollision med högre energier kommer dock

bilden bli en annan. Den tidigare omtalade fjädringen i wild-baren kommer

verka gynsamt, genom den härigenom utdragna uppbromsningen, vilken

enbart framkommer som en svag tendens i laboratorieförsöket. Detta faktum

med wild-barens fjädring förändrade förutsättningarna något och ytterligare

provningar bör göras vid högre energier. Den oskyddade fordonsfronten

kommer i den verkliga olyckssituationen uppvisa en ogynsammare bild genom

att man relativt snabbt kommer att deformera plåt och kylarmaskering och få

islag i balkar, olika aggregat samt andra mycket aggressiva strukturer. Den

plast som användes i kylarmaskeringen på Volvo F12 sprack utan att ge vassa

och spetsiga kanter, detta är dock en risk som finns på andra fronter där andra

typer av plaster används. Risken finns här för penetrerande skador.

Försöken visar således att wild-baren (Highway) i mycket låga hastigheter är

aggressivare än den oskyddade fordonsfronten, dock kan man finna lösningar

genom exempelvis polstring av rör och balkar som ger accelerationsnivåer av

samma storleksordning. Tekniken att strängpressa aluminium ger idag

mycket stora möjligheter att med rör och balkar integrera stötabsorberande

material (fig. 4).

Förbättringsförsök gjordes genom att polstra wild-bar med 20 mm skumplast

(rörskål, Frelen). I dessa försök erhölls reduktioner av accelerationsvärdena

på upp till 50 %.
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Figur 4. Exempel på aluminiumrör med integrerat stötabsorberande material.

5.1 Sammanfattning

I mycket låga hastigheter är den provade typen av wild-bar i vissa avseenden

aggressivare än Volvo F12, dock bör risken för skallfrakturer vara liten vid

hastigheter < 18 km/h. I högre hastigheter utslätas sannolikt skillnaderna och

är helt beroende på var man träffar wild-bar respektive fordonsfront, då den

senare innehåller många mycket aggressiva komponenter strax innanför

plåten/kylarmaskeringen.

Studien har visat, att risker för skador på gående föreligger vid denna typ av

olyckor vare sig wild-bar används eller ej. Det förefaller därför angeläget att

utarbeta förslag till vilka krav man skall ställa på fronten hos tunga fordon

(lastbil/buss) vid olika typer av kollisioner.

Vid kollision med oskyddade trafikanter, som i huvudsak inträffar inom

tättbebyggt område, bör liknande krav ställas som för närvarande diskuteras

beträffande personbilar. Kraven avser i första hand att strukturerna skall vara

så eftergivliga att riskerna för skador på huvud, bål och nedre extremiteter

reduceras. Vissa geometriska krav på fronten behöver också ställas, inte minst
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då för att minimera risken för överkörning avoskyddade trafikanter. Detta

senare gäller även vid kollisioner mellan tunga fordon och personbilar där en

anpassning av främre stötfångarens höjd och deformationsegenskaper måste

göras.

Vid viltkollisioner bör delar som är vitala för fordonets säkerhet vara skyddade

samtidigt som den inre säkerheten bör optimeras.

Föreliggande studie kan ses som en pilotstudie innehållande vissa basfakta

värdefulla för en fördjupad studie kring tunga fordons fronter avseende

kollisioner med oskyddade trafikanter, personbilar och vilt

6. TILLKÄNNAGIVANDEN

Föreliggande studie har finansierats av TSV (Trafiksäkerhetsverket). Trux

AB och Alu trans har bidragit med wild-bars. Volvo Lastvagnar har ställt fordon

- till förfogande.

Provningarna har i huvudsak utförts av Lennart Thorngren och Stefan

Ottosson, institutionen för personskadeprevention.
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Utveckling av modell för studier av nackskador vid bakändeskollisioner

Anna-Lisa Osvalder

Institutionen för trafiksäkerhet __

Chalmers tekniska högskola, 412 96 GÖTEBORG

REFERAT

Lätta nackskador drabbar relativt ofta bilister efter trafikolyckor, framför allt
vid påkörning bakifrån i låga hastigheter. För att minska risken för
nackskador på de bilåkande finns s k huvudstöd, men effekten av dessa anses
variera väsentligt.

Uppkomstmekanismerna för skador på kotor och ligament i halsryggen är
mycket dåligt kända, varför _man för dagen inte vet hur en optimal stol med
huvudstöd ska konstrueras. Aven vad gäller behandling och rehabilitering av
dessa skador är man idag osäker.

För att optimalt kunna minska risken och svårighetsgraden av
halsryggskador orsakade av transienta belastningar fordras noggrann

kännedom om hur det biologiska materialet uppför sig vid olika belastningar
och vilka toleransnivåer som gäller, både inom och utom de fysiologiska
gränserna.

Toleransnivåerna bestäms genom att kotpreparat påförs definierade axiella
krafter, skjuvkrafter och böjmoment motsvarande de som uppkommer vid
påkörning bakifrån. Samtidigt registreras rörelser i olika delar av preparatet
och vilka skador som de påförda belastningarna orsakat.

Därefter kan en mekanisk modell över halsryggen konstrueras som svarar på
liknande sätt som det biologiska materialet vid olika typer av våld. Modellen
ska sedan vara användbar för utprovning och utveckling av huvudstöd och
ryggstöd i bilar.
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METODEB FÖR ATT STUDERA RYGGRADENS SVAR (IN
VITRO) PA OLIKA MEKANISKA LASTER

Anna-Lisa Osvalder, Civ ing
Institutionen för personskadeprevention

Chalmers tekniska högskola
412 96 GÖTEBORG

1. INLEDNING

Lätta nackskador drabbar ofta bilister efter trafikolyckor, framför
allt vid påkörning bakifrån i låga hastigheter. Under de senaste
årtiondena har även antalet svåra ryggskador ökat, där
trafikskadorna står för den största ökningen och representerar mer
än 50%.

Ryggskador kan medföra störningar på nervsystemet, vilket kan
leda till ytterst svåra handikapp med närmast total förlamning av
kroppen.

Allvarliga ryggskador med instabilitet som följd förekommer i ca 50
fall per år och miljon invånare i Sverige. Trots detta är mycket lite
känt om skademekanismen och vilka kriterier som ställs på
instabilitet av ryggen (då risk för ökad neurologisk skada kan
föreligga om inte behandling insättes). Okade kunskaper behövs för
att kunna förebygga dylika skador och förbättra behandlings- och
rehabiliteringmetoderna.

Flera studier har gjorts för att undersöka instabiliteten i ryggraden
när olika strukturer skadats, bl a av White et al (1975) och Panjabi et
al' (1975). Vid dessa studier har skadorna framkallats genom
avskärning av olika ligament, vilket inte motsvarar de defekter på
ryggraden som uppkommer vid verkliga trafikolyckor. Då består
skadorna troligen av en kombination av flera olika ligament- och
kotskador.

Goel et al (1984) studerade det tredimensionella rörelsemönstret i
halsryggraden, både på intakt och skadat preparat. Rörelse-
mönstret studerades bara inom det fysiologiska rörelseområdet.

Nygren (1984) visade att lätta nackskador (typ Whip-lash skador) vid
bakändeskollisioner ofta leder till bestående handikapp av olika
grad. Fem år efter olyckan hade 10 % av de som klagade på värk i
nackregionen direkt efter olyckan fortfarande bestående problem.
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Enligt Nygren et al (1985) har huvudstöd en skadereducerande
effekt på nacken vid påkörning bakifrån, men det finns stora
skillnader mellan olika typer av huvudstöd. Studien visar ingen
minskning av de lätta nackskadorna för nyare bilmodeller.

Eftersom uppkomstmekanismerna för skador på kotor och
ligament i halsryggraden är dåligt kända, vet man för dagen inte
hur en optimal stol med huvudstöd ska konstrueras för att ge bästa
skydd vid kollision bakifrån.

För att optimalt kunna minska risken och svårighetsgraden av
halsryggskador orsakade av transienta dynamiska belastningar
fordras noggrann kännedom om hur det biologiska materialet
uppför sig vid olika belastningar både inom och utom de
fysiologiska gränserna.

Det har bara utförts ett fåtal experimentella studier för att
bestämma halsryggens toleranser vid transienta dynamiska
för10pp (Huelke and Nusholtz, 1986). De flesta försök där
halsryggkotor använts har utförts med statiska laster och inom det
fysiologiska rörelseområdet.

Mertz and Patrick (1971) angav toleransnivåer för halsryggen
baserade på test med frivilliga försökspersoner (låga belastningar)
och på slädtest utförda med kadaver. För flexion (framåtböjning av
nacken) angavs ett maximalt böjmoment på 190 Nm och för
extension (bakåtböjning av nacken) 57 Nm. Dessa anses som låga
värden, eftersom liknande våld inte orsakar några synliga
ligamentskador på halsryggpreparat (Huelke and Nusholtz, 1986).

Syftet med denna studie är att utveckla metoder som kan användas
för att studera vilka effekter som olika transienta dynamiska laster
(motsvarande de vid bakändeskollision i låga hastigheter) har på
ryggraden. Detta medför förhoppningsvis bättre förståelse för
skademekanismen, vilket i sin tur kan leda till bättre bahandlings-
och rehabiliteringsmetoder.

Toleransnivåerna bestäms genom att kotpreparat påföres
definierade axiella krafter, skjuvkrafter och böjmoment i olika
riktningar. Samtidigt registreras rörelser i olika delar av
preparatet och vilka skador de påförda belastningarna orsakat.

När toleransnivåerna och rörelsemönstret för halsryggen har
bestämts ska en mekanisk modell konstrueras som svarar på
liknande sätt som det biologiska materialet vid olika typer av våld.
Modellen ska sedan vara användbar vid utprovning och utveckling
av huvudstöd och ryggstöd i bilar.
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2. MATERIAL OCH METODER

Kotsegment från lumbal(länd)ryggen användes vid de experimen-
tella studierna. Dessa preparat är lättare att handha eftersom de är
avsevärt större än cervical(hals)kotor. De i rapporten beskrivna
metoderna för att studera effekter på lumbalkotsegment vid olika
typer av våld är även applicerbara på cervicalkotsegment samt på
hela halsryggraden.

2.1 Handhavande och preparering av kotpreparat

Kotpreparaten avlägsnades vid obduktion ochfrystes ner i dubbla
plastpåsar till -200 C. Inför prepareringen tinades preparaten i
rumstemperatur, fortfarande inlindade i plast för att bevara
fuktigheten. Vid all vidare hantering sprutades'fysiologiskt koksalt
på kotpreparaten för att förhindra uttorkning. Kotsegmenten
röntgades för att söka efter eventuella skador som t eX frakturer,
tumörer, metaboliska sjukdomar. Bara intakta preparat användes i
försöken.

Preparaten delades upp i mindre enheter, s k rörelsesegment som
består av två kotkroppar med mellanliggande disk samt de leder
och ligament som sammanbinderkotorna. Ett rörelsesegment är
den minsta mekaniska enheten i ryggraden som kan utföra
rörelser.

Data över varje rörelsesegment samlades in (kön, ålder, nivå, kot-
segmentets storlek, diskens area och graden av diskdegeneration).
Preparatens å'lder varierade mellan 20-50 år. Dessutom mättes
benmineralinnehållet (BMC) hos varje rörelsesegment för att
undersöka om det finns någon korrelation mellan ålder, ben-
mineralinnehåll och typ av skada som uppkommer vid försöken.

Rörelsesegmentens kotor fixerades genom att en tredjedel av den
övre och undre kotan gjöts in i runda metallkoppar. För att få en
rigid fastsättning borrades metalltrådar genom övre och undre
kotkroppen och gjöts fast med preparatet i kopparna (ñgur 1).

Vid ingjutningen placerades diskens medelplan parallellt med den
undre koppen, detta för att alla rörelsesegment skulle gjutas in på
samma sätt.Vinkeln mellan diskplanet och horisontalplanet
mättes upp med hjälp av röntgen. En studie av 10 ingjutna preparat
visade att planen låg parallella med en avvikelse på max 3 grader.
Detta stämmer överens med tidigare studier, bl a Panjabi et al
(1977).
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Figur 1 Ett rörelsesegment ingjutet i metallkoppar

2.2 Belastnin s- och mätmetoder

 

Rörelsesegmenten påfördes definierade skjuvkrafter och böj-
moment via en metallwire förankrad i en vertikal axel i mitten på
övre metallkoppen. Genom att använda vikter med olika massor
samt variera fallhöjden och dämpningen vid nedslaget kan olika
statiska och transienta dynamiska laster påföras preparaten i
fleXion, extension och sidböjning. Figur 2 visar en skiss över
belastningsanordningen.

De krafter och moment som genererades i rörelsesegmenten
registrerades med hjälp av en biomekanisk mätplattform (AMTI
MC 12-6-1000). Plattformen är uppbyggd av trådtöjningsgivare som
omvandlar de påforda krafterna till tre ortogonala kraftkompo-
nenter (FX, Fy, FZ) och tre ortogonala momentkomponenter (MX,

My, MZ).

Plattformen klarar att registrera krafter upp till 4 500 N och
moment upp till 700 Nm. Resonansfrekvensen ligger på 880 Hz for
vertikala laster och 450 Hz för horisontell belastning. Detta medför
att plattformen kan registrera mycket snabba förlopp.

Utsignalerna frän plattformen kalibrerades och förstärktes
(Johne+Reilhofer, 8MV1) innan de togs ut via oscilloskop och Y-t
plotter. Vid de snabba transienta förloppen bearbetas signalerna i
transientminne (Johne+Reilhofer, 32 KS 13) innan datorbehandling
och utskrift.
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Under rörelseförloppet höghastighetsfilmades preparatet med 500
bilder/s. Med hjälp av en spegel kunde rörelsen studeras samtidigt
både i sagittal- och transversalplanen, detta för att få en
tredimensionell bild av rörelsen vid en given belastning.

Markörer limmades på preparatet med akrylatlim och deras bana
under belastningsförloppet studerades senare på filmen. Med hjälp
av markörernas förflyttning i varje tidsögonblick gick det att få en
uppfattning och olika strukturers (disk, ligament) förändring
under rörelsen samt hela preparatets förskjutning och utböjning
från ursprungsläget.

Genom att jämföra rörelsemönstret hos preparatet med kraft- och
momentvärdena från plattformen fås en uppfattning om när i tiden
och vid vilken last som olika strukturer skadats.

Vid den statiska belastningen inom fysiologiskt rörelseområde
fotograferades preparatet med markörer efter varje ny last. Genom
att följa markörernas förflyttning mellan två belastningssteg kunde
rörelsecentrat (den punkt runt vilken preparatet vrider sig)
lokaliseras för varje ny belastning. Vidare användes här tre
visarklockor av manometertyp, där förskjutning resp vridning av
preparatet direkt kunde avläsas.
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Figur 2 Försöksuppställning. Kotpreparatet är placerat på en
biomekanisk mätplattform och belastas i flexion m 11 a
fallvikt.
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2.3 Försökets uppläggning

Först bestämdes rörelsesegmentens svar på statiska laster inom det
fysiologiska rörelseomrädet. För att inte skada preparaten hade
förförsök gjorts för att se var gränsen låg för statiska laster på
lumbalkotor varvid resultaten jämfördes med tidigare studier frän
litteraturen.

Statiska laster päfördes preparaten från 50 N till 250 N med steg
om 50 N. Varje belastningssteg varade 4 minuter varefter prepara-
tet fick vila obelastat i 4 minuter. Tidsintervallen är beräknade efter
att vävnaderna behöver en viss tid för att töjas ut och relaxera.

Därefter belastades rörelsesegmenten med dynamiskt våld. Genom
att variera belastningens massa, hastighet och dämpning erhölls
olika typer av skador, t ex frakturer pä kotkropparna och uttänjning
eller avslitning av ligament.

En del preparat med obetydliga skador på ligament och leder
undersöktes återigen med statisk belastning inom fysiologiskt
rörelseomräde, detta för att se om skadan orsakat större rörlighet
än tidigare hos rörelsesegmentet.

Efter skadeframkallandet genomgick preparaten patoanatomisk
undersökning dä segmenten röntgas, kontrastfärgas, snittas och
undersöks mikroskopiskt. Olika typer av skador på vävnaderna kan
då kopplas till olika grad av mekaniskt våld. Resultaten ska även
jämföras med kliniska fynd från verkliga olyckor.
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3. RESULTAT

Ett tiotal försök har gjorts på lumbalkotsegment för attbestämma
en gräns för statiska laster där ingen vävnadsskada uppkommer.
För flexion orskar ett böjmonet på 75 Nm inga skador medan
värdena för extension och sidböjning ligger på 50 Nm resp 70 Nm.

Fem lumbalkotsegment (ålder 20-50 år) har hittills testats med
dynamiskt våld i flexion. Preparaten har utsatts för ett böjmoment
på antingen 100 Nm eller 170 Nm. Hastigheten har varit mycket
låg, omkring 1.5 m/s (5 km/h). Dessa belastningar har orsakat olika
led- och ligamentskador, men varit för låga för att ge frakturer på
kotkropparna.

Försöken visar också att nästan ingen rotation (vridning runt
vertikal axel) har uppkommit i rörelsesegmenten utan preparaten
har enbart flekterat vid dessa låga laster.

Figur 3 visar böjmoment resp skjuvkraft från ett lumbalkotsegment
(L1-L2) utsatt för en belastning på 170 Nm i flexion. Detta orsakade
skador på preparatet, bl a avslitning och uttöjning av de bakre
ligamenten. Preparatets fysiologiska rörelseområde undersöktes
igen efter skadeframkallandet vilket visade större förskjutning
mellan kotorna än tidigare samt en ökad böjningsvinkel vid samma
last.

Z

I

I 2

     

    

5 F
H0» x

900__ Y

M Y k 6;

k :r
g 'r å -
i: k
§5» %
Q0

0 .I 5 5-75 ' :rf
0:5 /.0 510 05 /0 [5]

770 7720

Figur 3 Böjmoment resp skjuvkraft genererat i lumbalkotorna
L1-L2. Belastning 175 Nm i flexion, v = 1.5 m/s.
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4. DISKUSSION

Det har enbart rapporterats ett fåtal studier där kotpreparat har
utsatts för dynamiskt våld. Willén et al (1984) använde axiell
dynamisk belastning för att orsaka frakturer i lumbalregionen,
men inga försök gjordes med enbart flexions- resp extensionsvåld.

Vid de experimentella studierna för flexion resp extension är det
viktigt att preparaten utför en så naturlig rörelse som möjligt och
inte tvingas att röra sig onormalt. Belastningsanordningen måste
tillåta övre kotkroppen och disken att röra sig fullständigt fritt
medan undre kotkroppen är fast fixerad. Normalt utför ryggraden
rörelser i tre plan, flexion, extension, sidböjning åt höger resp
vänster, rotation och translation.

För att utsätta rörelsesegmenten för rena böjmoment där inga
töjnings- eller kompressionskrafter uppkommer måste den pålagda
kraften ligga vinkelrät mot momentarmen (den vertikala axeln)
under hela belastningsförloppet. Detta görs vid våra försök genom
att en cirkelsektor (med medelpunkt i rörelsesegmentets mitt) styr
metallwiren med' vikter och därmed det pålagda böjmomentet (figur
2).

Försöken visar att töjnings- resp kompressionskrafterna som
uppkommer med den beskrivna försöksuppställningen är
försumbara och att nästan ingen rotation eller translation åt sidan
uppkommer vid belastning i flexion.

De dynamiska försök som hittills har gjorts visar att ett böjmoment
på 175 Nm (1.5 m/s) i flexion orsakar ligamentskador på
lumbalkotor, men inte är tillräckligt för att ge frakturer och
dislokationer (förskjutningar) mellan kotorna. De följande försöken
ska göras med en hastighet på 5-8 In/s (18-30 km/h) vilket mera
motsvarar hastigheten vid flertalet bakändeskollisioner.

Metoderna för att titta på skador på ryggraden vid olika typer av
mekaniskt våld kan appliceras både på lumbalkotor, thoracalkotor
och cervicalkotor. Försök är planerade att utföras på cervicalkot-
segment samt på hela halskotpelaren.

Resultaten från försöksserierna kommer att användas vid

utvecklandet av en mekanisk modell över halsryggen som kan
användas vid utprovning av huvudstöd och ryggstöd i bilar.

TILLKÄNNAGIVANDE

Projektet finansieras med medel från Transportforsknings-
beredningen (TFB).
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GÖTEBORG

Oiie Bunketorp, Trafikskaderegistret, Ortopedkiiniken, östra

sjukhuset, Göteborg

Wiiiy Niisson, Miijöw och ha]soskyddsförvaitningen, tidigare

Trafikpianeavdeiningen, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg

SAMMANFATTNING

I Göteborg infördes 1979 en registrering av trafikskadade vid

sjukhusens akutmottagningar. Registreringen har iett tiii projekw

tet "Sjukhusbaserad trafikskaderegistrering i Göteborg". För

projektet svarar Trafikskaderegistret vid Östra sjukhuset i

samarbete med trafikplaneavdeiningen vid stadsbyggnadskontoret i

Göteborg. Det primära syftet var att kompiettera den bristfaiiiga

officieiia statistiken och att förbättra dataunderiaget för det

fysiska trafiksäkerhetsarbetet i kommunen. Ett annat syfte var att

identifiera riskgrupper för oiycksprevention och skadereduktion.

Dessutom var avsikten att utarbeta en metod för dokumentation av

trafikskador så att den medicinska uppföijningen kunde underiattas

och en bättre förståeise för skademekanismerna kunde erhaiias.

Rapporteringen från sjukhusen har medfört ett nästan ?Omprocentigt

tiiiskott av rapporterade trafikoiycksfaii i jämföreise med

officieii statistikv Härmed har besiutsunderiaget för prioritew

ringen av trafiksäkerhetsåtgarder och för måiinriktad information

tiii utsatta trafikantkategorier förbättrats. Detta gaiier sar»

skiit för cykiister som utgjort den största kategorin av de

trafikskadade under de senaste åren. Sjukhusens rapportering

täcker ca 85% av totaiantaiet trafikskadade med behandiingskraw

vande skador i Göteborg kända av poiis och sjukhus.

Under 1983 påbörjade Trafikskaderegistret och trafikpianeavw

deiningen utvecklingen av ett datorbaserat system för redovisning

av sjukhusrapporterade trafikolycksfaii och en samordnad anaivs av

oiycksdata, som rapporterats från poiis och skadedata, somrapporw

terats från sjukhus. Som utgångspunkt användes det anaiyssvstem

(TRAFO) som utveckiats för redovisning av poiisrapporterade

trafikoiyckor och som förutom i Göteborg används på fiera andra

orter i Sverige samt i Osio. Som kompiement tiii detta utveckiade

Trafikskaderegistret i samarbete med aDBmkontoret i Göteborg ett

registreringsw och anaivssvstem för dokumentation av oiycksw,

skadew och varddata för trafikskadadev Särskiid vikt iades vid

kodningen av personskadornas typ, iokaiisation och svårighetsgrad

i syfte att kunna anaivsera skadornas uppkomstmekanismer,
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Tratikskadergistrets och tratikpianeavdeiningens data kan anaivw

seras var för sig, men program har även utveckiats för samordnad

anaivs av oivcksw och skadedata för varje gemensamt oivcksfaii i

de båda databaserna. Anaiyssystemet har möjiiggjort fiera studier

av skador och vårdkonsumtion tiii töijd av trafikoiyckor i Göte-w

borg sedan 1983. För närvarande innehåiier Trafikskaderegistrets

databas information rörande 1983w1986 års trafikskadade, samman'w

iagt över 8v000 oiycksfaii, Den gemensamma databasen för poiis»

och sjukhusrapporterade tratikoivcksfaii innehåiier uppgifter från

ca 2.200 trafikoiycksfaii, som rapporterats från någondera av de

båda kaiiorna (poiis och sjukhus) under 1983 och datamangden för

de gemensamt rapporterade taiien från 1984*1986 kommer att inkiuw

deras så snart som möjiigtv

Registreringssystemet har möjiiggjort identifiering av särskiida

riskgrupper med svårdiagnosticerade men behandiingskravande

skador. Intervjuerna, som rutinmässigt görs för vissa oiyckskatew

gorier, har visat att det finns ett stort hjaipbehov för trafik-w

skadade. Detta gaiier inte bara skador och besvär med aniedning av

oivckan utan även törsäkringsfrågor och aiimän vägiedning. Den

personiiga kontakten vid intervjuerna har gjort det möjiigt att ge

de skadade råd och hjälp för vissa av dessa probiem. Hittiiis har

biitrafikanter med haisrvggsskador speciaistuderats, och denna

trafikantkategori är en betydeisefuii riskgrupp, som bör ges en

bättre medicinsk uppföijning än vad den ordinarie vårdrutinen

erbjuder. Detta gaiier även för andra trafikantkategorier. Dock
saknar Trafikskaderegistret egna resurser för en rutinmässig
medicinsk upptöijning av denna typ av trafikskadade.

Den sjukhusbaserade trafikskaderegistreringen i Göteborg är nu
etabierad och medei har avsatts i Östra sjukhusets ordinarie
budget för Tratikskaderegistrets basverksamhet w rapporteringen av
trafikoivcksfaiien tiii trafikpianeavdeiningen. En fortsättning av
projektet inkiuderar i första hand en tiiiämpning av informa*
tionssvstemet för prioritering av trafiksäkerhetsåtgärder inom
kommunen. Dessutom skaii anaivser göras för medicinskwtraumatoiow
giska studier och biomekanisk forskning. Av minst iika stor
betydeise är dock möjiigheten och behovet av en förbättrad mediw
cinsk uppföijning av tratikskadade. Detta gaiier sáväi den tidiga
upptöijningen för att diagnosticera svårupptäckta men behandiingsw
krävande skador som iångtidsupptöijningen för korrekt värdering av
den medicinska invaiiditeten. Det är vår förhoppning att vi kan
förmå besiutsfattare och myndigheter att beviija fortsatt stöd
tiii Trafikskaderegistret för dessa syften som ännu ej uppnåtts

men som många viii se förverkiigade.
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BAKGRUND

Det är inte möjligt att redovisa trafikolycksdata på
ett tillförlitligt sätt med utgångspunkt enbart

från den officiella trafikolycksstatistiken. Denna
statistik, som baseras på polisrapporter, är i flera

avseenden ofullständig och många gånger svårtolkad.

En beskrivning av trafikolyckors förekomst och kon-
sekvenser med utgånspunkt från polisrapporter redu-
ceras därför till en slags medelvärdesanalys av ett

icke representativt urval av trafikolycksfall.
Oskyddade trafikanter, särskilt cyklister är under-
representerade i polisens rapportering. Därför ger
den officiella trafikolycksstatistiken ett otill-
räckligt och missvisande underlag för trafiksäker-
hetsbefrämjande åtgärder (1,2).

Ej heller är det möjligt att redovisa trafikolycks-
data på ett tillförlitligt sätt med utgångspunkt
enbart från officiell sjukvårdsstatistik. Sjukvårds-
statistiken omfattar koderna för de skadediagnoser
som ställts vid utskrivning av patienter från sluten
vård (inlagda på sjukhus) (3). Sjukvårdsstatistiken
omfattar även uppgifter om tiden på sjukhus och i
viss mån behandlingen. Skadade som behandlas i öppen
vård (ej inlagda) ingår emellertid ej. Orsaken till
skadorna, olycksorsaken, specificeras med den sk E-
koden (External Cause) enligt WHO:s klassifikations-
system. E-koden har också brister, som gör att vissa
olyckstyper inte kan specificeras.

Uppgifter om orsaker och förlopp för trafikolyckor,
som rapporteras av polis till myndigheter och
väghållare, bör därför samordnas med uppgifter från

sjukvården om skadeföljden för enskilda olycksfall
och grupper av liknande olycksfall. Detta har
poängterats i flera officiella utredningar i Sverige

under 1970-talet (1,2). En sådan samordning kan dock

innebära vissa problem. Sjukvården har ingen gene-
rell skyldighet eller rättighet att rapportera

händelser och iakttagelser rörande enskilda indi-
vider, som erhåller vård efter trafikolyckor. Det
kan också vara svårt att matcha olycksdata från den
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ena källan (polisen) med vårddata från den andra
(sjukvården) för motsvarande olycksfall. Undantag
finns (4-8), som emellertid gäller tidsbegränsade
studier i vissa upptagningsområden. Även om hänsyn
tas till den officiella statistikens bristande re-
presentativitet vid beräkning av olyckskostnader (9)

är det uppenbart att sjukvården rutinmässigt behöver
rapportera trafikolycksfall till ansvariga myndighe-

ter och väghållare, och på så sätt bidraga till det
skadeförebyggande arbetet. Det är också sjukvårdens
skyldighet att deltaga i ett sådant arbete (10).
Problemet är hur en sådan rapportering av trafiko-
lycksfall från sjukhusen skall ske, och hur en sam-
ordning av informationen från polis och sjukhus
rörande dessa olycksfall kan åstadkommas.

SYFTE

Avsikten med denna artikel är att Visa hur en samord-
nad bearbetning av olycks- och vårddata för trafik-
skadade sker inom projektet "Sjukhusbaserad trafik-
skaderegistrering i Göteborg". Artikeln är ett
utdrag ur en rapport om registreringssystemet, som

är under framställning.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Projektet bygger på existensen av två skilda regist-
reringssystem. Det ena systemet, TRAFO, har utveck-
lats vid stadsbyggnadskontoret i Göteborg i samar-
bete med Nordisk Planeringskonsult AB (numera
Kjessler och Mannerstråle AB) för trafikplane-
ringsändamål. Det andra systemet har utvecklats av
Trafikskaderegistret vid östra sjukhuset för rappor-
teringsändamål och för att möjliggöra medicinsk
uppföljning av trafikskadade samt för forskning om
trafikskadors uppkomstmekanismer.

MATERIAL

Materialet som ligger till grund för metodutveckling-
en i projektet härrör dels från Trafikskaderegist-
ret, dels från trafikplaneavdelningen vid stadsbygg-
nadskontoret i Göteborg och dels från polismyndig-
heten i Göteborg. Dessutom har erfarenheterna från
en studie av skador hos påkörda gångtrafikanter (ll)
bidragit till systemuppbyggnaden. Trafikplaneavdel-
ningens material omfattar olycksdata (sk statistik-

uppgifter) för personer som enligt polisens rappor-
tering skadats i vägtrafikolyckor i Göteborg sedan
1964 (12). Trafikskaderegistrets material omfattar

olycks- och vårddata för personer som skadats i tra-
fikolyckor och som registrerats vid Sahlgrenska sjuk-
huset och östra sjukhusets centralklinik och barn-
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kirurgiska klinik sedan 1979. Från och med 1983
har dessutom insamlats uppgifter från den fortsatta
vården. För identifiering av samhörande olycksfall
från polis och sjukhus och för en fördjupad analys
av olycksförlopp etc har dessutom använts polisens
trafikmålse och minnesanteckningar.

METOD

En översikt av hur informationen från polis och sjuk*
hus insamlas och bearbetas framgår av tablån på nästa

sida. Olycksuppgifterna registreras och analyseras
dels vid trafikplaneavdelningen (trafikolycksdata),
dels vid Trafikskaderegistret (sjukvårdsdata). En

samordnad bearbetning kan göras av en del av infor
mationen i dessa båda databaser för de fall som rap-
porterats av både polis och sjukhus. I denna artikel
kommer valda delar av registrerings_ och analysrutiw
nen att redovisas.

Trafikolycksdata

Informationssystemet för trafikolycksdata (TRAFO)
(13), som används på trafikplaneavdelningen, syftar
till att lagra och bearbeta olycksdata så att

- tendenser i olycksstatistiken kan följas för olika
jämförelseperioder vad avser fördelning på skadew
typ (personskada, egendomsskada), konflikttyp,
miljötyp, platser (huvudnät, lokalnåt, övriga
platser, specifika platser) etc, och

_ underlag kan erhållas för analys av olycksorsaker,
speciellt trafikmiljöns inverkan, samt för

upprättande av åtgärdsförslag och prioritering och
uppföljning av trafiksäkerhetsåtgärder.

Utgående data utgöres av dels översiktlig och de_
taljmässig redovisning i tabeller och på kartor,
dels analyser av samband mellan olycks_ och miljöda*

ta. Resultaten redovisas i form av:

- Korstabeller, som visar samband mellan olika va*

riabler, t ex svåraste skadeföljd och olyckstyp.

- Ranglistor, som Visar platserna, rangordnade efter

totala antalet olyckor, andel mörkerolyckor,
olyckskvot etc.

- Platstabeller, som visar olyckor på valfri plats i
klartext.

- Kollisionsdiagram, som visar speciellt olyckor i
korsningar, detaljredovisning med avseende på
trafikelement, konflikttyp, skadeföljd etc.
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TRAFovsystemet har använts för analys av effekten
av trafiksäkerhetsatgärder i Göteborg under 70-talet
(14). Systemet används i dag i Sverige av följande
kommuner förutom Göteborg: Luleå, Linköping, Uppsala
samt Västerås. Dessutom används systemet i Oslo.

Principplan för insamling och redovisning av tra-
fikolycksdata och trafikskadedata vid stadsbygg-
nadskontoret (SBK) och Trafikskaderegistret (TSR)
i Göteborg 1987.

   

  

   

 

   

   

   

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

            

  

 

  

 

  

   

  

      

 

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 

   

 

 

    

   

   

 

Trafikolyckor
Trafikolycksfall (-trafik-
skadade)

POLISKYNDIGHETEN SJUKHUS ENS AKUTMOTTAGN INGAR
Informationsunderlag, Polisrapporterade Markering i liggare
trafikolycka v trafikolycksfall Trafikskadejournal

Trafikmålsanteckningar Patientjournalkopia

4/ 4/

SBK Officiell statistik TSR
Primär bearbetning av kvartalsredovisning Intervjuer - komplettering
trafikolyckor -- olycksdata för enbart
trafikskadade personer - sjukhusrapporterade fall

Uppdelning på områden
Platskodning Enbart sjukhusrapporterade 4*
Löpnummerkomplettering fall: TSR
Inskrivning på kartblad primära olycksdata Enkäter - komplettering

gp olycksdata (fr a plats)
;enbart sjukhusrapp fall)

SBK . Vägtrafikolycksfall i v rddata (i mån av resurs)
Urval från sjukhusrapporter Göteborg med ofullständiga (enbart polisrapp fall
vägtrafikolyckor i Göteborg olycksdata w»

*D _L 'rss
SBK Olycksfall gällande _få Grundstatistik
Kompletterande bearbetning ej i vägtrafik eller .&
plats, tid, omrâde, löpnr ej i Göteborg
Inskrivning på kartblad TSR

' i, Kodning och dialoginmatning
av 01 cksdata, skadedata

SBK Sjukhusrapporterade trafik- och virddata enligt
Kodning och dialoginmatning olycksfall i Göteborg med TSR:s system
enligt TRAFO-systemet kompletterade olycksdata

4, i
SEK TSR

Arkivering -å SBK/TSR Arkivering
w Gemensamt arkiv I,

polisrapporter
trafikskadejournaler

Databas-SBK Databas-TSR
Polisrapporterade väg- Sjukhusrapporterade
trafikolyckor i Göteborg trafikol cksfall

Lagring p SBK Lagring p ADB-kontoret

J, SBK/ TSR J/
rå Maskinell matchning av R

SBK olycksfall via person I TSR
Utdrag: olyckor med nummer och olyckstidpunkt Utdrag: basdata,
personskada vårddata

r '1

?0113- men ej sjukhus- Såväl polis- som sjukhus- Sjukhus- men ej polis-
rapporterade fall (Pa-S) rapporterade fall (Pr\S) rapporterade fall (Sa-P)

L - l

 

 

  

Gemensam databas: SBK/TSR
Totalmängden polis- och
sjukhusrapporterade
trafikol cksfall

Lagring p SBK
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Olycksklassifikation, Tanumret

Olyckstypen har specificerats av Trafikskaderegist_
ret på ett mer entydigt sätt än vad som är möjligt
med WHO:s ordinarie sk Ewklassifikation. En 4wsiffv

rig kod, det sk Tanumret, har definierats för oli_
ka kombinationer av trafikantkategorier och mot-
parter vid olyckan. Den första siffran definierar

den skadades färdsätt, den andra den skadades egen*
skap som trafikant (förare, passagerare, position i
fordonet etc). De två sista siffrorna anger motpar_
ten varvid den tredje siffran är definierad i analom
gi med den första siffran.

Sjukvårdsdata

Sjukvårdsdata omfattar basdata och medicinska data
(se följande tabell).

Sjukvårdsdata vid registreringen

BASDATA
Trafikantdata Olycksdata Ankomstdata

Persondata Olyckstid Ankomsttid
Trafikantkategori Olycksplats Ambulanstrsp.
Påverkan, handikapp Olycksform th, klinik

Resans ändamål Olycksförlopp Vårdform
Skyddsutrustning Polis underrättad

MEDICINSKA DATA
Skadedata Vårddata Uppföljn.data

Skadetyp Behandlingstyp Sjukskrivn.tid
Lokalisation Tid på sjukhus Invaliditet
Svårighetsgrad Fortsatt behandl. Handikapp
.ana- -m--u-...c---- u___*n-.amvvu:amm___-wu.-»mm-*w_-_m__,_n_-m__ñ__un...ma---m-u-.w-..

Basdata, dvs trafikantdata, olycksdata och ankomst*
data, anges i trafikskadejournalen av ordinarie
personal vid sjukhusens olycksfallsmottagningar.
Uppgifterna i trafikskadejournalen kompletteras
vid behov av Trafikskaderegistret, som rapporterar
olycksfallen till trafikplaneavdelningen. Kompletta*
ringen innebär kontakt med den skadade så snart som
möjligt efter olyckan antingen på vårdavdelningen
eller genom telefon eller brev till den skadade.

Medicinska data, dvs skadedata, vårddata och
uppföljningsdata, insamlas och specificeras av
Trafikskaderegistret med utgångspunkt från ordina*
rie journalhandlingar. Härvid dokumenteras detal*
jerade uppgifter om skadorna och den medicinska
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behandlingen inkluderande en skattning av risken
för bestående men. Som grundmâtt pâ olycksföljden
för överlevande användes antalet dagar för den
första sammanhängande sjukhusvistelsen efter olyckan.

Tio skador kan specificeras för varje individ.

Skadorna beskrivs på ett detaljerat sätt för att
underlätta en analys av skademekanismerna (se

följande tabell).

Skadeklassifikation vid registreringen

Enligt Avser

ICD WHO:s Int Classific. of Diseases (3)
AIS The Abbreviated Injury Scale (19)
CIS The Comprehensive Injury Scale (20)
ISS The Injury Severity Score (21)
LOKALISATION Region, avsnitt, del

ORIENTERING Högerwvänster, framsida-baksida,
upptill-nertill (proximalt-distalt),
utsidawinsida (lateralt-medialt)

TYP Kontusion, sår, ledskada, fraktur etc

KARAKTÄR T ex öppen fraktur etc

Kostnadsdata

En beräkning har gjorts av den totala kostnaden
för sjukhusvärd och sjukersättning för de 123 tra-
fikanter som skadades under mars, oktober och novem_

ber 1979 och som behandlades i sluten vård. Härvid
utgick vi från den budgeterade dygnskostnaden för
respektive vårdavdelning och från försäkringskassans
ersättning under sjukskrivningsperioden (15). Hänsyn
togs ej till det faktum att trafikskadade i regel
kräver större resurser än andra patientkategorier,
vilket noterades i en tidigare studie (22).

Demografiska data

Demografiska data kan överföras från folkbokförings*
registret. Uppgifter om civilstánd och den sk
primäromrädeskoden för den skadades adress kan på så
sätt anvädas för att studera samband mellan olycks-
risk, sociala faktorer och bostadsområde.
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Enkätdata

Data frän olycksfall, som rapporterats av polis
men inte av sjukhus och vice versa, har sedan 1983
insamlats och analyserats av Trafikskaderegistret
med brevenkäter och telefonintervjuer. Pågrund av
otillräckliga resurser har uppföljningen av skada-
de som rapporterats enbart frän polis ej kunnat

ske från och med 1987.

Kodning

Uppgifter om olycksfallen kodas för ADB-bearbet-
ning och kan korrigeras och kompletteras när som

helst efter den första dokumentationen. En vida-
reutbildad sjuksköterska klassificerar skadorna
och kodar dessa liksom övriga sjukvårdsdata.

Primär databearbetning

Informationen inmatas, kompletteras och korrigeras

interaktivt från en terminal med förbindelse till

kommunens ADB-kontor. Demografiska data (civilständ
och bostadsområdeskod) adderas frän folkbokförings-
registret. Vissa identitetskoder, sk matchnings-
nycklar, som har definierats av trafikplaneavdelning-
en, kompletteras sedan motsvarande polisrapport har
identifierats. Hittills har dessa matchningsnycklar
utgjorts av tidse, plats- och andra icke personnum-
merrelaterade IDwkoder. Från och med 1985 års mate-
rial kommer dessa att ersättas av personnummer och
olyckstidskod, eftersom polismyndigheten från denna
tid redovisar personnummer för samtliga skadade i
trafikolyckor.

Analys

Trafikplaneavdelningens och Trafikskaderegistrets
data analyseras var för sig. Trafikolycksdata hos
trafikplaneavdelningen har dessutom sammanlänkats
med delar av värddata från sjukhusen. Datainspek«
tionen har gett tillstånd för en samordnad ADB-base-
rad analys av denna datamängd. Analysen görs stegvis.

Steg 1 - Basdata

I ett första steg inkluderas endast basdata, som
ger antalet dödade; svårt skadade (inlagda) och
lindrigt skadade (ej inlagda) månadsvis. En uppdel*
ning görs på barn (under 16 är), vuxna (16-64 är)
och äldre (65 är och äldre) samt på olika trafikantw
kategorier. Denna information ger underlag för en
preliminär periodisk statistik.
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Steg 2 - Sjukvårdsdata

I ett andra steg inkluderas sammanlagda vårdtiden
på sjukhus. Denna information, som är tillgänglig
först några veckor efter det att den skadade lämnat
sjukhuset och ibland inte förrän efter ett år, ger

underlag för en mer definitiv statistik.

Möjlighet finns att automatiskt beräkna vårdkostna-
den för enskilda olycksfall med utgångspunkt från
den budgeterade dygnskostnaden och antalet dygn,
som den skadade vårdats på olika avdelningar efter
olyckan, t ex i intensivvård, på ortopedisk vårdav-
delning och i konvalescensvård. Program för denna
beräkning har dock ännu ej färdigställts.

Steg 3 - Uppföljningsdata

I ett tredje steg, efter cza tre år, kommer uppgifter
om invaliditet att inkluderas. Invaliditet hos barn
efter trafikolyckor 1983 har studerats på detta sätt
(28).

Steg 4 - Enkätdata

Ytterligare information om olycksorsaker och
olycksförlopp kan erhållas från enkät- och inter-
vjuundersökningar. Fotgängare skadade under 1978-

80 (24), cyklister skadade under 1983 och 1984 (18),
motorcyklister skadade under 1983 (25) och biltrafi-
kanter med nackskador 1983 (36) har undersökts på

detta sätt.

Steg 5 - Specialdata

Under 1984-85 genomfördes en försöksstudie av "ha-
verikommissionstyp" i samarbete med institutionen
för trafiksäkerhet vid Chalmers tekniska högskola
(TFD dnr:26/83 - 52). Denna omfattade en detalje_
rad analys av ett tiotal olyckor med påkörda
gångtrafikanter. En översiktlig redovisning av
olycksförloppet kan i dessa fall erhållas med TRAFO-
systemet medan ytterligare information av kolli-
sionsförlopp och kollisionsparametrar får länkas
från separata haverifiler". Trafikskaderegistrets
databas har förberetts för men ej vidareutvecklats
för en sådan "haverianalys".

' RESULTAT

Det huvudsakliga syftet med denna artikel är att
Visa hur den samordnade bearbetningen av data
rörande poliss och sjukhusrapporterade trafikolycks_
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fall sker, och resultatet utgöres i första hand av
metodbeskrivningen. Under projektarbetet har dock
vissa studier genomförts för att pröva användbarhee
ten av systemet (15_18,22_28). Här kommer några re-
sultat att redovisas, som kan illustrera detta.

Under 1979-1982 har en jämförelse skett av antalet
trafikolycksfall av olika kategorier, som rapporte-
rats från polis och sjukhus (15"17). Under denna
tid utvecklades registrerings_ och analysrutiner-
na. Från och med 1983 års olycksmaterial har en
datorbaserad analys kunnat göras. Data lagras

årsvis i tre länkningsbara filer, varav den första
filen, "basdatafilen", innehåller uppgifter om

olyckan och den skadade. Den andra filen, "diagnos-

datafilen", innehåller uppgifter om skadorna och den
tredje, vårddatafilen", innehåller uppgifter om
vården. Analyserna kan göras på flera nivåer och

vid olika tidpunkter beroende på syftet. Vi skiljer
på en översiktlig primär analys av basdata, på en
kompletterande analys av sjukvårdsdata och på den
samordnade analysen i den datamängd, som är gemensam
för Trafikskaderegistret och trafikplaneavdelningen.

Primär analys - Basdata

Den primära analysen sker från den sk basdatafi-
len. Denna ger en översiktlig redovisning av anta_
let olycksfall per månad och år. Olycksföljden
uttrycks som antalet dödade, svårt skadade (inlage
da) och lindrigt skadade (ej inlagda) trafikanter
av olika kategorier och åldersgrupper (barn, vuxna
och äldre). Resultatet presenteras i 5 standards
tabeller" (tabell 1-5) och "standarddiagram" (fi-
gur 1-5).

Den första standardtabellen (ediagrammet) redovie
sar antalet olycksfall fördelade efter månad och
skadeföljd (tabell 1, figur 1).

Den andra standardtabellen (-diagrammet) redovisar

antalet olycksfall fördelade efter månad och trafi-
kantkategori (tabell 2, figur 2).

Den tredje standardtabellen (-diagrammet) redovi-
sar antalet olycksfall fördelade efter trafikante
kategori och skadeföljd (tabell 3, figur 3).

Den fjärde standardtabellen (-diagrammet) redovi-
sar antalet olycksfall fördelade efter åldersgrupp
och trafikantkategori (tabell 4, figur 4).

Den femte standardtabellen (ediagrammet) redovisar
antalet olycksfall fördelade efter åldersgrupp och
skadeföljd (tabell 5, figur 5).
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Tabell 1

Totalantalet trafikolycksfall som rapporterats från
sjukhus i Göteborg 1983 fördelade efter månad och
skadeföljd.

n- __&___-uø-_-__-___wc-___qp--_-___ __-_n__-_uc-_-_____-_u__m__.

Månad Dödade Svårt sk Lindrigt sk Totalt

Jan 0 30 69 99
Feb 2 25 65 92
Mar 1 30 65 96
Apr 0 44 62 106
Maj 4 44 107 155
Jun 6 78 170 254
Jul 2 52 111 165
Aug 1 69 193 263
Sep 3 60 175 238

Okt 1 45 106 152
Nov 3 40 93 136
Dec 5 43 72 120

Totalt 28 560 1288 1876

MÅNQDSSTQTISTIK FÖR
SKQDEFÖLJD 1983
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Figur 1

Totalantalet trafikolycksfall som rapporterats från
sjukhus i Göteborg 1983 fördelade efter månad och
skadeföljd.

VTIMEDDELANDE561



88

Tabell 2

Totalantalet trafikolycksfall som rapporterats från

sjukhus i Göteborg 1983 fördelade efter månad och
trafikantkategori.

_-_--_-0___--____--__-__--.--_-__---_-_-_u-_____-_on-_m_-__.--_

Månad Fot Cyk Mop MC Bil Buø Lb, Spv An- Totalt
ss Tr nan

Jan 21 10 9 1 50 3 3 1 1 99
Feb 15 2 3 1 69 0 0 0 2 92
Mar 21 11 4 6 50 0 l 3 0 96
Apr 14 34 6 16 32 1 0 3 0 106
Maj 26 53 15 17 44 0 0 0 0 155
Jun 35 109 18 31 46 9 1 3 2 254
Jul 18 64 13 27 40 1 l 1 0 165
Aug 21 143 19 26 50 l 0 0 3 263
Sep 19 125 10 25 56 1 1 0 1 238
Okt 24 56 18 3 45 2 0 4 O 152
Nov 21 35 6 3 64 0 1 5 1 136
Dec 31 12 2 3 68 1 l 1 1 120

Totalt 266 654 123 159 614 19 9 21 11 1876

MÄNQDSSTQTISTIK FÖR
TRAFIKANTKQTEGORI 19 83
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Figur 2

Totalantalet trafikolycksfall som rapporterats från
sjukhus i Göteborg 1983 fördelade efter månad och
trafikantkategori.
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Tabell 3

Totalantalet trafikolycksfall som rapporterats från
sjukhus i Göteborg 1983 fördelade efter trafikantka-
tegori och skadeföljd.

um--*-__-_-uç- 0._-_-.-_--unnu_-..I-0_--_--_-_--_l_l-*___-__--_-__

Trafikant- Skadeföljd Totalt

kategori -eeee--- ------------------------ --
Dodade Svart sk Lindrigt sk

Fot 11 106 149 266
Cyk 2 186 466 654
Mop 0 35 88 123
Mc 1 49 109 159

Bil 12 174 428 614
Buss 0 2 17 19
Lb, Tr 0 3 6 9
Spv 2 4 15 21
Annan 0 1 10 11

Totalt 28 560 1288 1876

SKQDEFÖLJD FÖR OLIKQ
TRÅFIKQNTKQTEGORIER 1983
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Figur 3

Totalantalet trafikolycksfall som rapporterats från
sjukhus i Göteborg 1983 fördelade efter trafikantka-
tegori och skadeföljd.

VTIMEDDELANDE561



90

Tabell 4

Totalantalet trafikolycksfall som rapporterats från
sjukhus i Göteborg 1983 fördelade efter åldersgrupp
och trafikantkategori.

___-__-_-m_-__n_-q_-_-_--- M__*_-__-_-____un___-___*-_-

Aldersm Trafikantkategori Totalt
grupp -----------------------------------*-

Fot Cyk Mop MC Bil Bu- Lb, Spv An*
ss Tr nan

Barn 52 254 54 3 39 1 1 1 O 405
Vuxna 154 379 64 156 537 11 8 13 11 1333
Äldre 60 21 5 0 38 7 O 7 O 138

Totalt 266 654 123 159 614 19 9 21 11 1876

TRQFIKFÄNTKQTEGORIER FÖR OLIKQ
ÅLDERSGRUPPER 1983
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Figur 4

Totalantalet trafikolycksfall som rapporterats från
sjukhus i Göteborg 1983 fördelade efter åldersgrupp
och trafikantkategori.
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Tabell 5

Totalantalet trafikolycksfall som rapporterats från
sjukhus i Göteborg 1983 fördelade efter åldersgrupp
och skadeföljd.

__-_çmmn-u-ao-_q_a-n.--_-*-_.--__-________u-_m_u_-u-____u--___--__

Alders_ Skadeföljd Totalt
kategori -------------------------------- *-

Dödade Svårt sk Lindrigt sk

Barn 0 139 266 405
Vuxna 20 361 952 1333
Aldre 8 60 70 138

Totalt 28 560 1288 1876
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Figur 5

Totalantalet trafikolycksfall som rapporterats från
sjukhus i Göteborg 1983 fördelade efter åldersgrupp
och skadeföljd.
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Kompletterande analys - Medicinska data

Den kompletterande analysen sker från basdatafilen
med länkning till de sk diagnos- och värddatafiler*
na. Denna analys inkluderar en beskrivning av ska-

dorna och värdkonsumtionen för enskilda individer
och för olika kategorier av trafikskadade. Med
utgångspunkt från skadefördelningen kan andelen
typskador, medelantalet skador av en viss typ per
person och skadeincidensen (andelen personer med
skador av en viss typ) samt liknande jämförelsetal
för skadeförekomsten beräknas (23). Skadefördel-
ningen på olika kroppsdelar för olika trafikant_
kategorier kan t ex användas för att identifiera
riskgrupper för skadeprevention (figur 6). I figuren
har arean för olika kroppsdelar gjorts proportio-
nell till procentandelen skador i respektive kroppsn
del. Det stora antalet nackskador hos biltrafikanter
framgår tydligt t ex.
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Fotgängare Cyklist Mopedist Motorcyklist Bilist

Figur 6

Skadefördelning för olika trafikantkategorier.

Värdkonsumtionen är ett mätt pä olycksföljden. Denna
kan enklast uttryckas som antalet värddagar pga
olyckan. Uppdelning har gjorts på barn (0-15 år),

vuxna (16-64 år) och äldre (65 är och äldre). Totala
värdtiden och medelvärdtiden för olika trafikantka-
tegorier i 1983 års material illustrerar detta
(Tabell 6-9).
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Tabell 6

Antalet skadade, totala vardtiden och medelvärdtiden
för trafikskadade personer av olika trafikantkatego-
rier som rapporterats från sjukhus i Göteborg 1983
(sluten och öppen värd).

__-__--__---.._-_-___------_------__--___-__-_--_-_-__--_

Trafikant- Antal Vårdtid Medelvärdtid
kategori % (dagar) % (dagar)

Fotgängare 266 14,2 1.947 31,9 7,3
Cyklister 654 34,8 1.285 21,1 2,0
Mopedister 123 6,6 310 5,1 2,5
Motorcyklister 159 8,5 869 14,2 7,7
I bil 614 32,7 1.628 26,7 2,7
I buss 19 1,1 11 0,2 0,6

I lastbil etc 9 0,5 6 0,1 0,7
I spårvagn 21 1,1 26 0,4 1,2
Övriga 11 0,6 18 0,3 1,6

Totalt 1 876 100,0 6 100 100,0 3,4

Tabell 7

Antalet skadade, totala vârdtiden och medelvärdtiden
för trafikskadade barn (0-15 år) av olika trafikant-

kategorier som rapporterats från sjukhus i Göteborg
1983 (sluten och öppen värd).

__u__- oc-...-___-n____u_-___-__-_-u-u__---u--o---___-u.--_____-.

Trafikant- Antal Vårdtid Medelvärdtid
kategori % (dagar) % (dagar)

Fotgängare 52 14,8 244 35,9 4,7
Cyklister 254 62,7 261 38,4 1,0
Mopedister 54 13,3 100 14,7 1,9
Motorcyklister 3 0,7 46 6,7 15,3

I bil 39 9,6 27 4,0 0,7
I buss 1 0,3 0 0,0 0,0

I lastbil etc 1 0,3 0 0,0 0,0

I spårvagn 1 0,3 2 0,3 2,0
övriga 0 0,0 0 0,0 -

Totalt 405 100,0 680 100,0 1,7
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Tabell 8

Antalet skadade, totala värdtiden och medelvärdtiden

för trafikskadade vuxna (16-64 år) av olika trafi»
kantkategorier som rapporterats frän sjukhus i
Göteborg 1983 (sluten och öppen värd).

.----nu.-_-_-_-_--m--nn__-nn_oc-_u____-ü-__-___-__m___-_w___-__.

Trafikant- Antal Värdtid Medelvärdtid
kategori % (dagar) % (dagar)

Fotgängare 154 11,5 663 18,1 4,5
Cyklister 379 28,4 511 14,0 1,3
Mopedister 64 4,8 178 4,9 2,8

Motorcyklister 156 11,8 823 22,5 7,6
I bil 537 40,3 1.440 39,3 2,7
I buss 11 0,8 11 0,3 2,0

I lastbil etc 8 0,6 6 0,2 0,8
I spårvagn 13 1,0 7 0,2 0,5

övriga 11 0,8 18 0,5 1,6

Totalt 1 333 100,0 3 657 100,0 3 0

Tabell 9

Antalet skadade, totala värdtiden och medelvärdtiden

för trafikskadade äldre (65 är och äldre) av olika
trafikantkategorier som rapporterats från sjukhus i
Göteborg 1983 (sluten och öppen värd).

____-_____-__ _-._--N-*v <.-_n__u.ñ___ln__u__ø_nu.-n_ø_-u_o.__-__---- _

Trafikantw Antal Värdtid Medelvärdtid

kategori % (dagar) % (dagar)

Fotgängare 60 43,5 1.040 59,0 16,8
Cyklister 21 15,2 513 29,1 24,4
Mopedister 5 3,6 32 1,8 6,4

Motorcyklister 0 0,0 0 0,0 -

I bil 38 27,5 161 9,1 4,2
I buss 7 5,1 0 0,0 0,0

I lastbil etc 0 0,0 0 0,0 9

I spårvagn 7 5,1 17 1,0 2,4
övriga 0 0,0 0 0,0 -

Totalt 138 100,0 1 736 100,0 12,6
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Samordnad analys av polis- och sjukhusdata

Ur den gemensamma datamängden för trafikskadade
personer, som bildats av TRAFO-registrets och de-
lar av Trafikskaderegistrets databaser, har som
illustration utdrag ur några tabeller redovisats
(Tabell 10-21). Antalet olycksfall (skadade perso-
ner) i tabellerna 10,14,18,l9 och 20 skiljer sig
något från antalet som redovisas i övriga tabeller
och figurer som gäller 1983 års trafikskadade. Detta
beror på att materialet efterhand har uppdaterats,
och att korrigering inte har skett i de olika re-

gistren.

En översikt av antalet trafikskadade under 1983 på
olika delar av vägnätet, uppdelat på korsningar
och sträckor på huvudnätet samt lokalnät och övrig
plats, framgår av tabell 10. Dessutom har olycks-
data för korsningar på huvudnätet med hög frekvens
av olycksfall listats (Tabell 11). Samma sak har
gjorts för sträckor i huvudnätet och för lokalnät
och övrig plats (Tabell 12,13). Eftersom de tre
senare tabellerna bara avser 1983 års material blir
antalet olycksfall på varje plats lågt, och inga
säkra slutsatser kan dragas om olycksrisker etc. För
detta krävs flera års material.

Skadeföljden, dvs antalet dödade, svårt skadade
och lindrigt skadade, på ovanstående platstyper
redovisas i tabellerna 14-17.

Tabell 10

Antalet olycksplatser och antalet trafikskadade som
rapporterats från polis och/eller sjukhus i Göteborg
1983 fördelade efter typ av plats och rapporterings-
källa.

_--*__-__-_0._nu..-_00-...o-u__ut_--_-_-_-_-_*mur*-ü_*u___-_--__

Typ av plats Antal Antal Rapporterings-
platser skadade källa

sj po ge
u-acn*__m__au- _-..u_-__u-__--_u-___u_-_u_-.__-____ _--__-__á_.

Korsningar 271 615 153 230 232
Sträckor 362 871 259 271 341
Lokalnät 0 övrigt 158 702 478 93 131

Totalt 791 2188 890 594 704
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Tabell ll

Ranglista (utdrag) över huvudnätskorsningar med traw
fikskadade som rapporterats frân polis och/eller
sjukhus i Göteborg 1983 fördelade efter rapporte_
ringskälla.

.u_____-__-__w----_-_------_-___--___-__..u_--______*_*

Plats Antal Rapporterings-
skadade källa

S] po ge
__---*_--_____--.u----__u-____--u-nu__u.-___--_c_-_-_m--_-w-v_--__

Gustaf Dalensg Hj Brantingsg 13 1 4 8
Hj Brantingspl Hj Brantingsg 9 1 l 7

Öasavägen Parkgatan 8 Ö 4 1

Totalt 201 40 77 84

Tabell 12

Ranglista (utdrag) över huvudnätssträckor med trafik-
skadade som rapporterats från polis och/eller sjuk*

hus i Göteborg 1983 fördelade efter rapporterings-
källa.

_-_---_--u-.u_an-___u--p-_u___-_--__-_____u____...n-_---_-_-____--_-

Plats Antal Rapporterings-
skadade källa

S] po ge
__-_-___-_____-_uw-__c--_-___s__-'-___-__----_--______-____

Okand 98 98 0 O

Bergsjövägen Grâbovägen 17 0 2 15
Gråbovägen kommungräns

Kongahällavägen Nya Björlandav 7 O 3 4
Sörredsvägen Nya Björlandav

Totalt 18] 101 32 48
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Tabell 13

Ranglista (utdrag) över lokalnät och övriga platser
med trafikskadade som rapporterats från polis
och/eller sjukhus i Göteborg 1983 fördelade efter

rapporteringskälla.

._____.-__-0--____-__-___-__--_.--_-___-____-_-__-_--_______

Plats Antal Rapporteringss
skadade källa

sj po ge
.-_______---_-_-_---_-__-_---_--..u-______ h_--____-_--_-__

Bergsjön 26 20 5 1
Tuve S 18 16 0 2

8agaregârden S 7 4 3 0

Totalt 329 252 33 44

Tabell 14

Antalet olycksplatser och antalet trafikskadade som
rapporterats från polis och/eller sjukhus i Göteborg
1983 fördelade efter typ av plats och skadeföljd.

_-_-.__ ___0-___-..__- ---__._ --_.-_--_-._--_-.._.__--..

Typ av plats Antal Antal Skadeföljd

platser skadade död sv li

Korsningar 271 615 6 152 457

Sträckor 362 871 5 235 631
Lokalnät 0 övrigt 158 702 3 191 508

Totalt 791 2188 14 578 1596

Tabell 15

Ranglista (utdrag) över huvudnätkorsningar med tra-
fikskadade som rapporterats från polis och/eller
sjukhus i Göteborg 1983 fördelade efter skadeföljd.

_-____-__u__-_--__-u-_-_--so_-.-___-__ -___--_-__-__--------.

Plats Antal Skadeföljd
skadade död sv li

Gustaf Dalensg Hj Brantingsg 13 0 4 9
Hj Brantingspl Hj Brantingsg 9 0 1 8

Vasavägen Parkgatan 5 0 0 5

Totalt 201 1 53 147
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Tabell 16

Ranglista (utdrag) över huvudnätsträckor med trafik-
skadade som rapporterats frän polis och/eller sjuk_
hus i Göteborg 1983 fördelade efter skadeföljd.

_-**--__ __-w-_- _n_ -o.--_u._-3_-ut....0-.-w- __o_-.v-_*__i__ __-__-___

Plats Antal Skadeföljd

\ skadade död sv li

Okänd 98 0 29 69
Bergsjövägen Gräbovägen 17 l 6 10
Gräbovägen kommungräns

Kongahällavägen Nya Björlandav 7 O 3 4
Sörredsvägen Nya Björlandav

Totalt 181 1 53 127

Tabell 17

Ranglista (utdrag) över lokalnät och övriga platser
med trafikskadade som rapporterats frän polis
och/eller sjukhus i Göteborg 1983 fördelade efter
skadeföljd.

_-----_-__w_m--m__am__w_____u__uh__na-_ø-_ __-_-________

Plats Antal Skadeföljd
skadade död sv li

Bergsjön 26 0 4 22
Tuve S 18 0 4 14

8agaregärden S 7 O 4 3

329 1 79 249

Antalet skadade som behandlats i sluten vård, anta-
let Varddagar, medelvärdtiden och medianvârdtiden
för olycksfall med olika typer av inblandade tra-
fikelement (fordonstyper resp. fotgängare) framgår
av tabell 18.

Motsvarande analys har skett för olika platstyper
(Tabell 19) och för olika olyckstyper (Tabell 20).

En redovisning av alla olycksfall på en viss plats,
s k tabbe-utskrifter, illustreras i tabell 21, som

gäller den mest olycksfallsdrabbade korsningen på
huvudnätet 1983. Liknande kan göras för sträckor pâ
huvudnätet och för områden med olyckor pä lokalnät
och övrig plats".
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Tabell 18

Antalet skadade, antalet värddagar, medelvärdtiden

och medianvärdtiden för trafikskadade slutet värda-
de, som rapporterats frän polis och/eller sjukhus i
Göteborg 1983 fördelade efter typ av trafikelement
(fordonstyp resp. fotgängare).

_-__-_-_____u_o_..___o____n_n___-__I___-___--_---__-__--__ _

Typ av Antal Antal Medel- Median-
trafik- skada- värd- värd* värd-
element de dagar tid tid

(dagar) (dagar)

1 Personbil 132 1111 8,4 2,0

2 Lastbil, tung 2 2 1,0 1,0
3 Lastbil, lätt 5 22 4,4 3,0
4 Buss 1 10 10,0 10,0

5 Motorcykel, tung 36 1050 29,2 4,5
6 Moped 29 289 10,0 3,0
7 Motorcykel, lätt 6 140 23,3 5,5

8 Cykel 171 1214 7,1 1,0
9 Fotgängare 98 1749 17,8 4,0

12 Spärvagn 3 17 5,7 3,0
42 Lb, tung m släp 2 5 2,5 2,5
69 Stillast fotg 1 6 6,0 6,0

Summa 486 5615 11,6 2,0

Tabell 19

Antalet skadade, antalet värddagar, medelvärdtiden

och medianvärdtiden för trafikskadade slutet värda-

de, som rapporterats frän polis och/eller sjukhus i
Göteborg 1983 fördelade efter typ av plats.

.-_ -_w_u_u-_.-n__._n.w-.._-_._u--___nu-__-_--_-__-_---______a_--____

Typ av Antal Antal Medel- Median-
plats skada- värd- värd- värd-

de dagar tid tid
(dagar) (dagar)

0 Ej angivet (enb sjhkända) 25 240 9,6 2,0

l Huvudnät, korsning 114 1299 11,4 2,0

2 Huvudnät, sträcka 133 2122 16,0 3,0

3 Hênät,str,korsn,1okg,3-v 27 221 8,2 2,0
4 H-nät,str,korsn,lokg,4wv 17 31 1,8 1,0

5 Lok.nät, korsn, 3-vägs 15 82 5,5 2,0

6 Lok.nät, korsn, 4vvägs 12 238 19,8 5,5

7 Lok.nät, sträcka, dubbelr 70 690 9,9 2,0

9 övrig plats 73 692 9,5 1,0

Summa 486 5615 11,6 2,0
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Tabell 20

Antalet skadade, antalet varddagar, medelvärdtiden
och medianvârdtiden för trafikskadade slutet vårda*
de, som rapporterats frân polis och/eller sjukhus i
Göteborg 1983 fördelade efter olyckstyp,

._--_-_ -___-øw-u---___v_______---__-_-_n-_u_--m-__n-__m-__n-_

Olycks- Antal Antal Medel- Median*
typ skada- Vârd- vård- värd-

de dagar tid tid
(dagar) (dagar)

0 Fotgängarolyckor 79 1708 21,6 7,0
l Cykel/mopedolyckor 71 890 12,5 3,0

2 Spârfordonsolyckor 2 4 2,0 2,0
Motorfordonsolyckor:

3 Singelolyckor 69 885 12,8 3,0
4 Omkörningsolyckor 1 1 1,0 1,0
5 Upphinnandeolyckor 12 53 4,4 2,5

6 Mötesolyckor 1 1 1,0 1,0
7 Avsvängningsolyckor 14 42 3,0 1,0
8 Korsandeolyckor 32 438 13,7 4,5
9 övriga olyckor 10 148 14,8 6,0

- Oklassificerade
(enbart sjukhuskända) 195 1445 7,4 2,0

Summa 486 5615 11,6 2,0

Tabell 21

Trafikskadade på den mest olycksfallsbelastade kors-
ningen pâ huvudnätet i Göteborg 1983 (utdrag ur
"tabbetabell").

1591 Gustaf Dalensgatan - Hj Brantingsgatan
Hisingsgatan - Hj Brantingsgatan

_-_--_-----------_--_ _.--__-_u_-_--__-n-_u__-______--_-"__

Nr Typ Dag Datum Kl Ljus Väg Kp Trafikel Skadade Omr
förh lag Typ:rikt personer

K A 3

01 K Lö 830212 13 D I 53 Lb 1:4-2 046
Pb :3-1 K 44 L 004

02 U Ti 830329 21 M T 03 Pb :4-2 046
Pb '4-2 M 22 L 013

13 K Fr 830318 22 M V 35 Pb :1 3 046
Pb :2-4 M 45 S 011
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Fördjupade analyser

Trafikskaderegistret erhåller även kopior av polis-
myndighetens trafikmålsanteckningar och minnesan-
teckningar, vilka tillsammans med statistikuppgif-

terna kan möjliggöra en bedömning av olycksorsak

och olycksförlopp samt skademekanismer. Dessa hand-
lingar förvaras tillsammans med trafikskadejourna-

len i ett arkiv, som är gemensamt för trafikplaneav-

delningen och Trafikskaderegistret. En retrospektiv
studie av nackbesvär efter trafikolyckor har ge-
nomförts (36), och en analys av mekanismen vid
whiplash -skador har påbörjats med hjälp av denna

dokumentation.

DISKUSSION

En redovisning av trafikolyckor bör omfatta en ana-
lys av olyckornas orsaker och konsekvenser. Det
är inte självklart hur en sådan analys skall gå
till. En primär förutsättning är dock att trafiko-
lyckorna rapporteras. Den officiella olycksstatisti-
ken är otillräcklig i detta avseende. Den ger en
för liten och dessutom snedvriden bild av verklig-
heten. De som ansvarar för trafiksäkerheten bör
eftersträva olycksfallsrapportering från såväl polis

som sjukhus om bilden skall bli fullständig och
lämpliga förslag om trafiksäkerhetsåtgärder för oli-
ka trafikantkategorier skall kunna utarbetas. Vid
prioriteringen av dessa åtgärder bör hänsyn tas till
kostnader för olika typer av trafikolyckor. Dessutom
bör hänsyn tas dels till de olika trafikantslagens

exponering i trafik, dels till risken att råka ut
för och att skadas i en viss olyckstyp.

Olycksorsaker

Olycksorsakerna är många och kan förefalla slumpmäs-
sigt betingade. Orsakerna framgår inte heller
tillräckligt klart i den officiella statistiken. Den
som själv varit med om en trafikolycka har i regel
en bestämd uppfattning om olycksorsaken även om den
kan vara felaktig. Bäst förutsättningar att erhålla
information om olyckan från den skadade torde den
vårdansvarige ha. Den personliga kontakten med den
skadade i samband med behandlingen gör sådan infor-

mation lättillgänglig enligt vår erfarenhet.
Sjukvårdens begränsade resurser försvårar dock ett
sådant engagemang där olycksorsakerna kan penetreras.

Skadeföljd

Konsekvenserna av olyckorna kan mätas på flera sätt.
Hittills har antalet dödade, svårt skadade och lind-
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rigt skadade angivits som skadeföljd. Det kan före_
falla enkelt att avgöra om en person avlidit till
följd av en trafikolycka eller ej, men så är ej
alltid fallet. Dessutom har i olika länder och under
olika tidsperioder olika tidsgränser använts för att
räkna dödsfall i trafiken. Tidigare gällde i Sverige

att den skadade skulle ha avlidit inom 30 dagar för
att en olycka skulle anses ha dödlig utgång. Från
och med 1985 gäller gränsen 10 dagar. Detta gör det

svårt att jämföra olycksstatistik från andra länder
och perioder.

Skillnaden mellan svår och lindrig personskada är
ännu vanskligare att ange. Trafikolycksstatistiko
kommitten (TRASK) föreslog därför 1975 att uppdel-
ningen på svår och lindrig skada skulle utgå (l).
Ur praktisk synvinkel kan dock gränsen dras vid
inläggning på sjukhus, vilket kan anses motsvara

en svår skada medan övriga skador kan anses lind-
riga. Denna indelning har vi använt som första
approximation av skadeföljden. Vi har även infört

begreppet behandlingskrävande skada i Vår jämförelse
mellan polis_ och sjukhusrapporterade trafikolycks_
fall (17). Inte heller denna skadegrad är entydig.

Det finns ett antal personer, som inte söker vård
efter trafikolyckor, trots att skadorna kan vara
påtagliga och tom ge långvariga besvär, liksom det
finns personer som uppsöker vårdinrättningar efter
en trafikolycka trots att de inte har några skador
att tala om. Ytterligare studier behövs för att
fastställa skadeföljden för olika trafikantw och
ålderskategorier.

Olyckskostnader och jämförelsetal

Ett absolut mått på skadeföljden uttryckt som kost-
nader är så gott som omöjligt att ange, ens för
ett enskilt fall. Vägverket har dock beräknat kost-

naderna för polisrapporterade vägtrafikolycksfall
vid prioritering av trafiksäkerhetsåtgärder (9).
Dessa kostnader är korrigerade för den officiella

statistikens bristfälliga representativitet.
Kostnader för olika skadeföljder, t ex dödsfall,
enligt dessa beräkningar bör betraktas endast som
jämförelsetal för olika trafikantkategorier och
olyckstyper. Även om den faktiska kostnaden för
enskilda olycksfall eller mängder av liknande
olycksfall ej kan anges tjänar de angivna kostnads-
talen ett väsentligt syfte. Det är inte abso-
lutvärdet utan relativvärdet av olika trafikantslags
olyckskostnader som härvid bör jämföras. Det gäller
i praktiken för väghållare och andra trafiksäkerhet-
sansvariga att fördela en given budget på olika traw

fikantkategoriers säkerhet. Fördelningen av budgeten
bör ske i proportion till dessa jämförelsetal.
Totala budgetramen för trafikskadeprevention är
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emellertid svårare att ange eftersom förlust av liv
och livskvalite är svårt att skatta i pengar. Det är
sålunda osäkert hur väl dessa kostnadstal represen-
terar den faktiska olycksföljden särskilt om hänsyn
skall tas till för tidig död och invaliditet. Härför
krävs ytterligare studier, vid vilka rimligheten hos
dessa jämförelsetal för kostnaderna bör värderas.

Olycks- och skaderisk

Beskrivningen av trafiksäkerheten i ett geografiskt
område omfattar en redovisning dels av risken att
råka ut för en trafikolycka, dels av risken att ska-
das i olyckan. Skaderisken innefattar å ena sidan
graden av livshot, dvs risken att den skadade skall
avlida till följd av olyckan, och å andra sidan ris-
ken för bestående men för överlevande.

Risken att råka ut för en trafikolycka - olycksris-
ken - är relaterad bl a till exponeringen. Olika

trafikantkategoriers exponering har inte analyse-
rats i denna rapport. Exponeringen kan uttryckas
som trafikarbete och kan erhållas genom tra-
fikräkningar och väglängdsmätningar. Trafikplane-
avdelningen har förutom trafikolyckssystemet TRAFO
även ett datorbaserat system för redovisning av tra-

fikflödesmätningar (TRADA) (30). Analys av olycks-
risker kommer att göras i senare studier på grund-
val av sådana mätningar.

Risken att dödas eller skadas i en trafikolycka -
skaderisken _ är beroende av ett flertal faktorer,
vilka delvis har analyserats i denna rapport.
Skadeföljden, dvs hur svåra skadorna blir och vad
de medför i form av sjukvård, har analyserats re-
lativt ingående i hittills genomförda undersökning-
ar. Skadegraden har angivits enligt internationellt
vedertagna klassifikationssystem (AIS (19), CIS (20)
och ISS (21)), och relateras i första hand till
antalet vårddagar. Vid beräkningen av en trafikolyc-
kas konsekvenser bör dock hänsyn även tas till för

tidig död och invaliditet, men för detta krävs flera
års uppföljningstid. Den skadades ålder är av
särskild betydelse i detta sammanhang. En speciell
skadevärderingsskala (PODS = Probability Of Death
Score) har utarbetats av Somers (31). Enligt denna
kan risken för dödlig skadeföljd anges med utgångs-
punkt från skadornas AIS-värden och den skadades
ålder. Denna skala kommer att tillämpas i kommande
analyser av Trafikskaderegistrets material.

Risken att skadorna vid en trafikolycka skall ge
bestående besvär - invaliditetsrisken - är, föru-

tom av skadan som sådan, även beroende av behand*
lingsmöjligheterna och det medicinska kunnandet
hos dem, som ansvarar för den skadades vård.
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Möjligheterna att framgångsrikt behandla olika typer
av skador förbättras kontinuerligt. Sålunda har ris-
ken för bestående men vid vissa typer av skelettska_
dor minskat påtagligt genom modern frakturkirurgi.

Biomekanisk analys

Informationen i Trafikskaderegistrets och trafik*
planeavdelningens källmaterial har visat sig
användbar när det gäller analys av skademekanismer
na i vissa trafikolyckor. Systemets uppbyggnad
möjliggör selektion av olika typer av trafikolycw
kor. Genom ett matchningsförfarande kan en primär
analys genomföras av skadeföljden vid dessa olyckor,

och betydelsen av olika primära olycksparametrar kan
värderas såsom till exempel kollisionstypen.

Ytterligare information om olycksförloppet kan
erhållas från polismyndighetens utredningshandlinge
ar och från intervjuer medde skadade. Härav framgår
till exempel fordonets identitet, kollisionspunkw
ter, skyddsutrustning etc. På så sätt kan fördjupade
retrospektiva analyser göras av olika typer av

olycksfall. Som exempel härpå kan nämnas studien av
cykelhjälmars skyddseffekt (26) och studien av hals-
ryggskador hos biltrafikanter (36).

Prospektiva analyser i form av haverikommissionse
studier" har prövats i begränsad omfattning, dels den
inledande studien av fotgängar-bilkollisioner (ll),

dels pilotstudien av samma olyckstyp, som genomförts

tillsammans med institutionen för trafiksäkerhet vid

Chalmers tekniska högskola. Den tidigare nämnda
undersökningen av halsryggskador hos biltrafikanter
fortsätter, och en pilotstudie av whiplashskador har

påbörjats i samarbete med bilindustrin. Värdefull
information om olycksförloppet har erhållits i de
flesta fall hittills, och erfarenheterna tyder på
att detta är en fruktbar väg om man skall analysera
skademekanismer och värdera effekten av olika skydds-
system, även om den är kostsam och tidskrävande.

Utveckling

TRAFOwsystemet, som hittills använts för beskriv-
ning av olyckorna, bör kunna utvecklas för att
möjliggöra en mer ingående analys av skademekanismer-
na vid enskilda trafikolyckor. Trafikolyckor som
inträffat t ex i en viss korsning under en viss
tidsperiod kan åskådliggöras med hjälp av ett kollie
sionsdiagram. Viktiga olycksvariabler såsom kolliw
sionshastighet, kollisionsriktning, träffpunkt, for-
donsvikt, deformationsgrad etc, saknas dock. Vid en
kollision mellan två fordon A och B med korsande

färdriktning framgår t ex inte i det nuvarande TRAFO-
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systemet var på respektive fordon den primära kolli-
sionspunkten var lokaliserad. Det är emellertid av
stor betydelse att veta om det t ex var fronten hos
fordon A som träffade sidan av B eller om det var
frågan om en annan kollisionstyp. Uppgifter om detta
och liknande uppgifter om kollisionsförloppet finns
i regel beskrivna i polisens trafikmåls- eller min-
nesanteckningar och kompletterande uppgifter kan
erhållas genom intervjuer av de skadade eller genom
särskild undersökning av en haverikommission .

Den gemensamma databasen kan på så sätt, enligt

vår erfarenhet, byggas ut till ett referenssystem,
såväl för rutinmässiga översiktliga analyser för
statistiska ändamål, som för för fördjupade analy-

ser vid särskilda typer av trafikolyckor. Det är
önskvärt att även inkludera trafikolyckor som inte
lett till svåra personskador, eftersom en del av

dessa skador kan ha blivit lindrigare tack vare
gynnsamma omständigheter, som borde eftersträvas i
framtida skadereducerande säkerhetssystem. TRAFO_
databasen innehåller även uppgifter om olyckor utan
personskador. Dessa bör ingå i en sådan analys.
Dessutom bör uppgifter från försäkringsbolagen
inkluderas. Olycksfall utan personskador eller med
lindriga skador har lika stor betydelse som olycks-
fall med svårare skador vid en jämförande under*
sökning av skademekanismer vid trafikolyckor med i
övrigt likartade omständigheter. Olycksstudier i
Folksams material har visat detta (35).

Fortsättningen

Den sjukhusbaserade trafikskaderegistreringen i
Göteborg fortsätter. Rapporteringen av trafikolycksw
fall från sjukhusen utgör ett nödvändigt komplement
till den officiella statistiken, och den behövs för
att inte trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
skall bli eftersatt. Trafikskaderegistrets och tra-
fikplaneavdelningens data behöver även analyseras om
de skall kunna utgöra grunden för prioriteringar av

trafiksäkerhetsinvesteringar i kommunen. Olycks- och
skadedata finns registrerade för närmare 10.000 tra-

fikolyckor från 1983-1987. Från och med vintern 1986-
87 inkluderas även fotgängare som skadats i fall-
olyckor på Hisingen utan att något fordon varit
inblandat (TFBeprojekt; CTH, Gatukontoret och VTI).
Information om sådana sk färdolycksfall har stort
intresse när hela transportkedjan mellan start* och
slutpunkt skall analyseras (34). Registreringssys-
temet bör också kunna tjäna som modell för andra
kommuner.
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SLUTSATSER

Den sjukhusbaserade trafikskaderegistreringen i
Göteborg är etablerad, och ansvaret för densamma
ävilar Trafikskaderegistret vid östra sjukhuset.
Uppgifter om trafikskadade rapporteras rutinmässigt
frän sjukhusens akutmottagningar via Trafikskade-
registret till trafikplaneavdelningen vid stadsbygg*
nadskontoret i Göteborg.

Ett datorbaserat system har utvecklats för samord-
nad bearbetning av olycks_ och skadedata från po_
lis och sjukhus. Systemet bygger på ett redan be-
fintligt program (TRAFO), som används för registren
ring, redovisning och analys av trafikolycksdata

som rapporteras frän polis. Till informationen i
denna databas kan nu fogas detaljerade uppgifter
om skador och värdkonsumtion i enskilda olycksfall

ur Trafikskaderegistrets databas.

TRAFOmprogrammet bör vidareutvecklas. Olycksförloppet
bör beskrivas på ett sådant sätt att en fördjupad
analys kan göras av skademekanismerna vid olika ty-
per av trafikolyckor. Även platsbegreppet i TRAFO-
systemet bör förbättras så att olycksplatser på
bil*, cykel* ochkollektivtrafiknätet kan preciceras
nogrannare. Denna vidareutveckling bör ske paral-

lellt och med hänsyn till utvecklingen av Trafikska*
deregistrets analysprogram.

Trafikskaderegistret har till stor del utvecklats
med ideella insatser. Dessa är fortfarande nödvändi_
ga men räcker inte i längden. Registrets basverksam-

het är visserligen tryggad via östra sjukhusets
ordinarie budget. Den rutinmässiga rapporteringen av
trafikolycksfallen till väghållaren är därmed garan_
terad. Men det saknas fortfarande fasta resurser för
en kontinuerlig analys av den information som insam-
las och för en effektivare medicinsk uppföljning av
trafikskadade. Det är Vår förhoppning att vi kan
förmä beslutsfattare och myndigheter även utanför
forskningsrådet att bevilja fortsatt stöd till en
sådan verksamhet.
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TILLKÄNNAGIVANDEN

Denna artikel är ett utdrag ur en rapport under
framställning, som kommer att redovisa hur systemet
för analys och uppföljning av trafikolyckor och tra-
fikskadade i Göteborg är uppbyggt. Projektmedel för

utvecklingen av detta system har erhållits från:

Göteborgs sjukvårdsförvaltnings anslag för hälso-
och friskvård.

Transportforskningsdelegationen (TFD) (kontrakt
127/83-52).

Transportforskningsberedningen (TFB) (kontrakt 75/84-
52).

Medel för projektets förstadier har erhållits från:

Trafiksäkerhetsverket via institutionen för trafiksä-

kerhet, CTH.

Riksförbundet för trafik- och polioskadade.

Svenska läkaresällskapet.

Försäkringsbolaget Skandia AB.

Stadsbyggnadskontorets trafikplaneavdelning, Göteborg.

Medel för den löpande verksamheten har erhållits av

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Göteborgs kom-
mun.

Material för projektets genomförande har tillhan-
dahållits av polismyndigheten i _Göteborgs polis-
distrikt, allmänna utredningssektionen och trafik-
sektionen.

Personalen vid akutmottagningarna och vid journalar-
kiven samt avdelningssekreterarna på Sahlgrenska
sjukhuset och östra sjukhusets centralklinik och
barnklinik har genom sitt arbete för Trafikskadere-
gistret bidragit till att detta projekt har varit
möjligt att genomföra.
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SAMMANFATTNING

Haisryggsskador pga biioiyckor ieder i många faii tiii bestående

nackbesvär och de utgör ett stort medicinskt probiem både vad

gäiier diagnostik och behandiing. Avsikten med denna undersökning

var att studera förekomsten av sådana besvär efter biioiyckor i

Göteborg 1983 och att beskriva besvärens iokaiisation, karaktär,

intensitet och varaktighet för oiika koiiisionstyper. Dessutom

avsåg vi att jämföra besvären efter biioivckor med arbetsreiateraw

de nackskuiderbesvär hos sömmerskor.

I studien, som var retrospektiv, ingick 14? individer av viika 106

genomgick en intervjuundersökning och 26 genomgick en medicinsk

efterundersökning 2w4 år efter oiyckan. Resuitaten visar att

besvären vid akutbesöket var iokaiiserade tiii enbart nacken i

övervägande andeien faii (ca 80%), men att minst 9% av de skadade

hade utstråiande besvär tiii armarna.

Jämfört med arbetsreiaterade besvär var nackbesvären i denna

studie mer uttaiade och hade en något annoriunda karaktär med bi a

smärtutstråining tiii armarna. Koiiision bakifrån var förenat med

ungefär 2,5 ggr så hög risk för utveckiing av nackbesvär jämfört

med andra koiiisionstvper och medförde oftare aiivariiga symptom i

form av smärtor eiier obehag med utstråining tiii armarna.

Av de skadade hade minst 30% kvarstående besvär efter 3 är, minst

15% biev sjukskrivna i över ett år, och av dessa erhöii häiften

sjukbidrag eiier sjukpension. Kvarstod besvären efter en månad

bestod de hos 80% även efter 3 år. Aider och kön hade ingen

avgörande betydeise och besvärens duration var iika för oiika

koiiisionsriktningar. Utstråiande besvär tiii armarna vid akutbe*

söket får anses vara ett prognostiskt ogynnsamt tecken. Risken att

besvären i sådana faii skaii bestå är mycket hög.
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Behendiingsmässigt har vi för närvarande inte mycket att erbjuda

patienter med nackbesvär efter trafikoiyckor men det är viktigt

att de ges tiiifäiie tiii en noggrann medicinsk uppföijning, där

även skademekanismerna kan anaiyseras. Resuitatet från denna

retrospektiva undersökning iigger också tiii grund för en pågående

prospektiv studie av haisryggsskedor vid bakifránkoiiisioner med

ett sådant syfte.
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BAKGRUND

Halsryggskador ("nackskador") som uppkommer vid
trafikolyckor är sällan livshotande, men de ger i
många fall bestående besvär. Halsryggen kan skadas i
alla typer av trafikolyckor, men i de flesta fall har
den skadade suttit i en personbil, som blivit påkörd
bakifrån. Pga huvudets masströghet medför detta en
pisksnärtsliknande (whiplash-) rörelse av huvudet
relativt bålen med en initial bakåtböjning följd av en
framåtböjning. Denna skadetyp definierades av Crowe
redan 1928 (1), och de flesta moderna personbilar
torde vara utrustade med skydd för att minska risken
för whiplashskador. Ändå är dessa halsryggskador
vanliga, och de utgör ett stort försäkringsmedicinskt
problem, som orsakar kostnader av storleksordningen
100 miljoner kronor årligen, enbart för försäkrings-
bolagen i Sverige (2).

Besvären till följd av en whiplashskada kan vara olika
från fall till fall, och ett flertal symptom har
beskrivits i samband härmed (2). Den varierande
symptombilden och det faktum att den skadade ofta inte
söker vård förrän efter något dygn kan vara några
förklaringar till att besvären hos dessa patienter
många gånger blir underskattade. Alltför ofta tycks
dessa olycksdrabbade få otillräcklig vård, ibland
ingen Vård alls (3).

SYFTEN

Avsikten med denna undersökning var att

- studera förekomsten av nackbesvär efter bilolyckor i
storstadstrafik;

- beskriva nackbesvären med avseende på lokalisation,
karaktär, intensitet och varaktighet;

- undersöka huruvida kollisionsriktningen har någon
betydelse för ovanstående skadekarakteristika och

- jämföra besvärens typ och svårighetsgrad med arbets-
relaterade nack-skulderbesvär hos sömmerskor.
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Studien var också tänkt att ligga till grund för en
prospektiv undersökning av halsryggskador vid motor-
fordonsolyckor och för en värdering av olika behand-
lingsmetoders effekt vid denna skadetyp.

PATIENTER, MATERIAL OCH METODER

Sedan 1979 bedrivs en sjukhusbaserad trafikskadere-
gistrering i Göteborg. Registreringen sker i samarbete
med trafikplaneavdelningen vid kommunens stadsbygg-
nadskontor. Det primära syftet är att förbättra
beslutsunderlaget för trafiksäkerhetsinvesteringar i
kommunen. Andra syften är att förbättra vården för
trafikskadade och att erhålla underlag för analys av
skademekanismer vid vissa olyckstyper.

Föreliggande studie av nackbesvär efter bilolyckor är
retrospektiv. Uppgifterna har sammanställts dels med
hjälp av sjukhusens och polismyndighetens dokumenta-
tion av olycksfallen, dels med hjälp av trafikplane-
avdelningens material, dels genom en intervjuundersök-
ning med de skadade ca 3 år efter olyckan och dels på
grundval av en medicinsk efterundersökning av några av
dem, som i intervjun angav bestående nackbesvär.

Som underlag för den primära analysen har använts
Trafikskaderegistrets dokumentation av de olycksfall
som registrerades vid akutmottagningarna på Sahlgrens-
ka sjukhuset och på Östra sjukhusets centralklinik.och
barnkirurgiska klinik under 1983. Denna dokumentation
utgörs dels av uppgifter, som ifylls i den s k trafik-
skadejournalen av akutmottagningens personal, dels av
uppgifter, som framgår av den ordinarie patientjourna-
len vid akutbesöket och eventuella återbesök. Dessutom
har polismyndighetens dokumentation använts, dels i
form av "statistikuppgifter", dels i form av trafik-
måls- eller minnesanteckningar för trafikolyckorna.

Med ledning av polisens dokumentation och intervju-
undersökningen skattades kollisionriktningen för de
skadade som genomgick den medicinska efterundersök-
ningen. Vid bakifrånkollisioner skattades även kolli-
sionsvåldets storlek. I gruppen bakifrånkollisioner
har även medtagits olyckor vid vilkabilen, efter att
ha blivit påkörd bakifrån, ävenkört in i framförva-
rande fordon.

Intervjuundersökningen genomfördes som en enkätunder-
sökning med ett utsänt frågeformulär. De som ej
besvarade enkäten kontaktades för telefonintervju.

För dem som genomgick den medicinska efterundersök-
ningen skattades besvärsgraden med hjälp av ett index.
Såväl den medicinska undersökningstekniken som index-
graderingen har tidigare tillämpats i samband med en
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undersökning i Borås av
sömmerskor med arbetsre-
laterade nack-skulderbe-
svär (4). Besvärsindex
beräknades på grundval av
fyra skadekarakteristika,
som framgår av tabell 1:

- Subjektiv smärtintensi-
tet;

- Antalet patologiska
fynd vid den medicinska
undersökningen;

- Funktionshinder i

arbetet och under

fritid och

- Behandlingsinsatser.

Diagnoskriterierna, som
har modifierats efter
Waris och medarbetare
(5), framgår av tabell 2.
Indelningen gjordes i tre
huvudgrupper:

- Spänningstillstånd i
nacken eller "Tension
Neck Syndrom" (TNS);

- Halsryggsbesvär eller
"Cervicalt Syndrom" och

- Nervrotspåverkan eller
"Cervical Rhizopati".

Observera att en individ

kan tillhöra mer än en

diagnosgrupp.

VTIMEDDELANDESél

IABELL 1.
BESVARSINDEX, BORÅSMDDELLEN (4).

  

Parameter Max. poäng

1. Subjektivt upplevd :mertintensitet

- enkät 3

- efterundersokning 9

Summa: 12 12

2. Antal fynd vid klinisk under-
sökning; 1 poäng / fynd. 12 12

3. Funktionshinder under;

- arbete i 6

- fritid 3

Sanna: 9 9

4. Behandlingsinsatser A A

Iotalsumma: Max: 37

TABELL 2.
DIAGNOSKRIIERIER, HDDIFIERAT EFTER WARIS OCH
MEDARBEIARE (5).

 

1. Spänningstillstánd i nacken eller skuldran
'Iension Neck Syndrom' (INS).

1.

2.

3.

. Punkt 1 * rörelseinskränkning

Mer än ett av:
- värk i nacke eller skuldra

- trötthet el.svaghet i nacke el.skuldra
- stelhet i nacke eller skuldra
- huvudvärk

Punkt 1. + nuskelömhet.

Punkt 1 + :uskelspänning.

. Halsryggsbesvär "Cervikalt Syndrom".

1. Mer än två av:
- värk i nacke eller skuldra

- stelhet i nacke eller skuldra

- radierande smärta i arm

- parescesier i arm

- domningar i arm

i nacke

eller skuldra

. Punkt 1 + rörelsesmärta i. nacke eller
skuldra

. Nervrotspáverkan "Cervikal Rhizopati'.

1. Mer än ett av:
- värk i nacke eller skuldra

- stelhet i nacke eller skuldra

- domningar i arm

. Punkt 1 + rhizopatismärta.

3. Punkt 1 + rörelsesmärta i nacke eller
neuroløgiskt bortfall
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Enligt trafikplaneavdelningen rapporterade polisen
4274 trafikolyckor i Göteborg under 1983. I 3630 av
dessa var minst en personbil inblandad. Av de 4274
polisrapporterade trafikolyckorna var 2749 sk motor-
fordonsolyckor, dvs ingen fotgängare, cykel, moped
eller spårfordon var inblandad. Av de 2749 motorfor-
donsolyckorna var 509 (18,5%) sk upphinnandeolyckor,
dvs ett fordon hade blivit påkört bakifrån av ett
annat (w Nilsson pers meddel).

Under 1983 registrerades sammanlagt 1876 trafikskadade
av alla kategorier vid akutmottagningarna i Göteborg.
Av dessa hade 614 skadats i personbilsolyckor. Av de
614 hade 154 nackbesvär, samtliga förare eller passa-
gerare i personbil. Av de 154 angav 29 (19%) att de
haft nackbesvär före den aktuella olyckan.

Av de 154 exluderades sju från undersökningen. Fyra
pga tidigare svåra nackbesvär och tre pga multipla
skador, vilket omöjliggjorde utvärdering. Av de
sistnämnda skadades två i singelolyckor och en i en
frontalkollision. De återstående 147 ingick i inter-
vjuundersökningen. Total svarsfrekvens var 106 (72%)
och av svaren utgjordes 78 st av enkätsvar och 28 av
telefonsvar. Av de intervjuade erbjöds 52 och genom-
gick 27 en medicinsk efterundersökning 2-4 år efter
olyckan. De olika _delmängderna som refereras till
framgår av nedanstående sammanställning.

4274 Antalet polisrapporterade trafikolyckor i
Göteborg 1983.

3630 Antalet polisrapporterade trafikolyckor i
Göteborg 1983 med personbil inblandad.

2749 Andelen polisrapporterade motorfordonsolyckor
av ovanstående.

509 Andelen sk upphinnandeolyckor av ovanstående.
motorfordonsolyckor.

1876 Antalet trafikskadade som registrerats vid
akutmottagningarna under 1983.

614 Andelen av ovanstående som skadats 1 person-
bilsolyckor.

154 Andelen av ovanstående som registrerats med
nackbesvär.

147 Andelen av ovanstående som erhållit enkät vid
uppföljning 2-4 år efter olyckan.

106 Andelen av ovanstående som besvarat enkäten.

52 Andelen av ovanstående som erbjudits en medi-
cinsk efterkontroll.

27 Andelen av ovanstående som genomgått en medi-
cinsk efterkontroll.
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RESULTAT

Av de 147 som ingick (erhöll enkät) i intervjuunder-
sökningen var 60 (41%) män och 87 (59%) kvinnor.
Ålders- och könsfördelningen framgår av figur 1.

Medelåldern var 38 år för

   

 

 

     

 

 

  

såväl män som kvinnor, ^ L umaMmü
och andelen kvinnor var m._ 5 E::]d
procentuellt lika stor i a
primärmaterialet som i 40" i ggg 9
gruppen med besvärsdura- '
tion över 3 år (fig 2). w ' 3
Endast två varunder 16
år (14 resp 15 år). 20'_
Platsen i fordonet fram- w.-
går av tabell 3.

o .4...

Av de 147 hade 103 (70%) 40 30 40 i m m-
sökt sjukvård inom ett mami_ ^ ER

dygn och 143 (97%) inom
tre dygn efter olyckan. I ' 1%l
90 (62%) av fallen var
nackskadan den enda
skadan, och diagnosen
utgjordes av "Distorsio ANML
Colli , dvs översträck- E:] 5
ning av halsryggen i 81 20" Mwähün
(90%) av dessa fall. I 33 ' i
fall (22%) fanns ytterli- w«p '
gare en skada, och i
övriga 24 fall (16%) ° ' \
fanns tre eller flera 4° 3° 4° 5° 5° "r
skador . ?IGUR 2. ÅLDER (år)

ÅLDERS OCH KÖNSFÖRDEINING FÖR.. 52 INIERVJUADE

I 40 (70%) av fallen med §g§§äüåâ§å§âg§f$nmml%amn
flera skador var hals-
ryggsskadan huvudorsak
till sjukskrivning. En av
de skadade i denna grupp
hade densfraktur (brott

° mm 3.
pa andra halSkOtan) ?Ch' KWüMMmmCBUW mun mHM$mmmz
en annan hade tvar- m msunoa v10 3110me I samman 1983.

snittslesion (avbrott) av

ryggmargen. Ovriga hade MRBS Mh

  

diagnosen "Distorsio hg ?aug
Colli". I övriga 17 fall nu nå måsmm
(30%) av de 57 med flera J 50 6 a w
diagnoser var en annan 2 52 M 11 37

skada än halsryggsskadan ämm m2 m 15 M7
huvudorsak till sjuk-
skrivningen.

VTIMEDDELANDE561



118

Det största bortfallet noterades för gruppen 20-29 år
(fig 3). Av de 106 som intervjuades hade 73 (69%) kvar
sina nackbesvär efter första månaden, 57 (54%) efter 3
månader, 53 (50%) efter ett år och 52 (49%) efter tre
0

ar.

Antalet av de intervjuade
med kvarstående besvär
vid olika tider efter
olyckan och för olika
kollisionsriktningar
framgår av tabell 4.

Av de 106 intervjuade
angav 21 (19%) förekomst
av tidigare nackbesvär. I
fem fall av dessa 21 gick
nackbesvären orsakade av
olyckan över inom tre år.
Av de 52 med kvarstående
besvär efter tre år hade
sålunda 16 (30%) haft
nackbesvär av varierande
grad någon gång före
olyckan (tabell 5).

Av de 106 som intervjua-
des blev 61 (58%) sjuk-
skrivna, och efter ett år
var fortfarande 17 (16%)
sjukskrivna för nackbe-
svär. Antalet av de
intervjuade, som sjuk-
skrevs och sjukskriv-
ningsdurationen för olika
kollisionsriktningar
framgår av tabell 6.

:ABELL s. .
WE?! mv namn: ?URI-:KONST AV m-
ar:va ocn azsuams :mmm mm 3 An 805
106 mammas mmws mmmmmr
mac 1983.

  

XVARSTÅENDE BESVÃR

EFTER 3 ÅR:

TIDIGARE .
assvxa: Ja Ne: Sum

Ja 16 5 21

Nej 36 59 85 '

Summa 52 55 106
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ANTAL E 6

20 Eiiigi (2  

 

-20 30 40 50 50 70-
ALoemar)FICUR 3. __

BORTFALLE'IS ÅLDERS OCH KÖNSFÖRDEINING ma
PRIMÄRMAIERIALEI :W 147 XACKSKADADE Bums:-
mm I GÖTEBORG 1983.

TABELL å.
ANTAL MED KVARSIÅENDE BESVÄR AV 106 INTER-
VJUADE NACKSKADADE BILIRAFIKANTER, VID OLIKA
IIDER EFTER BILOLYCKOR I GÖTEBORG 1983. IN-
DELADE EFTER KOLLISIONSRIKINING.

 

TID KOLLISIONSRIKINING:

EFTER Bak- Fram- Från - .
O LYCKAN ifrån ifrån sidan Övrigt sm

0 57 27 7 15 106

1 mån. 39 16 6 12 73

3 mån. 32 13 4 10 59

1 år 31 11 2 9 53

3 år 30 11 2 9 52
(532) (Gli) (291) (602) (592)

 

DEFINIIION:

Kollisionsriktning;

Bakifrån: kl 05 - 07.

Framifrån: kl 11 - 13.

TABELL 6. H
swxsmxvmxcswmnox ?03 106 mamma
mcxsmms BILMIm-rm I GÖTEBORG 1983 MED
AVSEENDE PÅ Komxsxonsaixmnc.

 

SJUK- KOLLISIONSRIKTNING:

§13? §3; Övrigt Sunma
0 57 27 7 15 106

>O 31 17 2 11 61

?1 v. 25 11 0 8 53

)1 mån. 16 h 0 5 25

>1 år 12 2 0 3 17

(211) (7: (01) (201) (16:)
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Av olyckorna inträffade merparten inom hastighetsbe-
gränsat område, 50-70 km/tim. Kollisionshastigheten
kunde ej skattas annat än i undantagsfall. Av de 147
personerna i primärmaterialet angav 13 (9%) utstrå-
lande symptom i axlar eller armar, t ex i form av
smärta eller domningar. Av dessa hade 10 blivit
påkörda bakifrån. Av dem som hade blivit påkörda
bakifrån hade ingen andra skador än nackskador.

En ungefärlig uppfattning
av kollisionsvåldets
riktning erhölls för de IMELL
27 som genomgick medl- musmmmmmn;am mummmnmpmz7
cinsk efterundersökning åyâäääåägägäfååmägåâ Nm.
(tabell 7). I 17 fall
(63%) av de 27 hade den

. . KOLLISIONSRIKINING:
skadade suttit 1 fordon,

Bak- Fram-

 

som hade blivit påkört man Män °MM *mm
bakifrån och i sju (26%) Mal 17 7 3 27
av fallen framifrån. Av
de 17 bakifrånpåkörda KOLLISIONSVÅLD:
hade nio blivit påkörda

. . Lit t Med 1 St ' Summa
med stort kolliSionsvåld. 8 e °

 

Bakifrån- 6 9 17

 

 

 

 

  

  

  

 

påkörda 2

Majoriteten av de 27 som
genomgick den medicinska
efterundersökningen hade nämnmm
ett besvärsindex, som êääaüüäy

översteg_ 22 (figur __4 - I äååååiäfåååaååifädåêéaåigiöåikêåå°âiacsen
Ingen skillnad i besvars- Storczkan oftast: ej köras från platsen.
index kunde ses för olika
kollisionsriktningar för
dessa. Ej heller sågs
någon skillnad i diagnos-
typerna för olika hals-
ryggsskador enligt in- ^ %
delningen i tabell 2 för w'
olika kollisionsrikt- ' TRAF'KSKADADE
ningar. Av de tolv som m'
vid efterundersökningen ' '_-
hade utstrålande besvär w: _-
till armarna hade nio oj [_F__ aüuü_
blivit påkörda bakifrån. 0 a 7 W *722 N _39mmx

i
Ålders- och könsfördel- m- L__
ningen för de 27 efterun- . __:-
dersökta med olika m-
diagnoskarakteristika < _- SÖMMERSKOR
framgår av figur 5. Av de 30* "-
efterundersökta var 15 mümü
(56%) kvinnor. De skadade
som tillhörde diagnos-

vv ' ?IGUR 4.grupperna CerVicalt Bänmmmx(mumruüLU mananm-
Syndrom" och "CerVical mmmMMsnmgmmuaanmmnmmznm

IQY1' "1 11 (1 11-- TRAFIKOLYCKOR I çorzaoac 1983, azsvrxrrvn FOR
lZOPatl a 8 Ogre %UmamnAsmmmmamnamnRIwu&

0 O

medelalder (44 ar) swmm<ü-
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ANTAL TOTALT
jämfört med dem som m_
tillhörde gruppen "Ten-
sion Neck Syndrom" (35
år). Medelåldern var ,_
också högre (46 år) i
gruppen med besvärsindex
lika med eller större än
30. Sju av de 27 efter- m m m m'
undersökta hade utstrå-
lande besvär till armarna

 

 

60 70
ÅLDER (år)

ANTAL MED TENSJON NECK SYNDROM

 

 

   

 

    

    

  

 

   

 

 

 

 

 

  

  

i samband med akutbesö- 5 T
ket. I samtliga av dessa Såäxåå Y
fall kvarstod besvären o \A\§Ä\b\x:§§ Å
vid uppföljningen och å m m m m m m
dessutom tillkom ytterli-
gare fem, som efter ANTAL MED CERVlKALT SYNDROM

akutbesöket fick utstrål- 5] I
ning till armarna. 1

0

10 20 30 40 50 60 70

DISKUSSION
ANTAL MED CERVlKAL RHIZOPATI

Förekomsten av nackskador 5 T
bland trafikskadade i f_ i_
Göteborg förefaller vara 0 §$$ä§ l
koncentrerad till vuxna $ 5 m m m 5 g
biltrafikanter. Av

tOtalantalet 1876 trafik" ANTAL MED BESVÄRSINDEX 230
skadade under 1983 hade 5

(614 (33%) färdats i bil. m
Av de 1876 hade 181 (10%) N §
skador i halsen-nacken o , r L\\$&v\%\ r
och av dessa hade 154 m m m w % w m
(85%) färdats i bil ams

(Bunketorp pers medd). åääsäêääägåggoäååêäägmm-
r. r.. . . GRAD

Av de 614 skadade biltra- ?åaåfczfsñidå'åäeñömmü I WRG
fikanterna var 39 (6%)
barn under 16 år, 537
(88%) vuxna mellan 16 och 64 år och 38 (6%) äldre över
64 år. Av barnen hade endast två (5%) nackskador. Det
ena barnet (15-åringen) hade besvär i ca tio dagar.
Det andra (14-åringen) hade vid uppföljningen fortfa-
rande periodvisa nackbesvär. Av de vuxna hade l42
(26%) nackskador. Av de äldre hade tio (26%) nackska-
dor och av de intervjuade äldre hade två kvar sina
besvär efter tre år. Skillnaden i nackskadefrekvensen
mellan barn och vuxna torde inte kunna förklaras av en
mindre exposition för denna olyckstyp hos barn rela-
tivt vuxna. Risken att drabbas av nackskador vid
bilolyckor torde sålunda vara mindre för barn än för
vuxna. Detta skulle kunna förklaras av skillnaden i
kroppslängd och därmed bättre skydd av ryggstöd och
huvudstöd. En annan förklaring skulle kunna vara en
högre tolerans för denna traumatyp hos barnen. Hög
ålder tycks däremot i sig inte innebära någon
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påtagligt ökad risk om man jämför åldersgrupperna
16-64 år och >64 år. Den senare stod för 6% i totalma-
terialet skadade bilister och för 7% i gruppen med
nackbesvär.

Endast en livshotande nackskada registrerades i vårt
material. Detta var en ryggmärgsskada orsakad av en
tvärsnittslaesion i C6-nivå hos en 25-årig bilförare,
som skadades i en singelolycka.

Risken att få en nackskada och förekomsten av nackbe-
svär efter olika typer av bilkollisioner har skattats
med hjälp av den officiella trafikolycksstatistiken
och uppgifter från stadsbyggnadskontorets trafikplane-
avdelning. Antalet polisrapporterade trafikolyckor i
Göteborg med personbil inblandad var 3630 under 1983.
Totalantalet trafikolyckor med personbil inblandad
under 1983 skattas till ca 5000. Av de 2749 polis-
rapporterade motorfordonslyckorna i Göteborg under
1983 var 509 (18,5%) sk upphinnandeolyckor, dvs ett
fordon hade blivit påkört bakifrån av ett annat
fordon. Andelen upphinnandeolyckor av personbils-
olyckorna har ej angivits men antages vara densamma
som bland motorfordonsolyckorna (W Nilsson pers
meddel).

Under 1983 registrerades via akutmottagningarna 154
trafikskadade med nackbesvär efter bilolyckor, varav
147 ingår i denna studie. Av en tidigare undersökning
(3) framgår att ytterligare fall fanns i Göteborg med
nackbesvär efter bilolyckor, vilket inte föranlett
besök på någon av sjukhusens akutmottagningar. Vid den
undersökningen fann man 150 biltrafikanter som ej
sökte vård efter trafikolyckor, trots att de hade
uppgivits som skadade i polisrapporter. Av de 150 hade
39 nackbesvär, och av dessa 39 hade 9 (23%) kvarstå-
ende besvär från nacken minst en månad efter olyckan.
Det framgick dock ej vilken olyckstyp det var frågan
om, ej heller hur länge nackbesvären varade i dessa
fall.

Resultaten från denna och den tidigare undersökningen
visar att minst 193 biltrafikanter fick halsryggskador
i samband med bilolyckor i Göteborg under 1983. Om
antalet bilolyckor per år är ca 5000 kan sålunda
risken att få en halsryggskada vid en bilolycka
skattas till ungefär 200 per 5000 dvs 4%.
För att kompensera för bortfallet i intervjuundersök-
ningen har vi antagit att förekomsten av nackbesvär i
den mängd av skadade, som enbart nåtts per telefon, är
samma som i den mängd som ej svarat på enkät eller
nåtts per telefon. Sjukskrivningstiden skattades på
liknande sätt. Kompenseras för bortfallet på detta
sätt kan andelen med kvarvarande besvär vid olika
tidpunkter från olyckan skattas enligt figur 6. Av
figuren framgår även maximum och minimun för den
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skattade andelen med besvär vid dessa tidpunkter.
Motsvarande skattning för sjukskrivningen framgår av
figur 7.

ANDEL(%) m_- Maximum

100 - ---- Skattning

'° ---------- -- Minimum

 

   

 

  

  

 

50 '* .. . .. . - -- _ _ ...._ ø

- 35

0 _ r i I I

1 mån 3 mån 1 år 3 är

TID
?IGUR 6.
ANDEL MED KVARSIÅEN'DE BESVÄR AV 147 NACK-
SKADADE VID OLIKA IIDPUNKIER m BILOLYCKOR
I GÖTEBORG 1983.

ANDEL (0/0) Maximum

100 - ------ Skattning

---------- -- Minimum

50 -*

(3..

O 1v 1 mån 1 år

TID
?IGUR 7.
ANDEL AV 147 NACKSKADADE SOH VAR
VID OLIKA IIDPUNK'IER EFTER BILOLYCKOR I GOTE-
BORG 1983.

Skattningen tyder på att ca hälften och minst 30% av
biltrafikanterna hade någon form av besvär av sin
nackskada tre år efter olyckan och att ca 14% (minst
12%) var sjukskrivna upp till ett år. Detta stämmer
väl överens med Nygrens resultat att ca 10% av de
skadade, som suttit i framsätet vid bakändeskollisio-
ner, får en medicinsk invaliditet av minst 10% (6).

Av de 106 skadade, som ingick i intervjuundersökning-
en, hade 73 (69%) kvarstående besvär efter en månad,
59 (56%) efter tre månader, 53 (50%) efter ett år och
52 (50%) efter tre år (tabell 4). Dvs 73% av dem som
hade besvär efter en månad hade även besvär efter ett
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och tre år. Av de 59, som hade besvär efter tre

månader, hade 52 (88%) besvär även efter tre år. Detta
gällde såväl för gruppen som helhet som för dem som
skadats i bakifrånkollisioner.

Som prognostiskt ogynnsamma faktorer kan anges före-
komst av tidigare nackbesvär och smärtutstrålning till
armarna vid akutbesöket. Tabell 5 visar att andelen
med kvarvarande besvär var högre i den grupp som hade
haft nackbesvär någon gång före olyckan jämfört med
dem som inte haft sådana besvär. Skillnaden var
statistiskt signifikant (p < 0,01; X3).

Det är osäkert hur många som angav utstrålande besvär
till armarna vid akutbesöket. Av journalerna framgår
att 13 av de 147 hade utstrålning till axlar eller
armar men dokumentationen är ej tillräcklig i detta
avseende, och bortfallet i intervjuundersökningen är
stort. Dessutom hade lång tid gått mellan olyckan och
intervjuundersökningen, varför betydelsen av ut-
strålande besvär till armarna är osäker när det gäller
prognosbedömningen. Dock hade sju av de 27 efterunder-
sökta utstrålande besvär i armarna vid akutbesöket och
i samtliga fall kvarstod dessa vid uppföljningen.
Dessutom tillkom fem fall med utstrålande besvär vid
efterundersökningen.

Enligt ovan tycks hög ålder i sig inte ha någon
avgörande betydelse för risken att drabbas av en
nackskada vid en bilolycka. Medelåldern för dem som
hade utstrålande besvär till armarna var dock något
högre än för dem som enbart hade Spänningstillstånd i
nacken (figur 5). Medelåldern var även högre i gruppen
med högt besvärsindex (figur 5). Detta skulle kunna
tyda på att högre ålder trots allt är förenat med
större risk för allvarligare nackskada, men antalet är
för litet för atttillåta denna slutsats. Ålder och
kön tycks dock inte inverka på läkningsprognosen.
Medelåldern för dem med bevärsduration över tre år var
samma som i primärmaterialet. Bortfallet i enkätunder-
sökningen i denna studie var dock betydande, särskilt
för åldersgruppen 20-29 år, och det är svårt att dra
slutsatser om riskerna för långdragna nackbesvär för
olika åldersgrupper.

Vid jämförelsen med de arbetsrelaterade hack-skulder-
besvären hos sömmerskor i Borås framkom klara skillna-
der. Besvärsindex var högre i trafikskadegruppen
(figur 4) men även andelen med specifik nervrotspåver-
kan (rhizopati). I inget fall noterades nervrotspå-
verkan i sömmerskegruppen, men detta förekom vid något
tillfälle efter olyckan hos minst tretton i denna
studie. Skillnaden i besvär mellan dessa grupper torde
inte kunna förklaras av köns- eller åldersrelaterade
faktorer utan får anses vara ett uttryck för att
trafikolyckor med dynamisk belastning i regel ger
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allvarligare skador än arbetsrelaterad statisk belast-
ning.

Att säkert relatera kollisionsvåldets storlek och
riktning till nackbesvärens förekomst, intensitet,
karaktär och duration är svårt och delvisomöjligt i
denna begränsade retrospektiva studie. Kollisionsvål-
dets riktning tycks dock ha en viss betydelse. Andelen
bakifrånkollisioner (upphinnandeolyckor) av de 2749
polisrapporterade motorfordonsolyckorna i Göteborg
under 1983 var 509 (18,5%). Under förutsättning att de
polisrapporterade olyckorna utgör ett representativt
urval av de i verkligheten inträffade, och att kolli-
sionsriktningen inte har någon betydelse för uppkoms-
ten av nackbesvär, skulle man kunna förvänta sig att
andelen biltrafikanter som sökt påsjukhus pga nackbe-
svär efter bakändeskollisioner också skulle vara 18,5%
av alla med nackbesvär efter bilolyckor. Så var dock
ej fallet utan hälften av de nackskadade hade blivit
påkörda bakifrån. Det förefaller sålunda som om risken
att ådraga sig nackbesvär skulle vara ca 2.5 gånger så
stor vid en bakifrånkollision som vid andra kolli-
sionstyper.

Av tabell 4 framgår att 30 (53%) av 57 hade någon form
av nackbesvär tre år efter bakändeskollisioner.
Motsvarande andel för frontal- och sidokollisioner var
41% resp 29%, och i genomsnitt hade hälften av de
intervjuade nackbesvär tre år efter olyckan. Detta
skulle kunna tyda på att besvärsdurationen är längre
vid bakifrånkollisioner än vid andra kollisionstyper.
Skillnaden är dock ej statistiskt signifikant. Undan-
tas gruppen singelolyckor, som i regel är våldsamma,
och okända kollisionstyper blir skillnaden något
större men den är fortfarande ej statistiskt signifi-
kant. Ingen skillnad i besvärsindex förelåg och inte
heller sågs någon säker skillnad i diagnostyperna för
olika kollisionsriktningar. Dock tycks utstrålande
besvär vara något vanligare vid bakifrånkollisioner
jämfört med andra kollisionstyper.

Vad en eventuell skillnad i nackskaderisken vid
bakändeskollisioner och andra kollisionstyper skulle
bero på är oklart. En förklaring skulle kunna vara att
förarna upptäcker varandra lättareföre sidokollisio-
ner och hinner bromsa ner farten något. Möjligen
hinner också de åkande uppfatta kollisionsrisken och
skydda sig på något sätt vid sidokollisionerna. Det
kan emellertid också vara så att halsen är känsligare
för häftiga rörelser i framåt-bakåtriktningen än i
sidoriktningen och att nackskydden i många fordon är
felaktigt utformade, monterade eller justerade.
Kollisionsvåldet är dock svårt att rekonstruera i
retrospektiva undersökningar och förekomsten samt
justeringen av eventuella nackskydd likaså. Nackskyd-
dens effekt har inte kunnat dokumenteras i denna
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studie pga osäkra uppgifter i källmaterialet. Dessa
oklarheter visar på behovet av fortsatta studier av

halsryggsskador vid bilkollisioner och särskilt på
studier av uppkomstmekanismen för whiplashskador. En
prospektiv studie har också påbörjats av whiplashska-
dor vid vissa olyckstyper, där även kollisionsvåldet
och skademekanismen analyseras ingående. Den studien
kommer sannolikt att utvidgas särskilt vad gäller
skadediagnostiken. En prospektiv studie planeras även
av olika behandlingsmetoders effekt vid Whiplash-
skador.

SLUTSATSER

Risken att drabbas av en nackskada vid en bilolycka i
stadstrafik, oavsett olyckstyp, är ca 4%.

Nackbesvär drabbar årligen närmare 200 biltrafikanter
efter bilolyckor i Göteborg.

Ungefär en fjärdedel av alla skadade biltrafikanter i
Göteborg får någon form av nackbesvär efter olyckan.

Vuxna löper större risk än barn att få nackbesvär vid
bilolyckor.

Jämfört med arbetsrelaterade nack-skulderbesvär hos

sömmerskor är nackbesvären efter bilolyckor svårare.

Nackbesvär efter bilolyckor blir i minst 30% av fallen
bestående i minst tre år.

0Nackbesvär efter bilolyckor leder i minst 106 av
fallen till sjukskrivning i över ett år.

Kvarstår nackbesvären en månad efter kollisionen

kommer de med 70% sannolikhet att bestå även efter tre

år.

Kvarstår nackbesvären tre månader efter kollisionen
kommer de med 90% sannolikhet att bestå även efter tre

år.

Risken att få nackbesvär vid en bilkollision är minst

dubbelt så stor vid bakifrånkollisioner som vid andra
kollisionstyper.

Förekomst av tidigare nackbesvär är prognostiskt
ogynnsamt.

Fortsatta studier är nödvändiga för att analysera
nackskadornas uppkomstmekanismer och för att förbättra
den medicinska diagnostiken och behandlingen av dessa
skador.
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INFORMATION I TRAFIKEN

VTI

TF avd

Roger Johansson

Egggkardagarna. 13/1 Tema: Informationsgggnologi,

Referat: Bilförargå informationsgçhovMçmgggng

2? Få Eâtållmumgaxa-

Föredraget kommer att behandla nagra grundläggande fråge-

ställningar kring förares behov av information. Frågor

som kommer att behandlas är:

- Informationsbehov och föraruppgiften. Vilken

funktion har informationen?

- Informationsbehov och informationsteknologi.

Vilka generella krav kan man ställa?
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Ola Fogelberg, Helsingborgs Kommun/T-konsult

,áätzta'n'iatigk mit: liallsinfornianon -a-
ntaankiing Självbetjäth trafikiniorniationsajçs'rani -STINS
Ola Fogelberg, Helsingborgs Kommun/T-Konsult
Bakgrund

Utvecklingen kollektivt rasande med flera ingående länkar/transport-
medel kan for naiva *anda antas vara liammad genom att infosystem
som integrerat infomierar om .flera trafikalag i stort sett saknas. i en
lö!.*f$l.tl(llf§ genomförd under iioston lllåli ('llFl-l-atancil nr 48) skisseradea
att kartlaaaorat system .för automatisk tidtabellsinfonnation.

läinktionnn kam kortliot beskrivas (enligt följande: resenären trycker på
en karta på den punkt dit han önskar fika varvid han automatiskt och
omgående erhåller infomiation om gangváig till aktuell avgångshåll-
plats.. linimimnnion destination avgång;- ocli ankomsttid, namn på
nialliallpiats, samt aktuella kontantavgiltor. lnfm'niationon lämnas på
monitorer och om man så onakai* inaktivera på en pappemremaa. Om
byta mellan lin;(er/Fardinodnl erfordras lämnas analoga uppgifter om
(ansa. ätt gatmiamnarogistar som liantoraa på motsvaranandc sätt kan
underlätta utnyttiandot för de .resenärer som inte är geografiskt orien-
tolkade..

Mål - ochmålgrupper

Malmö l;Oláäll'füll k. och l'lotaborgsmgionnns Lokaltralik kommer att del-
taga i ett fullskaloforsök med den skisserade infonnationstekniken.

Forslikot som finansieras av TFH, STU och dolt; gande trafikföratag
avaar att klarlägga lnmivida att nytt (älGKUODlSkt inionnationssystem
kan bidra till att 'tral'i kanterna lättare kan genomföra mer komplexa
kollektivtralikrasor. Såväl trafikföretag som trafikanterna antas utbyta
avsysteniat.Syftet är ocksa att utveckla ett tidtabellsinfonnationasystem
som :mpasaat till en generell databasxqipbyggnad för kollektivtrafiken
;landet

Systemet framför allt ;vvsott att imdorlätta för trafikanterna att finna
bästa lardmedel/linia vid over lång t. ex mellan långväga och lokala
trafikmedel eller vid mer komplexa val mellan flera linjerlfärdmedcl t ex
i anslutning till större bytospun ktor. Studier av systemmed likartad
utfomming pekar på att sax/'al fömtagsekonomisk som samhällsekono-
iniak lönsamhet kan uppnås.

Motodik

Projektet avses innefatta utarbetande av kravspecifikation, teknik-
uppliandling, installation av två lokalt anpassade utrustningar samt ut-
värdering i två omgångar med några månader emellan via bl a
botoondostudler och intervjuer med brukare och berörda trafikorgan.
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GATUKONTORET GÖTEBORG
Projekteringsavdelningen

Trafikbyrån

HUR KAN MAN INFORMERA NER HASTIGHETEN?

Ingenjör
Birger Wassenius

Gatukontoret Göteborg

Det finns sannolikt ett stort antal fartöverträdare som

med rätt information kommer att sänka sin hastighet.

De kan indelas i två grupper:

- De som inte sett "skylten"

- De som "lockats" in i för hög hastighet (Man
tittar inte på hastighetsmätaren hela tiden)

En förutsättning för att dessa fartöverträdare skall
kunna påverkas är att de får informationen när de
"sitter bakom ratten".

Några informationsidéer som Vi prövar/prövat i Göteborg:

- Elektrontavlor som tänds upp när man kör över

fartgränsen.

- Fartgränsen målad på körbanan.

- Trafikinformation med jämna mellanrum i lokalra_

dion där "hastighetsläget" meddelas.

- Poliser som Visar sig i trafiken.

- Bilar som kör omkring med tavla på taket där
bilens hastighet framgår.

- Blinkande lampor på fartbegränsningsskyltarna.
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KLIMATINFORMATIONSSYSTEM

Christer Karisson, Vägverket

Information angående status hos Vägverkets vägväderinformations-
system och närmaste utveckiing. Information om vinterväderprog-
noser och vissa projekt med trafikantinformation.
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FRAMTIDENS VÄGINFORMATIONSSYSTEM

Ove Svidén

SIDEA

Med modern informationsteknik, datorer, sensorer

och datalänkar, kan effektiviteten och säkerheten

på våra vägar förbättras. MEd (H1 länk till trafik-
ledning och med elektronisk karta kan navigerings-

systemet ombord på lastbilen hjälpa föraren fram

till rätt adresser. Privatbilisten kan få information
inne i bilen om P-hus med lediga platser och ledas
dit. Hon kan dessutom få reda på Vilken pendelbuss

hon ska fortsätta med för att smidigt komma till
tätortens centrum, reserverat för gångtrafik och
ren och tyst busstrafik.

Säkerheten på våra vägar kan förbättras genom att
vägfordonen utrustas med aktiva och passiva datalän-

kar. Avstånd till framförvarande fordon mäts in
100 gånger i sekunden. Styrsignaler går direkt
till de låsningsfria bromsarna om föraren inte
ingriper i tid. Sammalunda kan hända om föraren
inte bromsar in före en stoppsignal i tid.

Omborddatorn i bilen har även program för körutbild-

ning. Om och när föraren så väljer kan han få infor-
mation <nn lämpligare 'körsätt (xül varningar' diskret

och direkt efter att tex ha tagit en kurva i alltför
hög fart.

Ett antal projekt har startats på olika håll i

världen under senare år för att definiera och utveck-

la tekniska komponenter och system. Föredraget
innehåller ett scenario om väginformationssystemet

och hur långt det kan tänkas ha utvecklats fram

till år 2010.
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FRAMTIDENS VÄGINFORMATIONSSYSTEM

EN SCENARIO SCEN FÖR ÅR 2010.

Ove Svidén

SIDEA

Vad har hänt sedan 1987? En hel del både kvantitativt och
kvalitativt har hänt med transportutvecklingen och vägtrafi»
ken. Trafiken har ökat succesivt. Det finns fler bilar i
Sverige nu och de kör allt längre sträckor. I passagerarkilo-
meter räknat har ökningen varit måttliga 3% per år i medel-
tal. Men under de 23 åren har denna ökning ackumulerat sig
till en fördubbling av vägtrafiken sedan 1987!

Den stora kvalitativa förändringen under de senaste två de-
cennierna har varit införandet av integrerade informations-
system. En majoritet av alla vägfordon har nu mikrodatorer,

sensorer och elektronik som presenterar lättolkade symboler
och förklarande text för förarna inne i fordonen. Vital in-

formation speglas upp i synfältet på ett sådant sätt att

symbolerna lätt kan läsas och tolkas i relation till trafik-
situationen.

Datorerna i fordonen är i informationsutbyte via datalänkar

med andra fordon och med trafikledningen. Via datafyrar har
förarna nu all möjlig information om den aktuella trafiken
och en uppdaterad karta för att lätt hitta till resans mål.

Resultatet är att trafiken flyter mycket jämnare. Den är
något tätare än är 1987, men den är mer målmedveten, effek-
tiv, bekväm och mindre störande. Hur detta har åstadkOImnits

antyds avde följande exemplen.

Med elektronikens hjälp har man fått trafiken att flyta.
Yrkestrafiken anammade den nya tekniken först. En ny typ

av professionalism i bilkörandet har blivit resultatet när

alltfler vägfordon nu är utrustade med de system som yrkes-
trafiken utprovat. Luftmiljön har förbättrats något. Trafi-
kantmiljön har blivit vänligare.

Trafiken flyter

 

I städerna finns trafikljusen kvar. Men de har kompletterats
med datafyrarnas informationsöverföring. En bilist som stannat
för rött ljus får i sin bil reda på hur många sekunder det

är kvar till grönt. Sekundangivelserna på dataskärmen inne
i bilen gör henne beredd. När nedräkningnen ..3, 2, 1, 0

är avslutad trycker vår förare ner fartpedalen ett steg och
får då en mjuk Standardiserad acceleration som också avslutas
mjukt när rekommenderad fart i området är nådd.
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Eftersom datafyren inte endast ger information om närmaste
ljussignal utan även ger data om närliggande signalers tids-
schema, får varje välutrustat fordon även primärdata till

sin dator för att räkna ut en bästa fart för att nå nästa
trafiksignal när den visar grönt. Med fartpedalen nedtryckt
till steg ett får man alltså inte bara en mjuk acceleration

utan även en farthållning som är trafikoptimal.

När nu är 2010 över 50% av vägfordonen är utrustade meddessa
ovan nämnda system har ett antal fördelar uppnåtts. Trafiken

är mjukare och tystare. Den glider i gröna vågor genom gatu-

nätet. Efter år av inlärning har nu de flesta förarna också
accepterat att de nya informationssystemen leder dem snabare
till målet om de inte 'står på för fullt' som tidigare. 1900-
talets 'stopp-gå' reglering av trafiken är nu ett minne blott.
Den mjukare trafiken ger förarna en direkt bonus i form av

minskad bränsleförbrukning. Tidigare talade man om en fördubb-
lad förbrukning för en bil i stadstrafik jämfört med körning
på landsväg. Med de nya systemen är ökningen endast i klassen

20-30%.

Tätorternas datafyrar ger även kartinformation och råd från
trafikledning. Information om gatunamn, nuImner och adresser
till servicestationer, parkeringsmöjligheter, motell, postkon-

tor, sevärdheter mm finns i kartan. Dessutom ges aktuell
information om trafik, stockningar, väder, varning för halka
och vägarbetenten. Med dessa data från trafikledning och

centraldatorer kan fordonens omborddatorer beräkna bästa
väg till vald adress. Navigeringsberäkningen leder fram till
rekommendationer till föraren att köra rakt fram, byta fil,

svänga osv ända till målet nåtts.

Som privatbilist har man oftast en dubbel destination. Dels

en adress dels en ledig P-plats för bilen nära den valda

adressen. Eftersom den digitala kartan i fordonen är kontinuer-

ligt uppdaterad, innehâller den uppgifter om större P-platser

och P-hus med lediga platser. Likaså är infartsparkeringar
och kollektivtrafikens tidtabeller inlagda i digitalkartan.
Parkeringsbestämmelser och avgifter finns också med för att
man ska kunna välja parkeringsalternativ med så fullständig

information som möjligt. Långt innan det man når stadens
centrala delar har man alltså möjlighet: att välja mellan
ett antal parkeringsalternativ och se skillnader i tid, kost-
nad, anslutningsresor och gångavstånd inne i fordonet.

Resultatet av ovanstående är att trafiken inte bara är mjuk,

den är mer målmedveten. Onödigtrafik inne i städer och tät-
ortskärnor för att söka efter P-plats har minskat. Detta

är den främsta förbättringen av trafikantmiljön år 2010.

Med de nuvarande informationssystemen har stadstrafikens
problem minskats - men ännu inte eliminerats. Alla bilar
har ännu inte utrustats medsystemen. Men man börjar se förde-

larna och informationstekniken har bevisat sin kostnadseffek-
tivitet. Bilar säljs mer på den videofilm som förklarar funk-
tionerna, än på sitt utseende.
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Yrkestrafiken

 

De tidigare nämnda systemen för navigering och trafikstyrning
fick först sin användning inom yrkestrafiken. System som
ökade transportservicen, ökade effektiviteten, minskade kostna-

derna och ökade bekvämligheten för yrkesförarna började testas
redan på 1980-talet. På 1990-talet infördes system för lokali-
sering och navigering i de flesta utryckningsfordon, lastbilar,
distributionsfordon, bussar och taxibilar. Färdtjänsten och
samåkning till flygplatser och snabbtågsstationer effekti-

verades.

Busstrafiken kunde drivas rationellare och med ökad service.
Tidhållningen är numera mycket bättre som ett resultat av
positionssystem och datalänkar. Som passagerare kan man nu

få konkreta och lugnande besked om tider och byten. Extrabussar
dyker upp när de behövs. Dvsden kontinuerliga uppföljningen

av passagerarbeläggningen sänds via datalänken från bussarna
till centralen för rationella åtgärder.

Yrkesförarna och deras krav på tekniken har varit 'kompetenta

kunder' för informationstekniken. Deras yrkeskunnande, tålamod
och många timars trafikerfarenhet bakom ratten har på ett
avgörande sätt fört in en professionalism i de tekniska hjälp-

medlen vilka nu är 2010 finns i billiga masstillverkade ver-
sioner.

En delvis ny typ av yrkestrafikanter är de som använder större
privatbilar som rullande kontor. Det är affärsmän, tjänstemän

och hantverkare som har behov av att snabbt hitta till nya

och obekanta adresser samt att utnyttja körtiden för att
kommunicera med kunder och kollegor. Dessa yrkesförare har
haft kravet att den primära köruppgiften görs enkel och bekväm.
Användningen av tex mobiltelefonen ska kunna göras utan att
det minskar trafiksäkerheten.

Yrkestrafiken har även haft ett annat viktigt inflytande
på informationstekniken. De flesta yrkesfordon är del av
en flotta som administreras från en trafikledningscentral,
taxiväxel, transportledning eller kontorscentral. Med mobil-
telefon, Mobitex, och/eller andra datalänkar är varje fordon
nu nåbart för ändrade körorder, aktuella råd och nya affärs-
möjligheter. Från fordonen kan centralerna få information
om lokala trafik- och väderförhållanden.

Erfarenheterna från yrkestrafikens transport /trafik-ledning
har varit vägledande för de regionala och lokala trafikcent-
raler som finns nu är 2010.

De nya informationssystemen och automatiken i körningen har
gett yrkesförarna en ny arbetsmiljö. Köruppgiften har blivit

enklare och bekvämare. Trafikrytmen är mindre stressig. Föra-
rens uppgift blir mer att övervaka trafiksäkerheten. Vid
sidan av detta blir det mer marginaltid och kapacitet över
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för att förbättra servicen. Bussförare har större möjligheter

att hjälpa passagerare med krångliga resplaner. Taxiförare
har utrustning för rationell planering av samåkning. Lastbils-
förare har information tillgänglig i fordonen som gör dem
till 'chefer för ett branschkontor'. Affärskvinnor och tjänste-
män är nåbara på väg, vilket är viktigt för det decentrali-
serade näringslivet och förvaltningen.

Sammanfattningsvis kan sägas att yrkesförarnas arbetssitua-
tion kan förbättras och ansvarsområdet utvidgas. Stressen
från att köra i ryckig trafik har minskat. Den förbättrade
servicen uppskattas av kunder och passagerare. Det vidgade

ansvaret är arbetsberikande och ger högre status och lön.

Yrkesförarnas körerfarenhet har byggts in i de informations-
system som nu gör att den blandade trafiken med bussar last-
bilar, tjänstebilar och privatbilar samverkar bättre. En

ny professionalism i trafiken kan märkas år 2010.

Gatumilj ön

 

Informationsteknikens användning för vägtrafiken har gjort
att en 'viss upprensning skett i skyltfloran. Informationer

kommer ju nu alltmer in i fordonen via datalänkar och mindre
via optiska länkar till föraren. Dock måste vägskyltar finnas
kvar för äldre fordon i trafik.

En onödig 'möbel' i gaturummet som definitivt är på avskriv-
ning är parkeringsautomaten. Denna myntsamlare som hindrade
gångtrafiken och ställde till med så mycket förtret för förarna
tidigare har ersatts med en slags taxameter inne i bilarna.
Man köper sig ett datakort för all typ av parkering, skatt,
försäkring och vägtull.

När man står parkerad dras automatiskt ett belopp per tidsenhet

från kortet. När man passerar en bom till parkeringshuset,

kör över en ny bro eller komer in i tätorternas centrala
delar sker en automatisk debitering. Höghastighetsfilen på
motorvägar och genomfartsleder har också en tull med automatisk
funktionskontroll och debitering. På servicestationerna kan
datakorten uppladdas med nya P- och tullpengar. Samtidigt
ser dataautomatiken till att inbetalade pengar förs vidare
till rätta abonnenter.

Vägavgifterna är nu en etablerad form av utgiftsskatt. De
ersätter bränsleskatter, försäkringar, acciser, reparations-
kostnader, fordonsbesiktning och ev hyrkostnader för färd
i hyrd bil. Dessutom finns en negativ utgiftsskatt, en bonus
för gott trafikuppträdande, mjuk och säker körning. Det är
nu mycket billigare att ha bil, men något dyrare att använda
den. Samhället har fått ett styrmedel för bilismen. Förarna
har fått en bekvämlighet och ekonomiska motiv att utrusta
bilarna med informationssystem av god standard. Dessutom
har förarna fått ett styrmedel för att påverka förbättringar
och nya investeringar i vägnät, gatumiljö och trafikantmiljö
i allmänhet. Vägens användning skapar kapitalet.
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Väginformationens användning

 

Hur den framtida trafikantmiljön kan komma att uppfattas

av en bilist och bussresenär framgår av följande scenario.
Det är skrivet i jagform för att varje läsare lätt ska kunna
identifiera sig med de olika trafiksituationerna och trafikant-
miljöerna. Scenariot sammanfattar det som tidigare beskrivits
som tekniskt/organisatoriskt möjligt. Är det önskvärt? Kommer
funktionerna att accepteras av individ och samhälle?

Bilåkning. På hemfärd i bilen efter dagens arbete gör jag
en färdplan för morgondagen. Jag har ett möte klockan 10
på ett kontor i stadens centrum. Med min röst talar jag om

detta för bildatorn. Den svarar direkt genom att föreslå
en tid för avfärd från heImnet (framräknat med hänsyn till
förväntad trafik och aktuell väderprognos). När jag kommit

fram till min parkeringsplats utanför huset ansluts 'navel-
strängen' automatiskt. Jag går ur bilen, stänger dörren och
hör hurbilen låser om sig för natten.

Nästa morgon piper alarmet i mitt bildatakort (BIDA). Det
påminner mig om att vara på väg om en halvtimma. När jag

senare går fram till bilen klickar låset upp automatiskt

på signal från BIDA. Bilen är uppvärmd, rutorna avfrostade

och den är nytankad med gas från navelsträngen. Gasistorn
fläktar tyst för att värma upp systemen. Detta är en tjänste-

resa för mig och jag placerar därför företagskortet REDA
i stället för BIDA i slitsen. Jag kan nu börja köra direkt
på hydraulkraft och gasistorn går mjukt upp i arbetsvarv.

Ingen startmotor eller rusning av en explosionsmotor har
stört familj, grannar eller mina egna funderingar.

På dataskärmen får jag direkt en konfirmering av den destina-
tion som jag valde kvällen innan. Jag kör ut mot landsvägen
100 meter bort och får reda på att jag behöver vänta där
under 45 sekunder innan jag får köra ut. Här i villakvarte-
ren begränsas farten av miljöskäl till 35 km/h. Automatiken

ser till att jag inte överskrider farten och att jag bilen
bromsas in mjukt före korsningen. Efter min väntan får jag
klartecken, svänger ut på landsvägen och har inom någon minut
hunnit upp och anslutit mig till fordonskön. Fart och avstånd
till framförvarande fordon regleras nu automatiskt efter
en konfirmering från mig. Jag kör avslappnat, och ringer
några samtal. Med ett kodord som jag uttalar högt, tex namnet

på den person jag vill nå, sker uppringning och ev sökning
automatiskt.

På motorvägen i mittfilen ser jag nu på dataskärmen att min
beräknade ankomsttid till mötet är lite knapp. Jag beslutar

mig för att kosta på en körning i snabbfilen. Med vänster
tangent på ratten 'anhåller jag om hjälp att byta fil'. Efter
några sekunder är fordonets funktionskontroll genomförd och
en lucka har gjorts i fordonskön till vänster om mig. Jag
får en OKrsignal att byta fil och accelerera till 140 km/h.
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På motorvägen planerar jag även min parkering. Dataskärmen

ger mig tre alternativ: Högprisalternativet är i P-huset

intill kontoret dit jag ska. Mellanalternativet innebär en
infartsparkering nära centrum och vidare med samtaxi. Lågpris-

alternativet är en infartsparkering i stadens periferi och

snabbuss 32 plus byte till buss 410 samt en promenad på 450

meter. Beräkad tid för ankomst till kontoret ges för varje
möjlighet. Jag väljer lágprisalternativet eftersom jag nu

har tillräckligt med tid efter snabbkörningen.

Färden från hemmet till stan har gått med farter som varierat
mellan 25 och 150 km/h utan att jag stannat helt mer än en
gång. När jag till slut stannar på den valda infartsparkeringen
får jag en färdplan inskriven på mitt REDA-kort. Den säger

mig att jag nu har 170 meters gångväg plus 4 minuters väntan
på snabbuss 32, vid plattform 5.

Bussfärden. Snabbussen glider in på utsatt tid, stannar och

sjunker ned med mjuk precision en centimeter från trottoarkan-

ten. En cyklist och en rullstolspassagerare rullar ut och
en man rullar lätt sin barnvagn in i bakre delen av bussen.
Bussgolvet är helt i plan med trottoaren. Den intelligenta

sexhjulsdriften lyfter och för ut bussen i körfältet med
en parallellrörelse vid avfärd.

 

Bussföraren kör till nästa två hållálatser, hoppar över en

tredje och kör sen upp på automatvägen. Hon går därefter

från sin plats bakåt i bussen för att se om någon behöver
hjälp med sin resa, önskar betala manuellt eller har svårig-
heter med kaffeautomaten. De flesta resenärer har som jag

en grön färdbeskrivning på papper eller på ett REDA-kort

uppstickande i bröstfickan. Den gröna färgen visar att resan
är betald. Efter avslutad resa är korten gula.

När min REDA börjar blinka gult lämnar jag snabbussen och
ser på kortet att jag bara behöver vänta ca 4 minuter på

buss 410. med denna förs jag sedan in i stadens bilfria cent-
rala delar. REDA ändrar åter färg från grönt till blinkande
gult och säger mig att jag ska stiga av vid nästa station,

Stureplan, behöver promenera 450 m och att jag beräknas anlända

till min destination, Kungstornet plan 11, mötesrum 112,
med 7 minuters marginal före mötets avtalade början.

Ett REDAekort är min informationsbärare under alla typer

av resande som passagerare med bil, taxi, sambil, buss, tåg
och flyg. Speciella rabattbiljetter och månadskort finns
inte längre. Dessa funktioner finns nu i form av gradvis
ökande bonus. Denna erhålles automatiskt som resultat av
regelbundet resande. REDA minns senaste resa och bonusnivå
och räknar fram dagens bonus automatiskt. Dessutom sker all
kortläsning automatiskt på någon meters avstånd. Jag behöver
normalt inte ta upp kortet från fickan.
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Förarproblem med ny informationsteknologi ?

Håkan Alm och Lena Nilsson
Väg- och Trafik Institutet, Linköping

När vi som fordonsförare rör oss ute i trafiken utgör vi en av

tre komponenter i ett komplicerat trafiksystem. De två övriga
komponenterna är fordonet och trafikmiljön. Idag utökas systemet
allt oftare med en fjärde komponent - datorn. De datoriserade
(elektroniska) utrustningarna uppträder i mycket varierande
skepnader (såsom radio/bandspelare, mobiltelefon, färddator,

kommunikationsradio, navigationssystem, multipla displayer etc)
och utvecklingen mot alltfler och mer sofistikerade system

accelererar ständigt. Trots olika utrustningars varierande syfte,

funktion och utförande medför införandet/användningen av den nya

informationsteknologin generella förändringar, nämligen:

- en ökad informationsmängd till föraren och
- krav på någon form av handhavande från förarens sida.

* Påverkar den beskrivna/förväntade explosionen av tillgänglig
informationsmängd, med åtföljande förändringav föraruppgiften,
förarens möjligheter att framföra sitt fordon på ett sätt, som
kan accepteras ur trafiksäkerhets- och komfortsynpunkt?

* Ökar införandet av ny informationsteknologi bilkörningens
komplexitetsgrad?

* Hur inverkar en förflyttning av uppmärksamheten, från den yttre
trafikmiljön till displayer och reglage inne i bilen, på
förarens förmåga att t ex samverka med andra trafikanter?

* Är informationsflödet en belastning istället för en avlastning
för föraren?

* Är det möjligen så att dagens tystgående, vibrationsfria bilar
gör oss så avstressade att vi befinner oss på en alldeles för
låg prestationsnivå?

* Är därmed nya engagerande inslag i föraruppgiften ett krav för
att upprätthålla en acceptabel vakenhetsnivå?

Frågorna kring förarens informationsutbyte är idag många och
därtill obesvarade. Det är vår uppfattning att forskning för att
öka kunskapen inom detta område är mycket angelägen. Vi har
därför inlett förförsök för attverifiera/förkasta de hypoteser
vi har. Dessa studier bör kunna ge svar på frågor som:

- Hur används den nya teknologin med tanke på trafiksäkerhet och
ergonomi?

- Vilka problem är förknippade med användningen?
- Hur påverkar ett utökat praktiskt handhavande och en större

mental belastning förarprestationen?
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BILD- OCH KARTHANTERING MED KOMPAKTSKIVOR - TEKNIK

OCH MOJLIGHETER FOR TRANSPORTBRANSCHEN

Tekn lic Staffan Lillienberg
Kjessler & Mannerstråle AB/Chalmers tekniska högskola

Inom transportbranschen har man behov av att kunna

hantera geografisk och annan rumsligt orienterad
information. Denna information beskrivs ofta bäst med
stöd av kartor ooh bilder, där detaljeringsgraden kan
variera. Bildbaserad information är också nödvändig
för dokumentation av de relativt komplicerade tek-
niska system som förekommer inom transportsektorn.

Möjligheten att hantera kartor och bilder i ADB-base»
rade informationssystem har begränsats av datatekni-
kens möjligheter att lagra och snabbt överföra stora
informationsmängder. Genom att bilder är oerhört
informationsrika (en TV-bild motsvarar storleksord-

ningen 1 Mb) kostar det för mycket att långtidslagra
bilder på konventionella magnetiska minnesmedier.

Utvecklingen av s k optiska skivminnen, som präglas
med hjälp av laser, har dock radikalt ändrat förut_
sättningarna för att lagra stora informationsmängder.
Bildinformation kan lagras antingen analogt eller
digitalt. En analog skiva kan rymma 54 000 färbilder
per sida, medan den digitala CD-ROM-skivan med sin
diameter på 12 cm rymmer 600 Mb.

Genom att utnyttja kompaktskivornas lagringskapacitet
i kombination med traditionell databasteknik kan bild
och fakta kombineras på olika intressanta sätt.

För transportbranschen innebär detta att man kan

skapa tillämpningar, som medger att man kan infor-
mera, marknadsföra, dokumentera, utbilda och navigera

bättre än tidigare. Vissa resultat föreligger redan.
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TransportForskningsKommissionen
Grev Turegatan l2 A - l 14 46 Stockholm
@ 08-791 29 00 (vx) - Telefax O8-l l 26 80

 

Ole Victor

AUTOMATISK FORDONSLOKALISERING
- positioneringsteknik som ett hjälpmedel för chaufförer och trafikledning

Automatisk fordonslokalisering, eller positionering, har länge använts inom sjö-
farten. Även på land har försök gjorts men inget praktiskt fungerande system
finns ännu i Sverige.

System av denna typ efterfrågas i olika sammanhang. De vanligaste använd-

ningarna är skydd för chaufför, passagerare och gods mot våld och stöld, trans-
portledning i företag med stora fordonsflottor eller andra anledningar till behov
av lokalisering, navigering i okända eller komplicerade omgivningar med hjälp

av dator och elektronisk karta samt trafikstyrning vid hårt belastade gatu-

och vägnäL
Teknik som utnyttjas i dessa sammanhang kan bygga på positionering med

hjälp av "död räkning", pejling eller med hjälp av satelliter.
Genom digital radiokommunikation kan fordonen meddela sin position till

trafik- eller transportledningens datorer vilka utnyttjar informationen på olika
sätt i olika applikationer.

En rad intressanta frågeställningar kan och måste tas upp till behandling för
att framtida systern ska fungera på bästa sätt:

Vilka fördelar kan systemet ge?
Vem får fördelar/nackdelar av systemet?

Vilka är de möjliga användarna?
Hur vill olika användare utnyttja systemet?
Vilka krav ställer användarna på systemet?

Hur ser ett bra system ut tekniskt?
Vilken status har svensk teknik och kunnande?
Ska systemet vara helt mobilbaserat eller ska delar ligga i infrastrukturen?
Var ska intelligensen placeras?
Vilka är de möjliga leverantörerna av olika delar av systemet?
Produkternas praktiska användbarhet?
Vad kommer ett system att kosta?

Hur ska systemet se ut för att bäst passa ihop med andra system?
Hur ska systemet anpassas till internationella standarder?

Det är också önskvärt att försök i olika omfattning genomförs. En stor del
av forskningsbehovet ligger i att klarlägga behoven för olika typer av brukare
och hur de olika systemkomponenterna som kopplas till positioneringsutrustningen,
kan byggas ihop till ett system.
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MINSALT MED TYNGDPUNKT PÅ GOTLANDSFURSUKET
Projektets uppläggning
Per-Gunnar Land
Vägverket

Projektets syfte är att k1ar1ägga konsekvenserna för trafikan-
ter, omgivning och väghåiiare då en he] region är saitfri.

Projektet startade vintern 1985/86 då referensmätningar utfördes
medan *vägnätet. fortfarande saitades. Försöket, utan saitanvänd-
ning startade vintern 1986/87. Paraiieiit med mätningar på Got-
1and gjordes mätningar inom ett kontroiiområde 'i Kaimar iän
(Gamieby ao och Västervik tätort).

I projektet studerades:

- Väder - Vägiag
- Trafiksäkerhet
- Miijö
- Korrosion
- Stopp och biockeringar

- Attityder

Projektorganisation:

- Trafikfiöde och hastighet
- Dubbdäcksanvändning
- Användning av koiiektivtrafik

- Väghåiiarnas insatser och kostn

 

Styrgrupp

 

 
 
 

Projektiedning
- Projektiedare
- Projektsekreterare

 

  

  

Arbetsgrupp
- HK
- VFH
- VFI

- Gotiands kommun
- Västerviks kommun
- KI
- SP
- VTI 
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MINSALT - Gotland, Miljöundersökningar

Lars Bäckman

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Syftet med miljöundersökningarna är att fastställa hur naturmiljön

påverkas aven förändrad (minskad) saltanvändning.

Undersökningarna bedrivs som en före-efterstudie där naturmiljön inom

några utvalda områden dokumenteras såväl före som efter det att

saltningen upphört. Vid undersökningsområdena tas prov på mark (jord)

och vegetation vid fasta provtagningspunkter på olika avstånd från

vägen. I ett par områden har rör drivits ned för att möjliggöra

grundvattenprovtagning. Insamlade prov analyseras med avseende på

natrium- och kloridinnehåll samt pH.

Generellt sett uppvisar områdena en liten påverkan av saltningen. I alla

områden finns dock en viss påverkan och i ett par områden är denna

påverkan så pass tydlig att man bör kunna följa hur saltstoppet påverkar

miljön.

Sannolikt krävs det 2-3 saltfria säsonger innan miljöeffekterna av

saltstoppet börjar framträda på allvar.
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REFERAT

Saltfria vägar på Gotland - korrosionsstudier

 

Staffan Hedlund och Bo Rendahl, Korrosionsinstitutet

Korrosionsinstitutet startade på uppdrag av Vägverket jämförande korro-

sionsmätningar på Gotland och i Västervik hösten 1985. Första vintern

saltades både Gotlandsvägarna och vägarna i Västervik varefter vinter-

saltningen upphörde på Gotland. I undersökningen jämförs 10-12 polisbilar

på Gotland med lika många i Västervik.

Vad gäller bilfabrikat, skötselförhållanden och körbetingelser är likheter-
na stora mellan polisens vagnspark på Gotland och den i Västervik. För att

skilja mellan vinter- och sommarkorrosion besiktigas fordonen två gånger

per år, höst och vår. För varje fordon ifylls protokoll där olika delar och

detaljer betygsätts med avseende på korrosionsangrepp. Man följer på så

sätt varje fordon under en längre tid för att jämföra korrosionsutveck-

lingen för bilar körda på vintersaltade vägar medbilar körda på osaltade

vägar Vintertid. Förutom dessa besiktningar monteras provplåtar på samtliga

fordon för att mäta korrosionshastighet. Dels monteras lackerade plåtar

försedda med en repa genom lackskikten, dels monteras obehandlade kolståls-

plåtar.

Resultaten av korrosionsmätningar från vinterhalvåret 1985/1986 (då vägarna
saltades både på Gotland och i Västervik) från påföljande sommar, från
vinterhalvåret 1986/1987 (då endast vägarna i Västervik saltades) samt från
sommaren 1987, medger följande slutsatser.

- Resultaten från besiktningarna indikerar att antalet korrosionsanmärk-

ningar ökar snabbare på fordon körda på saltade vägar än fordon körda

på osaltade vägar. För att få säkrare resultat och större skillnader

bör man dock följa fordonen på saltade respektive osaltade vägar under

minst två vintrar till.

- Resultaten från de exponerade provplåtarna av obehandlad karosseriplåt

visar en dramatisk sänkning av korrosionshastigheten vintertid på

fordon körda på osaltade vägar jämfört med fordon körda på saltade

vägar. Resultaten pekar på att det kan skilja en faktor 10. Även här

bedöms en fortsättning under minst en vinter till som värdefull, bl a

pga att vinterhalvåret 1986/1987 var ovanligt kallt jämfört med refe-

rensvintern 1985/1986.
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Försök med osaltade vägar och gator på Gotland -

Korrosionsstudier genom exponering av provkroppar

Kurt Jutengren, Statens Provningsanstalt

Korrosionshastigheten på provkroppar av stålplåt bestämdes
under olika tidsperioder genom exponering på fordon framw
förda i reguljär trafik på Gotland (försöksområde) och
Västerviksområdet (kontrollområde). Parallellt utfördes

exponeringar på en fast station inom respektive område.

Försöken utfördes under två vintersäsonger och en sommar_

säsong. Den uppmätta korrosionshastigheten inom de båda
områdena jämfördes med varandra dels då bägge områdena sal-

tades och dels då endast kontrollområdet saltades. Bland

annat framkom att korrosionen på provkroppar exponerade på

Gotland minskade med 80-90 % under den saltfria vintern och
att det finns ett starkt samband mellan korrosionshastighet

och saltningsfrekvens.
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Uno Danielson

Minsalt med tyngdpunkt på Gotlandsförsöket.

än; gårvi_vidare i resten_av lagdgtz

Försöket i Kopparbergs län vintern 1987/88 ingår som en

del i delprojektet

I

"Reducerat saltvägnät".

Aesaltvägnätet minskar från 880 km till 460 km och

Besaltvägnätet minskar från 530 km till 0 km eller
en total reduktion med 68%.

Saltinblandad sandningssand ersätts med saltfri

sandningssand eller saltfritt fraktionsmaterial.

Sammanfattningsvis berörs därför ca 90 % av länets

allmänna vägnät av försöket.

Vägar som utgått ur Awsaltvägnätet är bl a
väg 71 Djurâs Malung

" 81 Mora - Orsa

" 297 Malung w Sälen

Så kallade "turistvägar" som utgått ur saltvägnätet
förutom ovan nämnda är bl a

väg 234 Stöllet Malung
" 242 Filipstad * Vansbro w Mora

För att ge information till trafikanterna om försöket

genomförs bl a följande aktiviteter

pressinformation

- information till polis och transportnäring
* vägskyltning
R broschyrer

"M klisterdekaler

M bussinformation

w mjölkförpackningsinformation
w annonser i turistbroschyrer

- artiklar i motortidskrifter
w lokalradioinformation kl 0610 och 0710
vardagar

Merkostnaden för Vägverket första försöksvintern be»
räknas till mellan 4 och 8 Mkr. Vissa kostnader är
svåra att beräkna eftersom de är mycket väderberoende.

De största merkostnaderna första försöksvintern blir
sannolikt for sandning, plogning, isrivning och infor*
mation till trafikanterna.

Västerbottens län tas ca 60 km av saltvägnätet bort
bl a väg E4 på delen Sävar » Ånäset.
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KOLLEKTIVTRAFIK

UTVÃRDERING AV FURSUKSTRAFIK MED EXPRESSBUSS - RESANDESTRUKTUR OCH
ATTITYDER TILL FÃRDMEDELSVAL *)

Thomas Wenninger
Nordplan

Projektets syfte har varit att studera förutsättningarna för
expressbusstrafik som alternativ till långväga personbilsresor och
som komplement till järnvägs- och flygtrafik. Syftet är även att
studera hur resandet i berörda relationer påverkats av
introduktionen av expressbusslinjer. Ett par linjer som omfattats
av provtrafik har granskats ingående. Viktiga delar i
undersökningen är:

l) att utvärdera och kalibrera den trafikberäkningsmodell
. som går under beteckningen "organisationsmodellen"

2) att studera hur expressbussintroduktionen påverkat
resandet och resbeteendet i området

3) att studera vilka krav trafikanter och potentiella
trafikanter ställer på framtida trafik.

Projektet har genomförts i form av en trafikantundersökning,
bestående av trafikräkningar och intervjuer, och en omvärldsstudie,
bestående av en hushållsenkät och överslagsmässig uppgifts-
sammanställning rörande konkurrerande färdmedel.

Räkning av trafikanterna med uppgift om start- och målpunkt har
genomförts ombord på bussarna av chaufför under några korta
perioder. Det insamlade materialet bearbetas och analyseras för
jämförelse med tidigare beräknade trafikströmmar i de aktuella
relationerna.

Intervjudelen utgör trafikantundersökningens huvuddel. Undersök-
ningen har genomförts ombord på bussarna under färd. De variabler
som omfattas av intervjuundersökningen kan delas upp i grupperna
socioekonomiska bakgrundsdata, resdata och attityder till
färdmedelsvalet. -

En hushållsenkät har genomförts i två av de i undersökningen
ingående regionerna, Jönköping och Västervik, omfattande totalt
l 200 personer. De variabler som ingår i enkätundersökningen är ett
urval av de som finns med i trafikantintervjuerna.

Analysen av materialet visar att de förbättringar av resmöjlig-
heterna som introduktionen av expressbussar inneburit, har lett
till dels ett ökat resande och dels till att en del bilister, men
även vissa tågresenärer, övergått till att åka buss.
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UTVÃRDERING AV FURSUKSTRAFIK MED EXPRESSBUSS - RESANDESTRUKTUR
OCH FAKTORER KRING FÃRDMEDELSVAL

 

Thomas Wenninger
Forskn ass
Nordplan

1. INLEDNING

TranSportforskningsberedningen, TFB, gav hösten l985 Transport-
forskningskommissionen, TFK, ett anslag för att genomföra ett
forskningsprojekt angående försökstrafik med expressbuss.

Nordplan*) har inom projektet svarat för genomförandet av
undersökningar gällande resvanor och resmönster, särskilt hos
bussresenärer, samt utvärdering och kalibrering av den
trafikberäkningsmodell som benämns "organisationsmodellen".
Resultaten från dessa arbeten kommer inom kort att redovisas i
en TFBnrapport, Expressbusstrafik på väg".

2. BAKGRUND

När det gäller det mer långväga resandet har tanken varit att
järnvägen ska utgöra stommen i det kollektiva trafikutbudet,
kompletterad med busstrafik samt flyg, särskilt på de långa
sträckorna.

Möjligheten att resa "på tvären" med kollektiva förbindelser har
länge varit bristfälliga. Här kommer bussen in som ett
utomordentligt färdmedel, med den stora flexibilitet som
trafikslaget besitter.

Expressbusstrafik har förekommit sedan början av l950-talet.
Under l960-talet byggdes ett linjenät liknande dagens upp. De
senaste åren har några linjer tillkommit, Beträffande många
expressbusslinjer sker idag samarbete med länshuvudmän i fråga
om exempelvis taxor och anslutningsförbindelser.

Under l960-talet etablerades en alltmer omfattande helg- och
veckoslutstrafik till och från storstäderna.

3. SYFTE

Inom projektet behandlas huvudsakligen långväga, reguljär
busstrafik. Med långväga resor avses resor som är längre än
lO mil (enkel resa). Beställningstrafiken, som utgör en stor del

 

*) Nordiska institutet för samhällSplanering, Stockholm.
Projektgruppen vid Nordplan har utgjorts av Mats-G Engström
och Bengt Sahlberg (till hösten -86) projektledare, Gunnar
Eriksson, Thomas Henninger och Maria Wiipola.
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av det totala bussresandet, studeras inte närmare. Dock ingår
personer som rest med beställningstrafik i enkätundersökningen.

Syftet har varit att samla in och bearbeta material för att
underlätta och förbättra möjligheterna till planering av
framtida expressbusstrafik, särskilt i "tvärgâende" relationer.
Viktiga delar i projektarbetet har därför varit:

- Att utvärdera och utveckla den modell för trafikunderlags-
beräkning som går under namnet "organisationsmodellen".

- Att belysa resvanor och resmönster samt att studera vilka
krav nuvarande och potentiella trafikanter ställer på
framtida expressbusstrafik.

4. METOD, UPPLÄGGNING, GENOMFÖRANDE

Projektet har delats upp i tre delar, en enkätstudie, som
belyser det totala långväga resandet hos befolkningen i två
kommuner samt intervjuundersökning och trafikräkning, som vänt
sig direkt till bussresenärerna.

4.l Enkätundersökning

Enkäten omfattar frågor om socioekonomiska bakgrundsdata,
resdata och faktorer kring färdmedelsvalet.

Formuläret skickades ut till 600 personer i vardera Jönköpings
och Västerviks kommuner. Nära 70 % av enkäterna kom åter i
användbart skick. Av de som svarade hade drygt 70 % gjort någon
långväga resa.

4.2 Intervjuundersökning

 

Intervjuerna omfattar frågor om socioekonomiska bakgrundsdata,
resdata och faktorer kring färdmedelsvalet.

Intervjuerna har genomförts under färd på följande
expressbusslinjer:
- Linje 325 Västervik - Jönköping
- Linje 830 Norrköping - Jönköping - Göteborg
- Linje 839 Karlstad - Jönköping
- Linje l80/835 Kalmar - Västervik - Norrköping (- Stockholm)

UndersökningspOpulationen har utgjorts av långväga resenärer,
sexton år eller äldre, som reser åtminstone en del av resan med
de studerade busslinjerna. I mån av tid har även en del kortväga
resenärer intervjuats, främst på linje 839.

Sammanlagt har 620 intervjuer genomförts, varav 386 med långväga
resenärer. Dessutom har 9l intervjuer av samma typ gjorts med
tågresenärer på linjen Västervik - Linköping.
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4.3 Trafikanträkning

 

Trafikanträkningar har genomförts på 1injerna 325 och 830 med
registrering av trafikanternas på- och avstigningsorter.
Räkningarna har gjorts under fyra tredagarSperioder.

5. ENKÃTUNDERSUKNINGENS RESULTAT

Vid en jämföre1se me11an å1ders- och könsförde1ning för he1a
urva1et och erhå11na svar kan konstateras att inga stora
ski11nader förekommer. Vi har a11tså goda skä1 att anta att
svaren är representativa för invånarna i de undersökta
kommunerna.

5.1 Färdmede1sförde1ning

 

Med 1edning av uppgifterna om a11a resor personerna gjort under
det senaste ha1våret har tota1resandet från kommunerna
beräknats. Tabe11en visar även färdmede1sförde1ningen för he1a
riket.

Tabe11 1. Färdmede1sförde1ning vid 1ångväga resor
under senaste ha1våret (% av anta1 resor)

  

SVARSALTERNATIV JÖNKÖPING VÄSTERVIK RIKET

Bi1 75 75 76
Tåg 9 7 13
F1yg 6 1 7
Buss 9 15 4
Annat 1 2 0

Summa 100 100 100

Anta1 resor 2072 2203 -

 

Förde1ningen me11an bi1 och ko11ektiva färdmede1 stämmer här vä1
med rikssiffrorna.

För Jönköpings de1 är buss 1ika van1igt förekommande som tåg.
Det är inte he1t överraskande med tanke på att utbudet av
bussförbinde1ser här är ovan1igt stort och att 1ångväga
tågresande nästan a11tid kräver minst ett byte.

Västerviksborna reser ti11 ännu störrede1 med buss, men här
finns tågförbinde1ser numera endast via Linköping och den
regu1jära f1ygförbinde1sen 1ades ned i början av vår
undersökningsperiod.
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5.2 Bussresenärerna

Av de som gjorde sin senaste längre resa med buss var 63 %
kvinnor. Det är främst ungdomar och yngre pensionärer som reser
med buss. 23 % av resenärerna är under 25 är och 26 % är mellan
65 och 74 år. Av hela undersökningSpOpulationen utgör dessa
grupper l5 reSp l4 %.

Bussresenärerna kännetecknas vidare av att deras hushåll i
genomsnitt består av färre personer, de har i mindre
utsträckning körkort och tillgång till bil. Andelen ensamboende
är drygt en tredjedel mot en femtedel i hela urvalet.

Bussresenärerna reste till en tredjedel ensamma, en tredjedel i
sällskap med l-5 personer och en tredjedel i stora grupper. Av
samtliga resenärer var det ca 75 % som reste i sällskap med 1-5
personer. Ca 80 % av de som reste i stora grupper åkte buss,
förmodligen någon form av beställningstrafik i de flesta fallen.

Tabell 2. Ressällskapets storlek (exkl IP) (procent)

 

 

SVARSALTERNATIV BIL TÅG FLYG BUSS SAMTLIGA

Ingen 10 50 4l 31 l8
l person 33 29 24 20 30
2 personer 20 ll l8 8 l7
3 personer l8 4 6 5 l4
4 personer ll 0 6 4 9
5 - 8 personer 7 5 0 l 6
9 eller flera personer l 2 6 3l 6

Summa l00 100 l00 l00 l00

Antal svarande 402 56 l7 98 573

 

Tågresenärerna uppvisade en likartad fördelning som bussrese-
närerna, bortsett från gruppresor. Av bilresenärerna var det
endast l0 % som reste ensamma.

Konkurrenssituationen mellan bil och reguljära kollektiva färd-
medel ändras drastiskt med ressällskapets storlek. De kollektiva
färdmedlen är oftast avsevärt billigare än bil för en ensamrese-
när medan förhållandet ofta är det motsatta för ett ressällskap
på tre till fem personer. Flyget och tåget har försökt motverka
detta genom rabatter t ex för medföljande familjemedlemmar eller
"minigrupper". På bussen finns normalt endast barnrabatt.

Huvudsakliga ärendet med den beskrivna senaste resan visas i
tabell 3 i procent för samtliga bussresenärer, samt för de som
rest i större grupper och de som inte gjort det. Släkt- och
vänbesök samt fritids- och nöjesresor är vanligast bland de som
inte reste i grupp, till och med mer dominerande här än enligt
andra undersökningar.
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Ca 30 % av bussresenärerna reste i sä11skap på mer än åtta
personer. Ärendet med dessa resor var i de f1esta fa11en
fritids- e11er nöjesresa.

Tabe11 3. Bussresenärernas huvudsakliga ärende (procent)

 

 

SVARSALTERNATIV EJ GRUPP GRUPP SAMTLIGA

Resa me11an bostad och arbete 1 0 1
Resa ti11/från sko1a 3 0 2
Värnp1iktsresa 0 0 0
Tjänsteresa ti11 mässa, kurs, konf. 3 13 6
Annan tjänsteresa i arbetet 0 3 1
Resa ti11 s1äkt e11er vänner 57 0 39
Resa ti11 fritidshus 0 0 0
Annan fritids- e11er nöjesresa 30 77 44
Inköps- e11er serviceresa 6 0 4
Annat ärende 0 7 2

Summa 100 100 100

Anta1 svarande 67 30 97

 

5.3 Färdmede1sva1et

 

De viktigaste faktorerna vid färdmede1sva1et är, en1igt
enkätsvaren, bekväm1ighet och snabbhet.* Nedan redovisas ande1
av de svarande som markerat reSpektive a1ternativ på frågan om
viktigaste orsak ti11 färdmede1sva1et. Summan av procentta1en
b1ir större än hundra eftersom ca 40 % va1t att ange två
a1ternativ.

Tabe11 4. Viktigaste orsaken ti11 färdmede1sva1et (%)

 

 

SVARSALTERNATIV BUSS SAMTLIGA

Det fanns inget a1ternativ 16 20
Andra a1t. passade inte tidsmässigt 9 19
Bi11igare än andra a1ternativ 63 20
Snabbare än andra a1ternativ s 4 27
Bekvämare än andra a1ternativ 24 33
Trev1igare än andra a1ternativ 7 9
Annan orsak 6 12

Summa 129 140

Anta1 svarande 67 533

  

*) De som rest i större grupper (bestä11ningstrafik) ingår ej.
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För bussresenärerna var det absolut vanligaste skälet att buss
uppfattades som billigare än andra alternativ. En fjärdedel
ansåg att det var bekvämare, medan ytterst få tyckte att bussen
var snabbare än andra alternativ. (Se även motsvarande avsnitt
om intervjuundersökningen, där resultatet blev annorlunda.)

De som valde bilen gjorde det främst för att det var bekvämare
eller snabbare. Endast ett fåtal ansåg att det blev billigare.
Flyg väljer man främst för att det går snabbt. Tåg väljer man
för att det är bekvämt eller för att det inte finns andra
alternativ.

För de flesta är färdmedelsvalet ganska klart från början. Hela
80 % hade inte funderat på att åka med något annat färdmedel än
det som användes. lest "låsta" var inte oväntat bilisterna, där
endast l5 % övervägt att åka på annat sätt - hälften av dessa
med tåg, ca 4 % med buss och resten med flyg.

Bland bussresenärerna reflekterade en knapp tredjedel på andra
färdsätt. Därav hade drygt hälften övervägt bil.

Om man vänder på det hela och ser på vilka som kunde tänka sig
buss som alternativ, kan konstateras att ca 85 % av dessa reste
med bil och resten med tåg.

6. INTERVJUUNDERSGKNINGENS RESULTAT

6.1 Bussresenärerna

 

Könsfördelningen från enkätundersökningen stämmer väl med
intervjuerna. Här utgör kvinnorna 64 %, jämfört med 63 % i
enkäten.

Hela 30 % av de intervjuade var mellan l6 och 24 år, medan
endast l9 % var 65 år eller äldre. Jämfört med enkäterna var de
unga fler och de gamla färre. Detta kan åtminstone till en del
förklaras av att olika urvalsmetoder använts - de yngre har
oftast högre resfrekvens än de äldre.

Karakteristiskt för bussresenärerna är enligt intervjuerna att
de bor i små hushåll (4l % ensamma) och inte skulle kunnat åka
bil. Två tredjedelar har körkort, hälften har tillgång till bil
i hushållet. 42 % skulle kunnat åka bil den aktuella resan.

Av de intervjuade reste tre fjärdedelar ensamma. Detta är
betydligt fler än enligt enkäterna. De som reste i sällskap
gjorde det oftast med en person.

Absolut vanligaste ärendet (drygt hälften) var släkt- och
vänbesök. Andra vanligt förekommande ärenden var fritids- och
nöjesresor samt resor till eller från skolor.

Fritidsresorna var dock färre än enligt enkäterna medan
utbildningsresorna var fler. Anledningen till detta kan till en
del sökas i urvalsmetoderna.
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Jämfört med undersökningar som avser a11a färdmede1 och he1a
riket var ande1en s1äkt- och vänresor betyd1igt högre i denna,
medan ande1en fritids- och nöjesresor var knappt hä1ften så stor.

6.2 Färdmede1sva1et

 

Van1igaste skäiet ti11 att ta bussen en1igt intervjuerna var
bekväm1ighet i o1ika former ("bekvämare" och "färre byten").

Tabe11 5. Viktigaste orsaken ti11 färdmede1sva1et

 

 

SVARSALTERNATIV ANTAL PROCENT

Det fanns inget a1ternativ 63 16
Andra a1t. passade inte tidsmässigt 44 11
Bi11igare än andra a1ternativ 46 12
Snabbare än andra a1ternativ 60 16
Det är nära ti11 busshå11p1atsen 3 1
Bekvämare än andra a1ternativ 81 21
Det b1ir färre byten på det här viset 72 19
Annan orsak 14 4

Summa 383 100

 

Jämfört med svaren på enkäterna var det betyd1igt färre som
uppgav att de va1de bussen av ekonomiska skä1, medan en större
ande1 angav bekväm1ighet e11er snabbhet.

I enkätundersökningen hade de möj1ighet att ange högst två skä1,
mot endast ett vid intervjuerna. Detta förk1arar dock inte
ski11naderna eftersom även drygt hä1ften av de som endast
markerade ett a1ternativ på enkäten va1de "bi11igare".

Förk1aringen är tro1igen att det kan kännas pinsammare att ta1a
om att man har tänkt på priset inför intervjuare och omkring-
sittande trafikanter i bussen än att kryssa för det i en anonym
enkät. Vid intervjuer försöker man då snarare hitta positiva
skä1, som att det är bekvämare e11er snabbare att åka buss.

En annan orsak ti11 den stora variationen kan vara att det är
svårt att ange endast ett_skä1 ti11 sitt färdmede1sva1. Det kan
nog ofta vara en kombination av f1era skä1 som avgör medvi1ket
färdmede1 man vä1jer att resa.

På frågan om de övervägt annat färdmede1 svarade drygt två
tredjede1ar att de inte gjort det. 20 % hade tänkt på tåg, 10 %
på bi1 och några få på f1yg. Detta stämmer i stora drag med
enkäterna.

Endast 10 % uppgav att de sku11e ha instä11t resan om inte den
aktue11a bussförbindeisen funnits. Av de som sku11e åkt ändå
sku11e två tredjede1ar tagit tåg och en tredjede1 bi1.
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En intressant variant av föregående fråga fick vi möj1ighet att
pröva på 1inje 839 (KarTstad - Jönköping), genom att fråga
trafikanterna hur de reste motsvarande sträcka innan den
bussTinjen startades.

Tabe11 6. Hur reste Du innan den här buss1injen
fanns? (procent)

  

SVARSALTERNATIV LÅNGVÄGA KORTVÄGA TOTALT

Ej rest tidigare 34 18 26
Reste med tåg 24 19 22
Reste med bi1 25 13 19
Reste med annan buss1inje 17 50 33

Summa 100 100 100

Anta1 svarande 132 135 267

 

Två tredjede1ar av de ti11frågade 1ångväga resenärerna hade rest
sträckan tidigare. De f1esta hade då använt bi1 e11er tåg och en
fjärdede1 hade rest med andra buss1injer.

6.3 Information om aktue11 resmöj1ighet

På frågan om hur resenärerna fått information om den aktue11a
buss1injen svarade nära häTften att de visste det sedan
tidigare. (I tabe11 7 ingår intervjuer från samt1iga 1injer utom
1inje 839, där frågan stä11des något annor1unda.)

Tabe11 7. Hur erhö11s information om den aktue11a
buss1injen?

  

SVARSALTERNATIV PROCENT

Visste sedan tidigare 44
Genom vänner e11er bekanta 17
Resebyrå e11er trafikföretag 28
Rek1am i tidning e11er Tiknande 10
På annat sätt 1

Summa 100

Anta1 svarande 385

 

Av de som inte visste sedan tidigare hade 60 % fått information
genom resebyrå e11er trafikföretag, 30 % genom vänner e11er
bekanta samt knappt 10 % genom rek1am. Detta stämmer vä1 överens
med den bi1d enkätundersökningen gav.
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Vid intervjuerna på linje 839 ställdes i stället frågan om hur
de från början fick reda på att denna linje startats

(l986-l2-l5).

Tabell 8. Hur fick Du först information om
busslinje 839? (procent)

 

 

SVARSALTERNATIV LÅNGVÄGA KORTVÄGA

Genom vänner eller bekanta 3l 30
Resebyrå eller trafikföretag 40 35
Reklam i tidning eller liknande 25 30
På annat sätt 4 5

Summa lOO lOD

Antal svarande 68 66

 

Resenärerna hade främst fått information genom resebyrå eller
trafikföretag. En annan viktig informationskälla är vänner och
bekanta. Reklam i tidningar eller liknande har uppenbarligen
också varit av stor betydelse (28 %). Reklam kan ju dessutom ha
spelat en roll för information till resenärernas "vänner och
bekanta".

6.4 Turtäthet, restid, service

 

De undersökta linjernatrafikeras med två till fyra dubbelturer
per dag, med undantag för linje 830 som trafikeras med sex
dubbelturer per vardag på delsträckan Göteborg - Jönköping.

Denna turtäthet uppfattas av majoriteten som tillräcklig. I
varje fall skulle endast en knapp tredjedel vara villig att
betala ett något högre biljettpris för att få dubbelt så många
turer att välja på.

Lika stor andel skulle vara villig att betala ett något högre
pris för resan om restiden kunde förkortas med 10 %.

7. TRAFIKANTRÃKNING

Trafikanträkningen genomfördes främst för att erhålla mått på
resandet i olika relationer.

Den har även kunnat användas för att studera beläggningen på
delsträckor av linjerna. Därvid kan konstateras att de långväga
resenärerna utgör en stor del av det totala tranSportarbetet.
(Se figur 1.)
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TRAFIKANTRÄKNING LINJE 325, 1986-04
VÄSTERVIK - JÖNKÖPING (8 TURER)
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[ZZ] LÅNCVÄGA KORTVÄGA

ort fördelade på lång- och kortväga resenärer.
Sammanlagt antal passagerare från åtta turer i april
l986. Stapeln "J-G" står för resenärer som i Jönköping
fortsatte med linje 830 mot Göteborg.

8. KONKURRENSSITUATIONEN

Samtliga studerade expressbusslinjer betjänar relationer där
övriga kollektiva resmöjligheter kräver byten och oftast är
tidsödande.

Tågresande kräver i samtliga fall omvägar och minst ett byte.
Tågtaxan räknas dessutom längs Spåren, varför man oftast även
får betala för omvägarna.

För en resa mellan exempelvis Västervik och Jönköping är buss
det snabbaste och billigaste kollektiva färdsättet. Vill man åka
tåg hela vägen blir man tvungen att byta i både Linköping och
Nässjö, dessutom blir det dubbelt så dyrt. Ett annat alternativ
är att ta buss till Hultsfred och därifrån tåg, med byte i
Nässjö.
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9. ORGANISATIONSMODELLENS UPPBYGGNAD OCH FUNKTION

Organisationsmodellen är baserad på och förutsätter en omfat-
tande databank. I modellen ingår beräknings- och analysprogram
som gör det möjligt att ur en databank sammanställa just den
information som behövs inför en bestämd planeringsuppgift. Det
gäller både beskrivningar av dagsläget, tidsserier över
utvecklingen och metoder för att göra prognoser.

dodellen arbetar med ett antal delmodeller som var och en är
k0pplad till ett speciellt resärende. Dessa är:

- tjänsteresor
- arbetsresor
- utbildningsresor
- värnpliktsresor
- fritidshusresor
- släkt- och vänresor
- övriga rekreations- och serviceresor.

Som grund för beräkning av tjänsteresandet mellan olika regioner
utnyttjas statistik över berörda regioners näringslivs- och
organisationsstruktur. Med utgångspunkt från uppgifter om antal
kontaktberoende befattningshavare och organisatoriska k0pplingar
i berörda regioner beräknas det antal tjänsteresor som alstras
mellan områdena.

Arbetsresorna beräknas med hjälp av folk- och bostadsräkningens
uppgifter om pendlarnas bostäder och arbetSplatser.

Beräkningen för utbildningsresorna bygger på statistik över
regional fördelning av rekryteringen till högskolorna.

Kategorin värnpliktsresor är till restypen av samma slag som
utbildningsresor. Hemorten och förbandSplatsen utgör den
huvudsakliga relationen.

En kartläggning av var fritidshusen ligger och var reSpektive
fritidshusägare bor möjliggör beräkning av de reseströmmar som
förekommer mellan de olika ortSparen.

Vid beräkning av antal släkt- och vänresor i en relation används
migrationsstatistik. En sammanvägning av flyttningar över en
lS-årsperiod läggs till grund för beräkningen. Inom denna
ärendekategori genereras resor av fler personer än de som
primärt ingår i det statistiska underlaget, eftersom såväl de
som flyttat som de som bor kvar reser för att besöka varandra.
Detta beskrivs mer ingående i den följande utvärderingen.

I gruppen övriga service- och rekreationsresor ingår en rad
olika typer av resor; semester-, nöjes-, idrotts- och
kulturresor samt rena inköpsresor. Beräkningen av antalet resor
baseras på attraktivitetsvärden, vilka Speglar förekomsten av
anläggningar, sevärdheter m m som genererar resor.
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Resfrekvensen för samtliga ärendekategorier är beroende av
avståndet. Fördelning av resandet på skilda färdmedel beräknas
utifrån studerade resbeteenden, faktiska resmöjligheter i
relationerna, rådande prisrelationer samt inte minst tids- och
bekvämlighetsaspekter.

10. AVSTÄMNING AV RESPEKTIVE DELMODELL

Organisationsmodellen är utvecklad för att i första hand utgöra
en generell beräkningsmodell för samtliga ärendekategorier och
samtliga färdmedel. Modellen har hittills sällan använts vid
beräkningar där huvudintresset riktats mot bussresande. En
viktig del i avstämningsarbetet är därför att utveckla modellen
så att osäkerheten minskar då intresset centreras till
bussresande.

Som exempel redovisas här det avstämningsarbete som gjorts för
delmodellen för släkt- och vänresor.

Vid avstämmning av denna delmodell behandlades främst följande
faktorer:

- Hur stor del av släkt- och vänresorna kan härledas till
tidigare flyttningar, d v 5 hur användbar är
flyttningsstatistiken?

- Under hur lång tid fortsätter de som flyttat att umgås med
bekanta i den tidigare bostadsorten, d v 5 i vilken takt
avtar resfrekvensen över tiden?

- Hur stor del av släkt- och vänresorna företas av de som
flyttat och hur stor del företas av de som inte flyttat?

- Hur varierar resandets omfattning med avståndet mellan
orterna, d v 5 hur förändras resfrekvensen med avståndet i
relationen?

lO.l Flyttningsstatistikens användbarhet

Av de intervjuade hade ca 70 % tidigare bott i samma kommun som
den de besökte, och hade således den aktuella k0pplingen.

Den statistik som används som underlag för modellberäkningarna
behandlar dock endast flyttningar mellan relationernas bägge
noder, d v 5 de personer som flyttat mellan resans start- och
målorter (kommuner). Den del av resenärerna som bott samtidigt
på någon annan ort omfattas inte av statistisken.

I intervjumaterialet visade det sig att l6 % av släkt- och
vänresenärerna tillhör den kategorin. Detta innebär således att
drygt hälften (52 %) av släkt- och vänresenärerna har den
sociala k0ppling som statistiken beskriver.
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Vid en bedömning av hur stor andel släkt- och vänresor som låter
sig beskrivas av flyttningsmönster måste dock även hänsyn tas
till de bägge gruppernas resfrekvenser. Det visar sig nämligen
att släkt- och vänresenärer som har den form av social k0ppling
mellan orterna som flyttningar etablerar, reser i genomsnitt ca
30 % mer än personer utan motsvarande k0pplingar.

En sammanvägning av detta ger vid handen att ca 60 % av det
totala släkt- och vänresandet direkt kan beskrivas av det
statistiska underlagsmaterialet. Om man exv antar att hälften av
de övriga släkt- och vänresorna sker i samma relationer som den
socialt bundna gruppen, innebär det att det befintliga
underlagsmaterialet till ca 80 % beskriver släkt- och
vänresandet och dess riktning.

10.2 K0pplingarnas varaktighet

 

Det besöksresande som orsakas av flyttningar varar ofta under en
längre tid. Det mest uppenbara exemplet på det är när det rör
sig om barn som flyttar från sina föräldrar. Dessa flyttningar
genererar normalt resor i relationen under en mycket lång
period. Generellt sett är det rimligt att räkna med en
resfrekvens som avtar över tiden.

FLYTTNlNGAR OCH SLÄKT- o. VÄNRESOR

50

 

40-

30-'

20-

   

 

   

 

      

 

    
 

7 7
/ øV/W /V///VVo áéáéáááá

Figur 2. Antal intervi::::_::n::::: ::;::TN:ch vänresenärer med
sociala k0pplingar, fördelade på personer som flyttat
respektiv inte flyttat samt antal år sedan k0pplingen
uppstod.
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Resandet meiian de båda orterna avtar dock främst genom att
personer som en gång fiyttat siutar företa besöksresor tii] den
tidigare hemorten och inte iängre får besök därifrån.

Det totala resandets förhåiiande til] tiden sedan fiyttning kan
iiiustreras genom antaiet observationer (intervjupersoner) med
k0ppiingar inom oiika tidsintervaii. (Se figur 2.)

10.3 Släkt- och vänresenärers resfrekvens

Hur ofta besöksresor kommer att företas meiian den nya och den
tidigare bostadsorten påverkas i eniighet med tidigare
resonemang av hur stort "motstånd" det finns mot att företa en
resa i reiationen. Motståndet uttrycks här i termer av det
geografiska avståndet i relationen. Sambandet åskådliggörs i
figuren.

Resfrekvens
Sidkt- och vdnresor

  

 

 

3.8 '-

3.6 -'

3.4

3.2

3 _.

2.8 -

l

     

2.5 1 I 1

100 200 300 450

Avstånd

Figur 3. Resfrekvensens för siäkt- och vänresenårer som reser
för att besöka sin tidigare hemort. Förändring med
avseende på avstånd i relationen; Avstånd över 10 mil.
I figuren återges deis en regressionsiinje deis en
kurva som beskriver genomsnittlig resfrekvens för
oiika avståndsintervaii.

I figuren framgår att resfrekvensen avtar relativt kraftigt
kring 30 mil. Därefter tycks avståndet vara av mindre betydelse.
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10.4 Färdmedelsval vid släkt- och vänresor

 

Som tidigare nämnts är resavståndet en viktig faktorvid
färdmedelsvalet. I figur 4 redovisas en bearbetning av
enkätmaterialet där släkt- och vänresenärerna fördelats mellan
färdmedel inom olika avståndsintervall.
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Figur 4. Färdmedelsfördelning för släkt- och vänresenärer,
fördelat på fyra avståndsintervall.

Figuren visar att bilens andel minskar kontinuerligt med
resavståndet. För tåg och flyg gäller det omvända förhållandet,
medan bussen är störst i de mellersta avståndsintervallen.

De viktigaste faktorerna bakom färdmedelsvalet är tidsmässig
passning och bekvämlighet. Priset har jämförelsevis mindre
betydelse.

För både Jönköping och Västervik, där bussförbindelserna är
relativt goda, har bussen uppnått en marknadsandel på lO - l5 % av
det långväga resandet, vilket är mer än dubbelt så högt som
riksgenomsnittet.

 

*) Projektet, "INTERBUSS", genomförs vid Nordiska institutet för
samhällsplanering tillsammans med Mats-G Engström (projektledare)
och Gunnar Eriksson.
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HUR FÖRÃNDRAS DE ÄLDRES RESANDE VID INFÖRANDET AV EN NY SERVICE-

LINJE

Tekn dr Agneta Ståhl
F11 kand Majvi Magdeburg

Institutionen för Trafikteknik, Lund

År 1985 inrättade Borås Lokaltrafik ännu en Servicelinje

i ett bostadsområde, Göta-Druveforsområdet. Institutionen

för Trafikteknik har i ett projekt som finansierats av

TFB studerat vilka effekter en Servicelinje får för olika

intressenter.

Projektet har tre målgrupper: Samtliga boende i området

som är 65 år eller äldre, Samhället och Trafikföretaget.

För målgruppen de boende i området har projektet omfattat

postenkät, resdagbok samt intervjuer med resenärer på

Servicelinjen. Effekterna för Samhället har studerats

genom intervjuer av färdtjänstresenärer dels i under-

sökningsområdet, dels i kommunen totalt. För Trafikföre-

taget har räkningen av resenärer på Servicelinjen genom-

förts; dels på linjen i undersökningsområdet, dels på

samtliga linjer i Borås.

För de äldre i området medför Servicelinjen att andelen

som åker kollektivt ökar från 62 % till 69 %. Nästan

hälften av samtliga äldre i området åker med Servicelin-

jen. För de äldre som inte är färdtjänstberättigade ökar

andelen som åker buss från 68 % - 77 %. Dessutom medför

Servicelinjetrafik att problemen i samband med bussresan

i princip elimineras. Andelen som uppger problem minskar

från 60 % till 7-8 % för olika delmoment under resan.

För personer som är färdtjänstberättigade fördubblas

andelen som åker kollektivt, från 28 % till 53 %. Andelen

som åker buss varje vecka ökar med 350 %, från 8 % till

28 %. Svårigheterna att åka buss reduceras kraftigt,
0

från 90 % av gruppen till 35 6.

För Trafikföretaget medför en Servicelinje en ökning av
äldre resenärer med 11 %. Antalet resenärer på Service-
linjen ökar kontinuerligt. Under undersökningsperioden,
1,5 ar, okade antalet Servicelinjeresenärer i området
med 60 %. Av resenärerna är drygt 16 % färdtjänstberät-
tigade.

För Samhället innebär en Servicelinje att färdtjänstre-
sandet i området minskar med 40-50 % i förhållande till
kommunen totalt. Minskningen av färdtjänstresorna är
störst för resor till/från Centrum. Detta medför påtag-
ligt reducerade färdtjänstkostnader för kommun och stat
Nettoeffekten på färdtjänstkostnaderna av de fem Service-
linjerna som finns i Borås är 20 - 25 %. Sedan kostna-
derna för Servicelinjetrafiken avdragits är de samman-
lagda vinsterna för kommun och stat av de fem linjerna
l storleksordningen 1,2 miljoner kronor per år. Därtill
kommer att de berörda resenärerna främst äldre och handi-
kappade har fått ett aktivare liv och en större indi-
viduell frihet.
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HUR FÖRÃNDRAS DE ÄLDRES RESANDE VID INFÖRANDET AV EN
NY SERVICELINJE
Tekn Dr Agneta Ståhl
Fil kand Majvi Magdeburg
Institutionen för Trafikteknik, LTH

BAKGRUND TILL UNDERSÖKNINGEN

Hur uppkom begreppet Servicelinjetrafik?

Begreppet Servicelinje uppkom 1983 då Borås Lokaltrafik
startade en ny typ av kollektivtrafik som man kallade
Servicelinjer. Trafiken inleddes med ett försök på en
linje under sommarmånaderna 1983. Servicelinjen anpas-
sades efter äldres och handikappades behov, genom spe-
ciell linjedragning, speciell tidtabell och mindre,
handikappanpassade bussar. Servicelinjen är sålunda att
betrakta som en busslinje i det allmänna kollektivtra-
fiksystemet.

Försökslinjen fick en sträckning från ett område
(Hulta) där bussen passerade viktiga målpunkter för
äldre, t ex servicehus, vårdcentral, centrumanläggning-
ar, lasarett m m på sin väg till Centrum. I Centrum
gick bussen sedan en speciell tur, (Centrumslingan) för
att sedan gå tillbaka till Hulta. Turtätheten var en
gång/timme mellan kl 9 och 170 Tidtabellen var väl
tilltagen för att möjliggöra att ta ombord rullstolar
via en ramp på bussen. Försöket föll mycket väl ut.
Bussen frekventerades företrädesvis av äldre och handi-
kappade personer som uttryckte stor belåtenhet med
Servicelinjen. Försöket tydde på att Servicelinjetrafik
kunde bli ett komplement till Färdtjänst.

Hösten 1983 startade därför 2 olika Servicelinjer i
Borås och trafiken har sedan kontinuerligt byggts ut
till att omfatta 7 linjer hösten 1987.

Vad karakteriserar en Servicelinje?

Servicelinjetrafik är en speciell form av kollektivtra-
fik. Vid planeringen av en Servicelinje år det viktigt
att målgruppens behov, önskemål och förutsättningar
beaktas. Avsikten är attServicelinjen skall vara an»
passade för äldre och handikappade, och ta hänsyn till
de särskilda krav som dessa grupper har för att kollek-
tivtrafiken skall vara tillgänglig. Vid planeringen av
en Servicelinje är det därför viktigt att linjesträck-
ning, omloppstider, turintervall, fordon och service är
anpassade efter äldres och handikappades förutsätt-
ningar och behov. Nedan följer en kort karakteristik
och beskrivning av viktiga komponenter i begreppet
Servicelinjetrafik:
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- Servicelinjen innebär ett anpassat kollektivtrafik-
system där kravetpå integrering och normalisering
av äldre och handikappade i samhället måste anses
vara uppfyllt. Servicelinjetrafik är Öppen för alla
presumtiva bussresenärer och är tillgänglig för per-
soner med funktionsnedsättningar. Med Servicelin-
jen skall även rullstolsburna personer kunna åka.

- Servicelinjen är ett linjebundet kollektivtrafiksys-
tem med fasta turintervall. Det är ett flexibelt
transportsystem där personen inte behöver planera el-
ler beställa sin resa långt i förväg. Tidtabellerna
är anpassade så att de medger att resenären kan få
den tid han/hon behöver vid t ex av- och påstigning,
betalning, uppsökande av sittplats etc.

- Servicelinjen har en linjesträckning som tar spe-
ciell hänsyn till områdets förutsättningar avseende:

demografi; mycket äldre personer

* boende; handikappbostäder, pensionärsbostäder,
servicehus

* topografi; backar, lutningar o dyl

* viktiga målpunkter för äldre ochhandikappade;
servicehus, vårdcentral, lasarett, centrumområden
(butiker, apotek 0 s v)

- Servicelinjen har korta hållplatsavstånd. Bussen
stannar utanför porten vid lasarett och servicehus.

Avstånden till hållplatserna i bostadsområdena mini-
meras.

- Servicelinjen trafikerar gator och ytor där annan
kollektivtrafik ej kommer fram t ex

* mindre och smalare gator i bostadsområden och cent-
rumområden

* torg

* gågator

* bredare cykelstråk

- Servicelinjen trafikeras med mindre, handikappanpas-
sade fordon. Bussarna skall ta sig fram på gator och
ytor som kräver mindre fordon. Bussarna skall vidare
uppfylla följande kriterier:

* storleken på fordonen bör ej överstiga c:a 20 sit-
tande passagerare. Utrymme bör finnas för 2-3
rullstolar

* lågt insteg; bussens golv bör inte överstiga 300-
350 mm. Bussen bör dessutom ha nigfunktion så in-
stegshöjden inte överskrider 200-230 mm vid nig-
ning
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* ramp för rullstolar; rampen bör kunna manövreras
automatiskt från förarplats

* bussens golv bör vara plant; inga höjdskillnader
inne i bussen i form av steg eller podestrar

* sätenas placering bör vara framåtvända eller en-
dast undantagsvis vända i sidläge om välutforma-
de armstöd finnes

* utformning och placering av säten, handtag och
tryckknappar skall följa rådande handikappkrav

- Servicelinjens fordon skall vara konstruerade så att
resenären känner en närhet till föraren

- Föraren skall kunna ge personlig service till resenä-
ren om så krävs vid t ex av-och påstigning

Servicelinjen utformad enligt ovan beskrivna kriterier
medför för den enskilde individen att:

- Stressmomentet försvinner då man vet att man kan låta
det ta den tid man behöver för att tryggt komma av-
och på bussen och att hinna uppsöka en sittplats

- Besvärliga moment vid på- och framförallt avstigning
elimineras

- Föraren ger den personliga service man behöver och
hjälper eventuellt till vid av- och påstigning

- Bussens storlek och utformning inbjuder till att kol-
lektivresan medför en social gemenskap för resenärer-
na. Resenärerna känner varandra, talar med varandra
och hjälper varandra

- Servicelinjen erbjuder resenären den trygghet under
och i samband med resan som krävs för att vissa grup-
per skall kunna åka kollektivt

Beskrivningen ovan visar tydligt att Servicelinjetrafik
är en speciell form av kollektivtrafik som ställer sär-
skilda krav:

- vid planering av linjesträckningen

- vid planering av turintervall och tidtabeller

- vid val av fordon

- på bussförare och Trafikföretag

Finns behov av Servicelinjetrafik?

Gruppen äldre som innefattar personer 65 är eller äldre
utgör en betydande del av befolkningen, drygt 17 %,
vilket motsvarar cza 1,5 miljoner människor. I progno-
ser över befolkningsutvecklingen från Statistiska Cent-
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ralbyrån beräknas andelen personer 65 år och äldre att
öka i befolkningen och nå 20-23 % omkring år 2025, d V
s en 30-40 %-ig ökning. Orsakerna till ökningen av
antalet äldre de närmaste decenniernaär framförallt en
fortsatt förväntad ökad medellivslängd.

Behovet av väl fungerande kollektiva transporter för de
äldre i samhället är idag stort. Även om den framtida
utvecklingen tyder på ett ökat körkorts- och bilinnehav
bland äldre personer, är ett vanligt antagande att
denna ökning främst kommer att äga rum bland gruppen
mellan 65-80 år. För den växande andelen personer över
80 år kommer därför kollektivtrafiken fortsättningsvis
att ha stor betydelse för ett aktivt deltagande i
samhället. Idag finns dock brister i kollektivtrafiken,
då denna betraktas utifrån de behov och förutsättningar
som en äldre person har.

Studier visar att bland äldregruppen totalt är det mel-
lan ca 50-85 % som mera frekvent åker buss i tätorter.
Andelen är större i större orter. Cza 50 % av de som
åker buss har uttalade svårigheter att klara av det.
Andelen ökar med stigande ålder. Det är framförallt
nedsatt rörlighet men även andrafunktionsnedsättningar
hos individen, som orsakar problem för många äldre män-
niskor att åka buss. Problemen är heller inte enbart
relaterade till situationen på eller kring bussen, utan
till hela reskedjan och kan indelas i tre huvudgrupper:

I Problem i samband med förflyttningen från bostaden
till hållplatsen eller problem vid hållplatsen

Orsakerna till problemen är framförallt dålig snö-
röjning eller sandning, men även ojämna trottoa-
rer eller höga kantstenar påverkar förflyttnings-
möjligheten. Att kunna sitta vid hållplatsen är
även betydelsefull, likaså att det finns vind- och
regnskydd vid hållplatsen. Avgränsningen till and-
ra trafikanter är ofta oklar och interaktionen med
cyklister vid hållplatsen upplevs av många äldre
som ett problem. Vidare är avstånden till håll-
platserna för långa.

II Problem i samband med på- och avstigningen av
bussen

Problemen är orsakade
- dels av bussens konstruktion i form av hög steg-

höjd, dåligt utformade ledstänger, automatiken i
dörrar vid öppning eller stängning o dyl

- dels av att bussen ofta inte kör tillräckligt
intill trottoarkanten vid hållplatsen
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III Problem i samband med själva bussfärden

Denna typ av problem är orsakade av att man inte
hinner uppsöka en sittplats innan bussen startar
eller att man måste resa sig innan bussen stannar
vid hållplatsen. Osäkerheten om vilka rutiner som
råder för t ex avstigning vid fram- eller mitt-
dörr, vilket påverkar valet av plats i bussen, bi-
drager även till de upplevda problemen.

Hållplatsutropen är vidare för de äldre, liksom för
flertalet resenärer, av väsentlig betydelse för en
trygg bussresa

Ovan beskrivna osäkerhetsmoment i samband med bussfär-
den, innebär för många äldre att man inte vågar åka
buss. Tryggheten i form av att man vet vilka rutiner
som gäller saknas. Rädslan för att råka ut för en
olycka ökar.

Som framgått ovan är flertalet av de problem som äldre
upplever då de åker buss av en sådan karaktär att de
inte kan lösas genom enbart tekniska förändringar på
fordonen. Situationen är mera komplex och problemen
grundas inte enbart i brister på själva fordonet utan
även i hela kollektivtrafikplaneringen. Bristande för-
ståelse från Trafikföretag, bussförare och andra trafi-
kanter, för de speciella behov eller möjligheter en
äldre eller rörelsehindrad person har att klara av da-
gens kollektivtrafik med krav på snabbhet och effekti-
vitet, är även uppenbara. Väsentligheten av att sitta
ned då bussen är i rörelse, betydelsen av att bussen
stannar nära trottoarkanten är några sådana exempel.
Vad som krävs är sålunda ökadservice.

Minst lika viktigt att åtgärda är deproblem äldre
upplever då de tar sig till hållplatsen eller har vid
hållplatsen. Ett normalt hållplatsavstånd, vilket
oftast understiger 400 m i tätorterna, innebär stora
svårigheter för många äldre personer. Studier visar att
var tredje färdtjänstberättigad person inte klarar att
gå mer än 50 m utan vilopaus. Ytterligare knappt 50 %
klarar ej att gå längre än 100 m. Endast 20 % av de
färdtjänstberättigade kan gå mer än 200 m utan vilo-
paus. En äldre färdtjänstberättigad person har ofta en
multipel sjukdomsbild, där kanske den enskilda funk-
tionsinskränkningen inte gör personen oförmögen att åka
buss. Kombinationen med andra funktionsnedsättningar
och därtill en allmän trötthet eller svaghet på grund
av åldrandet, omöjliggör emellertidlängre förflytt-
ningar eller långvarig ansträngning.

Då det gäller att söka lösningar inom kollektivtrafiken
på ovan beskrivna problem framstår tydligt behovet av
en helhetssyn, d v 5 att alla behov under hela resked-
jan från bostaden till målpunkten tillgodoses. En be-
rättigad fråga är omdessa behov går att tillgodose
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inom den traditionella kollektivtrafiken eller, om en
ny typ av kollektivtrafik, som mera tillgodoser dessa
resenärers krav, är nödvändig. Viktiga komponenter i
ett bättre anpassat kollektivtrafiksystem är korta
hållplatsavstånd, lågt insteg och en tryggare och lång-
sammare färd med bussen. Servicelinjerna i Borås är ett
kollektivtrafiksystem där dessa behov är tillgodosedda.

METOD FÖR UNDERSÖKNINGEN

År 1985 inrättade Borås Lokaltrafik ännu en Servicelinje
i ett bostadsområde, Göta - Druveforsområdet. Institu-
tionen för Trafikteknik har i ett projekt som finansie-
rats av TFB studerat vilka effekter en Servicelinje får
för olika intressenter. Projektet har därför omfattat
följande tre målgrupper:

* Samtliga boende i området som är 65 år eller äldre,
* Samhället
* Trafikföretaget

Studien syftar till att beskriva vilka förändringar som
uppnås avseende resvanor, resfrekvens, svårigheter i
samband med bussresan, attityder till kollektivtrafiken
samt aktivitet och social situation för de äldre i
området. För Samhället studeras effekterna på färd-
tjänstresandet och för Trafikföretaget resandet på
Servicelinjerna, samt bussförarnas inställning till
Servicelinjetrafiken.

Undersökningen har omfattat flera delstudier för de tre
målgrupperna. För de boende har postenkät, resdagbok
samt intervjuer med resenärerna på Servicelinjerna ge-
nomförts. Resultatredovisningen baseras i huvudsak på
postenkäten. Denna delundersökning var upplagd som en
före-efterstudie. Svarsfrekvensen i förestudien var

072 % och i efterstudien 88 6.

För att studera effekterna för Samhället har mätningar
av färdtjänstresandet genomförts, i undersökningsområ-
det, liksom i kommunen totalt samt i ett kontrollom-
råde. Mätningarna har utförts vid fem tillfällen, en
gång före inrättandet av Servicelinjen och vid fyra
tillfällen efter inrättandet. Samtliga mättillfällen
har omfattat fem dagar. Uppgifterna har inhämtats genom
särskild statistik från Borås Lokaltrafik som organise-
rar Färdtjänstresandet i Borås. Kommunens inställning
till Servicelinjetrafik har erhållits via samtal med
personal på Socialkontoret i Borås.

Servicelinjens effekt för Trafikföretaget har studerats
genom räkningar av antalet resenärer på Servicelinjerna,
dels på Göta - Druveforslinjen, dels på samtliga fem
hittillsvarande linjer. Dessa räkningar har genomförts
under samma tidpunkter som färdtjänstmätningarna, d v 5
under samtliga fyra efterstudieperioder. Räkningarna
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omfattar två vardagar samt lördag och söndag vid varje
mätperiod och genomfördes på bussarna av personal från
Borås Lokaltrafik. Vid samtliga tillfällen räknades
dels totala antalet resenärer, dels antalet färdtjänst-
berättigade resenärer. Bussförarnas syn på Service-
linjetrafiken har inhämtats via intervjuer.

RESULTAT AV UNDERSÖKNlNGEN

De äldre i undersökningsområdet, c:a 1 200 personer, är
en transportsvag grupp. Knappt 40 % har tillgång till
bil i hushållet. Nästan var femte person över 65 år har
färdtjänsttillstånd. Drygt en tredjedel uppger att de
har gångsvårigheter och c:a 15 6 rapporterar nedsatt
syn och/eller hörsel.

Inrättandet av en Servicelinje får därför stor effekt
för de äldre. I området totalt ökar andelen kollektiv-
resenärer från 62 % till 69 %, d v 5 ökningen är c:a 11
%. Servicelinjetrafiken svarar i princip för hela denna
ökning. Av samtliga äldre i området är det vidare 42 %
som åker med Servicelinjen minst någon gång i veckan.
Servicelinjen används sålunda ofta av de äldre. Nästan
hälften, 48 %, uttrycker att de åker buss oftare sedan
Servicelinjens tillkomst, och lika många, 49 %, tycker
själva att Servicelinjen bidragit till att de blivit
mera aktiva. Dessa subjektiva bedömningar styrkes av
resultaten från den genomförda resdagboken där det ge-
nomsnittliga antalet resor/dag och person ökat med 12
06. Den största ökningen sker av resandet till/från
Centrum med buss som ökat med 77 6. Ökningen kan till-
skrivas

- dels ett nygenererat resande totalt sett

- dels en överflyttning av resor som tidigare gjordes
till fots och med Färdtjänst

Mer än varannan äldre person i området som åker med den
traditionella kollektivtrafiken, uppger svårigheter att
använda denna. Med Servicelinjetrafik reduceras proble-
men med 75-80 %. Mindre än var tionde kollektivresenär
uppger problem då de åker med Servicelinjen.

För området totalt kan följande sammanfattning göras:
Servicelinjetrafiken medför att fler äldre börjar åka
kollektivt, de åker oftare och svårigheterna med att
åka buss reduceras kraftigt.

Vid uppdelning av de äldre i området i ej färdtjänstbe-
rättigade resp färdtjänstberättigade resenärer framgår
följande. Bland de äldre i området som inte är färd-
tjänstberättigade sker ett nytillskott av resenärer på
13 %. Sedan Servicelinjen tillkommit är det 77 % av
denna grupp äldre som åker kollektivt. Det mera frek-
venta resandet, d v s resandet minst någon gång i
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veckan, ökar från 52 % till 57 %. Nästan 40 % uppger
själva att de åker buss oftare och över 60 % anser att
de blivit aktivare sedan Servicelinjen tillkom. Ökning-
en av det kollektiva resandet är större för personer
som uppger att de har någon fysisk funktionsnedsättning
än för övriga, samt för personer under 80 år.

För deäldre i området som inte är färdtjänstberätti-
gade, är det 60 % av de som åker med den traditionella
kollektivtrafiken som har svårigheter att klara av den-
na. I princip samtliga dessa problem försvinner i Ser-
vicelinjetrafiken. Endast 7-8 % uppger problem under
olika delmoment av resan.

Man kan konstatera att de äldre personer som inte anses
så handikappade att de måste anlita Färdtjänst, före-
faller att klara av att åka med Servicelinjetrafiken
nästan helt utan några svårigheter. Detta leder till
tankegångar huruvida ett Servicelinjetrafiksystem på
sikt kan medföra att den enskilde personen stannar kvar
längre inom kollektivtrafiken, och därmed kan medverka
till att beroendet av Färdtjänst förskjuts högre upp i
åldrarna än vad som är fallet idag.

Bland personerna i området som redan är färdtjänstberät-
tigade sker den största förändringen. Andelen som åker
med Servicelinjen jämfört med traditionell kollektivtra-
fik fördubblas i stort sett, från 28 % till 53 %. Dess-
utom ökar det mera frekventa resandet, d v s resandet

minst någon gång/vecka, med 350 %, från 8 % med tradi-
tionell kollektivtrafik till 28 % med Servicelinjen.
Drygt 20 % av de färdtjänstberättigade säger också
själva att de åker mera kollektivt sedan Servicelinjen
tillkom och 30 % tycker att de blivit aktivare. Ökning-
en av det kollektiva resandet sker främst hos personer
som haft Färdtjänst kortare tid, 5 2 år. Däremot har de
personer som börjat åka kollektivt, oftare haft Färd-
tjänst längre tid. Över 60 % av de nytillkomna kollek-
tivresenärerna har haft Färdtjänst minst 3 år och 70 %
är över 75 år. Servicelinjetrafiken är sålunda attrak-
tiv även för personer som hunnit vänja sig en längre
tid vid den trygga transport som Färdtjänst trots allt
utgör. Vidare tycks den vara ett alternativ för de
allra äldsta i Samhället.

Servicelinjetrafiken förefaller vara ett verkligt al-
ternativ till Färdtjänsten. De personer som numera åker
Färdtjänst mera sällan, d v 5 endast någon gång i måna-
den, har ökat sitt kollektiva resande mest. Av samtliga
färdtjänstberättigade i området är det 30 % som uttalar
att de numera åker Färdtjänst mindre än tidigare. Näs-
tan 40 % säger också att de helst valde Servicelinjen
framför Färdtjänst, om de alltid hade möjlighet att
Välja. Det vanligaste skälet till att man föredrar
Servicelinjen framför Färdtjänst är att man inte behö-
ver beställa och planera denna resa i förväg. Nästan
80 % av de som åker med Servicelinjerna anger detta.
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Att Servicelinjeresorna blir billigare än Färdtjänsten
anger drygt 35 % som skäl till varför man föredrar
Servicelinjetrafiken. De resor som framförallt minskar
med Färdtjänsten och som istället görs med Servicelin-
jen, är inköpsresorna, och besöksresorna. Av de som
minskat sitt färdtjänstresande är det 90 % resp 40 %
som anger minskning av dessa restyper med Färdtjänst.
Servicelinjen har även bidragit till att 25 % av samt-
liga färdtjänstberättigade i området nu tycker att de
gör flera inköpsresor än tidigare, och 10 % tycker att
de ökat sinabesöksresor, liksom sina resor för person-
lig vård.

Av samtliga färdtjänstberättigade i området är det vi-
dare drygt 40 % som tycker det är lättare att åka med
Servicelinjerna än med den traditionella kollektivtra-
fiken. Av de som har erfarenhet av traditionell kollek-
tivtrafik är det över 75 % som tycker det är lättare
att åka med Servicelinjerna, och nästan alla, 91 %,
tycker att Servicelinjetrafiken fungerar bra.

Bland de färdtjänstberättigade som tidigare åkte med den
traditionella kollektivtrafiken var det 91 % som uppgav
svårigheter. Dessa problem har reducerats med drygt 60 %
till c:a 35 % av gruppen. De problem som reducerats mest
och som i stort sett försvinner i Servicelinjetrafiken
(endast 6 % uppger problem) är dehöga stegen på
bussen, automatiken och osäkerheten i hur dörrarna

stängs samt att man inte hinner sätta sig innan bussen
kör från hållplatsen. Dock är det 15 % bland de färd-
tjänstberättigade som finner avstånden till hållplat-
serna för långa även i Servicelinjetrafiken.

Detta får ses som ett tydligt uttryck för den nedsatta
fysiska funktionsförmåga som denna grupp har, när av-
stånden på kanske maximalt 100 m fortfarande upplevs
som långa. Över 90 % av de färdtjänstberättigade i
området uppger svårigheter att förflytta sig utomhus.
Man kan därför konstatera att det får anses som synner-
ligen positivt att över hälften av dessa personer åker
med Servicelinjetrafiken och dessutom i så stor ut-
sträckning föredrar denna kollektiva trafikform före
Färdtjänsten. Anledningen till detta är inte enbart att
så stora delar av svårigheterna i samband med resan
försvinner, utan även att Servicelinjetrafiken erbjuder
så mycket annat, t ex ett aktivare liv, trevlig samvaro
med andra resenärer och förare och för en del t o m en
bruten isolering.

För Samhället innebär införandet av Servicelinjen i
området att färdtjänstresandet, i förhållande till
Borås kommun totalt, minskar med c:a 40-50 %. Då skall

ändå påtalas, att undersökningsområdet, Göta - Druve-
fors, under de c:a 1,5 år studien beskriver, haft ett
nytillskott av färdtjänstberättigade som är c:a 2,5
gånger så stort som i kommunen totalt. Detta är fram-
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förallt orsakat av att det i Götaområdet byggts 16 nya
handikapplägenheter.

Antalet färdtjänstresor per berättigad har i undersök-
ningsområdet minskat med drygt 20 %, från 2,78 resor
under fem dagar till 2,17 resor. I kommunen totalt har
resandet ökat med nästan 40 %, från 0,60 resor under
fem dagar till 0,83 resor. Om ökningen hypotetiskt sett
varit lika stor i undersökningsområdet som i kommunen
om inte Servicelinjen införts, innebär detta en netto-
effekt på resandet per färdtjänstberättigad med c:a 45
%. Då hänsyn tages till att ökningen av resandet per
färdtjänstberättigad i ett kontrollomräde haft en ut-
veckling motsvarande en ökning på drygt 10 %, blir ändå
nettoeffekten av en Servicelinje på färdtjänstresandet

0per berättigad i Göta - Druveforsområdet, c:a 30 6.

Färdtjänstresandet i Göta - Druveforsområdet är förhål-
landevis högt jämfört med genomsnittet för kommunen,
(drygt 200 respektive drygt 40 resor per person och
år). Detta bör i och för sig inte påverka den visade
relativa effekten på färdtjänstresandet. Den absoluta
effekten (d v 5 visad minskning i antal resor) är dock
större än man kan förvänta sig i allmänhet.

Minskningen av färdtjänstresandet är allra störst vid
resor till/från Centrum samt därefter till de områden
där det finns direkt förbindelse med annan Servicelin-
je. Ett rimligt antagande är därför att effekterna av
en Servicelinje för Samhället kan bli ännu större i ett
fullt utbyggt Servicelinjenät i kommunen. Resultaten
visar emellertid med stor tydlighet på, att även i ett
inte fullt utbyggt Servicelinjenät är de omedelbara
effekterna av en Servicelinje för Samhället, en stor
minskning av färdtjänstresandet.

Servicelinjetrafik i ett område medför att Trafikföreta-
get får ett nytillskott av resenärer bland de äldre på
c:a 11 %. Antalet resenärer på linjen i Göta - Druve-
forsområdet, liksom övriga Servicelinjer, ökar dessutom
kontinuerligt. Under undersökningsperioden (1,5 år) har
antalet resenärer på Göta - Druveforslinjen ökat med
drygt 60 % från 114-185 resenärer per dag. Antalet
färdtjänstberättigade resenärer har även ökat lika
mycket. Förhållandet är likartat på övriga Servicelin-
jer i kommunen även om dessa linjer funnits i bruk en
längre tid. På Göta - Druveforslinjen är c:a 16 % av
resenärerna färdtjänstberättigade vilket motsvarar
genomsnittet för samtliga Servicelinjer i Borås.

I genomsnitt åker oza 1 100 personer per dag med de fem
Servicelinjerna i Borås. Per tur innebär detta i genom-
snitt c:a 22 personer. Den stora tillströmningen till
dessa linjer, har inneburit att den buss som under
undersökningsperioden trafikerar Servicelinjerna, Neo-
plan N-906-T, är för liten som Servicelinjebuss. Under
vissa turer på dagen får en del passagerare inte sitt-
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plats, vilket är en brist i detta annars så välan-
passade kollektivtrafiksystem. Bristen på sittplatser
samt en hel del invändningar mot bussen, framförallt ur
arbetsmiljösynpunkt, har medfört att förarna starkt
påtalar en annan typ av fordon som Servicelinjebuss.
Förarnas inställning till Servicelinjetrafiken är
annars mycket positiv.

EKONOMISKA KONSEKVENSER AV SERVICELINJETRAFIK

Gjorda beräkningar av deekonomiska konsekvenserna av
Servicelinjetrafiken i Borås, baseras på räkningarna
av fårdtjånstberättigade resenärer på samtliga fem Ser-
vicelinjer som fanns under undersökningsperioden. I
beräkningarna ingår flera områden, varför beskrivna
effekter bör vara generaliserbara utifrån de förhållan-
den som totalt råder i Borås trots att Göta - Druve-
forsområdet har ett förhållandevis högt resande per
person.

Eftersom det finns anledning att tro att räkningarna av
antalet färdtjänstberättigade resenärer på Servicelin-
jerna inte kunnat registrera alla personer med färd-
tjänsttillstånd är ett rimligt antagande att den akti-
vitetsökning hos individen som troligen skett sedan
Servicelinjen tillkom, uppvägs av denna brist i räk-
ningarna. De 50 000 resor av färdtjänstberättigade
personer som kunnat registreras på Servicelinjerna
under ett år bör därför ungefär utgöra den faktiska
minskningen av färdtjänstresandet. På basis av presen-
terade resultat i denna studie, kan därmed följande
sammanställning av förändrade årliga kostnader och
intäkter göras. Siffrorna baseras på förhållandena
1986.
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Tabell 1 Sammanställning av förändrade årliga kost-
nader och intäkter för Olika intressenter i
samband med införandet av fem Servicelinjer
i Borås

   

Kostnader Intäkter Resultat

BORÅS LOKALTRAFIK

Kostnader 2 616 000

Biljettintäkter 1 325 000

Ökat kommunalt
driftbidrag 1 291 000

+ 0

KOMMUNEN

Ökat bidrag till BL 1 291 000

Minskade kostnader
för Färdtjänsten
(marginalkostnader) ca 2 500 000

Minskat statsbidrag

 

för Färdtjänsten ca 900 000 + ca 300 000

STATEN

Minskat statsbidrag
för Färdtjänsten ca 900 000

 

+ ca 900 000
DE FÃRDTJÄNSTBERÄTTI-
GADE

Minskade utgifter
för resor ca 250 000

 

+ ca 250 000

 

De fem Servicelinjerna medför en bruttovinst för kom-
munen på c:a 2,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en
avlastning av Färdtjänsten med cza 20-25 %. Sedan hän-
syn tagits till att Trafikföretaget fått täckning för
sitt underskott i Servicelinjetrafiken, vilket för
övrigt inte är större än för annan lokal kollektivtra-
fik, är nettovinsten för Samhället, d V 5 kommun och
stat, minst 1,2 miljoner kronor under ett år, Vilket i
genomsnitt motsvarar minst 250 000 kronor per Service-
linje.

Vid den senaste räkningen, i oktober 1987, har antalet
färdtjänstberättigade resenärer på de fem studerade
linjerna, ökat med ytterligare 50 %. Om detta resultat
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motsvarar en faktisk ökning och inte enbart är orsakat
av en effektivare registrering, skulle denna ökning
innebära en nettovinst för Samhället (kommun och stat)
per Servicelinje på minst 300 000 kronor.

SLUTSATS

Denna undersökning har med stor tydlighet kunnat Visa
att Servicelinjetrafik fär positiva effekter för samtli-
ga inblandade intressenter. Först och främst innebär
Servicelinjetrafik ett trafiksystem som

- ger ett ökat resande och ökad komfort för de tran-
sportsvaga grupperna i Samhället

- av färdtjänstberättigade personer upplevs som ett
bättre transportalternativ med större valfrihet än
Färdtjänst

- bidrager till att öka aktivitetsnivån och bryta isole-
ringen för många äldre

Utöver dessa viktiga effekter för de personer för vilka
Servicelinjen primärt är avsedd, medför Servicelinjen
dessutom ekonomiska vinster för Samhället (kommun och
stat). För att Servicelinjetrafiken skall uppnå sådana
resultat krävs emellertid att trafiken planeras och
utförs medstor omsorg. Viktiga komponenter i begreppet
Servicelinjetrafik är:

- korta hållplatsavstånd
- bekväm av- och påstigning
- en tillgänglig, mindre buss
- komfort och service i samband med resan
- trygghet och social samvaro

Om man tar hänsyn till dessa faktorer, finns goda förut-
sättningar att Servicelinjetrafiken blir ett verkligt
transportalternativ för de mest transportsvaga grupperna
i Samhället. Servicelinjetrafiken löser dock inte tran-
sportproblemen för alla personer som idag åker Färd-
tjänst. Det är viktigt att denna grupp trots allt inte
glöms bort i sammanhanget. Inom ramen för dekostnader
som kommunen skulle haft för Färdtjänsten utan Service-
linjetrafik, ges dock goda möjligheter att erbjuda även
de grupper i Samhället, som inte kan utnyttja Service-
linjetrafik, en ökad standard. Härvid skulle ett stort
närmande vara gjort för att uppnå en integrering och
normalisering av äldre och handikappade personer i Sam-
hället._
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KAN VI SKAPA KUNDORIENTERADE TAXIFÖRETAG

Björn Sundvaii, vice VD Svenska Taxiförbundet

- Presentation (nyckeitai) av taxinäringen

- Dagens regeisystem

- Regeringens försiag tiii av- omregiering

- Pågående satsningar, samarbetsprojekt
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Tema: Kollektivtrafik

Björn Sundvall
V VD Svenska Taxiförbundet

Kan vi skapa kundorienterade taxiföretag?

 

I regeringens proposition l987/88:50 finns ett avsnitt som be-
handlar taxinäringen. Om Riksdagen antar förslaget och om även
lagstiftningen i prop l987/88:78 antas förändras i grunden förut-
sättningarna att driva taxitrafik. Sverige kommer i ett interna-
tionellt perspektiv att gå från det mest genomreglerade landet
till att bli ett av de mest liberala vad gäller den statliga
lagstiftningen inom taxinäringen.

Dagens taxinäring vilar på bl a följande fem grundstenar:

- det krävs trafiktillstånd för att få driva taxitrafik.
Tillståndet ges av länsstyrelsen efter prövning av behoyet
av trafiken och den sökandes lämplighet,

- trafiken får bedrivas i huvudsak endast inom det geografiskt
avgränsade trafikområdet (motsvarar oftast en kommun),

- länsstyrelsen fastställer för varje tillstånd en kommenderings-
plan som visar när fordonet ska vara i trafik,

- varje taxifordon ska vara kopplat till en beställningscentral
dit kunderna ringer och beställer bil. Det får i princip finnas
endast en central per trafikområde, samt

 

- den statliga myndigheten transportrådet fastställer den taxa
som ska användas vid debitering av resor. Taxan är till nivå

och konstruktion i huvudsak gemensam för alla taxiföretag i
hela landet.

Regeringens förslag innebär att det även fortsättningsvis krävs
ett tillstånd för att få bedriva trafiken. Tillståndet erhålles
efter en, jämfört med för närvarande, härdare lämplighetsprövning
av den trafikansvarige. Behovsprövningen avskaffas. Trafikområde,
kommenderingsplaner, obligatorisk koppling till beställningscentral
samt av staten fastställd taxa försvinner.

Kommuner och landsting får ett omfattande ansvar för taxitrafikens
servicenivå. Genom avtal med taxiorganisationer kan trafikomfatt-
ning och prisnivåer läggas fast.

Särskilda regler kommer att gälla för taxametrar, dessa kommer att

vara kvittoskrivande. Därutöver ska vissa uppgifter registreras.
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Även reglerna för hyrverkstrafiken förändras.

Genom dessa förändringar skapas förutsättningar att marknads-
orientera taxi. Dagens lagstiftning låser näringen och omöjlig-
gör t ex ett flexibelt utehållande och en varierande prisbildning.
I dag omöjliggörs upprättandet av t ex konkurrerande beställnings-
centraler vilket medfört att näringen har uppfattats som negativt
inställd till förändringar.

Några nyckeltal om svensk taxitrafik:

7.000 företag

11.000 fordon

23.000 årsarbetare

80 miljoner körda mil per år

4 miljarder kr i årsomsättning
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SMÅGODS-samordning av gods- och persontransporter med buss i Små-
landslänen

Peter Ekholm
Länastyrelsen i Kalmar Län

Sammanfattning

 

Busstrafik på landsbygd omfattar såväl person som godsbefordran. Busslin-
jenätets geografiska täckning och turtäthet är en viktig transportresurs
och lämpar sig väl för bussgodstransporter.

Länshuvudmännen i Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län har genomfört
försök med samordning av bussgodstransporterna både inom och mellan
länen. Projektet som inleddes hösten 1984 syftade bl a till att kartlägga
för- och nackdelar med samordnad gods- och persontrafik samt att
upprätta och pröva en tillämpningsmodell i praktisk verksamhet. Försöket

omfattade följande:

- En för Småland och Öland gemensam, enkel bussgodstaxa för gods upp
till 30 kg

- Samordning av fraktbestämmelser
- Samordning av redovisningsrutiner
- Samordning av bussgodstransporter både inom och mellan länen
- Gemensam marknadsföring av bussgods

Genom en aktiv marknadsföring av bussgodset visade det sig att gods-
mängderna kunde ökas. Utfallet av försöksverksamheten har bedömts så
intressant att länshuvudmännen kommer att driva projektet vidare i
nuvarande omfattning under ytterligare ett år, t o m juni 1988. Under
detta år kommer gjorda marknadsföringsinsatser m m samt organisations-
frågor att diskuteras ingående.
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Standard i kollektivtrafik - första delen av arbetet med
riktlinjer för färdhastiqhet. turtäthet och basstandard

Avd chef Lars Bäckbom

Stockholms läns landsting

Trafikkontoret

Trafikstandard handlar om turtäthet, linjenät, väntetider,

gångavstånd, byten, möjlighet att sitta etc. För att kunna

fördela resurserna effektivt och rättvist och för att kunna

åtgärda brister i trafiksystemet måste vi lära oss mer om

dessa faktorer och om hur trafikanterna värderar dem.

Att inför varje förändring i trafikutbud eller trafikstan-

dard behöva göra en fullständig trafikekonomisk analys är

både svårhanterligt och resurskrävande. Trafikstandardpro-

jektet har därför som mål att ta fram praktiska hjälpmedel i

form av riktlinjer för standardbedömningar att användas när

olika trafiklösningar utvärderas.

Riktvärdena måste bygga på beräkningar av nytta och kostna»

der för trafikanter och trafikbolag (trafikekonomisk effek-

tivitet), men också ta hänsyn till de minimikrav som ur

rättvisesynpunkt ställs på trafiksystemet.

Lärdhastigher

Restiden är erfarenhetsmässigt den faktor som värderas

högst, dvs av trafikanterna tillmäts störst betydelse, vid

färdmedelsval. I trafikstandardprojektet prioriteras därför

de faktorer som kan kopplas till restidsbegreppet.

Genom att välja hastigheten som mått för att beskriva kvali-

teten på själva åktiden kan man bortse från resans längd.

Måttet färdhastighet är användbart t ex då det gäller att

beskriva

. kollektivtrafikens förhållanden gentemot biltrafikens

förhållandet mellanfaktisk och potentiell resefterfrågan

förhållandet för enskilda linjer jämfört med linjer av

samma karaktär

Huvudsyftet med studien är att redovisa en metod för att

beräkna den ideala färdhastigheten i olika situationer.

Färdhastighetsstandarden beskrivs då som kvoten mellan den

faktiska färdhastigheten och en framräknad ideal hastighet.
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lurtätber

Denna studie redovisar SLs nuvarande trafikutsättnings-

principer samt en modell för att beräkna en s k optimal

turtäthet. Denna modell är i sin tur grunden för en dis-
kussion om resursfördelningen för busstrafiken i Stockholms

län.

Med optimal turtäthet avses den turtäthetsfördelning mellan
olika linjer och trafikeringsperioder som totalt ger den

lägsta sammanlagda kostnaden för ett trafikbolags drift och

trafikanternas resuppoffring.

Baâsrandard

Effektivitet och rättvisa bör vara de operativa målen för

kollektivtrafiken.

Rättvisa måste beskrivas med andra metoder än effektivitet.
För vissa grupper av människor är tillgången till bra kol-
lektivtrafik särskilt viktig. Det gäller främst personer som
inte har tillgång till bil, t ex låginkomsttagare, kvinnor,
barn och gamla. Det måste därför även finnas riktlinjer som
bygger på rättvise- och välfärdsaspekter. Sådana riktlinjer

skall garantera medborgarna en lägsta godtagbar standard,

s k basstandard. Således avser riktlinjerna sådan trafik som
med gängse utvärderingsmetoder inte är "trafikekonomiskt"

lönsam.

I arbetet har unersökts behovet av riktlinjer för basstan-

dard för glesbygdstrafik samt kvälls-, natt-, och helgtrafik

i tätorter. Riktlinjerna kan i princip gälla alla typer av

resärenden. Viktiga standardfaktorer är trafikeringstid,
turtäthet och gångavstånd.
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KOLLEKTIVTRAFIK

Prioriterirg av bussar i trafiksignaler

 

Karl-L Bång, IVA-TFK

En genomgång av teknik och strategier för att öka bussars framkomlighet i
gatunät.
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PRISSÄTTNING AV REGIONALTRAFIK

Mats Bohman

Förvaltningshögskolan

Stockholms universitet

1. INLEDNING

Det är lätt att med konkreta exempel illustrera att

utformningen av och nivån på taxor för ett transe

portmedel har stor betydelse för hur tillgängliga

resurser kommer att utnyttjas. Ett sådant välkänt

exempel utgör den prispolitik som Jan Carlzon

introducerade för Linjeflyg. Då Carlzon tillträdde

som VD för bolaget, var dess lönsamhet dålig och

dess kapacitetsutnyttjande var ojämt men genoms-

nittligt sett lågt. 95 % av flygresorna gjordes i

form av tjänsteresor.

Den nya prispolitiken innebar en betydande pris»

differentiering med kraftigt sänkta priser, främst

på dåligt belagda turer mitt på dagen. Efter en

kort försöksperiod på linjen Sundsvall e Bromma

tillämpades den på hela Linjeflygs nät. Dessutom

infördes speciella rabatter för vissa

kundkategorier. Resultatet av denna omläggning av

företagets prispolitik blev att antalet passagerare

under det första året ökade med 44 % jämfört med

året innan. Huvuddelen av ökningen var hänförlig

till ickeetjänsteresenärer. Eftersom denna ökning

av antalet resande kunde åstadkommas med oförändrad

kapacitet och peronalstyrka, kom också bolagets

lönsamhet att förbättras högst avsevärt.

Som framgår av detta exempel kan prissättningen och

ändringar i prispolitiken påverka flera väsentliga

variabler, såsom kapacitetsutnyttjande och lönsam»

het men också lönsamheten av framtida investering*

ar. Det var sannolikt den företagsekonomiska

lönsamheten som mest intresserade Carlzon. Men

frågan enligt vilken princip priset på en vara

skall bestämmas kan inte bara ses ur företagsekono-

misk synvinkel. Den kan också besvaras utifrån

samhällsekonomiska kriterier. Dessa båda synsätt

skiljer sig åt genom att de utgår från olika mål,

dvs vad man villl uppnå med hjälp av prissättning*

en. Det exakta svaret på frågan beror därför på det

faktiska målet.

Enligt 1979 års trafikpolitiska beslut skulle den

samhällsekonomiska målsättningen vara grundläggande

för den förda trafikpolitiken. Den nya trafikpolim

tiska proposition som just lagts på riksdagens bord

innebär ju också att man bibehåller den samhälles

ekonomiska grundsynen. Därför kommerprissättninge-
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frågan här att diskuteras i ett samhällsekonomiskt

perspektiv.

Utgångspunkten för den fortsatta diskussionen är

således att man vill använda tillgängliga resurser

på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, vilket

kan sägas innebära en strävan efter att maximera

den sammanlagda realinkomsten eller välfärden för

en grupp. Detta maximeringsproblem skall lösas

under beaktande av en rad restriktioner, som

allmänt kan betecknas som tekniska och kostnadsre-

laterade men också i många fall juridiska. Maxime»

ringsproblemet kan också sägas ha såväl en långsik-

tig som en kortsiktig dimension. Tillämpat på

regionaltrafikområdet kan det långsiktiga problemet

sägas vara att bestämma optimal dimensionering av

infrastrukturen, i form av vägar, spår, parkeringsw

platser, signalsystem m.m. och av fordonsparken.

Det kortsiktiga problemet är att avgöra hur man

optimalt kan utnyttja en given infrastruktur och

fordonspark.

Någon formell behandling av det här skisserade

maximeringsproblemet skall jag inte ge mig på här.

Det torde inte heller vara meningsfullt annat än i

starkt förenklade modeller. Men enligt ekonomisk

teori spelar priserna en central roll för att

realisera en lösning av såväl det långsiktiga som

det kortsiktiga delproblemet. Speciellt vad gäller

det kortsiktiga problemet att effektivt utnyttja en

given infrastruktur och fordonspark, vilket bl a

förutsätter en effektiv fördelning av engiven

transportvolym mellan olika fardmedel, så är

prissättningen en strategisk variabel. Ekonomisk

teori speoifioerar också en rad riktlinjer för hur

priserna skall sättas, för att generera en effektiv

lösning. Jag skall här i grova drag redovisa dessa

riktlinjer. Först skall jag dock säga några ord om

marknaden för regionala transporter och om priser

nas funktioner i en marknadsekonomi.

2. MARKNADEN FÖR REGIONALA TRANSPORTER

Regionaltrafik innebär transporter av gods eller

människor inom en region, som är ett på något sätt

avgränsat geografiskt område. Avgränsningen kan

dock göras på många olika sätt, varigenom det som

avses med regionaltrafik blir beroende av hur

regionens omfattning blivit bestämd. Eftersom

diskussionen här kommer att begränsas till att avse

principiella aspekter på prissättning av regionala

persontransporter, kan det synas naturligt att
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definiera regionen som ett län. I Sverige finns det

ju numer länstrafikföretag, som är huvudman för

kollektiva regionalapersontransporter inom länet.

Detta val av definition av regionaltrafik innebär

dock inte ett ställningstagande för att nuvarande,

historiskt betingade, administrativa gränser mellan

olika lån skulle vara en ändamålsenlig uppdelning

av ansvaret för kortväga kollektiva persontrans-

porter. Även om detta ibland kan vara fallet, som t

ex vad gäller Gotland, så är det inte alltid så. I

exempelvis Storstockholmsområdet förekommer ett

betydande dagligt resande fram och åter över

länsgränserna, inte minst mellan Uppsala och

Stockholms län. I sådana fall kan lämpligheten av

den existerande ansvarsuppdelningen kraftigt

ifrågasättas. Men givet de rådande administrativa

förhållandena i Sverige, så ankommer det på

länstrafikföretagen att svara för trafikplanering

och taxefrågor. Därför sätter jag här likhetstecken

mellan regionaltrafik och trafik inom ett län.

Regionaltrafiken utgörs dock inte bara av de tran-

sporter som länstrafikföretaget eller kommuner

svara för. Ibland kan även interregionala trafik-

företags linjer utnyttjas för inomregionala

persontransporter. Därtill svarar biltrafiken för

en betydande del av det regionala transportarbetet

i samtliga län i landet. Marknaden för regional

persontransporter består därför av ett antal

alternativa färdmedel, som alla är mer eller mindre

goda inbördes substitut. Exempelvis kan en enskild

resenär mellan Arlanda och en mätpunkt i Stockholms

innerstad sålunda välja mellan egen bil, taxi,

limosine, hyrbil och SL-buss i kombination med

tunnelbana/buss/taxi/promenad. Även om det inte i

alla relationer finns lika många konkurrerande

alternativ som mellan Arlanda och Stockholms

innerstad, så finns det alltid minst ett enskilt

alternativ till varje kollektiv tåg eller bussför*

bindelse. Detta faktum kommeratt starkt begränsa

länstrafikföretagens frihet, då man skall fast*

ställa priser på kollektiva transportmedel.

Men frågan om hur man skall prissätta regionaltra-

fik är inte enbart knuten till hur priserna på

kollektiva färdmedel skall bestämmas. Även de

privata alternativen kommer att utnyttja existe-

rande infrastruktur och genom olika former av

utsläpp och buller påverka omgivningen, s k

negativa externa effekter. Hur man tar betalt för

dessa kommer att påverka kostnaderna för bilutnytt-

jandet, vilket i sin tur har betydelse för den
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relativa kostnadsstrukturen mellan bil och kollek*

tiva färdmedel och därigenom för färdmedelsval och

transportvolym. Konkurrenssituationen mellan des-sa

båda färdmedelstyper är alltså inte bara avhängig

av pris och kvalitet på de kollektiva transporterna

utan minst lika beroende av hur avgifter på de

privata alternativen bestäms.

PRISERNAS FUNKTIONER0
)

Priserna fyller flera, delvis olika, funktioner som

alla har betydelse för att bära upp den allokering

som lösningen på det tidigare skisserade maximerings-

problemet specificerar. Jag skall här beröra fem

sådana aspekter på prisernas roll i resursallokering-

en.

En första funktion är att tjäna som sortomvandlare så

att många skilda fysiska mått kan uttryckas i en

gemensam enhet, nämligen kronor och ören. Det är

denna funktion som utnyttjas då man upprättar

kalkyler över investeringar i infrastruktur och

fordonspark respektive gör produktionskalkyler över

hur tillgänglig kapacitet bör användas.

En andra funktion består i att bestämma storleken på

betalningsströmmar mellan olika agenter i ekonomin.

Priserna kommer därigenom att bestämma nivån på olika

enheters inkomster och utgifter. En speciell aspekt

av denna uppgift är att priserna avgör omett

regionalt transportföretag går med förlust eller

vinst eller råkar erhålla full kostnadstäckning.

Den tredje uppgiften är att fungera som en ransone-

ringsmekanism. Nivån på priset på en vara eller

tjänst påverkar ju den mängd som köparna vill ha.

Normalt är det ett negativt samband mellan pris och

efterfrågad mängd, vilket betyder att ju lägre ett

pris sätts, allt annat lika, desto större kvantitet

vill köparna konsumera. Om priserna därför bestäms så

att de skapar jämvikt mellan utbud och efterfrågan,

så behöver inte någon annan ransoneringsmekanism

tillgripas. Sätts priserna över denna nivå, så leder

de till eutnyttjad kapacitet eller om man så vill

någon form av ransonering av försäljningsvolymerna

mellan säljarna. Om priserna däremot understiger

jämviktspriset, så måste med nödvändighet ytterligare

någon ransoneringsmekanism användas för att fördela

den knappa varumängden mellan köparna.

En fjärde funktion är att priser och prisförändringar

ger såväl köpare som säljare incitament att ompröva
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tidigare konsumtionen och produktionsbeslut och söka

nya lösningar. Denna funktion, som naturligtvis har

ett nära samband med prisernas roll vid inkomstbesw

tämningen, innebär att en eller flera agenter på

marknaden kan upptäcka att det finns pengar att tjäna

på att öka eller minska produktion eller köp i

förhållande till de omsatta mängderna i ett etablerat

kortsiktigt jämviktsläge. Därigenom får priserna

också en dynamisk roll i anpassningen mot långsiktiga

jämviktslägen.

Härigenom kan priserna för det femte komma att tjäna

som informationsförmedlare. De informerar säljarna om

intensiteten i kundernas önskemål, dvs om deras

betalningsvilja för marginella tillskott av varan,

vid rådande prisuppsättning och inkomstfördelning.

Samtidigt kan köparna genom priserna få information

om vad ytterligare konsumtion kostar att åstadkomma

på marginalen. För att priserna skall kunna fullgöra

denna dubbelriktade informationsförmedlande funktion

krävs dock att de är jämviktspriser och att de är

satta så att de överensstämmer med marginalkostnaw

derna i produktionen vid jämviktsvolymen. Är priserna

det, kommer de att förmedla tillräcklig information

till köparna om vad som faktiskt måste uppoffras i

form av andra varor respektive av andras konsumtion

av samma vara för den sist konsumerade enheten.

Därtill kommer priserna att förmedla tillräcklig

information till säljarna om köparnas betalningsvilja

och därigenom hur mycket av andra varor de är villiga

att uppoffra för att få ett marginellt tillskott av

en bestämd vara.

4. RIKTLINJER FÖR EN EFFEKTIV PRISSÄTTNING

Som framgått av denna genomgång av några väsentliga

funktioner som priserna fullgör i en marknadsekonomi,

så kan prissättningsbeslut inte enbart eller ens

huvudsakligen baseras på ett önskemål om full

kostnadstäckning eller vinst, om det övergripande

målet är ett samhällsekonomiskt effektivt resursutm

nyttjande. Det är en kameral felsyn att tro att

prissättningen enbart är en fråga om pengar ut w

pengar in, som jag har hört vissa kommunala fjärr-

värmeproducenter uttrycka saken. I stället gäller

det, genom att särskilt utnyttja de tre sistnämnda

funktionerna, att använda prissättningen som ett

aktivt medel för att realisera en samhällsekonomiskt

effektiv omfattning av den regionala transportvolymen

och en samhällsekonomiskt effektiv fördelning av

denna volym mellan olika färdmedel.
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För att prissättningen skall leda till ett sådant

resultat krävs att priset på en transporttjänst

överensstämmer med den kortsiktiga samhällsekonomiska

marginalkostnaden, dvs marginalkostnaden är definie"

rad för en given kapacitet hos infrastruktur och

fordonspark och, för linjebundna kollektiva trans"

portmedel, för given tidtabell. Tidtabellen kan

nämligen i detta sammanhang ses som en del av

produktionsanläggningen. Det är marginalkostnaden för

den sist producerade resan som skall utgöra priset

för samtliga resor, givet att detta pris ger jämvikt

mellan efterfrågan och tillgänglig kapacitet. I annat

fall skall ett högre knapphetspris tas ut, så att

jämvikt erhålls vid kapacitetstaket.

För transportverksamhet gäller vanligen att efterfrå-

gan flukturerar markant mellan olika delar av dygnet

och mellan olika årstider. Om också marginalkostnam

dernas nivå ändras vid ändrad produktionsvolym,

gäller naturligtvis att det marginalkostnadspris som

ger jämvikt måste varieras över tiden. Detta beror på

att transporttjänster tillhör den grupp av varor som

inte kan lagras.. Om en buss går halvtom en viss

sträcka vid en viss tidpunkt, kan ju de tomma

platserna inte sparas till ett annat tillfälle, då

bussens kapacitet inte räcker till. En kostnadsbasee

rad prisdifferentiering över tiden påverkar inte bara

den optimala konsumtionsvolymen i varje ögonblick

utan ger även ekonomiska incitament till kunderna att

förskjuta sin konsumtion i tiden. Vid en påtaglig

korspriselasticitet mellan olika perioder kan denna

s.k peak - load prissättning leda till en betydande

utjämning av belastningen mellan olika tidpunkter och

därigenom inbespara såväl rörliga kostnader som

kostnader för kapacitetsförstärkningar.

Den kortsiktiga marginalkostnaden varierar vanligen

också mellan olika platser i en region vid en given

tidpunkt. Sålunda kan marginalkostnaden för en två

kilometer lång bilresa inom en region vid en viss

tidpunkt anta helt olika värden, om den företas på en

hårt belastad länk inne i en tätort respektive

genomförs någonstans i regionens glesbygdsområde. En

geografisk differentiering är under sådana förhållanw

den också påkallad av effektivitetsskäl.

Det finns dock två skäl till varför det vanligen inte

är förenligt med effektivitet att fullt ut differen"

tiera priserna efter variationer i de samhällsekono"

miska marginalkostnaderna. För det första kan det

vara förenat med betydande fasta och rörliga kostna-
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der, s k systemkostnader, att arbeta med en fullstän-

dig differentiering. Man måste därför genom en

speciell form av investeringskalkyl, där effektivi-

tetsvinster ställs mot systemkostnaderna, som följer

av olika grad av prisdifferentiering, söka avgöra den

optimala differentieringen. För det andra måste

priser vara kända i förväg för att kunna styra

konsumtionsbesluten. Priserna måste därför bestämmas,

innan man säkert vet värdet på marginalkostnaden. De

måste därför baseras på förväntad marginalkostnad,

som naturligtvis kan avvika från den som sedermera

realiseras. Prissättningsregeln blir därför att

priset skall överensstämma med förväntad marginal-

kostnad och prisdifferentieringen skall baseras på

väsentliga skillnader i förväntad marginalkostnad

mellan olika platser och olika tidpunkter.

Hur skall nu dessa allmänna riktlinjer tillämpas vid

prissättning av regionaltrafik mer konkret? För

biltrafiken gäller det att uppskatta de delar av

marginalkostnaden som inte den enskilde bilisten

spontant bär i form av egen tidsåtgång, egen olycks-

risk, färdberoende slitage på den egna bilen etc. Det

betyder att man skall försoka beräkna värdet av den

negativa miljöpåverkan i form av buller och avgasut*

släpp som den marginella bilisten ger uppgov till.

Vidare skall naturligtvis marginalkostnaden för

väghållaren i form av vägslitage o.dvl beräknas.

Därtill skall den förändring i olycksrisk som den

marginella bilisten åsamkar sina medtrafikanter

beräknas. Slutligen skall också storleken på eventuw

ella trängselkostnader bestämmas. Summan av dessa

komponenter utgör den prisrelevanta marginalkostnaden

för en regional bilresa.

För kollektiva transportmedel gäller det att på

motsvarande sätt beräkna den del av marginalkostnaden

som kollektivresenären inte själv svarar för i form

av egen tidsåtgång. För tidtabellsbunden linjetrafik

i glesbygdsområden där motorvagnens eller bussens

kapacitet räcker till även om resan är gratis, är

denna marginalkostnad synnerligen låg. Den består av

det ökade slitage och den ökade nedskräpning och

energiförbrukning som den marginella resenären ger

upphov till, dvs egentligen helt försumbara belopp.

Det effektiva priset är då också givetvis noll

kronor. För tidtabellsbunden linjetrafik med buss i

tätorter kan emellertid marginella resenärer som åker

en liten del av en hel sträcka genom av - och

påstigning förorsaka övriga resenärer ökade tidskost"

nader, som inte behöver vara helt försumbara.

Dessutom kan tillkommande resenärer påverka åkkomw

forten för övriga resenärer om man närmar sig kapaci-
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tetstaket. Slutligen kan de för den marginella

resenärens på s och avstigning nödvändiga acceleraw

tionerna och retardationerna leda till ökat buller

och utsläpp, ökade olycksrisker och ökad trängsel för

övriga trafikanter, vilket i så fall är en del av

marginalkostnaden. Tillsammantagna behöver dessa

kpmponenter inte alls vara försumbara, åtminstone

inte under vissa tider. För denna typ av förbindelser

kan det därför vara motiverat att ta ut positiva

priser. Det kan också vara motiverat att ta ut olika

priser under olika belastningsförhållanden.

På motsvarande sätt kan man söka bestämma den

prisrelevanta marginalkostnaden för andra typer av

kollektiva och semikollektiva regionala färdmedel som

pendeltåg, tunnelbana, taxi, färdtjänst m.m. Om

priserna på samtliga dessa tjänster sattes utifrån

respektive färdmedels marginalkostnader skulle vi få

en effektiv transportvolym och ett effektivt

färdmedelsval vid given kapacitet hos infrastruktur

och fordonspark. Det är också tänkbart att dessa

priser skulle vara tillräckliga för att täcka

samtliga finansiella kostnader som regionaltrafiken

ger upphov till, även om detta bara skulle ske av en

slump. Särskilt i storstadsregionerna skulle det vara

bilismen som svarade för det stora kassatillskottet.

Emellertid är svårigheterna att etablera en sådan

prisstruktur f.n i stort sett oöverkomliga. Dessa

svårigheter hänger inte samman med att det skulle

vara omöjligt att sätta nollpris på tidtabellsbunden

kollektivtrafik. Nnmer finns väl i stort sett i hela

landet periodkort som mot en fast avgift tillåter ett

obegränsat antal resor under såväl hög» som lågtram

fiktid med kollektiva transportmedel. Detta system

innebär de facto nollpris för varje resa även där en

positiv avgift vore motiverad.

Nej, svårigheterna sammanhänger med problemen att

konfrontera bilismen med de prisrelevanta marginal"

kostnaderna. Vägkostnadsutredningen, som arbetade i

början av 70»talet, presenterade visserligen en

svart låda" som skulle kunna registrera de margi»

nella trängselkostnader som varje enskild bilist

skulle betala. Men utredningen klargjorde inte hur

den enskilde bilisten skulle kunna känna till dessa

trängselkostnader innan färden påbörjades. Därför

synes den idag enda framkomliga vägen för att ta ut

priser för trängsel vara någon indirekt metod som

områdeslicens eller biltullar.
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En annan minst lika stor svårighet har att göra med

bilismens lokala negativa miljöpåverkan, vagslitage

och olycksrisk. Hur skall man ta betalt för dessa?

Vissa hävdar visserligen att den existerande drivmew

delsbeskattningen skulle motsvara bilismens genom»

snittliga marginella negativa externa effekter. Själv

har jag dock den uppfattningen att drivmedelskattens

nivå helt år dikterad av fiskala hänsyn. Men även om

jag har fel, så undrar jag, var finns den genomsnitt*

liga bilisten? Finns han/hon lika mycket eller lika

lite som Medelsvensson, som har 1,8 barn?

Problemet bottnar i att även om drivsmedelskatten ar

ett korrekt riksgenomsnitt av bilismens prisrelevanta

samhällsekonomiska marginalkostnader, så är inte dets

ta genomsnitt relevant i något enda län. I de glesbew

folkade lånen med god vågstandard och låg trafikinw

tensitet, som i Norrlands inland, torde drivmedelsm

skatten avsevärt överstiga den prisrelevanta delen av

bilismens samhällsekonomiska marginalkostnad. I

storstadsregionerna torde skatten på motsvarande sätt

understiga denna kostnad. Det betyder i så fall att

bilismen i glesbygdsområden betalar ett för högt pris

medan den i storstadsregionerna betalar ett för lågt

pris. Detta leder till att transportvolymerna inte

blir av effektiv omfattning. För att inte fördelnin_

gen mellan färdmedel också skall bli ineffektiv krävs

enligt ekonomisk teori att även priserna på kollek-

tiva transporter avviker från de samhällsekonomiska

marginalkostnaderna för dessa fårdmedel. Avvikelsen

skall gå åt samma håll och vara av samma omfattning

som den som gäller för biltrafiken. Det betyder

alltså att priserna för kollektiva transporter skall

sättas över sina marginalkostnader i exempelvis

Norrlands inland och under sina marginalkostnader i

storstadsregionerna, för att inte resenärerna skall

luras till ett ineffektivt fardmedelsval. Motsvarande

regel skall också tillämpas inom en region som

omfattar såväl större tätorter som ren glesbygd.

I och för sig skulle det väl vara möjligt att något

differentiera drivmedelskattens nivå mellan olika

delar av Sverige, som mellan Norrlands inland,

Norrlands kustland och Bergslagen och södra Sverige,

utan att detta skulle leda till ett betydande,

regelmässigt, tankningsresande mellan de olika

delarna. En sådan differentiering skulle sannolikt

också kunna motiveras av effektivitetsskål. Men det

år inte möjligt att differentiera drivmedelsskatten

mellan olika delar av ett mindre län utan att detta

skulle få betydande snedvridande effekter. För att
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ändå kunna konfrontera den regionala biltrafiken med

effektivitetsbetingade prisskillnader mellan tätortse

resor och glesbygdsresor, är man även i detta

sammanhang hänvisad till indirekta metoder som

områdeslicenser eller biltullar.

5. SAMMANFATTNING

Prissättningen av regionaltrafiken har stor betydelse

för hur tillgänglig infrastruktur och fordonspark
kommer att utnyttjas. I enlighet med den fastlagda

transportpolitiken har jag utgått ifrån önskemålet

att transportarbetet skall ha en samhällsekonomisk

effektiv omfattning och att transportvolymen skall

fördelas på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt

mellan olika färdmedel. För att uppnå detta krävs, då

man skall sätta priser, att man utnyttjar prisernas

jämviktsskapande, incitamentsgivande och informaw

tionsförmedlande funktioner.

Marknaden för regionala persontransporter består av

flera olika transportmedel, såväl kollektiva som

privata. Då dessa olika färdmedel delvis är substitut

till varandra, måste en effektivitetsinriktad

prissättning avse samtliga transportslag. Om möjligt

skall priset på varje transportmedel överensstämma

med dess kortsiktiga samhällsekonomiska marginalkostw

nader.

Det betyder att anifter skall tas ut så att den

enskilde resenären med ett bestämt transportmedel

faktiskt får betala denna marginalkostnad. I princip

kräver detta en differentierad prissättning i tid och

rum allt efter hur marginalkostnader inklusive

knapphetsvärden, varierar med belastningen. Eftersom

en alltför omfattande prisdifferentiering kan vara

svår att genomföra av tekniska eller kostnadsmässiga

skäl gäller att prisdifferentieringen skall baseras

på väsentliga skillnader i förväntad marginalkostnad

mellan olika platser och tidpunkter.

I den mån man av olika skäl inte kan tillämpa denna

strikta form av marginalkostnadsprissäitning för alla

transportslag, blir prissättningsregeln mer komplioe«

rad. Då det är tekniskt svårt att konfrontera

privatbilismen med rörliga avgifter som varierar med

dess marginalkostnader, får man tillgripa indirekta

metoder som biltullar eller områdeslicenser. Dessa

indirekta metoder leder dock till att bilismen kan

påläggas avgifter som över- eller understiger dess

marginalkostnader. För att ändå kunna åstadkomma en

effektiv fördelning av transportarbetet mellan olika
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färdmedel, krävs då att priser på kollektiva trans-

portmedel också avviker i samma grad och åt samma

håll från deras marginalkostnader. Därigenom möter

nämligen trafikanterna en korrekt prisrelation,

vilket krävs för att de skall kunna fatta ett

effektivt färdmedelsval.
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MILJÖ

Riktvärden för luftkvalitet med beaktande av hälso-
*-___________________________

Ad Carl-Elis Boström, Statens naturvårdsverk,
Trafikenheten.

Naturvårdsverket gav 1976 ut riktvärden för svavel-
dioxid och sot, ämnen som i första hand härrör från
förbränning av kol och olja i fasta anläggningar.
Halterna av svaveldioxid och sot räcker inte till
för att beskriva och bedöma luftföroreningssitua-
tionen i en tätort i dag. Utsläppen av svaveldioxid
och sot från fasta anläggningar har minskat medan
utsläppen från trafiken ökat.

Naturvårdsverket har nu ansett det motiverat att
revidera dessa riktvärden och komplettera med rikt-
värden för kolmonoxid, kvävedioxid, partiklar och

ozon samt nedfall av kväve och svavel.

Riktvärdena är uppdelade på riktvärden för luft-
kvalitet i tätorter och riktvärden för luftkvalitet
och nedfall på landsbygd. Angivna riktvärden för
tätort är i första hand avsedda att skydda mot
hälsoeffekter av luftföroreningar hos befolkningen
medan riktvärdena för landsbygd är avsedda att
skydda mot skador på skog och grödor.

Riktvärdesförslaget kommer att diskuteras vid ett
seminarium på naturvårdsverket den 16/12 1987
varefter det kommer att remissbehandlas under våren
1988. Avsikten är att ge ut dessa riktvärden för
luftkvalitet som allmänna råd från naturvårdsverket.
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Göran Pettersson, CTH:

Petrokemi + motorväg skadar skogar

 

Den planerade nya motorvägen mellan Stenungsund och

Ljungskile går genom en region som visats vara den kanske

svårast skogsskadade i hela Sverige. De stora utsläppen

av reaktiva kolväten från den petrokemiska industrin i

Stenungsund kan under sommaren ge upphov till kraftigt

förhöjda skogsskadande oxidanthalter i ett flera kvadrat-

mil stort område österut. Särskilt starka motiv för att

minska trafikens bidrag' till skogsskadande luftförore-

ningar finns därför i just detta område. På goda grunder

har denna vägfråga efterhand blivit en symbolfråga för i

vilken utsträckning skogsskadeproblemet tina på allvar i

Sverige och för i vilken utsträckning miljöaSpekter kan

påverka svensk trafikpolitik.
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REGIONALA LUFTFÖRORENINGSKONSEKVENSER VID OLIKA FRAMTIDA

ÖRESUNDSFÖRBINDELSER

Åke Sjödin, Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning

Inlägget bygger på den rapport med samma namn som tagits

fram inom Öresundsdelegationens utredning "Miljökonsekvenser

av fasta Öresundsförbindelser" 1987.

Beräkningar av utsläpp till luft vid olika alternativ till

förbindelser över öresund år 1995 och 2010 presenteras.

Konsekvenser för kvävedeposition och NOX-halter i regionen

vid olika strategier belyses. Vidare beskrivs den nuvarande

oxidantsituationen och hur framtida förändringar i NOX- och

HC-utsläpp såväl lokalt som regionalt påverkar denna.

Slutligen ges en redogörelse för regionala miljöeffekter med

tonvikt på effekter på växtlighet av hög kvävebelastning på

mark, genom direkt inverkan av NO2 samt 03.
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Trafik och iuftföroreningar. översikt över oiika åtgärders
effekter. Börje Thunberg, VTI.
 

Eniigt riksdagens besiut skaii åtgärder vidtagas för att
minska iuftföroreningar från trafik. Bi a skaii mängden
kväveoxider vara 30% mindre år 1995 jämfört med år 1980.
På uppdrag av kommunikationsdepartementet har VTI sammanstäiit
kunskap om hur enskiida åtgärder eiier kombination av åtgärder
(åtgärdspaket) påverkar det totaia utsiäppet i Sverige.

Iniedningsvis redovisas uppgifter om avgasutsiäppen år 1980
uppdeiat på oiika utsiäppskäiior. Därefter presenteras en samman-
stäiining över den reduktion, som olika tänkbara åtgärder,
förväntas ge. Som exempei på viika åtgärder/förändringar som
behandias kan nämnas: bättre hastighetsanpassning, tidigare
introduktion av kataiysatorbiiar, överföring av individueiia
resor och transporter tiii koiiektiva transportmedei.
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TRAFIK OCH LUFTFÖRORENINGAR. ÖVERSIKT ÖVER OLIKA ÅTGÄRDERS EFFEKTER.

Börje Thunberg
Forskningschef.
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

1. INLEDNING

Sveriges riksdag besTöt 1985 att - reTaterat tiTT 1980 års utsTäpp -
svaveTutsTäppen skuTTe sänkas med 65 % och kväveoxiderna med 30 %
fram tiTT år 1995. På uppdrag av kommunikationsdepartementet har
VTI bT a studerat viTka åtgärder som är tänkbara för att reducera
NO -utsTäppen med 30 % tiTT år 1995 och 50 % tiTT år 2000. Detta
föredrag redovisar deTar av vår utredning, viTken redovisats i rappor-
ten "Trafik, Tuftföroreningar och buTTer. OTika åtgärder för att
minska transportsektorns avgasutsTäpp och buTTer i framtiden", Dsk 1987:5.

Först -avsnitt 2 -redovisas vår probTemsyn. Här betonar vi att
trafikens avgasutsTäpp är en av många effekter i ett större system
samt att vissa åtgärder föFTatt minska avgasutsTäppen kan ge konsekven-
ser i andra avseenden. Avsnitt 3 redovisar kortfattat våra beräknings-
förutsättningar. I avsnitt 4 presenteras oTika tänkbara åtgärder
(åtgärdspaket) för att minska avgasutsTäppen och viTken effekt dessa
har på utsTäppsnivån. TiTT sist -avsnitt 5 -diskuteras tiTTförTit-
Tigheten i våra beräkningsresuTtat.

2. PROBLEMSYN - AVGASUTSLÃPP EN AV MÅNGA EFFEKTER I ETT STÖRRE
SYSTEM

Trafik och transporter är en viktig förutsättning för i stortsettaTTa
verksamheter i samhäTTet. SåväT individ som samhäTTe har intresse av
att transporterna fungerar väT- d v 5 uppfyTTer krav (måT) beträffande
framkomTighet, säkerhet, miTjö osv. Dessa krav kan i sin tur härTedas
ur vissa överordnade måT som rör t ex Tevnadsstandard, regionaT utveck-
Ting och sysseTsättning.

För att transporterna skaTT fungera enTigt uppstäTTda måT kan såväTsam-
häTTet som individen tiTTgripa oTika åtgärder. SåTedes kan -t ex för
att höja produktiviteten i näringsTivets transporter- fordonsiängder
ökas, vägars bärighet höjas m m. För att öka säkerheten kan t ex tra-
fikanten träna haTkkörning och köpa dubbade vinterdäck under det att
samhäTTet (myndigheterna) kan införa hastighetsbegränsningar,bygganya
vägar och saTta vägarna vid haTka. Det föregående kan aTTtså uppfattas
som en måTmederiskussion. AktueTTa åtgärder (medeT) kan sammanföras i
oTika grupper, viTka riktar sig deTs mot trafiksystemetsxmiheThet,deTS
mot systemets huvudkomponenter- trafikanten, fordonet och vägen.

Figur 1 viTT- mot bakgrund av det föregående -iTTustrera att vårt
trafik- och transportsystem kan uppfattas som ett kompTex av åtgärdsn
effektsamband" med många oTika intressenter. Figuren skaTT enbart ses
som ett försök att exempTifiera en heThetssyn. Man kan givetvis disku-
tera ordvaT och under viTken rubrik som respektive nyckeTord skaTT pTa-
ceras. Detta får dock inte skymma det faktum att åtgärder och ingrepp
i transportsystemet kan få många konsekvenser-bådedirektcxjiindirekt.
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_figur_1; Schematisk bi1d av transportsystemet för att iiiustrera sam-
bandet "åtgärd-effekt".

Även om figur 1 är en starkt förenkiad beskrivning av verkiighetençkn^
den grund för föijande påståenden.

0 Avgasutsiäpp är en effekt/konsekvens av många på grund av trafik
och transporter.

0 En förändring av transportsystemet kan medföra konsekvenser utöver
den primärt avsedda. Principieiit måste vi a11tid eftersträva en
aiisidig konsekvensbeskrivning. I praktiken är detta ofta svårt,
eftersom det kan vara vanskiigt att avgöra/urskilja och kvantifiera
sidoeffekter.

I vårt fa11, där den primära uppgiften är att behandia åtgärder för
att minska avgasutsiäppen, inses att aktueiia åtgärder i tabeii 1
som regel kan ge många sidoeffekter.

0 Det kan finnas inbördes beroenden på åtgärdssidan i tabe11 1,vi1ka
kan förstärka eiier försvaga den eftersträvade effekten. Som exem-
pe1 kan nämnas att en högre vägstandard vad gä11er vägens geomet-
riska utformning (t ex mindre 1utningar och större radier) ger en
1ägre bränsieförbrukning och mindre avgasutsiäppankn^förutsättning
att a11a andra faktorer är konstanta. Nu vet vi att biiförarna har
en högre hastighetsnivå vid ökad vägstandard. Därmed finns risk för
att nettoeffekten b1ir iiten e11er kanske ti11 och med negativ.
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0 För att uppnå en viss effektförbättring -t ex med avseende på av-
gasutsiäppen -är det ofta möjiigt att samtidigt vrida på fiera på-
verkansrattar . Probiemet är då att avgöra vilka rattar man skaii
vrida på och dessutom hur mycket man skaii virdä på varje enskiid

ratt.

0 En annan aspekt, som är koppiad tiii frågan i föregående punkt om
viiken ratt och hur mycket vridning" gäiier ansvaret för åtgärdens

genomförande och betainingsskyidigheter. Sammanstäiiningen i tabeii
1 visar att fördeiningen av deis genomförandeansvaret och deis be-
tainingsansvaret kan åviia samhäiiet och/eiier den enskiide fordons-
ägaren. Vid besiut om åtgärder bör en diskussion också föras om vad
som kan vara rimiigt beträffande fördeiningen av betainings- och
genomförandeansvaret.

 

3. BERÄKNINGSFURUTSÃTTNINGÅR, REDOVISNING OCH TOLKNING AV BERÃKNINGS-
RESULTAT

Vi vet att det finns många tänkbara åtgärder för att minska avgasut-
siäppen. I princip viii vi veta deis hur olika aiternativa kombinationer
av åtgärder kan minska utsiäppen, dels vad det kostar att genomföra
aktueiia åtgärder och om dessa åtgärder kan ge upphov ti11 andra
konsekvenser. Om vi -för att använda ett biidspråk -uppfattar varje
åtgärd som en påverkansratt gäiier det såiedes att veta viika rattar
vi skaii vrida på och dessutom hur mycket vi skaii vrida på varje ratt.

  

 

  

  

TRANSPORT-

  

 

Qåkngmfwey%êkiéü

  A?
Figur 2. Transportapparaten sedd som ett "åtgärds-effekt -system, där

förändringar -t ex mindre avgasutsiäpp eiier ökad trafik-
säkerhet -åstadkoms genom oiika åtgärder.

Våra beräkningar avser det totaia avgasutsiäppet i Sverige från väg-,
sjö-, järnvägs- och fiygtrafik. Med tanke på att vägtrafiken i dags-
iäget svarar för 90-95 % av transportsektorns utsiäpp av kväveoxider
behandias i första hand åtgärder inom vägtrafikområdet.

Figur 2 anger indirekt att man egentiigen viii veta hur avgasutsiäppen
(emissionerna) sprids i rummet i form av nedfaii. Risken för skador
tiii föijd av avgasutsiäpp beror ju bi a på hur nedfaiiet (immissionerna)
fördeias i rummet och i tiden.
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Våra beräknade värden avser avgasutsTäppet i heTa Sverige under ett
år och hur detta förändras om oTika åtgärder vidtages. Hypotesen är
givetvis att en minskning av den totaTa utsTäppsnivån är gynnsam,
men det finns inget enkeTt samband meTTan denna storskaTiga
förändring och risken för skador på det TokaTa pTanet.

 

  

Vår beräkningsmodeTT har en enkeT struktur. I princip skattas antaT
fordon av viss typ år 1995 och 2000 - t ex anta] bensindrivna

personbiTar med kataTysator. För varje fordonstyp bestäms ett värde

på deis det specifika avgasutsTäppet (gram per fordonskiTometer),

deTs trafikarbetet (antaT fordonskm per år). Genom muTtipTikation

och summeringar erhåTTes det totaTa utsTäppet av avgaser.

I vår rapport redovisas beräknade värden för 1995 och 2000 som
absoTuta taT (ton per år) och reTateras tiTT utsTäppen år 1980.
Förändringen från 1980 tiTT 1995 resp 2000 redovisas i detta föredrag

som den procentueTTa minskningen reTativt 1980. Angivna värden skaTT

endast uppfattas som ett uttryck för troTig storTeksordning på

minskningen av utsTäppen.

4. TÃNKBARA ÅTGÄRDERFÖR ATT MINSKA AVGASUTSLÃPPEN

4.1 SammanstäTTninglav enskdea åtgärders effekt

 

Det totaTa utsTäppen av Tuftföroreningar erhåTTes genom att summera
utsTäppen från enskdea fordon/enheter. Det enskdea fordonets

utsTäpp beror i sin tur på deTs fordonets specifika utsTäpps t ex

gram NOX per fordonskm, deTs trafikarbetet (exponeringen), d v 5
det arbete som fordonet uträttar uttryckt i anta] fordonskm.

För attminska avgasutsTäppen kan man aTTtså i princip gå två vägar.
Antingen reducera det specifika utsTäppet eTTer minska exponeringen.
För att uppnå detta finns ett antaT tänkbara åtgärder, som - i varje
faTT i teorin - bör kunna ge avsedd effekt. TabeTT 1 nedan är en
sammanstäTTning och gruppering över tänkbara åtgärdsgrupper/områden,
viTka förväntas kunna bidra tiTT ett minskat avgasutsTäpp.
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Tabeii 1. Tänkbara åtgärder för att reducera transportsektorns
avgasutsiäpp.

Åtgerdsgrupp (med exempei) Kommentar

1. Fordonstekniska åtgärder

- motorns konstruktion

' brâlq'çlesästem Dessa åtgarder syftar främst till
' :iêagszcstesåyrparamevar att reducera fordonets specifika

- bränsletiliförsel anaSUtSlapp
- hela fordonet
- alternativa bransien

2. Förarreiaterade åtgärder

- mjukare körning (accelerations- ger lägre anaSUtSIäpp per körd km
och retardationsnivåer

' lägre hastighetsnwåer kan ge färre antalfordonskrn
- vägval och val av transportmedel

3. Vägåtgärder

- Vägens geometriska utformning ger lägre anaSUtSläpp per körd km
- Beläggningstyp
- Underhåll av gator och vägar

14. Trafikplanering/samhälgølanering
Å .. .

?åfbrjgsi'ZJSê/Zstsr:::;?:<gga::3' - minska det specifika utsläppet
parkeringspámw - omfördeia utslappen i rummet

- - h I d .. . . . t

- markanvändning (lokalisering av ?hcännisirorrzch 135:: lmmlssmner

_ :ngrgråååâe :nd: akåågtaece - minska 'den totala exponeringen
trafiknh 8 pp ygg (t ex mindre trafikarbete)

- ändrade kcnkurrensförutsättningar - :vedonng i fmlssmnsvanngare1 l .rt I _4_

mellan olika transportmedel raquo C C

5. Ekonomiska[administrativa åtgärder

_ Åtgärderna i denna grupp syftar i
" ?kvgmer huvudsak till att antingen minska
' min: det totala trafikarbetet eller över-
' F.. :'d föra transporterna till miljövänli-
' S°,r U] gare färdmedel genom ändrade
' um era konkurrensförutsättningar.

6. Substitut

T I R ,R . Ersätta fysiska transporten och
' C C ommum Emo" därmed eliminera avgasutsläppen

- Nya/alternativa transportsystem MiljÖVänngare transportmedel
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Vid en bedömning av o1ika åtgärders för-cxü1nackde1artkh*b1zaföijande
punkter beaktas.

0 Storieken på avgasminskningen och dess geografiska förde1ning-
10ka1t, regionait och natione11t. Den senare aspekten gä11er vi1ka
människor och viiken natur som drar nytta av åtgärden.

o Tidaspekten. Hur 1ång tid förfiyter innan åtgärden får fu11 genom-
s1agskraft?

o Sidoeffekter. Med detta menas att aktue11a åtgärder ofta medför
konsekvenser utöver det primära syftet att minska avgasutsiäppen.

Tabe11 2 ger en bi1d av hur effektivt varje enski1d åtgärd reducerar
N0 -uts1äppen jämfört med övriga åtgärder. Det bör påpekas att procent-
tafen i tabe11en inte kan summeras ti11 sammantagna reduktioneriTh*kom-
binationer av åtgärder. Tabe11värdena ska11 enbart ses som ett uttryck
för troiig storieksordning på minskningen av utsiäppen. För en mer in-
gående redogöreTse för beräkningsförutsättningarna hänvisas ti11 nyss-
nämnda rapport "Trafik, 1uftföroreningar och bu11er". Det bör nämnas
att i beräkningarna har hänsyn b1 a tagits ti11 förväntad trafikökning
och introduktionen av kataiysator på personbiiar.

 

Tabe11 2. Sammanstä11ning av o1ika åtgärder för att reducera NOX-ut-
s1äppen från vägtrafik, inkiusive reduktionen år 1995 -jäm-
fört med 1980 -om åtgärden vidtas.

NOX-uts1äpp

(procent)

Ti115tåndsbi1d år 1980 100

Reduktioner år 1995 (jämfört med 1980)
om åtgärden vidtas.

EQ!990§E§EDÅ§E§-§§9§EQ§I
o skärpta emissionskrav för personbi1ar fr 0 m 1989 -17
o minskat 1uftmotstånd - 3
o emissionsbegränsning för tunga diese1fordon - 1

fr 0 m 1995 (NOX - 40 %)
o emissionsbegränsning för tunga diese1fordon - 8

fr 0 m 1992 (N0X- 0 %)
0 ytter1igare emissionsbegränsning för bensindrivna - 3

bi1ar fr 0 m 1992
o införande av 5:e växe1 samt minskat ru11motstånd - 4
o 1ägre tjänstevikt - 2

Eê!êffêlê§êfê§ê-§§9§t9§f
o måttiig anpassning ti11 gä11ande hastighetsgränser - 1
o kraftigare anpassning ti11 gä11ande hastighetsgränser - 3
o mjukare körning - 2

Irêfitrêslêringâåtgêréer
o sänkning av hastighetsgränser - 1

Eêrêndringêr_i_§rêfik:_eçb_§rên§eec§mên§tret
o förbättrad transportp1anering, d v 5 10 % högre 1ast- - 3

faktor för tunga 1astbi1ar
o överf1yttning av gods från 1astbi1 ti11 järnväg - 2

(kombitrafik 7,5 M ton)
o överf1yttning av persontrafik me11an oiika färdmede1 0
o uteb1iven trafikti11växt -12
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4.2 Effekt av olika åtgärdspaket

I tabell 2 visas hur avgasutsläppen påverkas av varje enskild faktor/åt-
gärd för sig. Vissa av dessa åtgärder kan föras samman till "paket".
Man kan alltid diskutera vad som skall ingå i respektive åtgärdspaket.
Våra åtgärdspaket har en mix som vi bedömer som intressanta och skall
enbart uppfattas som ett sätt att illustrera hur utsläppen påverkas.
Vad som är det optimala åtgärdspaketet tar vi inte ställning till.

Tabell 3. Studerade åtgärdspaket.

 

   

 

Åtgärdspaket

i 11 Ill
Åtgärd/förändring

l. Avgasreningskrav för bensindrivna person-
bilar fr 0 m årsmodell 1989. :x: x x

2. Lägre luftmotstånd x x x

3. Avgasreningskrav för tunga dieselfordon
fr 0 m årsmodell 199551) 'x x

1992 x

4. Förbättrad transportplanering x x x

5. Minskat rullmotstånd plus 5:e växel x x

6. Ytterligare emissionsbegränsning för
bensindrivna bilar fr 0 m årsmodell 1992 x x

7. Mjukare körning x x

8. Bättre anpassning till gällande hastighets-
gränser x

9. Lägre tjänstevikt x

10. Förbättrad transportplanering x x x

11. Överföring av gods från lastbil till
järnväg (3 M ton gods) x

12. Överföring av personbilstrafik till
kollektivtrafik (lO % av bilisterna
Övergâr till kollektivâkande) x

 

 

  

a) Motsvarar naturvårdsverkets förslag om avgasreningskrav för diesel-

drivna lastbilar och bussar.
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åeräkningsresyltat_7_storskaliga_ejfEkter

Tabe11 4 och figur 3 i11ustrerar hur det tota1a avgasuts1äppet
påverkas av åtgärdspaketen I och III. Redovisningen avser enbart
vägtrafiken. Angivna värden är osäkra och ska11 i första hand
uppfattas som ett uttryck för stor1eksordningar.

Tabe11 4. Beräknad mängd avgasuts1äpp i Sverige är 1995 och 2000 vid
o1ika åtgärdspaket.

   

Vägtrafikomrâdet

Scenark5 CX) Hc: hKDX M = mängd avgasuts1äpp

M F M 1= M 1= 1.0.1090 t?"
Ärl980 1400 0 210 0 160 0 F : ägziåxånggádjvfâp

hå11ande ti11 år 1980

År 1995
' """"'- C0 = ko1oxid

Åtgärdspaketl 750 46 112 47 123 23 Hc = k01v'a'ten

Åtgärdspaket 11 680 52 104 50 110 31 Nox = kväveoxider

Åtgärdspaket 111 590 58 94 55 94 41

 

År2000

Åtgärdspaketl 480 66 71 66 95 41

Åtgärdspaketll 390 72 63 70 80 50

Åtgärdspaketlll 330 76 55 74 63 61

    

gäller)

År 79290

År. L995_
,4255515;9aÃ-c/ I

-II-- I

jar /m e

-- 0 __ I . . .-

...nn-__- H

    

   

6% 39.207: 10077
_figgr_§. Utsiäpp av kväveoxider (NO ) från vägtrafikområdet år

1995 och 2000 vid 01ika åtgärdspaket.
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Beträffande kväveoxidutsiäppen kan vi konstatera att vägtrafiken kan
kiara en minskning med 30 % tiii år 1995 och 50 % ti11 år 2000 om åt-
gärderna i paket II förverkiigas.

åtgärder-f§r_êtt_min§kê_ê29ê§yt§1äeeen_eê_195g!-nivå
Beräkningsresuitaten ovan avser det totaia utsiäppet i 1andet under ett
år. Även om det totaia utsiäppet (emissionerna) skuiie kunna reduceras
med 30 respektive 50 % är detta ingen garanti för att enskiida indivi-
der eiier växtbestånd inte kan drabbas av immissioner, som överstiger
kommande gränsvärden. Utöverkrav på mer miijöväniiga motorer och iäg-
re fordonshastigheter, som ger en genereii effektbåde i rummet och
i tiden, finns det aniedning att överväga andra -mer iokait verkande
åtgärder- för att förbättra miijön på utsatta piatser och då främst i
tätorter. I princip skaii man tiiigripa åtgärder som minskar/begränsar
trafiken, fiyttar trafiken tiii mindre utsatta områden eiier överför
biitrafik tiii mer miijöväniiga transportmedei. I tätorter kan trafik-
regierande åtgärder- t ex trimning av trafiksignaier, åtgärder mot
tung trafik- och bättre koiiektivtrafik minska de iokaia avgasutsiäp-
pen. En bättre koiiektivtrafikstandard antas öka sannoiikheten för att
dagens biiister övergår tiii att åka koiiektivt.

gyrigê-EQDêêEYêEêêE;:_PêDQYQE_êy_êü-§901ê9-9§99®0109
Som tidigare sagts är trafik och transporter ett kompiext system med
många intressenter. Som regei gäiier att många åtgärder för att uppnå
vissa förändringar- t ex färre trafikoiyckor, iägre transportkostnader
och i vårt fail mindre avgasutsiäpp- kan medföra konsekvenser utöver
de primärt avsedda. Här finns ett stort probiem i att urskiija och av»
gränsa reievanta skidoeffekter. Svårigheten beror tiii stor de] på att
oiika människor och intressegrupper kan ha mycket skiijaktiga utgångsm
punkter för sina bedömningar och värderingar. En annan svårighet iigger
i att beskriva och framför aiit, i att mäta storieken på tänkbara sido-
effekter. Den kanske svåraste uppgiften är att väga samman ett anta]
disparata konsekvenser inför ett besiut.

I räkneexempien för år 1995 och 2000 med ti11hörande åtgärdspaket kan
man bi a förvänta föijande effekter utöver reducerade avgasutsiäpp.
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Åtgärd Sidoeffekter

Avgaskrav på diesei- o Godstransporterna fördyras
biiar

0 Eventueii försämrad konkurrenssitua-
tion för svensk bi1industri om sär-
bestämmeiser, vilket i sin tur kanske
påverkar sysseisättningen. Eventueiit
finns risk för utfiaggning av 1ast-
bi1stransporterna.

Lägre fordonshastig- o Trafikoiyckorna minskar
heter . n

o Restiden okar

o Fordonskostnaderna (däck, bränsle)
minskar

o Bu11ret minskar

0 Kostnader för utökad hastighetsöver-
vakning

Överföring av gods o Kräver investeringar i infrastrukturen
tiii tåg och vagnparken (miijardbeiopp)

o Konsekvenser för näringsiivet och
åkeribranschen

Överföring från 0 Ökade restider för tidigare bilister
personbii ti11
koiiektiva färd-
mede] o Ökade intäkter för trafikföretagen

men också ökade driftkostnader

o Bättre framkomiighet på gatunätet

o Investeringar i vagnpark, bana och ter-
minaier för att öka attraktiviteten.

För många av sidoeffekterna kan man i dagsiäget inte ange effektens
storiek utan var och en får sjäiv bedöma betydeisen av aktue11 sido-
effekt. Om den aktueiia effekten bedöms som väsentiig krävs ytter-
1igare ana1ysarbete- inte minst viktigt är det att ange kostnaden
för åtgärdens genomförande.
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NÅGOT OM BERÃKNINGSRESULTATENS OSÃKERHET

Siutprodukten i våra beräkningar är deis mängden avgaser år 1995
resp 2000 i absoiuta mått (t ex ton NOX per år),deis hur NOX-
utsiäppen förändrats i procent reiativt utsiäppsnivån 1980.
Osäkerheten i beräknade värden härrör i huvudsak från föijande tre
feikäiior.

O Beräkningsmodeiien. VTIs mode11 för beräkning av avgasutsiäpp
är_en'fysikaTi§k7ana1ytisk mode11, som bi a beaktar föijande:
(a) motorns specifika emissioner (t ex gram NOX per utveckiad
kiiowattimme) som funktion av varvta1 och beiastning (musse1-
diagram), (b) cyiindervoiym, (c) tröghetsmoment för hjui,
transmission och motorns röriiga de1ar, (d) utväxiing per 1äge
i växeiiådan resp i siutväxein, (e) verkningsgrad för överförd
effekt per 1äge i växe11ådan resp i siutväxein. Varje fordons-
typ (personbii med/utan kataiysator, 1ätt 1astbi1, buss 0 s v)
beskrivs med en uppsättning parametervärden i nyssnämnda
hänseenden. Det bör framhåiias att underiaget avseende specifika
emissioner för personbiiar är sämre än för 1astbi1ar. Vidare har
ingen hänsyn tagits ti11 samspeiseffekten me11an oiika förändringar,
t ex me11an hastighetsanpassning och 1ägre tjänstevikt. Modeiien
förutsätter dessutom uppgifter om väg- och trafikmiijön. 81 a
erfordras information om hastighetsgräns, körbeteende, vägbredd,
iinjeföring, siitiagertyp. vägiag, väderiek och trafikarbetets
fördeining på oiika väg- och gatumiijöer. Beräkningsmodeiien
har i denna studie enbart utnyttjats för skattning av re1ativa
förändringar, d v 5 ej för bestämning av gram utsiäpp/fkm.

Med mode11fe1 menas att beräkningsmodeiiens struktur är brist-
fä11ig genom att inte innehå11a re1evanta faktorer/parametrar
e11er att inverkan av en re1evant parameter beaktas på ett fe]-
aktigt sätt.

Framtida värden på beräkningsmodeiiens ingångsparametrar.
Eftersömmvårä'?eEUTtät*skaT1 gäiTahframtidä'förhåiTanden_F i
vårt fa11 år 1995 och 2000 - måste givetvis beräkningsmodeiiens
parametervärden avse dessa år och här föreiigger en annan typ
av osäkerhet. Vi har t ex inte haft ti11gång ti11 motorbesk-
rivningar för kataiytisktavgasrenahde motorer. Med parameter-
fel menas att antagna parametervärden kommer att skiija sig
från de faktiska värdena år 1995 resp 2000.

_gtsiäpp_år_1980. Uppgifterna om framtida avgasutsiäppen ska11
re1ateras ti11 1980 års värden. Dessa värden är i sin tur
osäkra. Med re1ationsfe1 menas fe1 p g a att 1980 års värden
är osäkra.

 

Det är inte möjiigt att i statistisk mening ange osäkerheten
i beräknade värden på avgasutsiäppen år 1995 och 2000. När
det gäiier osäkerheten i absoiutvärden (t ex ton kväveoxider) är
den en biandning av mode11-, parameter- och re1ationsfe1. Våra
känsiighetsanaiyser visar att parameterfeiet torde vara den
dominerande fe1kä11an.

I biiaga 1 visas ett exempe] på hur radikait siutresuitatet
påverkas av oiika antaganden om ingångsparametrarna. Biiaga 2
åskadiiggör - med hjäip av ett exempe] från SNVs rapport
Aktionspian 87 mot 1uftföroreningar och försurning" - hur oiika

antaganden om den framtida trafiktiiiväxten påverkar väg-
trafikens NOX-utsiäpp.
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Ti11 sist vi11 jag något kommentera den osäkerhet, som många
iäsare av oiika miijörapporter rimiigen måste känna då de
jämför beräkningsresu1aten. Biiaga 2 redovisar den förväntade
utsiäppsminskningen av tre oiika åtgärder eniigt SNVs resp
VTIs beräkningar. Totait sett är ski11naden iiten men för
respektive åtgärd är differensen stor. Vad beror ski11naden
på och vem har rätt? Vi har inte haft tid att göra en fu11-
ständig anaiys, men skiiinaden beror i huvudsak på oiika
bedömning av vad som kan vara rimiiga värden på ingångs-
parametrarna.

Siutsatsen av det föregående är - eniigt min mening - föijande.
För det första måste det vara mycket angeiäget att forskare
och utredare får tid och resurser för jämförande studier och
en äriig chans att diskutera rimiigheten i oiika beräknings-
modeiier med tiiihörande ingångsdata. För det andra är det
betydeisefuiit att få ti11räck1ig empirik (mätdata) under
kommande år för att vi skaii kunna avgöra tiiiföriitiigheten
i våra beräkningsmodeiier.

Referenser:

1. Naturvårdsverket "Aktionsp1an 87 mot 1uftföroreningar
och försurning . Rapport 3379.

2. Kommunikationsdepartementet "Trafik, 1uftföroreningar
och buiier. Oiika åtgärder för att minska transport-
sektorns avgasutsiäpp och bu11er i framtiden .
DsK 1987:5.
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Exempei på hur beräkningsresuitatet beror på oiika antaganden
om värdena på ingångsparametrarna.

Jämföreisen nedan avser VTIs och Miijöförbundets sätt att
räkna NO -effekter av öVerfiyttning av persontrafik från
personbii ti11 snabbtåg år 1995.

Beräkningarna gä11er snabbtågsiinjen Stockhoim-Göteborg:

Antaiet överfiyttade biiresenärer antas uppgå tiii
560 000/år. Den förväntade NOX-reduktionen eniigt de två
beräkningarna skiijer sig åt med en 10-potens!

1)

 

 

VTI Miijöförbundet

Medeiresiängd (efter samtai Medeiresiängd = 45 mi]
med SJ) = 35 mii

Medeibeiäggning per Medeibeiäggning per
personbii (en1 TPR) = 1,6 pers personbii = 1,0 pers

Emissionsfaktor,N0 , för Emissionsfaktor, NO , för
personbii år 1995 170% personbii vid 1andsvägs-
kataiysatorbiiar vid körning 90 km/h = 4 g/fkm
1andsvägskörning = 1,0 g/fkm

NOX-reduktion = 560 000 - NOX-reduktion = 560 000 °

1 450 - 4 = 1,01 kton7:6.. 350 . 1,0 = 0,12 kton

1) Hämtat från Miijöförbundets remissyttrande över rapporten
"Trafik, iuftföroreningar och buiier . DsK 1987 5.
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Exempel 1 Utsläpp av kväveoxider från vägtrafiken vid olika
antaganden om trafiktillväxten enligt Naturvårds-
verkets beräkningar (1).
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År

1. Trafikarbetet för lastbilar Ökar med 40% på 15 år, för person-

bilar med 25% på 15 år. i

2. Trafikarbetet för lastbilar Ökar med 25% på 15 år, för person*
bilar med 15% på 15 år (referensalternativ).

3. Ingen trafiktillväxt.

Exempel 2 Minskning av kväveoxidutsläppen från 1980 till 1995
enligt SNVs och VTIs beräkningar. Ref (1) och (2).

  

Åtgärd Minskning (ton NOX)

enligt SNV enligt VTI

Emissionsbegränsning för 3 000 2 000
tunga lastbilar och bussar

Bättre hastighetsanpassning 9 000 1) 5 0002)

Utebliven ökning av väg- 12 000 20 000
trafiken till följd av
trafikpolitiska åtgärder.

1) Fullständig efterlevnad av nuvarande hastighetsgränser.
2) Genomsnittshastigheten antas överensstämma med hastighets-

gränsens.
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Utgående från utsläppsnivån år 1980 presenteras data om trafikens
utsläpp år 1995 och 2000. Beräkningarna behandlar fyra olika
åtgärdspaket. Kalkylerna förutsätter bl a att trafiktillväxt
och skrotning av gamla bilar sker enligt vissa antaganden.

I föredraget betonas och illustreras betydelsen av att aktuella
åtgärder vidtages så snabbt som möjligt. Vidare framhålls vikten
av att i det fortsatta arbetet anläggs en systemsyn, vilket bl a
innebär ett krav på att belysa alla konsekvenser av aktuella
åtgärder. Förutom önskade effekter på luftföroreningarna måste
även andra (önskade/oönskade) bieffekter av en åtgärd uppmärksammas.
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Åtgärder på tunga fordon - Larsolov Olsson

Abstrakt

Vägtrafiken står för ett betydande bidrag till luft-
föroreningarna. Detta gäller framför allt föroreningarna
koloxid, kväveoxider och kolväten, men också sot och
partiklar. Genom att de nya personbilarna har katalysator
kommer utsläppen att minska. Men den miljövinsten
motverkas delvis av den väntade ökningen av bilismen.
Dessutom kommer inte avgaserna från andra kategorier
bilar att renas lika snabbt. Det betyder att de tunga
fordonen kommer att stå för mer än hälften av väg-
trafikens kväveoxidutsläpp i början av 1990-talet.
Regeringen behandlar f n v ett förslag om avgaskrav för
såväl tunga fordon som lätta lastbilar. Naturvårds-
verket har föreslagit att avgaskrav skall införas för
dessa som tar till vara den teknik som utvecklas för
att möta kraven i USA. För tunga fordon gäller detta
krav som medför en minskning av kväveoxidutsläppen
och utsläppen av partiklar med uppemot 50 respektive
90 %. Det finns förutsättningar för att införa sådana
krav fr 0 m mitten av 1990-talet.
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EKONOMISKA ASPEKTER PÅ TRAFIKENS LUFTFÖRORENINGAR

Ingemar Lekseii, Institutionen för miijövård, Göteborgs
Universitet

Trafiken ger upphov tiii iuftföroreningar som orsakar häisoskador,
skogsskador m m. Oiika fordon ger oiika mycket iuftföroreningar.
Utsiäppen kan minskas genom en rad åtgärder: fordonstekniska åt-
gärder, samhäiis- och trafikpianering etc. För att genomdriva
åtgärderna har samhäiiet oiika styrmedei. Jag kommer att redogöra
för hur kostnaderna för oiika åtgärder kan sättas i reiation tiii
föroreningsskadorna. Vilka åtgärder är mest kostnadseffektiva?
Vad kan sägas om samhäiiets värdering av utsiäppens skador?
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SALTERS EFFEKT PÅ BETONG

KEMISK HALKBEKÄMPNING, PROV MED ALTERNATIVA SALTER
Kent Gustafson
Forskningsledare
VTI

REFERAT

Föredraget beskriver dels

a) läget och utvecklingen när det gäller metoder och omfattning av den
kemiska halkbekämpningen, och dels

b) de strävanden som finns för att hitta ett ersättningsmedel. till NaCl som
är effektivt och ekonomiskt men saknar dess negativa sidor. Speciellt
beskrivs kalciummagnesiumacetat, CMA och dess inverkan på betong.

Kemisk halkbekämpning innebär spridning av natriumklorid NaCl, i daglig
tal vägsalt eller enbart salt. Saltet används dels för rensaltning på det
högtrafikerade vägnätet och dels för inblandning i sand för spridning på det
mindre trafikerade vägnätet. Totalt sprids i Sverige omkring 300 000 ton
salt per vinter för halkbekämpning på de statliga och de kommunala

vägarna. På senare år har den sk fuktsaltmetoden ökat i användning.
Metoden innebär att en lösning, i Sverige NaCl-lösning, sprutas över det
torra saltet vid spridningen för att förbättra saltets effekt. Kalciumklorid,
CaClz används inte längre inom vinterväghållnignen men sprids fortfarande
sommartid för dammbindning på grusvägar.

NaCl's negativa effekter i form av större rostangrepp på bilplåt, miljö- och
betongpåverkan har medfört ansträngningar att finna ersättningsmedel.
Exempel på provade medel är CaClz, MgClz och Urea. Den mest aktuella
studien identifierade CMA som ett tänkbart alternativ till salt. Utomlands,
främst USA, och vid VTI har CMA studerats under några år. I föredraget
summeras hittills vunna erfarenheter och speciellt redovisas försök med
olika tösalter, däribland CMA, på betong.

Några olika genomförda betongförsök redovisas. En första inledande studie
i form av frys/töväxlingsförsök med svaga lösningar av CMA, NaCl, CaClZ
och Urea visade lovande resultat för CMA. Ett mera omfattande frys/tö-
växlingsförsök utfördes av Stockholms Gatukontor, Materialprovningen och
visade att CMA's skadeföljd var linjärt stigande med koncentrationen till
samma nivå som NaCl's max. Ett tredje försök pågår vid VTI under mer
fältanpassade förhållanden. Betongkuber placerade utomhus besprutas med
olika tösalter under vintern. NaCl, MgClz, CaClz, CMA och vatten provas
på betong av något varierande kvalitet. Efter den första vinterns expone-
ring visade betongkuber utsatta för NaCl de största skadorna.

Referenser:

VTI Notat V 17 "Inverkan av halkbekämpningsmedel på betong. Fältförsök
vid VTI. Lägesrapport Februari 1987".

VTI Notat V 34 "Inverkan av halkbekämpningsmedel på betong. Fältförsök
vid VTI. Lägesrapport Maj 1987".
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KEMISK INVERKAN PÅ CEMENTBRUK VID +5OOCH +200C
AV NATRIUMKLORID, KALCIUMKLORID, KALCIUM-MAGNESIUM-
ACETAT OCH KALCIUMACETAT I MÅTTAD LÖSNING
Olle Peterson
Civilingenjör
Lunds Tekniska Högskola (Byggnadsmateriallära)

Referat

Undersökningen igångsattes i maj 1985 på Vägverkets
initiativ för att det skulle klargöras om kalcium-
magnesiumacetat verkligen kan användas som avisnings-
salt utan att man riskerar skador på betongkonstruk-
tioner.

Tre referenser användes: vatten, mättad lösning av
natriumklorid (koksalt), och mättad lösning av
kalciumacetat. På ett senare stadium igångsattes ett
mindre försök med mättad lösning av kalciumklorid.

Efter 22 månaders lagring har natriumklorid endast
framkallat ringa ändring av längd eller massa hos
provkropparna. Böjdraghållfastheten har knappast
förändrats, men tryckhållfastheten är mindre än hos
vattenlagrade provkroppar, och minskningen är vid 20

0grader c:a 20 6.

Kalciumklorid i mättad lösning har efter 22 månaders
lagring inte synligt påverkat provkropparna. En prov-
kropp av tre överfördes efter 8 månader till 3,0 molar
lösning och en annan till 4,5 molar. På provkropparna
i 3,0 molar lösning lossnade sidoytorna i form av hela
flak, och skadorna kunde observeras efter 6 dygn vid
200 och efter 8 dygn vid SO. Provkropparna i 4,5 molar
lösning har ännu efter 22 månader inga synliga skador.

Kalcium-magnesiumacetat har, som väntat, en lösande

verkan på provkropparna med vct 0,45, och den är star-
kare vid 200 än vid 50. Böj-draghållfastheten innanför
angreppsfronten har inte minskats. Verkan på provkrop-
par med vct 0,60 är efter en viss tid kombinerat
sprängande och lösande.

Kalciumacetat i mättad lösning förutsattes vara oskad-

ligt för provkropparna, men visade sig få dem att

svälla. Efter 12 månader vid 200 var svällningen hos

provkroppar med vct 0,45 nära 15 millimeter per meter

- utan att sprickor bildats! Provkroppar med vct 0,45

får sänkt tryckhållfasthet, mest vid 20 grader, och de

med vct 0,60 kraftig sänkning, även av böj-draghåll-

fastheten.

 

Sammanfattningsvis har försöken visat att betongens.

cementpasta under vissa förhållanden angrips patagligt

av en lösning av kalcium-magnesiumacetat.
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KEMISK INVERKAN PÅ CEMENTBRUK VID +5O OCH +200C AV NATRIUMKLORID,
KALCIUMKLORID, KALCIUM-MAGNESIUM-ACETAT OCH KALCIUMACETAT I MÃTTAD
LÖSNING
O11e Peterson, Civi11ngenjör
Lunds Tekniska Högsko1a (Byggnadsmateria11ära)
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1. INLEDNING

Hösten 1984 hade jag, på professor Arne Hillerborgs
förslag, fullbordat en intern sammanställning om
angrepp på betong av starka kloridlösningar. Samman-
ställningen fick titeln CHEMICAL ATTACK OF STRONG

CHLORIDE SOLUTIONS ON CONCRETE (RAPPORT TVBM-3020 LUND

SWEDEN). Rapporten sändes bland annat till Vägverket,
och snabbt fick jag flera reaktioner, bland annat från
Hans Ingvarsson. Han orienterade mig om idéer och er-
farenheter från USA om CMA, som står för calcium mag-
nesium acetate, och han frågade om jag befarade olä-
genheter av produktens magnesium. Med min cement-
bakgrund var jag misstänksam, och i oktober 1984
beställde Hans Ingvarsson för Vägverkets räkning en
förstudie om CMA, och denna ledde sedan till en under-
sökning vid Avdelningen för byggnadsmateriallära vid
LTH.

Prismor av cementbruk skulle lagras i vatten, i mättad
natriumkloridlösning, i en så koncentrerad lösning som
möjligt av kalcium-magnesiumacetat, och i mättad lös-
ning av kalciumacetat (d v s ett "magnesiumfritt
CMA"). För att undvika att den rent fysiska verkan av
frysning skulle påverka bedömningen valde vi en för-
sökstemperatur av +5 grader Celcius, och parallellt
lagrade vi också provkroppar vid +20 grader.

Betong kan vara av bättre och sämre kvalitet, och vi
valde att som modeller göra cementbruk med vattence-
menttalen 0,45 och 0,60.

För att följa eventuella förändringar hos provkroppar-
na hade vi möjlighet att mäta provkropparnas längd,
vikt och E-modul (och till sist hållfasthet). Vi kunde
också följa förändringar i lagringsbaden, t ex deras
pH-värden.

Allteftersom mätresultaten började komma fram, skrev
vi små lägesrapporter, närmast för vår egen räkning.
Rapporterna sände vi löpande till Vägverket. Flera
gånger fick vi besök av en delegation från Vägverket,
och vid ett sådant sammanträffande under hösten 1985
beslöts det att programmet skulle utökas med kalcium-
klorid, och kalciumacetat skulle användas som refe-
rens. I konsekvensens namn valde vi mättad lösning
även för kalciumkloriden, ett val somsnart kom att
bjuda på en överraskning.
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2. PROVBRUKEN

För bruket medvattencementtalet 0,45 valde vi en

sammansättning som nära anslöt sig till bruket för
normprovning av cement. Vi ökade cementinnehållet från
500 till 533 gram, minskade vatteninnehållet från 250
till 240 milliliter, och behöll de tre sandfraktioner-
na vid vardera 500 gram. Korngränserna var
0,08 - 0,5 mm, 0,5 - 1,0 mm och 1,0 - 2.0 mm.

För bruket med vattencementtalet 0,60 valde vi att

behålla vatteninnehållet vid 240 milliliter och de två
grövre sandfraktionerna vid vardera 500 gram. Cement-
innehållet minskades till 400 gram, och mängden fin
sand ökades från 500 till 612 gram. Detta innebär att
volymen finsand med densiteten 2,6 gram per milliliter
fast volym ökades lika mycket som volymen cement med
densiteten 3,1 gram per milliliter fast volym minska-
des. Dock är kornstorleksfördelningen hos cementet
inte helt lika kornstorleksfördelningen hos den fina
sanden. Målet var att de två bruken i görlig mån skul-
le få lika konsistens vid gjutningen. Se Figur 2:1.

3. PROVKROPPAR

För varje slag av provbruk, varje bad och varje tempe-
ratur tillverkades tre lika provkroppar. Ursprungligen
var planerna att provkropparna skulle ha måtten
4 x 4 x 16 centimeter och de skulle vara försedda med
mätdubbar. I april 1985 hade avdelningen inte något
mätstativ för 16 cm provkroppar tillgängligt, och vi
valde därför att göra särskilda provkroppar för längd-
'mätning. De fick måtten 2 x 2 x 28 centimeter, som
passade det tillgängliga mätstativet. Därmed behövde
de kortare provkropparna inte förses med mätdubbar.

Det visade sig att nödtvånget att tillverka två slags
provkroppar medförde en fördel: De klena mätprismorna
reagerade snabbare på inverkan av lagringsbaden, och
vi fick därför en förvarning om vad som skulle komma
att inträffa med de grövre prismorna.

4. LAGRING AV PROVKROPPARNA

Alla provkroppar, långa och korta, och med båda bru-

ken, lagrades i en plastlåda för varje vätska och för

vardera temperaturen. Lådorna försågs med lock av

genomskinlig akrylplast och en för locket anpassad

tätningslist av gummi för att tillförseln av koldioxid

från luften i görlig omfattning skulle begränsas. En

omgång av fyra lådor placerades sedan i ett klimatrum

för +5 grader Celcius och en likadan omgång i ett kll-

matrum för +20 grader.
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För att eventuellt lossnat material skulle kunna till-
varatagas placerades de grövre provkropparna, inom sin
plastlåda, i en mindre plastlåda för varje bruk. Des-
sa lådor rymde således tre provkroppar, se Figur 4:1.

5. LAGRINGSBAD VID FÖRSÖKETS BÖRJAN

Som huvudreferensbad användes 29 kilogram vanligt vat-
ten, och nästa välkända bad bestod av enmättad lös-
ning av natriumklorid i vatten. 9 kilogram salt sattes
till 25,7 kilogram vatten.

En mättad lösning av natriumklorid innehåller 6,1 mol
per 1000 gram vatten, vilket svarar mot en total jon-
halt av 12,2 mol per 1000 gram vatten. Detta värde bör
ge en uppfattning om saltets förmåga att sänka frys-
punkten hos is.

Kalcium-magnesiumacetat är ingen kemiskt väldefinierad
substans. Den framställdes vid tiden för försökens
början genom att naturlig dolomit behandlades med
ättiksyra. Dolomit är en blandning av kalcit och
magnesit:

CaCO3 MgCO3

Kalcit Magnesit

Det CMA som användes vid detta försök hämtades hos
vägmästaren i Hässleholm i mars 1985. Det var tillver-
kat i Nederländerna och var besvärande genom sin
benägenhet att damma.

Det är under sådana förhållanden meningslöst att tala
om mättad lösning. 10,6 kilogram av saltblandningen
sattes till 23,9 kilogram vatten. Man fick då en
bottenkropp av olöst salt. Försöker man att tillsätta
mer CMA kommer koncentrationen av den mest lättlösta
komponenten att öka, medan den komponent som fallit ut
inte får sin koncentration ökad.

En analys har visat att lösningen innehöll 0,69 mol
magnesium och 0,87 mol kalcium per liter, vilket sva-
rar mot 3,12 mol acetat. Joninnehållet svarar således
mot 4,68 mol per liter. Invägningen tyder på att 29
liter lösning innehåller 23,9 liter vatten:

4,68 x 29/23,9 = 5,70 mol per 1000 gram vatten

Man kan vänta sig att lösningen är väsentligt mindre

effektiv som avisningsmedel än den mättade lösningen

av natriumklorid.
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Figur Azl

Plostldda för tre prismor Axl. x 16 cm
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Mättad lösning av kalciumacetat framställdes av en god
kvalitet av saltet, som innehöll 90 % kalciumacetat
och resten i huvudsak vatten. 8,9 kilogram av saltet
sattes till 24,4 kilogram vatten.

Denna lösning har vid 0 grader Celcius en koncentra-
tion av 2,36 mol per 1000 gram vatten, vilket svarar
mot 7,1 mol joner per 1000 gram vatten. Kalciumacetat
borde därför lösa is sämre än natriumklorid men bättre
än det CMA som använts vid försöket.

6. VERKAN PÅ PROVKROPPARNA

6.1 Kalcium-magnesiumacetat

Verkan på de provkroppar som legat i CMA framgår bäst
genom att man följer provkropparnas vikt, se
Fig 6.1:1. Man lägger märke till två förhållanden:

1. Om temperaturen aldrig överstiger 5 grader
Celcius blir viktsförlusten obetydlig.
Vid 20 grader förlorar kropparna väsentligt mer i
vikt.

2. Det "goda" bruket med vct 0,45 börjar angripas
tidigare än det "enkla" bruket med vct 0,60, och

detta gäller vid både 5 och 20 grader Celcius.

Vid 20 grader finner man emellertid att viktsför-
lusten hos det enkla bruket efter 3 månader ökar
i hastighet. Efter 7 månader är viktsförlusten
störst hos det enkla bruket.

Skillnaden beror på att det goda bruket enbart
förlorar material genom upplösning av cementpas-
tan i ytskiktet, medan det enklare bruket före-
faller få ytan avsprängd i c:a 5 millimeter
tjocka stycken.

Under hela lagringsperioden har CMA-baden haft
pH-värden mellan 9,25 och 9,4. Som jämförelse kan näm-
nas att övriga badhaft pH-värden som legat åtminstone
vid 10,5 och upp till 11,8. Att CMA-baden haft lägre
pH-värden förklaras av närvaron av magnesiumjoner. Så
snart lösningen tagit upp så mycket kalciumhydroxid
från den hårdnade cementpastan att pH-Värdet börjar
stiga, minskar magnesiumhydroxidens löslighet och en
motsvarande kvantitet faller ut.
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HQUFÖÅzl

Viktsförlust hos 4 x 4 x 16 cm bruksprisma

efter lagring i kalcium-magnesium-acetat-

    

lösning

0 25 mån
0 _____ -__ 4

" ' *- 5 °C,0.60

_100_ 5 0.045

-200-

20' 0.45
-300* '

20°C,0.60

-LOO-<

-500-

T "_7- ----6004V Vitngng Totalvikt
vct 0.45

gram
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Omständigheten att magnesiumhydroxiden är så svårlös-
lig i vatten gör att lösningen aldrig kan bli mättad
med avseende på kalciumhydroxid. Man kan säga att
magnesiumacetatet fungerat som en syra, låt vara med
högt pH-värde. För cementpastan innebär detta att
kalciumföreningarna löses upp, samtidigt som
magnesiumhydroxid fälls ut ur badet.

De slanka prismorna 2 x 2 x 28 centimeter har knappast
förlängts, om brukets vct var 0,45. Om vct var 0,60
var förlängningen märkbar, men inte på långt när så
stor som vid lagring i kalciumacetatlösning, se
Figur 6.1:2. Iakttagelsen tyder på att angreppet är av
något annorlundanatur då vct är 0,60 än då vct är
0,45. 1 det senare fallet föreligger ren upplösning av
den hårdnade cementpastan.

De grusliknande resterna från lagringen vid 20 grader
av 4 x 4 x 16 centimeter prismor tillvaratogs, varvid
resterna från bruk med vct 0,45 och 0,60 behandlades

var för sig. Båda materialen tvättades med vatten så
att större delen av de lösliga salterna avlägsnades,
vilket vi kontrollerade med den elektriska lednings-
förmågan. Denfinaste fraktionen var slemmig. Efter
torkning undersöktes den med svepelektronmikroskop som
var utrustat med EDAX(*). En halvkvantitativ kemisk
analys kunde göras påprovet. Trots olikheterna mellan
provkropparnas sätt att angripas visade analysen samma
resultat oavsett vattencementtalet: magnesium var det
enda grundämne som kunde påvisas.

Inverkan på provkropparnas hållfasthetsvärden framgår
av Tabell 6.1z3. Bestämningen av böj-draghållfastheten
har gått bra, utom för bruk med vct 0,60 efter lagring
vid 20 grader. Provkroppar med sådant bruk var helt
nedbrutna till grus. Vid denna temperatur blev även
provkropparna med vct 0,45 avsevärt upplösta från
ytan, men man kunde få fram ett resultat genom att
brottlasten relaterades till storleken av det återstå-
ende tvärsnittet.

På grund av ytangreppen har provkropparna inte varit
lämpliga för bestämning av tryckhållfasthet, med unm
dantag för de provkroppar med vct 0,60 som lagrats vid
5 grader Celcius. Att värdet i detta fall blivit så
lågt beror sannolikt mera på att angreppet gjort
tryckytorna ojämna än på att bruket i provkropparna
skadats under lagringen.

(*)EDAX: Energi-dispersiv analys med Röntgen-strålar
(X-rays)
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Figur 6.1:2

Expansion hos 2x2x28 cm bruksprismor

i stark lösning av kalcium-magnesium-

aceth

Vct = 0.60

Expansion
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BÖJ - DRAG-HÅLLFASTHET

Temp Vatten CMA
VCT OC MP0 MPC] CMA/Vatten

0.1.5 5 8.3 8.! 1.0

0.60 5 6.1. 7.9 |.2

0.45 20 8.7 | 2* 1.4

0.60 20 6.6 grus '-

* omröknad

TRYCKHÅLLFASTHET

Temp Vatten CMA
VCT 0C MP0 MP0 CMA/Vatten

0.60 5 1.7.4 39.4 0.8
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Utan överord kan man säga att materialet i den åter-
stående kärnan av gott bruk haft åtminstone lika stor
böj-draghållfasthet som provkropparna som lagrats lika
lång tid i vatten.

Tabellen visar att värdena för böj-draghållfastheten
inte försämrats under lagring vid 5 grader, jämfört
med provkroppar som lagrats lika lång tid i vatten.
Egendomligt kan synas att just det enklare bruket i
stället har fått böj-draghållfastheten förbättrad. På
motsvarande sätt hade provkropparna av detta bruk fått
den minsta viktsförlusten i detta tidiga stadium.

6.2 Kalciumacetat

Verkan på provkropparna som lagrats i mättad lösning
av kalciumacetat framgår bäst om man följer längdför-
ändringen hos de långa prismorna, 2 x 2 x 28 centime-
ter, se Figur 6.2:1.

Man lägger märke till att

1. längdökningen går väsentligt snabbare vid 20 gra-
der än vid 5 grader.

2. Vid en och samma temperatur går längdökningen
snabbare i bruk med th 0,45 än i bruk med vct
0,60.

Förvånande är att provkropparna inte fått sprickor
förrän i mycket sent stadium, trots den mycket stora
längdändringen 15 millimeter per meter.

I plastlådorna för de grova provkropparna tillvaratogs
en slemartad vit återstod, som uppenbarligen bildats
genom reaktion mellan kalciumacetatet och brukets
hårdnade cementpasta. Tyvärr har jag inte kunnat finna
någon utredning av den basiska delen av systemet kal-
ciumhydroxid och kalciumacetat. Jag har försökt med
acidimetrisk kemisk analys och med röntgendiffraktion.
En komplikation har varit att den vita slemmiga fäll-
ningen alltid åtföljts av kristallint kalciumkarbonat.

Det är tänkbart att den observerade svällningen kan

förklara den snabba nedbrytningen hos provkroppar med

vct 0,60 som lagrats i CMA-lösning vid 20 grader.

Såsom nämndes i föregående underkapitel har emellertid

kalcium inte kunnat påvisas i den finaste fraktionen

från denna nedbrytning, utan endast magnesium.

Kalciumacetatbadets pH-värde har till sist uppnått

11,6 vid 20 grader, vilket överträffats (obetydligtl)

endast av natriumkloridbaden.
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HgUFÖÅÄI

Expansion hos 2x2x28 cm bruksprismor

i mättad lösning av kalciumocetct

Expansion

mm per rn

A mötomrâdesgröns15 - 7- ------ - -
20 °C. 0.45
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Böj-draghållfastheten har inte minskats, möjligen
ökats, hos provkroppar med vct 0,45, jämfört med prov-
kroppar lagrade i vatten. Provkroppar med vct 0,60 har
fått värdena minskade, vid 20 grader avsevärt minska-
de, se Tabell 6.2:2.

Tryckhållfastheten framgår av Tabell 6.2:3. Den har
minskats under lagring i mättad kalciumacetatlösning,
och minskningen har vid båda temperaturerna och med
båda brukskvaliteterna varit större än om provkroppar-
na lagrats i natriumkloridlösning. Förklaringen till
den minskade tryckhållfastheten kan vara att sväll-
ningstendensen gjort tryckytorna konvexa.

6.3 Natriumklorid

Inga synliga förändringar har observerats hos prov-
kroppar som lagrats i mättad natriumkloridlösning,
oavsett temperatur och brukskvalitet. Av Figur 6.3:1
framgår emellertid att de slanka prismorna med vct
0,45 fått en ringa förlängning, både vid 5 och 20 gra-
der Celcius.

Badens pH-värden har legat högre än något annatbad,
vid 20 grader uppnåddes efter 3 månader 11,8. Skillna-
derna är dock inte särskilt stora. Med kalciumaoetat
uppnåddes 11,6 vid 20 grader och med vatten 11,5 vid
20 grader, redan efter 2 månaders lagring.

Böj-draghållfastheten har inte ändrats signifikant un-
der lagringen, jämfört med efter lagring i vatten, se
Tabell 6.3:2.

Tryckhållfastheten har minskats efter lagring i
natriumkloridlösning, jämfört med efter lagring i vat-
ten. Minskningen är ringa. Den är något större vid 20
grader än vid 5 grader. Skillnaden mellan de två
brukssorterna, då det gäller inverkan, är obetydlig,
se Tabell 6.3:3.

7. TILLÄGGSFÖRSÖK MED KALCIUMKLORID

Vid ett möte den 31 oktober 1985 beställde Hans Ing-
varsson, Vägverket, en utvidgning av arbetet med kal-
ciumklorid. Kalciumacetat skulle användas som refe-
rens. Temperaturer och provkroppar ändrades ej i för-
hållande till huvudförsöket. Lagringen sattes igång
den 4 december.

Trots alla litteraturuppgifter om att betong, som lag-

ras i högkoncentrerade lösningar av kalciumklorid,

brytes ned snabbt, inträffade ingenting dramatiskt.

Provkropparna fortsatte att se ut som nya.
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Tabell 6.2: 2

               

 

BÖJ -DRAG - H ÃLLFASTHET

Temp Vatten Kalciumacetot Kalciumacetat/
VCT °c MP0 MP0 vatten

0.1.5 5 8.3 95 H

0.60 5 6.1. 5.1. 0 8

01.5 20 8.7 9.4 LI

0.60 20 6.6 3.6 0.55

TGbeH 3

TRYCKHÃLLEASTHET

VCT Temp Vatten Kalciumacetot Kalciumoce'tat/

'C MP0 MPO vatten

0.1.5 5 67.1. 55.9 0.83

0.60 5 1.7.4 30. I 064

0.45 20 73.7 53.4 0.72

0.60 20 53.6 26.9 0.50
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Figur 6.3: i

Expansion hos 2x2 x 28 cm bruksprismor

i mättad lösning av natriumklorid

Vct = 0.45

Expansion
mm per m
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Tabell 3: 2

               

  

BÖJ - DRAG - HÅLLFASTHET

Temp Vatten Natriumklorid Notriumklorid l

VCT °C MPO MPO vatten

0.1.5 5 8.3 9.I I. l

0.60 5 6.4 6.0 0.9

01.5 20 8.7 8.0 0.9

0.60 20 6.6 6.3 |.0

Tabell 6. 3 :3

TRYCKHÃLLFASTHET

VCT Temp Vatten Natriumklorid Notriumklorid /

°C MP0 MPO vatten

0.45 5 67.4 60.2 0.9

0.60 5 1.7.4 42.0 0.9

0.45 20 73.7 60.7 0.8

0.60 20 53.6 43.3 0.8
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En intressant detalj framgår av Figur 7:1. Provkrop-
parna med vct 0,45 som lagras vid 20 grader förlorade
vikt, snabbast under de första tre månaderna. Sanno-

likt beror den ringa men tydliga Viktsförlusten på att
vattnets ångtryck är lägre i kalciumkloridlösningen än
i cementpastan, varför en del av pastans vatten vand-
rar ut i den koncentrerade lösningen. Bruk med vct
0,60 innehåller tillräckligt med kapillärporer för att
kalciumkloridlösning skall kunna tränga in, och man
observerar då ingen viktsförlust.

En rimlig slutsats är då att kalciumkloridlösningen
kan behöva innehålla större koncentration av vatten
för att de väntade skadeverkningarna skall inträffa.

Studerar man fysikaliskt kemiska tabeller, finner man
att kalciumhydroxiden, som är en viktig fas i den
hårdnade cementpastan, påverkas av vattnets samman-
sättning, se Tabell 7:2.

Tabellen tyder på att man inte har anledning att vänta
några överraskningar så länge kalciumkloridens kon-
centration är lägre än 1,88 mol per liter.

I området 1,88 - 4,00 mol per liter år den hårdnade
cementpastans kalciumhydroxid inte längre stabil, utan
ett dubbelsalt bildas. Det är i detta område som man i
litteraturen finner exempel på att kalciumklorid
snabbt kan skada betong.

År koncentrationen högre än 4,00 mol kalciumklorid per
liter är ett annat, mer kloridhaltigt dubbelsalt sta-
bilt, men lösningens låga vattenångtryck torde vara
orsak till att betong endast mycket långsamt eller
inte alls skadas.

I litteratur nämns koncentrationsvärden omkring 3 mol
kalciumklorid per liter vid försök då betongen snabbt
skadats. Som ett förförsök uppdelades de tre prismorna
så att en placerades i lösning med 3,0 mol kalciumklo-
rid per liter, en placerades i lösning med 4,5 mol per
liter, och den tredje fick ligga kvar i mättad lös-
ning.

Redan efter 6 dygn i 3,0 molar lösning vid 20 grader
hade de slanka prismorna fått sprängskador, och efter
8 dygn vid 5 grader kunde längsgående kantsprickor ob-
serveras på slanka prismor. De grova prismorna skada-
des efter längre tid genom att ytskikt med c:a 5 mm

tjocklek skalades av från prismornas sidoytor. Nya

skikt avskalades, tills prismorna helt brutits ned.

Inga skador har observerats på prismorna i 4,5 molar

lösning och inte heller i mättad lösning av kalc1um-

klorid.
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Figur 7:l

Viktsdndring hos prOVprismcr, räknat från
fördlghdrddl tillstånd under lagring i mål--
lade lösningar dv kalciumklorid och ClV

kalciumdceldt vid 20 °C.

Vcl = 0.45

grdrn

    Kalciumdcetdl

  

'0 _------ -- Viktsföründring från formlossning
lill fördighörddl llllslönd

5 _.

Kalciumklorid

0 I I I 1 T I I l I

0 l 2 3 6 7 8 mån
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Figur 7:2

Bottenkropp, enl. Seidel, av kalcium-

hydroxid i kalciumkloridlösning av

Olika koncentration.

     

Kalciumklorid B ttmol per liter ° enkmpp

0

CG(OH)2

1.88

(30501Z (OH)8. |0 H20

4.6

CGZClZ(0H)2. H20

Müttad
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Intressant är att pH-värdet hos den mättade lösningen
ställer in sig mycket långsamt, ungefär som ett prov
med rent vatten,ooh sedan stannade vid nivån 7,6-7,7.

14 månader efter beredningen hade den 3,0 molara lös-
ningen ett pH-Värde omkring 10,6, vilket kan svara mot
pH-värdet i rent vatten med provkroppar efter så lång
tids lagring. Den 4,5 molara lösningen hade ett
pH-värde mellan dessa gränser, i området 7,9 - 9,0.

8. SLUTSATSER

Försöken har visat att kalcium-magnesiumacetat (CMA)
kan angripa betong. Angreppet går relativt fort vid 20
grader Celcius, betydligt långsammare vid +5 grader.

Tät betong angrips genom att cementpastan upplöses
från ytan. Enklare betong kan dessutom nedbrytas genom
att ytskiktet undan för undan avspränges.

Slutsatsen gäller för högsta möjliga koncentration.
Försök med kalciumklorid visar att angreppsförmågan
inte nödvändigtvis följer koncentrationen på ett en-
kelt sätt.
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CHALMERS TEKNlSKA HÖGSKOLA

Avdelningen för byggnadsmaterial

SAMMANFAEI'I'NDIG

NEDBRYTNING AV BETONG GENOM INVERKAN AV KAICIUMIQORID

Leif Berntsson, Chalmers tekniska högskola

Starka lösningar av kalciumklorid ( 30 95 ) har vid kontinuerlig på-
verkan visat sig kunna bryta ned portlandscementbetong på armlärknings-
värt kort tid. Höghållfast betong (>K60) tycks brytas ned minst lika
snabbt som betong i mer vanliga hållfasthetsklasser (K30) . Snabb ned-
brytning inträffar i synnerhet vid låga temperaturer såsom vid +5 'C
eller vid varierande låga och höga temperaturer , vid karbonatiserad
betong och betong med låg porositet . Vid utspädda kalciumkloridlös-
ningar tycks den eventuella nalbrytningen ske med mycket låg hastighet .

Karbonatiserad betong som oftast har högre porositet eller vattencement-
tal, vissa lättballastbetongtyper och betong med slagg som bindemedel
förmår motstå påverkan av starka kalcimrkloridlösningar under relativt
lång tid utan synbarliga skador .

Nedbrytningen av portlandscementbetong är främst orsakad av kemisk
omvandling varvid kalciumklorid reagerar med vissa cementmjneral och
hydratationsprodukter såsom C A och Ca (OH) 2 . I nedbrytningsprocessen
ingår även omvandling av sal ' och inverkan av fysikaliska-mekaniska
mekanismer t ex urlakning av OH-joner och deformationer till följd av
volymändringar .
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Gunnar Klingstedt, CBI

1 INLEDNING

Betong, som utgör den hårdnade produkten av en blandning av cement, grus och

sten samt vatten, uppfattas allmänt som en stark och beständig produkt, som i

många avseenden i hög grad liknar naturstenen. Att betongen är beständig i vid

bemärkelse under normala förhållanden, dvs naturnära förhållanden, fria från

externa belastningar, såsom aggressiva kemikalier, eller kraftigt verksamma

fysikaliska förlopp, såsom upprepade frys-tö-cykler, är ett faktum som vi

förlitar oss på, då vi i stor utsträckning använder betong i olika byggnadsverk.

I min framställning skall jag redogöra för betongens kemiska stabilitet och för

olika slag av kemiska angrepp. Jag skall även försöka identifiera de faktorer

som är betydelsefulla för att åstadkomma en kemiskt durabel betong. För att ge

en allmän bakgrund till detta skall jag först redogöra för bindemedelse

fasen, det som även kallas cementpastan eller cementlimmet, dess uppbyggnad och

struktur och hur denna struktur kan brytas ned av kemiskt aktiva ämnen.

2 BINDEMEDELSFASEN

Bindemedelsfasen (cementpastan eller -limmet) består av de hydratationsprodukter

som uppstår då cementet reagerar med vatten.

I Portlandcement ingår som de viktigaste komponenterna

trikalciumsilikat, C35

- dikalciumsilikat, C25

- trikalciumaluminat, C3A och

kalciumaluminatferrit, CyAF.
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Hydratationen innebär att klinkermineralen reagerar med vatten och inom loppet

av några timmar eller dagar hårdnar till fasta produkter, i vilka vatteningår

som en strukturbeståndsdel. Några av de viktigaste hydratationsprodukterna

framgår av följande bild.

//VOR/1M7'/â/VS-

' 6 -5 -H 96/

'6314/96

064,414,

'64,415//5
Här har jag använt gängse beteckningar, C, 5 etc enl listan.

Den viktigaste hydratationsprodukten är C-S-H gelen. På dess sammanhållning

beror hela betongens hållfasthet. I C-S-H gelen är förhållandet kalcium/kisel

(CaO/Si02) C/S inom gränserna 1:1 - 2:1. Som medeltal brukar anges C/Scx1,7.

Detta innebär att kalciumtrisilikatet, C35, och kalciumdisilikatet, C28, vid

hydratationen avger ett överskott kalk, som återfinnes bland hydratations-

produkterna som kalciumhydroxid Ca(OH)2 eller CH. Denna komponent betecknas i

allmänhet som "fri kalk".
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Den fria kalken har mycket stor betydelse för bindemedelsfasens kemiska

stabilitet. Kalciumhydroxiden står nämligen i ett kemiskt jämviktsförhállande

med kalciumsilikathydratgelen. Om kalciumhydroxid urlakas ur betongen, vilket

kan ske i ogynnsamma fall, förskjuts jämvikten så att kalciumsilikathydraten

sönderdelas under avgivning av fri kalk, och bindemedelsstrukturen försvagas

följaktligen på grund av kalciumutarmning.

Hydratationsprodukternas sammansättning kan illustreras av ett trekomponent-

fasdiagram för Cao, Si02 och H20.

  

560 Ääpbr1$54

/1- (ct/ We
5

 

 

5/02 65 (55 6,5 (ao

Den bildade bindemedelsfasen C-S-H gelen återfinnes i det streckade området mitt

i figuren. Den bildade Ca(OH)2 befinner sig exakt halvvägs på Cao-H20 axeln och

utgångsmaterialet av de två klinkermineralen C25 och C35 på den vågräta axeln.

Isotermerna för C/S = 1:1 och 2:1 finns också inritade.
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KEMISKA REAKTIONER

För att en kemisk reaktion skall kunna ske, måste det föreligga en sådan kemisk

potential, som gör reaktionen möjlig. Detta kallas även för termodynamisk

drivkraft, och den uttrycks i energitermer, t ex kJ/mol. Ett kemiskt system

strävar alltid till lägsta möjliga energi. För att reaktionen

A-åB

skall vara möjlig, krävs att energi-innehållet är högre för tillståndet A än för

tillståndet B.

Energiinnehållet kallas för den fria energin och brukar betecknas med stora G.

Då man inte kan mäta G, men väl förändringen i G vid en reaktion, anges detta

som.Å&G.

13,6 sammansättes av två termer: en energiterm",ÃÄH som uttrycker systemets

entalgi-förändring och en oordnings-" eller sannolikhetsterm", som uttrycker

entrogi-förändringen TTÅXJ;

AG =AH - TAs

Om värdet på.ÃÄG har negativt förtecken betyder det att ifrågavarande kemiska

reaktion kan ske spontant. Om reaktionen avger värme såsom vid förbränning av

kol eller olja är värdet på AH starkt negativt och gör att ävenAG blir

negativt. Även reaktioner som sker under värmeupptagning, dvs,Ä§Här positivt,

såsom smältning av is, kan vara spontana. Detta förklaras av att naturliga
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system enligt en sannolikhetsprincip strävar mot större oordning. Detta uttrycks

av entropitermen Tiss, där gås alltid går mot ett högre värde.

E/WWP/

 

V ämm/all??

 

Även om termodynamisk drivkraft föreligger för en given kemisk reaktion, är det

inte alltid sant att reaktionen för den skull sker spontant. Låt oss ta ett

exempel.

Vi vet alla att om man blandar vätgas med syrgas i rätta proportioner kan man ur

dessa framställa vatten enligt följande reaktionslikhet (knallgasreaktionen)

H2 + 1/2 02'7>H20(9)

;§13 för reaktionen är -228,7 kJ. Reaktionen borde alltså vara spontan men den

kommer inte igång av sig själv. Antingen måste man antända gasblandningen eller
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utnyttja en katalysator. Det betyder i figuren att

   

(aH/hnsdHn/'Ily
#-

vi antingen

a) skall tillföra reaktionen den erforderliga aktiveringsenergin för att den

skall komma igång över aktiveringsenergitröskeln, eller

b) tillföra en katalysator som kan bryta ner energitröskeln genom att först

uppta och sedan igen till systemet avge aktiveringsenergin.

Vid rumstemperatur är vatten i gasform, H20(g), inte stabilt utan kondenserar

till vatten i vätskeform, H20(1). Härvid sjunker energitillståndet med ytter-

ligare 8,6 kJ. Vatten, H20, är stabilt i denna form i vår naturliga miljö.

Om vi betraktar de komponenter som ingår i bindemedelsfasen, de olika hydraten

av klinkerföreningarna, kan vi fastslå att de ur termodynamisk synpunkt inte är

stabila i vår naturliga miljö. De är dock mycket stabila jämfört med andra

konstgjorda material, såsom stål och andra konstruktionsmetaller eller plast-

produkter. Också jämfört med naturmaterial, såsom trävirke eller ylle, är

betongens bindemedelsfas mycket stabil. Detta beror framförallt på att

bindemedelsfasen energetiskt ligger på en mycket låg nivå, mycket nära den som

representeras av de naturligt förekommande mineralen.
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De föreningar som kan uppstå vid nedbrytning av pastan i form av stabila

slutprodukter är bl a följande:

CaCO3 5102

H20 A1203

F8203

Alla kalciumhaltiga föreningar kan reagera till kalciumkarbonat, kisel till

kiseldioxid eller silikat, aluminium och järn till sina trevärda oxider A1203

resp Fe203.

4 KINETIK

Förloppet av en kemisk reaktion regleras, förutom de termodynamiska krafterna,

av hastighetsreglerande faktorer. Ibland är reaktionshastigheten så låg att den

kemiska reaktionen inte kan observeras med enkla medel.

I många sammanhang har man på teoretisk väg, och i laboratoriet, studerat

reaktioner utan att tillräckligt beakta det kinetiska förloppet, som reglerar

reaktionshastigheten. Ett exempel är de studier av armeringskorrosion i betong,

som utförts på många håll i världen. I dessa sammanhang har man enligt min

mening överbetonat den termodynamiska aspekten och underlåtit att studera de

faktorer som reglerar och begränsar korrosionsreaktionernas fortskridande.

Reaktionshastigheten påverkas av följande fyra viktiga faktorer:

a) Temperatur. Med stigande temperatur ökar reaktionshastigheten i de flesta

fall. En ökning av temperaturen med 10°C (vid normala temperaturer) ger ofta

en fördubbling av reaktionshastigheten.
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b) Katalys. Vissa ämnen har förmågan att befordra reaktioner utan att själva

förbrukas. Dessa kallas katalysatorer. (Ex: Pt-Pd-blandning i avgasrening).

c) Negativ katalys. Andra ämnen kan minska eller helt stoppa kemiska reaktioner.

De kallas inhibitorer.

d) Autokatalys. I vissa fall påverkas reaktionen katalytiskt av någon bildad

reaktionsprodukt. Denna kan även vara negativ, varvid det uppstår en

reaktionshämning efterhand.

5 KEMISK NEDBRYTNING AV BINDEMEDELSSTRUKTUREN

Ett kemiskt angrepp på cementpastan kan antingen komma inifrån betongen från

någon aggressiv komponent, som ingår i något av delmaterialen, eller genom

påverkan utifrån av ett kemiskt aktivt ämne. Ett exempel på det förra är då

alkalireaktiv ballast använts. Sådana betongskador är mycket sällsynta i Sverige

och skall icke behandlas vidare i detta sammanhang.

Kemiska angrepp på betong av yttre faktorer kan starkt variera och vara av olika

allvarlighetsgrad. I svåra fall kan betong brytas ned på mycket kort tid, medan

man i flertalet fall haft en under årtionden pågående nedbrytning, som först

senare lett till observerbara skador.

Det är flera olika ämnen och ämnestyper som kan kemiskt angripa och skada

betong. Några av de vanligaste har jag tagit med i följande figur.
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Bindemedelsfasen kan angripas av vatten, koldioxid, syror, såväl mineralsyror

som organiska syror, ammonium-, sulfat- och magnesiumjoner i vattenlösningar

samt av olika gasformiga ämnen. Här bör man särskilja angrepp av i vatten lösta

ämnen, dvs vätskefas-fastfasreaktioner, och angrepp av gasformiga ämnen, dvs

gasfas-fastfasreaktioner. Angreppets karaktär och förlopp är i de två fallen i

allmänhet helt olika.
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6 PÅVERKAN AV VATTEN

Vatten angriper betong främst genom att Ca(OH)2-fasen har en betydande löslighet

i vatten. Denna löslighet är temperaturberoende, se FIG, och är störst vid låga

Ca/0///2
[åhüyhzf /4nw920
KS fanpunnhn'

temperaturer.

  

1/1

2-'u3

1 .-

077

0 i
0 KM

7/1' _-

Som tidigare nämnts påverkar urlakningen av fri kalk balansen mellan C-S-H gelen

och Ca(0§b så att vid minskande Ca(OH)2 innehåll börjar C-S-H gelen avge

kalcium och därmed förlora sin sammanbindande styrka.

Faran för kalkutarmning är störst i mjuka vatten, såsom regnvatten och vatten i

ytströmmar. Om vattnet dessutom innehåller fri koldioxid, s k marmoraggressiv

kolsyra, kan angreppet bli accentuerat. VAV (Vatten- och avloppsverksföreningen)

har 1975 publicerat en användbar tabell, där vatten på basis av hårdhet och

kolsyrainnehåll klassificeras i fyra olika vattentyper, I-IV. Tabellen kan fram-

ställas grafiskt enl figuren.
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AuewmâmÃsA nos vmsu

VMTENTYPER 1-1!

ca, :11.01 ms
:ng/l 'du - mg Ca. 100 ml vatten

   

 

 

 

a .4, VIII/a. I
0 10 In 'üH

I det gröna området finns vatten av typ I som är ofarliga för betong. De

innehåller mindre än 15 mg C02/l och mer än 2,0 'dH (tyska hårdhetsgrader).

I de gula områdena, nr II, är vattnet svagtaggressivt, i de orange områdena,

nr III, är vattnet måttligt aggressivt, och slutligen i område IV starkt

aggressivt. Vi ser alltså hur angreppsförmågan tilltar med Ökande koldioxidhalt

och minskande hårdhet.

Tillståndet i olika vatten, såväl naturligt som vatten från industrier eller

urbana samhällen kan karakteriseras av potential-pH-diagram.

kbümaS'smdüWZaüvwwüüâ
pe -pfl-

pe
20

 

taxi/elr øz/'a'm

10-
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På den vågräta axeln avsätter man pH från 0 till 14 och på den lodräta axeln

potentialen, här uttryckt som pe-enheter. I diagrammets övre del är miljön

oxiderande och i den nedre delen reducerande. Vattnets stabilitetsområde ligger

mellan de två sneda gränserna i diagrammet. Utanför gränserna sönderdelas vatten

spontant.

Vi kan i ett sådant diagram placera in olika vattentypers tillstånd enligt

följande bild.

I närheten av den övre gränsen har vi väl luftade vatten med stor oxidations-

potential. I nedre delen har vi mer eller minddre anaerobiska förhållanden, och

dessa föreningar är av reducerande karaktär.

Betong och bindemedelskomponenterna befinner sig i systemets högra kant. De
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föreningar som befinner sig på längre avstånd från betongens pH har större

potential att kemiskt angripa och förstöra bindemedelsfasen. Detta gäller

framförallt starkt sura vatten med pH 3.

7 SURA ANGREPP

Vid CBI har Lars Rombén under en lång tid forskat i ämnet sura angrepp på

betong. Vid institutet har det pågått försöki 15 års tid beträffande an-

greppets art och framskridande och de äldsta i bruk varande provkropparna är

idag över 10 år gamla°

Av försöksresultaten kan följande slutsatser göras

1) Angreppets hastighet är proportionell möt kvadratroten av tiden

° Y/ø/m7 k -

Y
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Detta innebär att angreppshastigheten minskar efterhand som angreppet fram-

skrider.

2) Det hastighetsbestámmande steget beror av en diffusionstransport genom ett

skikt med låg löslighet. Här har vi ett vackert exempel på vad de kinetiska

faktorerna har för inverkan på ett kemiskt förlopp.

0
3) Reaktionshastigheten är pH- eroende i området 4-6. Först under pH = 3 blir

nedbrytningsreaktionens hastighet pH-beroende.

Angrepp på betong av ammoniumjoner NH4+ liknar det sura angreppet. Ammonium

uppför sig i vatten som en svag syraoch dissocierar således i analogi med t ex

saltsyrans dissociation i vatten

NH4+aH+ + NH3

ammonium ammoniak

HCl -7 >H+ + Cl'

saltsyra

Förutom angrepp av starka mineraliska syror, såsom saltsyra och svavelsyra bör

man räkna med angrepp av svaga organiska syror, såsom humussyror i mark eller

ättiksyra och mjölksyra i livsmedelsindustrin. Dessa är mer eller mindre

aggressiva gentemot betong. Vissa organiska syror är ofarliga för betong, såsom

exempelvis oxalsyra och vinsyra, vilka bildar med kalcium olösliga oxalat resp

tartrat.
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De slutsatser som Rombén nått fram till i sina undersökningar beträffande surt

angrepp gäller inte för gasformiga sura angrepp. Det är känt och väl

dokumenterat att betong snabbt bryts ned av ättiksyra i gasfas. Detta beror

på att syran i gasfas lätt kan diffundera in i betongen och där reagera till

svällande föreningar.

Även saltsyra HCl, som vid rumstemperatur är en gas, kan ge svåra skador genom

gasfas-fastfasreaktioner med bindemedelsfasen.

I en nyligen utförd studie på CBI av en skadad betongskorsten kunde man konsta-

tera att angreppet berodde på inverkan av HCl-gas och H2504-gas i samverkan.

Speciellt vid högre rökgastemperaturer måste man ta i beaktande möjligheten till

angrepp av syror i gasform.

8 SULFATANGREPP

Sulfatangrepp, som mest kan förekomma i industriella miljöer men även i betong i

kontakt med havsvatten, beror på bildning av trisulfat utifrån betongens

kalciumaluminathydrat.

63A . 565- ;4,42
;Irma/7'
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Härvid bildas den välkända ettringitfasen som har starkt svällande egenskaper.

För undvikande av sulfatskador bör sulfatbeständigt cement användas, som har låg

halt av trikalciumaluminat C3A.

9 SAMMANFATTNING

Effekterna av kemiska angrepp kan minskas eller elimineras genom ett antal

åtgärder. De viktigaste är följande

a)

b)

C)

Användning av betong med lågt vattencementtal, vct. Härvid uppstår en tät

struktur där vatten inte kan laka ut fri kalk och där aggressiva ämnen

ej kan tränga in.

Val av rätt cementsort vid aggressiva betingelser. T ex om risk för

sulfatangrepp föreligger finns det skäl att välja anläggningscement med

låg C3A-halt.

Gott utförande på byggarbetsplatsen. Det är viktigt att betonggjutningen

utförs så att skador såsom sprickbildning kan undvikas. Alla skador kan

befordra inträngning av aggressiva kemikalier.

Konstruktion. Vid utformningen av konstruktionen kan man tillse att den

 

utförs på ett sådant sätt som motverkar angrepp av kemikalier. Sådana

åtgärder är t ex att se till att vatten kan avrinna från horisontella ytor,

att slutna utrymmen ventileras och att aggressiva ämnen isoleras och avleds

från kontakt med betongen.
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e) Isolerande skikt hänger ihop med konstruktionsfasen och kan ytterligare

förbättra betongkonstruktionens prestanda.
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BETONGS SALTFROSTBESTÄNDIGHET - MEKANISMER OCH

PROVNINGSMETODER

(Sammanfattning av föredrag vid VTI 1988-01-12)

Per-Erik Petersson. Statens provningsanstalt

De provningsmetoder som används för att bedöma

betongs saltfrostbeständighet bygger nästan ute-

slutande på de omfattande erfarenheter som finns av

användning av portlandcementbetong med förhöjd
lufthalt. Däremot saknas allmänt accepterade

teorier som kan förklara de mekanismer som föror-
sakar den kraftiga nedbrytningen av betong vid
frysning i närvaro av salt. Detta gör att
existerande provningsmetoder ofta inte är lämliga
för nya betongtyper, som t ex innehåller kisel-
stoft, flygaska eller nya varianter av tillsats-
medel. För att inte stoppa en fortsatt utveckling

är det därför nödvändigt att vidareutveckla
existerande provningsmetoder och för att möjliggöra
detta måste resurser satsas på att klarlägga de

mekanismer som förorsakar betongs nedbrytning vid
frysning i salthaltig miljö.

Detta föredrag koncentreras framförallt till tre

områden

_ Provningsmetoder för bedömning av betongs salt*

frostbeständighet med speciell inriktning på en
metod (SP A1 898) som utvecklats vid Statens
provningsanstalt.

- Möjliga mekanismer som förorsakar betongs snabba
nedbrytning vid frysning i salthaltig miljö.

- Lämpliga åtgärder för att åstadkomma betong med
säker beständighet mot salt och frost
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Några olika salters inverkan på betongs frost-
beståndighet
Boris Steorn
1:e ingenjör
MATERIALPROVNINGEN, Stockholms Gatukontor

Betongs beståndighet kan delas in i två huvudgrupper.
En grupp som klarar frostbeständighet med salt och en
grupp som inte gör det

Dessa huvudgrupper kan sedan ytterligare delas upp i
saltindränkta och opåverkade betongkonstruktioner.
För att undersöka salters inverkan på betong har man
alltså 4 olika typer av betong som behöver undersökas.

Tyvärr klarar ej flertalet av våra konstruktioner bes-
tåndighet i salt miljö.

Ett flertal prover har utförts hos Materialprovningen
för att försöka få fram det minst skadliga saltet för
betong.

Som huvudregel är dock att alla avisningsmedel har
negativ verkan på betong.
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