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Utvärdering av 1987 års trafiksäkerhetsprogram

av Urban Björketun
Göran Nilsson

Hans Thulin

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

På uppdrag av trafiksäkerhetsverket har VTI undersökt de föreslagna

åtgärdernas potentiella trafiksäkerhetseffekter samt vilken nivå på insat-

serna som krävs för att uppnå trafiksäkerhetsmålen.

Resultaten visar att om inte några av programmets föreslagna åtgärder

vidtas inom den närmaste femårsperioden 1988-1993 kommer antalet

trafikskadade i polisrapporterade olyckor i slutet av perioden att vara

4 000 fler än idag. Detta gäller under förutsättning att trafiken under

perioden ökar med 20 procent, vilket ger en årlig ökning med mellan tre

och fyra procent och att trafiksituationen i övrigt är densamma som idag.

En biltrafikökning av den storleksordning som varit åren 1985-1987 (5-6 %

per år) skulle resultera i 6 000 fler trafikskadade år 1993. En trafikskade-

utveckling av sistnämnda storleksordning kan inte balanseras inom ramen

för 1988 års program. En trafikutveckling av den omfattningen aktualise-

rar behovet av övergripande åtgärder i syfte att minska biltrafikökningen

- åtgärder som inte behandlas i programmet.

En maximal insats rörande hastighetsanpassningsprobemet - i stort sett en

total anpassning till gällande hastighetsgränser - skulle kunna kompensera

för den förväntade trafikökningen (3-4 % per år). De åtgärdsinsatser som

därvid skulle krävas torde kunna jämföras med de informations-, utbild-

nings- och övervakningsinsatser som gällde vid högertrafikomläggningen.
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Evaluation of the National Traffic Safety Program

by Urban Björketun
Göran Nilsson

Hans Thulin

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
S-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

At the request of the Traffic Safety Council, VTI has carried out a study

with the 'aim of making a general assessment of the potential traffic

safety effects of the proposed measures in the National Traffic Safety

Program and the level of the efforts required to achieve the traffic safety

goals set out in the program.

The results of the study show that if none of the program's proposed

measures is implemented within the coming five-year period, (1988-1993),

the number of traffic casualties in accidents reported to the police will be

4,000 more at the end of the period compared to'tOday. This assumes that

traffic during the period increases by 20 per cent, resulting in an annual

increase of between three and four per cent and that the traffic situation

is otherwise the same as it is today.

An increase in car traffic of the size prevailing during 1985-4987 (5-6 %

per year) would result in 6,000 more casualties by 1993. According to this

assessment, an increase in traffic injuries of this order of size cannot be

balanced within the framework of the 1987 program. A traffic eXpansion

of this extent illustrates the need for comprehensive measures to slow the

increase in car traffic - measures not treated in the program.

A maximum effort concerning the problem of speed adaptation -

generally a total adaptation to speed limits -=-° could compensate for the

expected expansion of traffic (3-4 %, per year). The work that would be

involved would be comparable with the information, education and

surveillance program that was carried out in connection with the

changeover to right-hand traffic.

VTI MEDDELANDE, 574



III

Utvärdering av 1987 års trafiksäkerhetsprogram

av Urban Björketun
Göran Nilsson
Hans Thulin

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

På uppdrag av trafiksäkerhetsverket har VTI undersökt de föreslagna

åtgärdernas potentiella trafiksäkerhetseffekter samt vilken nivå på insat-

serna som krävs för att uppnå trafiksäkerhetsmålen.

Kunskaperna om olika åtgärders effekter är delvis mycket bristfälliga

eller saknas helt. Särskilt svåra att kvantifiera är effekter av utbildnings-,

informations- och forskningsåtgärder. Dessutom är det i de flesta fall

frågan om att bedöma samlade effekter av olika samverkande åtgärder.

Även åtgärder i syfte att förbättra samordningen av trafiksäkerhets-

arbetet är mycket svårbedömda från effektsynpunkt.

I undersökningen bedöms därför inte åtgärdseffekter av informations-,

utbildnings-, forsknings- och samordningsåtgärder separat. Däremot ses

dessa åtgärder som nödvändiga för att övriga åtgärder (t ex inom hastig-

hetsområdet) skall få avsedd effekt.

Utvärderingen av programmets åtgärdseffekter bygger på antagandet att

nuvarande insatser fördubblas fram till år 1993 vad gäller de olika

åtgärdsförslagen.

Resultaten visar att om inte några av programmets föreslagna åtgärder

vidtas inom den närmaste femårsperioden 1988-1993 kommer antalet

trafikskadade i polisrapporterade olyckor i slutet av perioden att vara

4 000 fler än idag. Detta gäller under förutsättning att trafiken under

perioden ökar med 20 procent, vilket ger en årlig ökning med mellan tre

och fyra procent och att trafiksituationen i övrigt är densamma som idag.

En biltrafikökning av den storleksordning som varit åren 1985-1987 (5-6 96

per år) skulle resultera i 6 000 fler trafikskadade år 1993. En trafikskade-
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utveckling av sistnämnda storleksordning kan inte balanseras inom ramen

för 1987 års program. En trafikutveckling av den omfattningen aktualise-

rar behovet av övergripande åtgärder i syfte att minska biltrafikökningen

-- åtgärder som inte behandlas i programmet.

Utredningen visar att det endast är en åtgärd, som kan motverka den

ökning av antalet trafikskadade som kan förväntas på grund av en ökad

biltrafik, nämligen en bättre anpassning till gällande hastighetsgränser.

Om denna åtgärd inte kan realiseras kommer trafiksäkerhetsmålen inte

att kunna uppfyllas.

En maximal insats rörande hastighetsanpassningsprobemet - i stort sett en

total anpassning till gällande hastighetsgränser - skulle kunna kompensera

för den förväntade trafikökningen (3-4 % per år). De åtgärdsinsatser som

därvid skulle krävas torde kunna jämföras med de informations-, utbild-

nings- och övervakningsinsatser som gällde vid högertrafikomläggningen.

Även om hastighetsövervakningen kan fördubblas i olika avseenden - för-

dubblade övervakningsinsatser, halverad toleransnivå, fördubblade böter -H

krävs samordnade insatser av andra myndigheter och organisationer för

att uppnå den hastighetsnivå som gällde i början av 1980-talet, vilket

skulle medföra en skaderiskminskning av storleksordningen 10 procent.

Det krävs därför ytterligare åtgärdsinsatser som tillsammans kan reduce-

ra den totala skaderisken med ytterligare 10 procent, för att antalet

trafikskadade inte skall öka fram till 1993. För att detta skall vara

möjligt inom trafiksäkerhetsprogrammets ram krävs en koncentrerad

insats av hastighetsreducerande vägmiljöåtgärder - såväl trafiktekniska

åtgärder som automatisk hastighetsövervakning - i trafikintensiva tät-

orts- och landsbygdsmiljöer med stort antal trafikskadade samt en konti-

nuerlig fortsatt utbyggnad av separeringsåtgärder för att i tid och rum

skilja fotgängare och cyklister från biltrafik. I stort kan sägas att för att

trafiksäkerhetsmålet skall uppnås krävs att dagens förekomst av separe-e

ringsåtgärder måste fördubblas inom' 5 till 10 år.

En drastiskt minskad användning *av motorcykel kan också ge betydande

effekter på den totala skaderisken.
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Övriga åtgärdseffekter är totalt sett av en sådan storleksordning att de

var för sig minskar den totala skaderisken med mindre än en procent.

Dessa åtgärder är emellertid av avgörande betydelse för att minska

skaderiskerna för olika trafikantgrupper, dvs för att uppfylla mål som

avser successivt minskade skaderisker i trafiken och då framför allt för

oskyddade trafikanter.

En mycket stor effektpotential ligger i förbättrad vinterväghållning för

gående och cyklister. En fördubbling av vinterväghållningen skulle minska

antalet skadade som uppsöker sjukvården med Ca 4 000 årligen.
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Evaluation of the National Traffic Safety Program

by Urban Björketun
Göran Nilsson
Hans Thulin

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING Sweden '

SUMMARY

At the request of the Traffic Safety Council, VTI has carried out a study

with the aim of making a general assessment of the potential traffic

safety effects of the proposed measures in the National Traffic Safety

Program and the level of the efforts required to achieve the traffic safety

goals set out in the program.

Knowledge of the effects of various actions is partly insufficient or may

even be non-existent. It is especially difficult to quantify effects of

education, information and research. In addition, it is in most cases a

matter of judging the collective effects of different interacting measures.

The effect of measures aimed at improving coordination of traffic safety

work is also very difficult to judge.

Therefore, the study does not assess the effects of measures relating to

information, education, research and coordination. However, these

measures are seen as necessary for other action (such as speed

restrictions) having the intended effect.

The study of the effects of the measures contained in the program is

based on the assumption that present efforts will be doubled by 1993

regarding the different forms of action proposed.

The results of the study show that if none of the program's proposed

measures is implemented within thecoming five-year period, (1988-1993),

the number of traffic casualties in accidents reported to the police will be

4,000 more at the end of the period compared to today. This assumes that

traffic during the period increases by 20 per cent, resulting in an annual

increase of between three and four per cent and that the traffic situation

is otherwise the same as it is today.
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An increase in car traffic of' the size prevailing during 1985-1987 (5-6 %

per year) would result in 6,000 more casualties by 1993. According to this

assessment, an increase in traffic injuries of this order of size cannot be

balanced within the framework of the 1987 program. A traffic expansion

of this extent illustrates the need of comprehensive measures to slow the

increase in car traffic -- measures not treated in the program.

The study shows that there is only one measure that can counteract the

increase in the number of traffic casualties: better' adaptation to speed

limits. Unless this can be achieved, it will not be possible to fulfil the

traffic safety goals set out.

A maximum effort concerning the problem of speed adaptation -

generally a total adaptation to speed limits - could compensate for the

expected expansion of traffic (3-4 % per year). The work that would be

involved would be comparable with the information, education and

surveillance program that was carried out in connection with the

changeover to right-hand traffic.

Even if speed surveillance could be doubled in various respects- double

the surveillance, half the tolerance level, doubled fines - coordinated

efforts are required by other authorities and organisations to reach the

same speed level as at the beginning of the 805. This would bring about a

reduction in injuries of about 10 per cent. Therefore, further work is

necessary to reduce the total injury risk by another 10 per cent, if the

number of traffic casualties is not to increase up to 1993. In order for

this to be possible within the framework of the traffic safety program, a

concentrated effort in speed-reduction measures applied to the road

environment is necessary. This must include both traffic engineering and

automatic speed surveillance in urban and rural environments with high

traffic volumes and large numbers of traffic casualties. It must also

provide continved expansion of measures for separating pedestrians and

cyclists from motor traffic. In general, for the traffic safety objective to

be fulfilled, today's level of separation must be doubled within 5 to 10

years.

Drastically reduced usage of motorcycles can also lead to considerable

effects on the total injury risk.

VTI MEDDELANDE 574
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In general, other effects of measures are of an order of size such that

they individually reduce the total injury risk by less than one per cent.

However, these measures are of decisive importance in reducing the

injury risks for various groups of road users, i.e. to achieve the* goal of

successively reduced injury risk in traffic, especially for unprotected road

USEFS.

Very great potential effects are to be found in improved winter road

maintenance for pedestrians and cyclists. A doubled level of winter road

maintenance would reduce the number of casüalties requiring hospital

treatment by about 4 000 annually.
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l. BAKGRUND

På uppdrag av regeringenutarbetas sedan 1986 årligen ett trafiksäker-

hetsprogram för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. TSV har ansvaret för

programmet i samråd med andra myndigheter inom trafiksäkerhets-

området.

I programmet definieras olika problemområden inom vilka förslag till

åtgärder redovisas. Åtgärdsförslagen utgår dels från de problembeskriv-

ningar som finns i programmet - utmärkta sådana -- dels från den kunskap

som finns om olika åtgärdseffekter.

Den senare kunskapen är emellertid i många fall begränsad.

Som en röd tråd i trafiksäkerhetsprogrammet finns den politiska målsätt-

ningen med trafiksäkerhetsarbetet, nämligen:

- Antalet dödade och skadade skall successivt minskas.

- Skaderisken skall successivt minskas för olika färdsätt och i högre grad

för oskyddade trafikanter än för bilister.

- Särskild hänsyn skall tas till barn i trafiken.

Rent generellt gäller att trafiksäkerhetsprogrammet omfattar utbild-

nings-, informations- och övervakningsåtgärder, åtgärder i första hand

riktade mot den enskilde trafikanten samt åtgärder för att förbättra

samspelet i trafiken uifrån de oskyddade trafikanternas situation.

Vägåtgärder och fordonsåtgärder finns bara undantagsvis upptagna i

trafiksäkerhetsprogram met.

Detta kan tolkas som om programmet i första hand är inriktat mot

åtgärder som på kort sikt kan genomföras med tillgängliga resurser inom

olika myndigheter eller organisationer och där samarbete krävs i begrän-

sad utsträckning.
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VTI har på uppdrag av TSV försökt utvärdera effekterna av de föreslagna

åtgärderna på trafiksäkerheten. I många fall är åtgärderna enbart

angivna i form av åtgärdsinriktning. I de fall åtgärderna redan vidtagits

krävs kvantitativa mått på deras omfattning men dessutom krävs en upp-

fattning om den nivå som eftersträvas. Sådana uppgifter saknas ofta.

I ett tidigt skede av utvärderingsarbetet framstod svårigheten att utvär-

dera de åtgärdsförslag vars huvudsakliga inriktning är forskning, utbild-

ning och information. Dessa åtgärdsinsatser måste ses som ett komple-

ment till faktiska åtgärder vars syfte är att förändra trafikantbeteendet i

olika väg- och trafikmiljöer. Ökad kunskap om eller förändrad_ attityd till

åtgärden kan härvid förstärka trafiksäkerhetseffekten. Ju fler utbild-

nings-och informationsinsatser desto större blir trafiksäkerhetseffekten

av olika åtgärder. Det senare gäller också i hög grad forskningsinsatser.

När det gäller kostnader för forskning, utbildning och information bör

utifrån ovanstående kostnaderna hänföras till de åtgärder som är aktuella.

Detta innebär ofta att de enklaste och billigaste åtgärderna som kan

vidtas t ex lagstiftningsåtgärder om ändrat trafikantbeteende i verklig-

heten innebär kostnader för forskning, utbildning och information.

Ett belysande exempel är härvid högertrafikomläggningen. För att den

skulle kunna genomföras krävdes omfattande forsknings-, utbildnings- och

informationsverksamheto Dessutom uppstod stora följdkostnader i de fall

vägmiljön, vägmarkeringar, signalsystem, fordon m m måste anpassas till

högertrafik. Själva introduktionen krävde också särskilda åtgärder i form

av sänkta hastighetsgränser osv.

Även om högertrafikomläggningen inte kortsiktigt var en trafiksäkerhets-

åtgärd kan den vara ett bra exempel på samordning och samarbete mellan

alla inblandade inom trafik- och trafiksäkerhetsområdet.

Genom ovanstående exempel framstår samordningskostnader som en be-

tydelsefull kostnadspost och detta leder till insikten om att trafiksäker-

hetsprogrammt i sig innehåller samordningsåtgärder. I trafiksäkerhets-

programmet betraktas dessa insatser inte som direkta åtgärder. Frågan

är om inte de krav på samordning som tas upp i programmet har samma

betydelse som forsknings-, utbildnings- och informationsåtgärder och
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borde anges i form av åtgärder. Ju bättre samordning desto större

åtgärdseffekter.

l.l Åtgärder i trafiksäkerhetsprogrammet

Om vi bortser från forsknings-, utbildnings- och informationsåtgärder

minskar givetvis omfattningen av åtgärder i trafiksäkerhetsprogrammet.

I princip återstår inom problemområdet "Hastighetsanpassning"

o Ökad och skärpt hastighetsövervakning samt strängare påföljder.

o Hastighetsreducerande vägmiljöåtgärder.

Inom problemområdet "Oskyddade trafikanter"

o

o Separering av gående och cyklister från biltrafik.

o Ökade vinterväghållningsinsatser på gång- och cykelytor.

o Mopedkort, registrering och kontrollbesiktning av mopeder.

o Översyn av körkortsålder för mc.

Problemområdet "Nyblivna förare".

Problemområdet "Trafikonykterhet".

o Effektivare trafikövervakning.

Problemområdet "Funktionsnedsättningar".

o Bättre underhåll av gångytor.

o Sänkt hastighetsgräns där antalet äldre trafikanter är stort.

o Rastplatser.
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Problemområdet "Trafikanters informationsinhämtning".

o Reducering av antalet vägmärken.

Problemområdet "Barn i trafik".

o Ökad separering av barn från motorfordonstrafik

o Lägre hastigheter där barn förekommer ofta.

o Bilbälteslag i baksätet.

Av 50-talet åtgärdsförslag ( se kapitel 3) representerar de ovan nämnda

omkring 20 åtgärder medan resterande 30 är forskning och utredning samt

utbildnings- och informationsåtgärder.

Om var och en av dessa 20 åtgärder var för sig innebär en reduktion av

skaderisken med 1 % skulle den totala skaderisken minska med 18 %.

Om de var för sig minskade skaderisken med 2 % skulle den totala

skaderisken minska med 33 %.

Om de var för sig minskade skaderisken med 5 % skulle den totala

skaderisken minska med 64 %.

Erfarenhetsmässigt gäller utifrån den officiella trafikolycksstatistiken att

under 1960- och 1970-talet minskade skaderisken årligen med 5 0/0, ett

förhållande som upphörde i början av 1980-talet. Under senare år har

skaderisken varit relativt konstant.

När det gäller de enskilda åtgärdsförslagen verkar åtgärderna på grupper

av personer t ex förare av fordon men givetvis också indirekt på andra

trafikanter.

Om vi antar att en åtgärd påverkar skaderisken för bilförare i en viss

åldersgrupp påverkas givetvis också skaderisken för andra bilförare,

passagerare och övriga trafikanter som är inblandade i trafikolyckor där

de aktuella bilförarna är en part.
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Problemområdena som definierats i trafiksäkerhetsprogrammet har därför

olika stor omfattning vad avser

-= Antalet personer som kan påverkas

o Antalet personer vars skaderisker kan påverkas.

Det som avgör problemområdets betydelse är emellertid

- Antalet dödade och skadade

- Exponeringen

samt

- Skaderisken.

1.2 Hälsorisker och trafikskaderisker

Skaderisken kan uttryckas dels som hälsorisk dels som trafikskaderisk.

Hälsorisk

Hälsorisken är sannolikheten för att en person inom en grupp personer

skadas uttryckt genom t ex antalet trafikskadade lS-åringar i förhållande

till samtliga lS-åringar.

Rent generellt innebär en oförändrad hälsorisk att antalet skadade ökar

med befolkningens storlek.

I relation till huvudmålsättningen med trafiksäkerhetsarbetet innebär

detta att den årliga effekten av trafiksäkerhetsarbetet skall minska

hälsorisken i högre grad än vad befolkningen ökar. En ökning av

befolkningen på. 2 % innebär att hälsorisken måste minskas med storleks-

ordningen 2 0/0.

Trefikskaderisk

Motsvarande mekanism gäller de målsättningar som gäller trafikskade-

risker för olika trafikantkategorier. Trafikskaderisken uttrycker relati-

onen mellan antalet skadade inom en grupp personer och gruppens

förekomst i trafiken - exponering. Normalt mäts exponeringen 1 person-

kilometer.
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Om exponeringen ökar måste för att antalet trafikskadade inte skall öka

skaderisken minskas. Detta innebär att om t ex motorcykelåkningen ökar

till det dubbla mellan två år måste skaderisken minskas till mindre än

hälften för att antalet skadade motorcyklister inte skall öka.

Trafiksäkerhetsmålsättningen innebär att skaderisken skall minskas i

högre grad för oskyddade trafikanter än för bilister. Detta är viktigt även

med hänsyn till hur exponeringen i trafiken fördelar sig på olika färdsätt

och hur fördelningen förändras. En förskjutning av trafikexponeringen

mot oskyddade färdsätt ökar antalet skadade oskyddade trafikanter medan

antalet skadade bilister minskar. Totalt sett ökar antalet skadade

eftersom skaderisken är betydligt högre för de oskyddade.

Den motsatta utvecklingen innebär att antalet skadade bilister ökar och

att antalet skadade oskyddade trafikanter minskar. Eftersom skaderisken

är lägre för bilisterna minskar antalet skadade totalt.

En prioritering av åtgärder för att minska skaderisken för oskyddade

trafikanter är därför av största betydelse för en ökad trafiksäkerhet.

Härvid finns två åtgärdsinriktningar.

- Åtgärder riktade mot de oskyddade trafikanterna.

- Åtgärder riktade mot bilisterna.

De förra torde ha liten inverkan på bilisternas skaderisk. De senare

åtgärderna har en positiv effekt både på de oskyddade och på bilisterna,

vilket innebär att en och samma åtgärd verkarpå båda grupperna men

effekten kan vara olika.

Åtgärder som samtidigt minskar skaderisken för bilister och ökar skade-

risken för oskyddade trafikanter är i enlighet med trafiksäkerhetsmål-

sättningen i princip "bannlysta".

Förekomsten av denna typ av åtgärder är oklar och finns inte bland de

åtgärder som redovisas i trafiksäkerhetsprogrammet. Däremot kan vissa

väg- och trafikregleringsåtgärder i tätorter ha dessa egenskaper i de fall

åtgärderna ökar fordonshastigheterna utan att förbättringar sker för de

oskyddade.
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2. INFORMATION OM TRAFIKSKADADE I SVERIGE

2.1 Polisl sjukvård och försäkringsbolag

 

När det gäller totala antalet trafikskadade under ett år finns sådana

uppgifter från polisrapporterade trafikolyckor och försäkringsbranschen.

Den kanske naturligaste källan, sjukvården, har uppgifter om totala

antalet inlagda patienter till följd av trafikskada, men en samlad statistik

över de som söker vård och inte blir inlagda saknas. Antalet inlagda

trafikskadade är av storleksordningen 15 000 - 20 000 årligen.

I Östergötland genomfördes under ett år, september 1983 till augusti

1984, en registrering av alla trafikskadade vid de större akutmottag-

ningarna i länet. Genom ett enkelt uppräkningsförfarande där hänsyn

tagits till befolkningen redovisas i tabell 1 1986 och 1985 års trafik-

skadade enligt SCB och motsvarande skattade värden utifrån antalet

trafikskadade som uppsökt sjukvården i Östergötland (83/84). De skadade

har fördelats efter färdsätt och kön.

Tabell 1. Antal skadade enligt SCB 1985 och 1986 efter färdsätt och
kön samt skattat antal utifrån registrering av trafikskadade i
Östergötland.

 

Antal trafikskadade i Sverige

  

SCB SCB Sjukvården
Färdsätt Kön ( 1986) ( 1985) (E-län) 83/84

Bilförare M 6 800 6 400 6 000 - 7 000
K 2 700 2 600 3 500 - 4 000

Bilpassagerare M 2 200 2 150 2 500 - 3 000
K 3 000 2 800 3 500 - 4 000

Motorcyklister M 1 350 1 300 3 300 - 4 000
K 200 200 550 - 650

Mopedister M 700 700 2 000 - 2 600
K 75 . 60 400 - 450

Cyklister M 1 600 1 500 11 000 - 13 000
K 1 100 1 100 8 000 - 9 500

Fotgängare M 1 000 1 000 7 500 - 9 000
K 900 800 15 000 - 18 000

Okänt - 800 900 -

Totalt 22 500 21 500 Ca 70 000
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Sjukvården belastas således med storleksordningen 70 000 trafikskadade

årligen varav drygt 40 000 "är cyklister och fotgängare som skadas utan

direkt inblandning av motorfordon.

Genom att jämföra uppgifter från sjukvård, polis och försäkringsbolag

erhålles följande resultat från undersökningen i Östergötland uppräknad

till riksnivå.

Antal trafikskadade registrerade i olika källor

                  

          

Polis Sjukvård Försäkringsbolag

12 000 l

3 000

6 000 o

5 000 + 5 000

j 2 000 4.9 000 6 000

 

 

 

     

TOTALT 83 000

varav

Polis Sjukvård Försäkringsbolag

22 000 70 000 29 000

 

Ovanstående är en tämligen grov beskrivning och de angivna antalen kan

antas ha en noggrannhet på mellan 5 och 10 %.

Det kan också antas att det antal trafikskadade som inte återfinns hos

sjukvården till en stor del fått vård. Från en motsvarande studie i

Göteborg där jämförelse gjorts mellan polis- och sjukvårdsuppgifter

framgår emellertid att det finns en relativt stor grupp som angetts som
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skadade av polisen som inte sökt vård. När det gäller trafikskadade där

enbart försäkringsbolag är inblandat borde detta vara vanligare, vilket

också framgår av figuren.

Sammanfattningsvis gäller att ungefär 12 000 trafikskadade registrerats

av såväl polis, sjukvård som försäkringsbolag.

Polisen registrerar drygt 20 000 trafikskadade årligen.

Försäkringsbolagen h°ar uppgifter om närmare 30 000 trafikskadade.

Hälften av dessa finns också redovisade i den officiella statistiken.

Sjukvårdens höga antal skall ses mot den bakgrunden att det till största

delen omfattar trafikskadade cyklister och fotgängare i olyckor där

motorfordon inte varit direkt inblandade. När det gäller trafikskadade i

trafikolyckor med motorfordon är antalet av samma storleksordning som

försäkringsbolagens uppgifter. Det är dock mindre än 2/3 av deskadade

enligt försäkringsbolagen som har varit i behov av akut vård.

2.2 Hälsorisker

Ett mått på den risk som olika grupper av trafikanter utsätts för erhålls

genom att antal dödade och skadade ställs i relation till det antal personer

som tillhör respektive grupp. Det härigenom bildade riskmåttet beräknas

utan kännedom om trafikexponering. Genom det valda måttet kan trafi-

kens skadeverkningar i form av dödade och skadade personer jämföras

med skadekonsekvenserna av annan verksamhet i samhället.

Trafikanterna delas i kategorierna bilister, motorcyklister, mopedister,

cyklister och fotgängare. För de två förstnämnda särskiljs förare och

passagerare. Vidare görs en åldersindelning som medger att barn och

äldre behandlas separat. Bland alla trafikantkategorier, utom fotgängare,

studeras debutanter för sig.

I bilaga 2 återfinns de uppgifter som legat till grund för tabell 2 med

hälsorisker som uttrycker antal dödade och skadade per 1000 personer i
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respektive grupp. Dödade och skadade avser skadade i polisrapporterade

olyckor.

Bland förare har motorcyklister de högsta riskerna följda av mopedister,

bilister, cyklister och fotgängare i nämnd ordning. Passagerarna har

väsentligt lägre risker än motsvarande förare.

Bland alla trafikantkategorier gäller att männen som förare har högre

risker än kvinnor. Från 45 % högre risk som cyklister till nästan 80 %

högre risk som bilförare.

En avsevärt förhöjd risk gäller för nya motorfordonsförare jämfört med

hela förarpopulationen -= en faktor 3,3 för bilförare, 2,2för motorcyklister

och 2,9 för mopedistero Även bland nya förare gäller att män har högre

risker än kvinnor.

Att cyklister som debutanter har lägre risker än hela cyklistpopulationen

beror förmodligen på att debutantgruppen här utgörs av barn i åldrarna 4

till 11 år vilka till stor del får sinexponering i mer skyddade miljöer.

Gruppen barn (upp till och med 17 år) uppvisar samma ordning mellan

riskerna för olika trafikantkategorier som redovisats för förare. Härvid

har personbilsförare bytts mot personbilspassagerare. Relation mellan

riskerna för olika kön är densamma som ovan - pojkar har högre risker än

flickor. Dock gäller att flickor har högre risk än pojkar som personbils-

passagerare. Detta kan förklaras av att pojkar tillgodoser en större andel

av sitt transportbehov som annan trafikant.

För äldre personer är det farligast att vara mopedist följt av att uppträda

som cyklist, bilist (förare plus passagerare) och fotgängare. Det bör då

åter påpekas att antal skadade avser skadade i polisrapporterade olyckor.

Många trafikanter skadas, särskilt som fotgängare och cyklister, utan att

det kommer till polisens kännedom. .
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l) endast 18-19-åringar

2) 16-19-âringar

3) lätt mc per körkort

4) 55-74-åringar

5) 65-74-åringar

6) 65-89-åringar

7) endast mC-förare 16-17 år

* Färdsättsindivider är en skattning ay antalet trafikanter i trafiksystemet
med hänsyn till oika färdsätt.
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Tabell 2. Dödade och skadade per 1000 personer som uppträder som

trafikanter

Färdsätt Förare Därav nya Passagerare Barn Äldre
män(m) kvinnor(k)

Bil 2.24 1.26 mz8°15 m:0.73 m:0.62 m:1.31

1.8.5 k:3.l+l+ k:0.88 k:0.7l k:0.65

6.11 1) 0.88 0.72 0.95

MC 13.49 8.12 _ 28.89 2.46 32.88 0.37

13011 2) 7) 3)

Moped 4053 m:1#.16 m:7.41 m:3.00

k: 7.87 k:4.85 k:0.33

13.11 7.06 2.28
4)

Cykel 1.00 0.69 m:0.40 m:0.70 m:l.46

0.86 k20015 k:0.41 k:0.74

0.28 0.56 1.11
5)

Fot- 0.23 0.21 m:0.23 m:0.35

sångare 0.23 k:0.22 100.39
0.24 0.38

6)

Per 1000 1.23 0.60 2.25 m:0.79 m:0.91
färdsätts- 0.93 k:0.47 k:0.53
individer* ' 0.64 0.70
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2.3 Trafikskaderisker

 

Figur 1 visar dödsrisk och skaderisk för olika färdsätt.

Riskvärdena baseras på antal dödade och skadade i polisrapporterade

trafikolyckor samt på exponeringsdata - personkilometer -- från SCBs

resvaneundersökning RVU 84/ 85.

De oskyddade trafikanternas risker avspeglar i stort risken att komma till

skada eller dödas i kollisionsolycka med bil som motpart. Då det gäller

biltrafikanter innefattar riskvärdena även risken att komma till skada

eller dödas i singelolycka..

Även om antalet skadade enligt polisen är betydligt mindre än det

verkliga antalet skadade ger resultaten i figurerna en i stort korrekt bild

av den relativa riskskillnaden mellan färdsätten.

Resultaten belyser det höga riskvärde som råder för oskyddade trafikanter

i allmänhet och för mc/mopedister i synnerhet.

Som exempel kan nämnas att motorcyklister och mopedister utför drygt

0,5 % av det totala trafikarbetet på väg men utgör så storandel som 12-

13 0/0 av de trafikdödade respektive trafikskadade.

Följande riskrelationer gäller avseende trafikskaderisken.

0 Samma risknivå (skaderisk och dödsrisk) för bilförare och bilpassage-
rare. Risknivån är betydligt lägre än för oskyddade trafikanter.

o Ungefär samma risknivå för motorcyklister oCh mopedister. Dödsrisk
och skaderisk är enligt resultatet omkring 25 gånger högre än för
biltrafikanter.

o Ca 7 gånger högre skaderisk och dödsrisk för cyklisterna jämfört med
biltrafikanterna.

0 Även ca 7 gånger högre dödsrisk för gående jämfört med biltrafikan-
terna - ca 3 gånger så hög skaderisk.
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ANTAL DÖDADE PER
MlLJON PERSONKILOMETER

A

    

1 F 1

 

0,12 4

0,08*

0,04-

0,0 d 1 . ..
Fofg Hop Bilfordre

Cy Mc
Exponering:29 22 2 5 495

ANTAL SKADADE PER
c MILJON PERSONKlLOMETER

A
04-"

I

-1

0,3*

'-1

0,2*

.-4

0,1-

ilpdssclgerdre

308 10 personkrn

    

n 0-1] E

' f:on N00
Cy Mc

Exponering:29 22 2 S 495

Bilfördre  
1 r 1

Bilpassugerure

308 108 personkm

Figur 1. Dödsrisk och skaderisk (dödade resp skadade per milj. person-
km) för olika färdsätt (Resultat baserat på RVU 84/85 och
505).,
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3. UTVÄRDERING AV TRAFIKSÄKERHETSPROGRAMMET

I nedanstående matris redovisas trafiksäkerhetsprogrammets åtgärds-

förslag inom olika problemområden.,

HASTIGHETSANPASSNING GÄENDE CYKLISTEF? I MOPEDISTER NYBLIVNA BlLFÖRARE

Åtgärd Åtgärd Åtgärd gård

1. Ökning av hastighets-

Övervakning

2. Sänkta toleransgränser

vid hastighetsöcerträdelser

3. Översyn av bäfesbelopp

4. -lnformationskampanjen

"Dämpa farten"

5. Information om hastig-

hetsregler

6. Utredningar av automati-

serad hastighetsöver-

vakning

7. Hastighetsreducerande

vägmiljöatgärder

8. Forskningsátgärder

9. Hastighefsmätningar

'TJRAFIKONYKTERHET

Åtgärd

1. Ökad vikt vid körkorts-
utbildning och prov

2. Undervisning och atti-

tydpäverkan i grund-

skolan/gymnasieskolan

(ungdomsskofan)

3., Information om regler

4. Attitydpaverkande

information

5. Effektivare övervak-

ning genom bl a

förbättrade möjlig»

heter för kontroll

6. System för uppföljning

av trafiknykterhets-

brott

. Separering av bil-

trafik fran gående

. Högre prioritering och

ökade resurser för snö-

röjning och halkbekämp-

ning av gångbana

. -Informationsinsatser,

reflexer

. Fordonsatgärder

. Forskningsátgärder

FUNKTIONSNEDSÄ'TTN-INGAR

Åtgärd

_
.
L . Informationsinsatser

Bättre underhåll

avgångbanor

. Sänkt hastighets-

gräns där antalet

äldre trafikanter

är stort

. Restplatser

. Kunskapsuppbyggnad
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Åtgärd

1. Separering av cyklister

fran biltrafik

25 Högre prioritering och

Ökade resurser för snö-

röjning och halkbe-

kämpning av cykel-

bana/väg

3. Information om belysning

och reflexer

4. lnformation för ökad

hjälmanvändning

5. Fordonsafgärder

60 Forskningsatgärder

lNFORMATláONS

lNHÄMTNING

Åtgärd

1. Forskning om förares

informationsinhämtning

2. Reducering av antalet

vägmärken

4 1. Krav på utbildning

2. Mopedkort

3. Registrering

4. Konfroflbesiktning

MOTORCYKLISTER

Åtgärd

1. Öve

. Utveckling och för-

bättring av kör-

kortsutbildningen

. Utvärdering av fran

fiklärarutbildning

. information om regler

4. Attitydpaverkande

rsyn av körkortsalder

för mc

2. Information om regler

och synbarhet

3. Fortbildnings- och

informationsinsatser

4. Förbättrad förar-

utbildning

BARNITRAHK

Åtgärd

1., Ökad separering av barn
från motorfordonstrafik

2. Lägre hastigheter där

barn förekommer ofta

3. Utbildning/fortbildning

av körkortselever,

lärare och annan per-

sonal i skolan om barns

säkerhet i trafik

information

4. Information till bl a

föräldrar om barns sä-

kerhetsproblem

5. Trafikundervisning i

förskolor och skolor

6. införande av bilbältes-

lag som omfattar alla

barn under 15 år

7. Översyn av lagar och

regler som berör barn

i trafik

8. Kartläggning av skolefe.

vers trafikkunskaper

9. Forskning om BTK
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3.1 Strukturering av âtgärdsinsatser i utvärderingssyfte

En genomgång av trafiksäkerhetsprogrammets innehåll avseende problem-

områden och åtgärdsförslag visar att programmet kan komprimeras,

eftersom vissa åtgärdsförslag inom ett problemområde också kan hänföras

till andra problemområden.

Schematiskt kan detta åskådliggöras genom nedanstående figur

  

ÅTGÄRDER FÖR
HAsnGHETs
ANPASSNING     
  
   

 

ÅTGÄRDER FÖR
NYGBLIVNA
FORARE

ÅTGÄRDER FÖR
OSKYDDADE
TRAFlKANTER

   
   

 

  
  

 

Detta innebär att problemområdena "Funktionsnedsättningar", "Trafikan-

ters informationsinhämtning" och "Barn i trafik" inkluderats i de övriga.
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Om vi börjar med att betrakta parvisa kombinationer av de tre över-

gripande problemområdena kan de åtgärdsmässiga kopplingarna åskådlig-

göras:

     
  

 

    
   

ÅTGÄRDER FÖR
HASTIGHETS
ANPASSNING

uu.... . . . o . ...

co...
....-........... ._

. . . . . .'.. . . . ..
uu...
a...

ÅTGÄRDER FÖR
OSKYDDADE

TRAFIKANTER

Det gemensamma området kan sägas representera åtgärder som kan

hänföras till båda problemområdena och omfattar följande åtgärder:

Hastighetsreducerande vägmiljöåtgärder.

Sänkt hastighetsgräns där antalet äldre trafikanter är stort.

Lägre hastigheter där barn förekommer ofta

samt indirekt

Separering av gående och cyklister - barn - från motorfordonstrafik.

De senare åtgärderna innebär att det gemensamma området i figuren

ovan minskar - dvs exponeringen för kollisioner mellan bilar och

gående eller cyklister minskar.
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När det gäller problemområdena hastighetsanpassning och nyblivna förare

finns också ett antal åtgärder som är gemensamma

ÅTGÄRDER FÖR
HASTIGHETS
ANPASSNING

      
 
 

. . . . a- . . . . ..
. _ . '._._a.- . . ..

ÅTGÄRDER FÖR
NYBUVNA
FORARE

     

 
0

Den gemensamma ytan representeras av följande åtgärder:

Mopedutbildning, mopedkort, registrering, kontrollbesiktning.

MC-ålder, synbarhet, fortbildning, MC-utbildning.

Utbildning/ fortbildning av körkortselever, skolpersonal.

Trafikundervisning i skolor.

Kartläggning av elevers trafikkunskaper.

Den gemensamma ytan utgörs som framgår ovan i huvudsak av att i första

hand inom skolväsendet förbereda blivande förare för uppträdande i

trafiken.

Hit kan också hänföras användning av reflexer och cykelhjälm, åtgärder

som definitivt har den största betydelsen vid debuten som gång- och

cykeltrafikant - dvs innan trafikolyckorna inträffar.



18

I princip återkommer samma åtgärder som ovan när det gäller kopplingen

mellan problemområdena oskyddade trafikanter och nyblivna förare bort-

sett från bilförarrollen.

 

  

 

    

ÅTGÄRDER FÖR
NYBUVNA
FÖRARE

 

ÅTGÄRDER FÖR
OSKYDDADE
TRAFIKANTER

  
  

 

    
............... __

. . . . . . .-. . . . ..
' a a . ..

Åtgärder för nya bilförare kan emellertid ses som en del inom hastighets-

anpassningsproblemet eftersom samtliga åtgärder inom problemområdet

hastighetsanpassning berör nyblivna förare av motorfordon. Å andra sidan

kan de nyblivna förarna ses som ett exponeringsproblem avseende bland-

ning av äldre erfarna och yngre oerfarna' förare. Genom de yngres högre

olycksrisker ökar även olycksrisken för andra förargrupper, passagerare

och oskyddade trafikanter. Om de nyblivna förarnas olycksrisker kunde

minskas skulle trafiksäkerheten kunna förbättras generellt och långsiktigt.

Å andra sidan kan orsakssambandet vara det motsatta dvs de äldre och

erfarna förarnas beteenden påverkar olycksrisken hos de yngre. Ett större

hänsynstagande - indirekt t ex genom bättre hastighetsanpassning - skulle

därvid' vara av stor betydelse för såväl nyblivna förare som de äldsta

förarna och givetvis generellt för samtliga förare och andra trafikant-

grupper.

Sammanfattningsvis gäller att en bät*'re hastiguetsanpassning ger mycket

stora trafiksäkerhetsvinster oavsett möjligheterna att renodla effekten av

åtgärderna.

Ovanpå dessa kOpplingar mellan problemområden finns problemområdet

"Trafikonykterhet" som griper in i de övriga.
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Den starkaste kopplingen finns givetvis till nyblivna förare, men även till

skolundervisning samt övervakning. Ökad övervakning i trafiken medför

ökade möjligheter att upptäcka onyktra förare. I och med att upptäckts-

risken ökar minskar förekomsten av onyktra förare i trafiken.

Ovanstående strukturering är i första hand gjord för att underlätta

utvärderingen av trafiksäkerhetseffekter av de åtgärder som föreslås i

trafiksäkerhetsprogram met.

3.2 Exponering, risk och konsekvenser

De primära målen med trafiksäkerhetsarbetet är att genom åtgärder

minska antalet dödade och skadade i trafiken, minska riskerna för att

personskador skall inträffa samt minska personskadornas omfattning och

följder.

Ovanstående innebär att trafiksäkerheten i anslutning till olika problem-

områden måste beskrivas i form av antal dödade och antalet skadade,

skaderisker samt personskadeföljderna. För att beskriva skaderisker

behövs som framgått tidigare uppgifter om exponering.

Genom åtgärder kan tre olika effekter erhållas:

o Förändring av exponering för olyckor - förändring av trafiken så att

antalet trafiksituationer som kan leda till personskadeolyckor

förändras.

o Förändring av skaderisken i de trafiksituationer som kan resultera i

 

trafikolyckor.

o Förändring av skadornas konsekvenser.

 

Varje problemområde kan således anges i form av exponeringsfaktorer,

riskfaktorer och konsekvensfaktorer samt hur dessa faktorer kan

förändras genom åtgärder eller påverkas av andra förändringar i sam-

hället.
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Genom tillgång till olycks- och trafikskadestatistik erhålles uppgifter om

antalet trafikolyckor och antalet trafikskadade. Även om nuvarande

olycks- och trafikskadestatistik har vissa kvalitetsbrister är det i första

hand avsaknaden av beskrivningar av trafiken som begränsar möjligheter-

na att beskriva trafiksäkerhetsproblemen på ett relevant sätt. Den

normala beskrivningen av trafiksäkerheten baseras på., olycks- resp skadew

kvoter - antalet olyckor eller antalet trafikskadade i förhållande till det

uträttade trafikarbetet uttryckt i fordonskilometer eller personkilometer.

I tabell 3 redovisas trafiksäkerhetssituationen 1986 utifrân uppgifter om

personskadeolyckor och trafikskadade enligt den officiella trafikolycks-

statistiken samt skattningar av fordonstrafikarbetet i Sverige fördelat på

tätort och landsbygd.

Ovanstående tabell åskådliggörs i figur 2a och 2b där en samtidig

jämförelse kan göras mellan tätort och landsbygd i syfte att värdera

 

 

effekten av olika typer av åtgärder.
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Tabell 3. Beskrivning av trafiksäkerhetssituationen i tätort och på
landsbygd 1986relaterat till biltrafik.

TÄTORT LANDSBYGD

Exponering E 19 000 36 000
miljon fordonskm

Antal skadade D + 5 12 216 10 242
därav
Antal dödade D 284 560

Antal personskadeolyckor PO 9 939 6 738

Personskadeolyckskvot 29_ 0 , 52 0 , 19

E

Skadekvot D + S 0,64L 0,28
E

Dödskvot _D_ 0,015 0,016
E.

Olyckskonsekvens D + 5 1,23 1,55
PO .

Skadekonsekvens D 0,023 0 , 055
D +5
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Figur 2a. Antal skadade, exponering, personskade-olyckskvot och
olyckskonsekvenser för tätort resp landsbygd 1986.
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Figur 2b. Antal döda, exponering, skadekvot och skadekonsekvenser för
tätort resp landsbygd 19869
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Antalet skadade personer var 1986 19 % fler i tätort jämfört med

landsbygd. Tätorter står emellertid endast för 113av totala trafikarbetet

i Sverige - omkring 19 miljarder fordonskilometer mot omkring 36

miljarder fordonskilometer på landsbygdsvägar.

Detta innebär att personskadeolyckskvoten är 2,7 gånger högre i tätort

men samtidigt är skadekonsekvenserna lindrigare i tätort.

Antalet dödade personer i tätort utgör 1/3 av samtliga dödade, vilket är

samma andel som biltrafikarbetet. Skadekvoten är 2,3 gånger högre i

tätort men andelen dödade av samtliga skadade är mindre än hälften i

tätort jämfört med landsbygd - 23 dödade av 1000 skadade mot 55 dödade

av 1000 skadade på landsbygdsvägar. .

Åtgärdsmässigt gäller att en biltrafikökning i tätorter påverkar antalet

skadade betydligt mer än motsvarande trafikökning på landsbygdsvägar.

Antalet döda påverkas i samma grad i tätorter och på landsbygdsvägar av

biltrafikökningar eftersom dödskvoten är densamma.

I princip gäller att åtgärder för att förändra olycks- och skadekvot krävs i

tätorter medan motsvarande krav avseende landsbygdsvägar gäller åtgär-

der som minskar olyckskonsekvenserna och skadekonsekvenserna.

Om vi leker med tanken att tätorter har samma olycksu resp skadekvot

som landsbygdsvägar och att landsbygdsvägar har samma olycks- och

skadekonsekvenser som i tätort skulle antalet skadade vid 1986 års

exponering vara 10 000 färre och antalet dödade 500 färre.

Ovanstående är en beskrivning av trafiksäkerhetssituationen i förhållande

till biltrafiken, varvid hänsyn inte tagits till exponeringen av andra

färdsätt eller till skillnad i olyckstypsfördelning mellan landsbygd och

tätort.
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4. TRAFIKSÄKERHETSEFFEKTER

4.1 Hastighetsanpassning

Ett i det kortsiktiga perspektivet dominerande problemområde är hastig-

hetsgränsöverträdelser.

Drygt hälften av trafiken framförs i hastigheter över gällande hastighets-

gränser. I vissa miljöer är andelen fordon med hastigheter över hastig-

hetsgränsen över 80 % - 50- och 70-avsnitt med relativt god vägstandard.

Utgångspunkten i trafiksäkerhetsprogrammet är att nuvarande hastighets-

gränser inte skall ändras. I den politiska debatten finns emellertid förslag

att sänka alla hastighetsgränser med 10 km/h i första hand av miljöskäl.

Hastighetsanpassningsproblemet ses i trafiksäkerhetsprogrammet som ett

övervakningsproblem där övervakningsinsatserna kan förstärkas genom

kunskaps- och informationsåtgärder i form av rikstäckande kampanjer

med lokala insatser.

Effekter av förändrade hastighetsövervakningsinsatser.

Med utgångspunkt från nuvarande hastighetssituation delvis åskådliggjord

i_ figur 3 och resultat från olika undersökningar om effekter på hastigheter

av

- ökad övervakning

- sänkta toleransgränser vid hastighetskontroller

- förändrade bötesbelopp m m

kan en skattning av effekterna av dessa tre åtgärder göras.

Sänkta toleransgänser har i princip samma inverkan som ökad övervakning

eftersom det pil-verkar upptäcktsrisken. Ju högre upptäcktsrisk desto färre

förare som kör fortare än hastighetsgränsen.

En sänkning av toleransgränsen med storleksordningen 5 km/h motsvarar

mer än en fördubbling av övervakningsinsatserna.

VTI MEDDELANDE 5714=



24

Den totala effekten på hastigheterna av fördubblad övervakning, halverad

toleransnivå och ökade bötesbelopp uppskattas bli 2-»3 km/h lägre median-

hastighet samtidigt som hastighetsspridningen minskar betydligt. Totalt

sett kan den sammanlagda effekten uppskattas motsvara en hastighets-

reduktion av i genomsnitt 5 km/h.

100% Andel biltrafik som underskrider given hastighet

  

 

 

Andel biltrafik ovor

  

hastighetsgrans

__...l

   

50%

 

    

   

i
ll/ [ Hahghotorans

090 I i' '

Q _ Hastighet

 

Eorandring i modianhastighat

 

Principioll förändring av hastighetsnivå och

efterlevnad av hastighetsgräns vid ökad

eller skärpt hastighetsövervakning

Figur 3. Principiell förändring av hastighetsnivå och efterlevnad av
hastighetsgräns vid ökad eller skärpt hastighetsövervakning
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Genomsnittshastigheten i Sverige är av storleksordningen 80 km/h.

Förväntad effekt på antalet dödade = (Evil -' 5 %
80/

Förväntad effekt på antalet svårt skadade = - 18 %
80

Förväntad effekt på totala antalet skadade = -= 12 %
80

Ovanstående insatser påverkar i första hand de svåraste olyckorna medan

effekten på totala antalet skadade kan genom en skaderisksänkning med

10-12 % eliminera effekten av en trafikökning på 11-14 %. Denna

förändring gäller i stort sett hela trafikskadepopulationen.

Med avsevärt förhöjda bötesbelopp och/eller körkortsindragning vid lägre

hastighetsgränsöverträdelser än 30 km/h kan risksänkningen uppgå till

maximalt 20 %.

För att åstadkomma ytterligare trafiksäkerhetsvinster krävs att hastig-

hetsgränserna sänks.

Effekter av hastighetsreducerande vägmiljöåtgärder och lägre hastighets-

 

gränser i miljöer med många äldre och barn

 

Förekomsten av hastighetsreducerande vägmiljöåtgärder har ökat kraftigt

under den senaste lO-årsperioden och har med stor säkerhet bidragit till

en förbättrad trafiksäkerhetssituation för såväl bilister som oskyddade

trafikanter. Den dominerande åtgärden är gupp och det är framför allt i

större bostadsområden med villabebyggelse som åtgärden har sin största

utbredning. Lokala utvärderingar pekar på stora effekter som indirekt kan

hänföras till åtgärderna. Den totala effekten på riksnivå torde vara

blygsam och vara mindre än 1 trafikskadad per åtgärd under en 20-

årsperiod.
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Idag finns uppskattningsvis 2500-3000 "gupp" i Sverige, vilket skulle

innebära en årlig effekt av maximalt 150 trafikskadade 1986.

Lägre hastighetsgränser i miljöer med många äldre och barn är 'idag

liktydigt med de två alternativ som finns med lokal hastighetsbegränsning

till 30 km/h, beslutas av länsstyrelse, och den sedan 1985 införda möjlig-

heten till rekommenderad högsta hastighet 30 km/h, som beslutas på

kommunal nivå.

Jämfört med gupp erhålles betydligt lägre effekter på hastighetsnivån

men ofta inom ett betydligt större gatunät.

Antalet 30-zoner, 30 vid skola samt rekommenderad maxhastighet

30 km/h är var för sig lika vanliga, ungefär 600-800 av vardera slaget.

Totalt drygt 2000 hastighetsbegränsningsåtgärder till 30 km/h. Maximalt

skulle detta innebära en årlig effekt av storleksordningen 100 trafikskada-

de 1986.

Rent principiellt har de olika 30-gränserna baserats på framför allt

förekomst av barn t ex vid skolor och i bostadsområden. På samma sätt

som gupp är den totala effekten på riksnivå blygsam till en del beroende

på att utvecklingen mot ökad användning av gupp och 30-gränsen skett

mer eller mindre spontant utan direkt central styrning.

Detta innebär att det finns ett stort antal miljöer där gupp och30-gräns

är aktuella för att reducera hastigheterna.

Införande av dessa åtgärder på större gator i tätorter där de idag, med

några få undantag, inte förekommer torde på sikt ge betydande trafik-

säkerhetsvinster eftersom åtgärderna därvid påverkar en relativt sett stor

del av trafiken. Effekten av detta senare kan uppskattas till storleksord-

ningen en till två trafikskadade per år i biltrafikintensiva miljöer med

betydande förekomst av fotgängare och cyklister.

När det gäller hastighetsgränsen 30 km/h är det givetvis viktigt att

hastighetsövervakning sker. Detta är i princip enbart möjligt vid den
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vanliga 30-gränsen. Inget hindrar emellertid att även den rekommendera-

de hastighetsgränsen 30 km/h övervakas även om detta inte leder till att

bötesbelopp kan användas eftersom hastighetsgränsen är 50 km/ h.

Ett aktuellt problem är frågan om automatisk hastighetsövervakning.

Rent åtgärdsmässigt kan den hänföras till hastighetsreducerande väg-

miljöåtgärder. De försök som för närvarande görs i Norge har helt den

inriktningen. Jämfört med gupp och 30-gränser eller andra lokala

hastighetsgränser har automatisk hastighetsövervakning en mycket stor

lokal effekt och kan ses som alternativ till hastighetsreducerande väg-

miljöåtgärder på gator/vägar med hög trafikintensitet och där trafik-

säkerhetsproblemet kan hänföras till ett lokalt trafikproblem. Automatisk

hastighetsövervakning enligt norsk metod torde inte vara aktuell i Sverige

förrän under 1990-talet.

4.2 Oskyddade trafikanter

 

En bättre hastighetsanpassning har* givetvis effekt på kollisioner mellan

oskyddade trafikanter och bilar.

Separering av gående och cyklister påverkar också antalet kollisioner

mellan dessa trafikanter och bilar.

Idag har flertalet tätorter ett separat gång- och cykelvägnät som om-

fattar storleksordningen 12-15 km per 10 000 invånare med i genomsnitt 6

planskildheter. (En tätort på 60 000 invånare har således 70-90 km

separata gång- och cykelvägar med en planskildhet på varannan kilo-

meter.)

Det är svårt att bilda sig en uppfattning om i hur hög grad gång- och

cykelvägnätet hänger samman. Det normala är att det är sammanhängan-

de inom ett bostadsområde - grannskap - och att det i många fall finns

planskilda förbindelser mellan grannskap dvs under eller över större

trafikleder. Sådana planskildheter är emellertid alltför få och ofta i form

av enomväg runt en korsning.
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Inne i tätortskärnan finns inget cykelvägnät beroende på brist på utrymme

att bereda ytor för cyklister. En direkt avstängning av tätortskärnor för

biltrafik under sommarperioden vore en lämplig lösning _för såväl fot-

gängare som cyklister.

Separering av gående från biltrafik sker också genom signalreglering.

Härvid uppstår problem mellan fotgängare och svängande bilar som

samtidigt får grön signal. Vissa preliminära studier från enskilda kors-

ningar i tätorter visar att separeringen mellan svängande biltrafik och

fotgängare kan ökas om fotgängare får grön signal ett par sekunder före

biltrafiken. Sannolikheten att fotgängare och bilar kommer att konkurrera

om samma gatuutrymme reduceras därvid betydligt. Resultatet blir också

att bilföraren uppmärksammas på 'att fotgängare finns på övergångsstället

innan han/hon får grönt ljus, vilket kan ha en positiv effekt jämfört med

att bilföraren får grönt ljus när övergångsstället är tomt.

När det gäller barn som oskyddade trafikanter är separeringsåtgärder

särskilt viktiga inom de områden eller utefter de vägar och i de korsningar

där barn förflyttar sig mellan olika aktiviteter utan sällskap av vuxna.

Reflexer på kläder - såväl för vuxna som barn - samt användning av

cykelhjälm är också åtgärder som behöver stöd av lagstiftning eller andra

kraftfulla åtgärder från samhället.

Det stora skadeproblemet för fotgängare och cyklister är skador som

uppstår då de snubblar, halkar eller cyklar omkull. Indirekt är detta en

följd av att väg- och gatumiljön är anpassad för motorfordonstrafik.

Miljöer enbart avsedda för fotgängare - gågator - uppvisar mycket låga

skaderisker när det gäller dessa olyckstyper.

Halkolycksproblemet är det dominerande problemet för gångtrafik och

utgör en betydande belastning på sjukvårdens resurser; . Om det är något

område där omfattande förändringar bör ske så är det detta område.

Insatser härvid gerockså direkta effekter. Detta är egentligen den enda

åtgärden i trafiksäkerhetsprogrammet där. det finns en omedelbar effekt

av insatta åtgärder. Dessa åtgärder är särskilt viktiga för äldre.
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Åtgärderna är energikrävande och kräver flexibilitet i tiden bortsett från

radikala åtgärder som markvärme och överbyggnader. De sistnämnda

lösningarna bör i hög utsträckning varaföremål för bidragsinsatser.

När det gäller omkullkörning med cykel är givetvis cykelhjälmen en bra

skyddsutrustning.

4.2.1 Separering av oskyddade trafikanter från biltrafiken

 

För att nå en god trafiksäkerhet för gående och cyklister är det

nödvändigt att så långt möjligt separera dessa från biltrafiken.,

I trafiksäkerhetsprogrammet påpekas nödvändigheten av att särskilt se-

parera gående och cyklande barn från biltrafiken. Till detta bör även

fogas gruppen äldre gående och cyklister som då det gäller trafiksäkerhet

är en mycket utsatt grupp.

Separering mellan CSC-trafikanter och bilar sker genom att man:

0 anlägger separat GC-nät skilt från bilnätet

o reducerar biltrafiken i tätortsområden genom förbifart, annan omdiri-
gering av biltrafiken genom att stänga av gator för biltrafik eller
enkelrikta dessa etc

0 inte tillåter eller endast tillåter "minimal" biltrafik i särskilt nya
bostadsområden

o anlägger planskilda korsningar

o signalreglerar GC-överfarter.

De trafiksäkerhetsmässigt mest effektiva separeringsåtgärderna är kost-

samma -iatt anlägga förbifart, bygga tunnlar etc. Det finns därför ingen

möjlighet att snabbt nå goda trafiksäkerhetseffekter på riksnivå med

dessa åtgärder. Åtgärderna vidtas kontinuerligt, totalt sett i relativt

liten skala, men man kan förvänta sig en kontinuerligt pågående trafik-

säkerhetsförbättring med på lång sikt god effekt.
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Den minskning som skett i GC-trafikanternas risk att kollidera med bilar

kan till stor del tillskrivas vidtagna separeringsâtgärder. Det finns

framgent också skäl att förvänta en fortsatt reducering av GC-trafikan-

ternas olycksrisk. Bl a kommer vägverket genom statliga direktiv och

ökat anslag att öka byggandet av förbifarter. Miljöskäl kommer att spela

en ökad roll för att minska biltrafiken i tätortsmiljöer framförallt i

tätorternas centralare delar, vilket särskilt bör gynna de .gåendes trafik-

säkerhet.

Vilken trafiksäkerhetsförbättring är rimlig att kunna åstadkomma med

separeringsåtgärder?

Ett mått på i vilken utsträckning separering råder mellan GC-trafikanter

och bilar är den sk separeringsgraden. Ett normalt sammanfattande

värde på separeringsgraden i tätort är 0,75-0,80 vilket innebär att 75-80

av 100 fotgängare eller cyklister vid passage genom korsningar kan färdas

utan risk för kollision med bilar. Låt säga att värdet är 0,80. Separerings-

situationen vid detta värde karaktäriseras som mindre god. Bedömningen

är att man med rimliga separeringsåtgärder med hänsyn till kostnad och

effekt skulle kunna öka separeringsgraden från 0,80 till 0,90. Separerings-

situationen skulle då ändras från vad som brukar kallas mindre god till

god. Denna generella förbättring skulle innebära en minskning av antalet

kollisionsolyckor mellan CRC-trafikanter och bilar med 50 %. Uttryckt i

polisrapporterade olyckor skulle detta innebära en minskning med 1500

olyckor eller skadade per år på riksnivå med nuvarande olycksfrekvens.

Vad ger olika separeringsåtgärder för trafiksäkerhetseffekt?

Den generellt sett största trafiksäkerhetspotentialen bör rimligen förbi-

fart ge. Den renodlade trafiksäkerhetseffekten är dock svår att uppskatta

eftersom i regel ytterligare, kompletterande trafiksäkerhetsåtgärder vid-

tas (tttnnlar',> signaireglering etc) i samband med att förbifart anläggso

En rimlig bedömning, baserad på effektstudier, är att förbifart i genom-

snitt minskar GC-olyckorna med 25 % i det område som påverkas av

förbifarten. Uttryckt i olyckor skulle detta motsvara en minskning med 2

polisrapporterade GC-olyckor eller skadade CRC-trafikanter på årsbasis för

den genomsnittliga förbifarten.
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Om per år 25 förbifarter färdigställs är det sålunda rimligt att förvänta

en minskning med 50 skadade GC=trafikanter per år.,

Antalet planskilda GC-överfarter ökar i nuläget med ca 2 % per år eller

med 0,14 planskildheter per 10 000 personer. Detta svarar mot en ökning

med ca 70 planskildheter per år. Om i genomsnitt en planskildhet (GC-

tunnel eller GC-bro) reducerar antalet GC-olyckor eller skadade med 0,5

per år innebär detta en årlig minskning med 35 GC-olyckor eller skadade

på riksnivå.

Även antalet signalreglerade cykel- och gångöverfarter ökar i nuläget

med ett par procent per år. Det innebär uppskattningsvis att antalet

signalreglerade GC-överfarter ökar med omkring 75-100 stycken per är.

Låt säga att signalreglering 'av GC-överfart i genomsnitt reducerar

antalet polisrapporterade GCI-olyckor eller skadade med 0,2 per år. Detta

innebär reducering med 15-20 olyckor/skadade per år på riksnivå.

4.2.2 Vinterväghållning i tätort

 

Effekter av vinterväghållning undersöks i många projekt och en del av

resultaten manar verkligen till eftertanke. Prioriteras rätt vägar i

vinterväghållningen?

För att belysa detta redovisas här några resultat.

Väglaget observerades på 27 platser i Linköping under morgonrusningen

vintern 1986/87. Andelen barmark för hela vintern var cirka 80 % på

större infartsleder, 60 % på större bostadsgator och cirka 40 % på små

bostadsgator, busshållplatser och gång- och cykelvägar. Det är inte de

nämnda procentsiffrorna som bör läggas på minnet, de varierar med typ

av vinter och troligen med typ av tätort. Det är däremot intressant att

notera förhållandet mellan de olika typerna av vägar. Det är därför

kanske inte så förvånande att 2/3 av de skadade i halkolyckor i trafiken är

fotgängare medan fotgängarna i alla trafikolyckor svarar för 1/3 av de

skadade. Dessa förhållanden registrerades av sjukvården i Östergötland

under ett helt år. I en studie i Oslo tillfrågades de äldre (över 67 år) om
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de går ut så ofta på vintern som de önskar. Drygt 70 % vill gå ut oftare

än vad de gör. Cirka 37 % av de svarande anger väglaget som orsak till

varför de inte gör det.

Här ges således två skäl till att vinterväghållningen för just fotgängare

bör förbättras. Dels så att deras stora andel av de skadade i halkolyckor

minskas och dels så att livskvalitén för de äldre förbättras.

Det finns inga entydiga resultat när det gäller vinterväghållningens

effekter på antalet skadade bilister i trafikolyckor., Rent generellt gäller

att antalet trafikolyckor ökar med minskad friktion men den lägre

friktionen bidrar till lägre hastigheter varför olyckornas skadeföljd

minskar.

Däremot finns dokumenterade starka samband mellan halt väglag på gång-

och cykelytor och gående och cyklister som halkar omkull och skadas.

Från de mätningar som gjorts i Linköping framgår att 80 % av trafiken på

större trafikleder/gator uträttas på barmark. Vi kan generalisera detta

genom att påstå att 2 av 10 dygn är "halkdygn". Utan trafik o_ch

vinterväghållningsåtgärder skulle minst 6 av 10 dygn vara halkdygnunder

vinterperioden om vi jämför med gång- och cykelgator.

Om vi utgår från att 7 av 10 dygn är halkdygn under vinterperioden -

totalt omkring 100 halkdygn - kan vi slå fast att 1 av 7 halkdygn

elimineras genom väghållningsåtgärder på gång- och cykelytor.

3 av 7 halkdygn elimineras genom väghållningsåtgärder ggn trafik på

större bostadsgator.

5 av 7 halkdygn elimineras genom väghållningsåtgärder _och_ trafik på

större trafikleder/ gator. -

Själva biltrafiken har givetvis stor betydelse, framför allt i samband med

saltning, det hala väglaget elimineras då snö- eller islagret är tunt eller

då temperaturen är kring 00 C. Denna effekt finns inte på gång- och

cykelytor, varför dessa som komplement till själva snöröjningen sandas -

dock inte alltid i omedelbar anslutning till snöröjningen.
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Även om vi inkluderar effekten av sandning och antar att totalt 2 av 7

halkdygn elimineras framstår skillnaden i väglag som betydande mellan

trafikintensiva vägytor och gång-n eller cykelytor.

Den hjälp som väghållaren får av trafiken på bilytor men som inte kan

erhållas på gång- och cykelytor skulle i stort innebära att väghållaren

måste 5-dubbla sina insatser på gång- och cykelvägar för att uppnå samma

standard. I princip snöröjning .5 gånger så ofta.

Om vi antar att gång- och cykelytor idag snöröjs en gång efter vartannat

snöfall, borde snöröjning ske t ex var tredje timme under snöfall på gång=

och cykelytor.

Årligen torde närmare 15 000 fotgängare skadas i halkolyckor med åt»

följande behov av vård och i de flesta fall sjukskrivning eller motsvarande.

Mellan 2000 och 3000 av de i halkolyckor skadade blir inlagda för vård.

Om vi förutsätter att dagens vinterväghållning på gångytor resulterar i

att 30 % av "halkan" elimineras motsvarar detta att ytterligare 6000

skadade fotgängare skulle skadas i halkolyckor utan dagens Vinterväg-

hållningsinsatser.

Samtidigt framgår att om 50 % av halkan elimineras minskar antalet

skadade fotgängare i halkolyckor med drygt 4000.

Om samma standard kunde erhållas som på högtrafikerade bilytor skulle

mer än hälften av alla halkolyckor undvikas på gångytor.

4.2.3 Effekt av cykelhjälm

 

En undersökning av skadade cyklister som uppsökt sjukvården (Lind o

Wollin, 86) visar att 25 % av skadorna var skallskador (dvs exklusive

ansiktsskada etc).

I 23 % av skadorna var skallskadan den dominerande eller allvarligaste

skadan.
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55 % av skallskadorna inträffade på delar av skallen som är direkt möjliga

att skydda med hjälp av cykelhjälm. Därmed inte sagt att 100 %-ig

skyddseffekt är möjlig att uppnå m h a cykelhjälm.

Klart är dock att det finns en betydande skadereducerande potential för

att lindra skadekonsekvenserna och att minska antalet skadade. Om som

tanke lOO %-ig skyddseffekt skulle kunna nås skulle detta maximalt

förväntas medföra en minskad skadekonsekvens i 15 % av det totala

antalet skadefall. Antalet skadade cyklister skulle reduceras något

mindre ca 13 °/o. Dessa resultat gäller skadade cyklister som uppsökt

sjukvården och exklusive dödade cyklister.

I kategorin skadade cyklister som uppsöker sjukvården ingår andelsmässigt

många cyklister som skadats i singelolyckor. Andelen huvudskador är

betydligt mindre bland cyklister som skadats i singelolyckor än i kolli-

sionsolyckor. Det är därför rimligt att förvänta enprocentuellt sett

större reduktion av antalet skadade cyklister i kollisionsolyckor dels totalt

sett dels m h t skadeföljden. Konsekvent med detta är därför rimligt att

förvänta en större skadereducerande effekt då det gäller polisrapportera-

de olyckor jämfört med sjukvårdsregistrerade eftersom de polisrapporte-

rade olyckorna till övervägande delen är kollisionsolyckor.

Då det gäller dödade cyklister framgår av samma undersökning att drygt

90 % hade skallskador. I ca 85 % av fallen hade skadan inträffat inom det

område på huvudet där cykelhjälmen skulle haft skyddande verkan. Detta

innebär att det då det gäller svårare personskadeolyckor med cykel, som

regel kollisionsolyckor, finns en god möjlighet att avsevärt minska skade-

konsekvensen via cykelhjälm.

Att cykelhjälm verkligen har en avsevärt skadereducerande verkan vill

bl a följande australiensiska undersökning Visa. I undersökningen studera-

des effekten på olyckor och skadekonsekvens av ökat cykelhjälmanvändanw

det Resultatet visade att antalet skadade med huvudskador minskade med

25 % och att antalet skadade med "övriga skador" ökade med 10 %. Under

motsvarande undersökningsperiod ökade mycket grovt uppskattat cykel-

hjälmanvändandet också med 25 %, från 5-10 % till ca 30 %.
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Totalt minskade antalet skadade med drygt 10 %. Uppgifter färeligger

dock inte om huruvida exponeringen varit konstant eller ändrats mellan

undersökningsperioderna.

Sammanfattningsvis kan följande sägas:

För 2800-3300 av de 19 000-22 000 skadade cyklister som årligen uppsöker

sjukvården kan skadekonsekvensen lindras om cykelhjälm används. Upp-

skattningsvis kan antalet skadade cyklister reduceras med 2000-2300 på

årsbasis.,

Skyddspotentialen ökar med skadans allvarlighetsgrad. Vid dödsolyckor

med cyklister föreligger nästan alltid dödliga skallskador, vilka i stor

utsträckning kan reduceras till icke livshotande om cykelhjälm används.

Då det gäller skadade cyklister i polisrapporterade olyckor är bedömning-

en den att man åtminstone kan reducera konsekvensen för ca 400 och

eliminera 300 av de 2600 som skadas årligen. Troligen är den möjliga

effekten betydligt större.,

I Sverige används fortfarande cykelhjälm sparsamt. Studier av cykel-

trafiken till och från Stockholms centralare delar visar att 5-10 % av

cyklisterna använder cykelhjälm° Sett som ett riksgenomsnitt är sannolikt

denna siffra för höga

I dagsläget är dock tendensen att användandet av cykelhjälm ökar och att

denna ökning sker accelererat. Det blir allt vanligare och i framtiden inte

osannolikt att barn i cykelåldern erbjuds hjälm till ett starkt reducerat

pris eller att hjälm obligatoriskt medföljer vid köp av cykel.

Om man som mål har att öka cykelhjälmanvändandet till 20 %, vilket kan

vara realistiskt med ett femårsperspektiw kan man förvänta en minskning

av antalet skadade cyklister, som uppsöker sjukvården, med 300-400 per

år. Antalet skadade enligt polisen skulle minska med åtminstone ca 50 på

årsbasis.
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4.2.4 Reflexer - Gående i mörker

 

År 1986 inträffade ungefär 700 olyckor i mörker där gående blivit påkörda

av bilar. 560 av dessa inträffade i mörker eller gryning/skymning där det

samtidigt fanns tänd vägbelysning. Endast 140 inträffade under verkliga

mörkerförhållanden.

Flertalet kollisioner mellan gående och bilar inträffar i tätort och de

åldersgrupper som drabbas oftast är barn och ungdom i skolåldern framför

allt i åldersgruppen 15-19 år. Omkring 45 % av kollisionerna sker på

övergångsställen eller motsvarande. Ungefär 250 kollisioner sker utanför

tätort - 15 % av alla - men andelen dödade fotgängare utanför tätort är

30 % av alla dödade fotgängare i kollisioner med bilar°

Den koncentration av skadade fotgängare som finns under vintermånader-

na torde till en stor del kunna minskas genom ökad användning av reflexer

- framför allt genom ökad användning inne i tätorter där vägbelysning

finns.

Under senare delen av 1970-talet fanns en tendens att antalet kollisioner i

mörker med gående inblandade minskade mer än motsvarande kollisioner

under dagsljus.

Under 1980-talet finns inte denna tendens vilket möjligen kan förklaras av

en tämligen konstant användning av reflexer.

En ökad användning av reflexer t ex till det dubbla, 60-70 % av fotgängar-

na, torde minska antalet skadade fotgängare i kollisioner med bilar med

. storleksordningen 100-200 per år. Större delen av denna effekt erhålls

därvid under vinterhalvåret varför särskilda insatser för ökad användning

av reflexer kan inriktas mot vinterkläder och bussresenärer'. Varför inte

sälja eller dela ut reflexer i bussar under hösten?
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4.3 Nyblivna fordonsförare

 

En höjd körkortsålder som enbart innebär att debuten som mopedförare

eller motorcykelförare uppskjuts kommer att få en relativt blygsam

effekt.

För att åtgärden skall ha den effekt som anges i trafiksäkerhetsw

programmet när det gäller motorcykelförare måste förutsättas att en stor

grupp av ungdomar helt avstår från motorcykelåkning även i framtiden.

Tillsammans med höjd körkortsålder kommer antalet skadade motorcyklisn

ter i åldrarna 18-21 år att förändras på samma sätt som exponeringen.

Halverad exponering minskar antalet dödade och skadade motorcyklister

till hälften i åldrarna upp till 21 år.,

Redan idag krävs separat körkortsutbildning för motorcykel, vilket i sig är

en åtgärd som kan verka exponeringsminskande.
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Tabell 4. Skadade oskyddade trafikanter 1986 efter färdsätt och ålder,

  

15-21 år

Färdsätt Ålder

15 16-17 18-19 20-21 Totalt

MC 36 318 331 269 954

Moped 350 135 14 10 509

Cykel 84 195 126 103 508

Fotg. 41 73 81 78 273
Summa 511 721 5.52 460 2244

 

Tabell 5. Skaderisker Antal skadade och dödade per miljon person-
kilometer - för oskyddade trafikanter efter färdsätt och
ålder, 15-21 år. RVU 84/85.

  

Färdsätt Ålder

15 16-17 18-19 20-21 Totalt

MC Mycket 14 2,9 1,8 3,4

hög

Moped 5,9 1,8 1 1 3,4
Cykel 1,0 0,9 1,1 164 1.0

Fotg. 0,7 0,6 0,7 0,6 0,65
Summa 2,5 1,6 1,5 1,3 1,7

 

Skaderlsken kan antas vara sammansatt av dels en debutantrisk och dels

en åldersbetingad risk. Det är svårt att renodla dessa faktorer. Vi kan

däremot definiera en erfarenhetsbetingad risk.,

Ett icke oväsentligt problem är att många skadade motorcykelförare

saknar körkort, ett problem som inte direkt löses av höjd körkortsålder.
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4.3.1 Körerfarenhet

 

Om vi betraktar en grupp vägar t ex motorvägar är skaderisken relativt

konstant dvs antalet skadade per trafikarbete är detsamma trots de

variationer som finns när detgäller trafikflödet. Rent principiellt innebär

detta att antalet skadade eller olyckor ökar proportionellt mot trafiken.

Av två lika långa motorvägsavsnitt där-ett har dubbelt så hög trafik har

det också dubbelt så många olyckor jämfört med det andra.

Om vi däremot betraktar grupper av personer finner vi att skaderisken

varierar. Betraktar vi åldersgrupper med hänsyn till olika färdsätt finner

vi att skaderisken är störst för de yngsta och äldsta och ju yngre (äldre)

desto större skaderisker.

När det gäller fordonsförare är problemområdesbegrepp såsom "Unga

förare" resp "Nyblivna förare" vanliga. Begreppen ansluter till fråge-

ställningar avseende åldersfaktorer resp erfarenhetsfaktorer och deras

betydelse för trafiksäkerheten.

En intressant frågeställning är hur erfarenheten av ett färdsätt påverkar

skaderisken. Äldersfaktorn är härvid svår att belysa eftersom den i sig är

beaktad när det gäller debutålder för olika färdsätt. I princip kan sägas

att valet av körkortsålder för olika typer av motorfordon är gjort med

hänsyn till just åldersfaktorn.
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4.3.2 Moped» och motorcykelförare

 

Vissa färdsätt nyttjas mest av män. Bland skadade mopedister är mindre

än 10 % kvinnor. Bland skadade motorcykelförare är andelen ännu lägre.

När det gäller mopedister torde debuten ske tämligen snart efter att de

fyllt 15 år eftersom det inte finns några formella hinder. Gruppen

mopedister är tämligen homogen och utifrån exponeringsdatalframgår att

mopeden används en till två säsonger.

Genom RVU-84/85 finns skattningar av antalet mopedkilometer för ål_

dersgrupperna 15, 16-17 och 18-19., Tillsammans med skadeuppgifter från

SCB är det därför möjligt att bedöma riskerna för dessa åldersgrupper

som mopedister.

Skaderisken - antal skadade per miljon mopedkilometer -- är 5.9, 1.8 resp

1.0 för de tre åldersgrupperna. Om vi antar att olika årskullar omfattar

"samma" personer kan beräkningarna tolkas som att ju äldre desto lägre

risk eller med ökad körerfarenhet minskar risken. Under ovanstående

antagande är det också av intresse att utgå från den totala Skaderisken

för totala mopedåkandet i åldern 15-21 år (3,4 skadade per miljon

personkilo meter).

Genom att rent matematiskt eliminera l5-åringarna och därmed deras

olyckor i ovanstående beräkningar skulle den totala Skaderisken halveras

och antalet skadade mopedister i åldersgruppen 15-21 år skulle minska

med 60-70 °/o.
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F örfarandet innebär emellertid att även de yngre mopedisternas körvana

som 15-åringar tas bort, en erfarenhet som de först kan erhålla som 16-

åringar dvs problemet skjuts upp ett år. Kommer den totala skaderisken

då att minska för gruppen 15-21 år? Kurvan i nedanstående figur anger

hur skaderisken för mopedister i åldern 15-21 år förändras med "kör-

erfarenhet". Ju mer mopedåkande desto lägre blir den totala skaderisken.

SKADERISK

'10.0 =

9.0 0

8.0 "

6.0 '

5.0 *

4.0 '

30- i ' "' '"""

 

3.0' M 500 SKADADE
100-

   

50 100 160 260 MILJON
MOPED km

Totala skaderisken för åldersgruppen 15-21 år som funktion av körerfaren-

het.
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Om vi tar bort lS-åringens mopedexpcnering kan vi. flytta kurvan till

vänster dvs 16-åringarna börjar på. den risknivå som lSwåringarna slutar.

Detta innebär att äldersfaktorn helt kompenserar för den erfarenhet som

femtonåringen fått när debuten sker som 16-åring.

I
SKADERISK

7.0 1

 

 

2.0 - N 300
SKADADE

1.0 « '

   

50 160 15:'0 260 MILJON
' MOPED km

Slutsatsen är härvid att totala skaderisken "inte förändras men antalet

skadade mopedister kommer att minska i samma grad som totala exponea

ringen.
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Om åldersfaktorn inte helt kan kompensera för 15-åringens erfarenhet

utan enbart för halva exponeringen kommer totala risknivån för yngre

mopedister att öka - antalet skadade blir storleksordningen 350 mot drygt

i

 

SKADERISK

8.0 i

7.0 «\
\

6.0 ° \\

5.0 -

 

4.0- +50 °\\|\

10*
av 350

2.0 '

1.0 '

   

50 160 1é'o zöo ' MILJON
MOPED km

Om âldersfaktorn inte spelar någon roll börjar 16-åringen på lS-âringens

nivå och totala risken blir ungefär 4,5 och totala antalet skadade 400.

Ett beslut om höjd körkortsålder för lätt MC kommer att medföra ett

ökat mopedåkande bland 16- och l7-åringar. Om vi antar att denna

ökningär lika stor som MCE-exponeringen 30 miljoner personkilometer

för 16-17-åringar ökar antalet skadade mopedister med storleksordningen

lOO förutsatt att lS-årsgränsen bibehålls.

Förutom det höga antalet skadade l5-âringar i mopedolyckor är antalet

skadade motorcyklister i lG-l7-årsåldern av samma storleksordning 300-

400.

VTI MEDDELANDE 574



110 -

100-

go -

a0«

10-

a0«

50-

40-

44

Om vi gör samma beräkningar som för mopedister erhålles följande kurva:

SKADERISK

  

10;

10«

to-

 

- 100

   

50 160 160 260 zåo

Den erfarenhet som l6-l7-åringen skaffar sig av motorcykelåkning är

enligt RVU mycket liten. Man kan säga att erfarenheten är direkt

kopplad till erfarenhet av trafikolyckor.

Om vi här antar att vi höjer körkortsåldern till 18 år kommer 16-17»

åringarnas debuterfarenhet att föras över till l8oâringen. Om vi här antar

att kurvan flyttas till vänster dvs åldersfaktorn kompenserar för 16-17-

åringarnas erfarenhet, blir riskminskningen för motorcyklisten marginell

och antalet skadade minskar med storleksordningen 100, vilket då. i princip

äts upp av den antagna ökningen av skadade mopedister.
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Antalet skadade personer var 1986 22 458 i 16 677 personskadeolyckor,
vilket innebär att 1,35 personer skadades i genomsnitt i en person-
skadeolycka.

  

E
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4.3.3 Bilförar:

Tabell 6 Antalet i personskadeolyckor inblandade bilförare efter ålder,
deras exponering, risken att bli inblandad i en personskade-
olycka för bilförare samt skaderisken för bilförare, 1986.

Förarens Antal 1 person- Exponering Bilförares Bilförares
ålder skadeolyckor miljon personskade- skaderisk

inblandade förar- olycksrisk
förare kilometer
av personbilar rf

E rpo

_5_ 15 21 -

16-17 67 .i

18-19 2115 1800 1,18 0,62

20-24 3448 4700 0,74 0,35

25-34 3936 10100 0,39 0,18

35-44 3518 13200 0,27 0,12

45-54 2225 9900 0,22 0,10

55-64 1835 6900 0,27 0,12

65-74 1219 2600 0,47 0,23

> 74 521 300 1,74 0,88

Okänd 845 -

r __ Antal förare inblandade i olyckor med personskada
P0 ' E

rf : Antal skadade bilförare i olyckor med personskada
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Genom att multiplicera bilförarnas personskadeolycksrisk med det genom-

snittliga antalet skadade per personskadeolycka erhålles en skattning av

_ totala antalet skadade per miljon förarkilometer.

 

Förarens r,total ?förare rövriga tiil/Liga
ålder l?förare

18-19 1,60 0,62 0,98 1,6

20-24 1,00 0,35 0,65 1,8

2534 0,53 0,18 0,35 1,9 '

35-44 0,36 0,12 0,24 2,0

45-54 0,30 0,10 0,20 2,0

55-64 0,36 0,12 0,24 2,0

65-74 0,63 0,23 0,40 1,7

> 74 2,35 0,88 1,47 1,7

 

I personskadeolyckor med bilar inblandade är skaderisken ungefär dubbelt

så stor för övriga - oskyddade trafikanter, passagerare, förare och

passagerare i andra fordon jämfört med skaderisken för bilförare.

Rent generellt kan sägas att ju yngre resp ju äldre förare desto större

skaderisker för föraren men också större skaderisker för övriga inblan-

dade.

Eftersom bilkörning sträcker sig över så många åldrar kan inte samma

analys göras som för mopedister och motorcyklister med avseende på

körerfarenhet., Rent generellt gäller emellertid att en 10 %-ig expone-

ringsökning medför en riskminskning_ av storleksordningen 0,5 En 50 °/o-!

ig ökning av bilåkandet' skulle medföra en riskreduktion av storleks-

ordningen 6 % som kan hänföras till "körerfarenhetsfaktorn".
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4.4 Bilbälten i baksätet för barn

I samband med VTIs årliga mätningar av bilbältesanvändning har även

passagerarna registrerats med avseende på, ålder (barn/vuxna) och place-

ring i bilen. Resultaten har redovisats i procent av antal observerade

   

\ bilar.

Är Totalt Baksätes- Antal Antal Antal
antal passage- bilar barn bältade
bilar rare barn

1985 x 1 0,087x 0,036x 0,012x

2 0,043x 0,043x 0,016x

3 0,009x 0,014x 0,002x

Summa 0,139x 0,093x 0,030x

1986 x 1 antas 0,033x 0,020):

2 samma 0,043x 0,030x

3 som 85 0,0164x 0,005x

Summa 0,090x 0,055x

Enligt senaste RVU var den sammanlagda ressträckan för personbilsförare

49476 miljoner kilometer.

För barn i baksätet ger detta 1985:

sammanlagd åksträcka:

dito, bältade:

0,093 x 49476 2 4600 miljoner kilometer

0,030 x 49476 = 1484 miljoner kilometer.

För att erhålla motsvarande uppgifter för 1986 används Vägverkets

uppräkning av axelparkilometer mellan 1985 och 1986 vilket ger person-

i bilsförare en sammanlagd ressträcka_ av 52544 miljoner kilometer.

För barn i baksätet ger detta 1986:

sammanlagd âksträcka:

dito, bältade:
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Detta innebär att den sträcka som barn tillryggalägger som baksätes-

passagerare i bil ökat med knappt 3 % mellan 1985 och 1986.

Samtidigt har samma kategoris "bältade" sträcka ökat med 95 %.

Andelen barn i baksätet var 46,3% 1985 och 45,5% 1986. Barns

bältesanvändning i baksätet var 32,4 % 1985 och 61,1 % 1986, Mätningar-

na avser bältesanvändningen i september respektive år.

Åren 1984-1985 gällde att 4,7 % av framsätespassagerarna var barn, °och

att % av dessa använde bälte,

I en studie ("Children in Cars", Claes Tingvall) där enkätsvar - från förare

inblandade i trafikolyckor anmälda till Folksam under perioden 1/6 1983 -=

31/ 12 1984 - analyserats, uppges 56,2 % av barn i åldern 0-14 år ha använt

någon form av bälte. Även antalet skadade barn är känt. Den uppgivna

bältesanvändningen kan förmodas vara en överskattning. Om 40 % av

barnen antas ha använt bälte gäller att 9,6 % av dessa skadas. Av de

obältade barnen skadas med samma antagande 11,4 %.

Med den tidigare tillämpade metoden att beräkna åksträcka för barn i

baksätet, dels som bäitade dels som obältade och med ovanstående

procentsiffror för antal skadade erhålls följande riskfaktor R. Antal

dödade och skadade (D+S) respektive dödade och svårt skadade personer

(D+SS) avser polisrapporterade skadade.

1983: R x 758 x 9,6 % + R x 3707 x 11,4 % = 152 (134.55), R = 0,307

= 670 (D+S); R = 1,353

1984: R x 1282 x 9,6 % + R x 3318 x11,4 % = 161 (D+SS); R .-. 0,321

= 693 (D+S); R = 1,382

1985: R x 1484 x 9,6 % + R x 3116 211,4 % = 165 (D+SS); R = 0,332

= 678(D+S); R = 1,362

1986: R x 2375 x 9,6 % + R x 2354 x 11,4 % = 141 (D+SS); R = 0,284

= 689 (D+S); R = 1,388
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För 1986 särskiljs första och andra halvåret - lagen om obligatorisk

användning av bilbälten i baksätet infördes första juli. Första halvåret

används skattade siffror för barns bältesanvändning utifrån mätningar i

september' 1985 och juni 1986, andra halvåret används resultaten från

mätningar i september 1986.

Från första april 1988 gäller lagen om obligatorisk bältesanvändning i

baksätet även barn under 15 år. Begränsade mätningar gjorda efter detta

datum visar på en 80-procentig bältesanvändning bland barn i baksätet

°(användningen varierar med antal baksätespassagerare). I september 1987

var samma kategoris bältesanvändning 69 0/0., Hur stor del av ökningen

som kan hänföras till lagen är okänt, men beräkningsmässigt kan man anta

att användningen ökat med mellan 5 och 10 procentenheter 1 och med

lagens ikraftträdande.

Med detta antagande minskar antalet skadade barn som baksätespassage-

rare med 1-2 %. Räknat på den grupp som börjat använda bälte blir

reduktionen i antal skadade ca 18 %.

Om bältesanvändningen vore 100-procentig bland barn, i baksätet skulle,

med ovanstående beräkningsmetod, 4-5 % färre barn skadas som baksätes-

passagerare.

Användningen av bilbälten har en skadereducerande effekt främst be-

träffande dödade och svårt skadade personer. Dessa grupper kan till viss

del istället redovisas som lindrigt skadade. Effekten av en ökad bältes-

användning kan sålunda bestå i ett minskat antal skadade personer men

också i en lindrigare skadeföljd för dem som skadas. (Se vidare bilaga 3.)

En sammanställning av delar av VTIs bältesmätningar 1983-1988 återfinns

i bilaga 4. Här ges ett exempel på hur en konkret åtgärd kan följas upp

för skattning av eventuella effekter.
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49.5 Äldre trafikanter

 

Gruppen äldre trafikanter (65-84 år) ökar sin exponering i trafiken.

Den totala exponeringen i trafiken ökade enligt resultat från SCBs

resvaneundersökningar med 46 % mellan åren 1978 och 1984/85. Ökning

har skett för samtliga färdsätt med undantag av moped där exponeringen

minskat.

Exponeringsökningen beror dels på att gruppen äldre ökat dels på att

exponeringen per individ ökat (.37 %). Detta beror på att fler äldre

uppträder som personbilsförareø Som följd av detta har även antalet äldre

personbilspassagerare ökat. Dessutom cyklar enligt resultatet äldre

personer mer per individ.

Gruppen äldre trafikanter har relativt andra åldersgrupper hög skaderisk.

Särskilt hög är skaderisken för äldre (SC-trafikanter. Klart är dock att

skaderisken minskat. Detta gäller för samtliga färdsätt med undantag av

då äldre uppträder som mopedist. Skaderisken är här oförändrat hög, men

exponeringen har minskat väsentligt.

Totalt sett föreligger samma nivå på antalet skadade äldre trafikanter vid

slutet och vid början av den sista tioårsperioden. En viss ökning kan sägas

ha skett av antalet skadade äldre bilförare medan minskning har skett

bland antalet skadade äldre fotgängare och bilpassagerare.
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Vad händer i framtiden?

 

Exponeringen:

Exponeringen ökar pga att gruppen äldre ökar i storlek. Detta ger en

generell ökning av exponeringen per färdsätt men ökar framförallt fot-

gängarnas exponering.

Exponeringen ökar pga att exponeringen per äldre individ ökar. Detta

beror i huvudsak på att äldre i allt större utsträckning uppträder som

bilförare - procentuellt fler har körkort och utnyttjar också detta. En

större aktivitet hos äldre leder också. till en ökad exponering.

Exponeringen förändras genom förändrat färdsättsval från exempelvis

kollektivt färdmedel till personbil, från fotgängare till cyklist, från

mopedist till cyklist.

Skaderisken och antalet skadade:

GCI-trafikanter:

Då det gäller Skaderisken för (EC-trafikanter i kollision med motorfordon

finns skäl att förvänta att den även framgent kommer att minska. Inga

"tunga" åtgärder direkt riktade mot gruppen äldre (SC-trafikanter kan

förväntas. Riskreduktionen är en effekt av de åtgärder som kontinuerligt

vidtas där som exempel kan nämnas åtgärder som separerar (EC-trafikan-

ter och biltrafik och åtgärder som hastighetsanpassar bilar.

Låt säga att Skaderisken för GCI-trafikanter rimligen kommer att minska

med 25 % under den närmaste S-årsperioden. Bedömningen är att de äldre

gåendes exponering under samma period ökar med 10 96.. och cyklisternas

med 40 %. Detta resulterar i att antalet skadade äldre gående och

cyklister förväntas minska med ca 15 0/0 respektive öka med ca 5 %.

Till detta antal skadade kommer också antalet skadade äldre GC-

trafikanter i singelolyckor. Om verksamma åtgärder inte vidtas förväntas

denna olycksutveckling/skadeutveckling följa exponeringsutvecklingen,
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dvs öka med 10 % för äldre gående och öka med 40 % för äldre cyklister

under kommande 5-årsperiod. Verksamma åtgärder för att bringa ned

antalet singelolyckor med äldre (SC-trafikanter är halkbekämpning och

förbättrat Vägunderhåll. Rimligen kommer dessa typer av åtgärder att

vidtas i större utsträckning och mer effektivt under kommande år vilket

då skulle dämpa olycksutvecklingen.

Mopedister:

Den skaderisknivå som föreligger för äldre mopedister förväntas bestå.

Inga åtgärder planeras som har någon avgörande riskreducerande verkan.

Olycks-/skadeutvecklingen blir därför en effekt av mopedisternas expo-

nering.

Den minskning som sedan lång tid skett i de äldre mopedisternas expone-

ring förväntas fortsätta. Låt säga att exponeringen under kommande 5 år

miskar med 30 %. Detta innebär att också antalet skadade äldre

mopedister minskar med 30 %. Hade därtill skaderisken kunnat reduceras

med t ex 20 % hade antalet skadade istället minskat med ca 45 %.

Bilförare:

Den ökade exponeringen som kan förväntas för gruppen äldre bilförare

(totalt och per individ) innebär bla större exponering i riskfyllda miljöer

och under riskfyllda förhållanden.. Detta skulle påverka skaderisken

negativt. Å andra sidan ökar gruppen äldre bilförares körerfarenhet

kontinuerligt.

Inte heller då det gäller äldre bilförare planeras särskilda trafiksäkerhets-

åtgärder, utöver åtgärder riktade mot bilförare i allmänhet. Bland de

allmänna åtgärder som vidtas bedöms åtgärder som bättre anpassar

bilarnas hastigheter ha den största potentialen då det gäller att reducera

skaderisken. Dessa åtgärder kan 'också vidtagas tämligen snabbt och

därför också ge snabba trafiksäkerhetseffekter.

Då det gäller exponeringen för äldre bilförare är bedömningen den att

ökning kommer att ske med ca 25 % under den närmaste 5-årsperioden.
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Skaderisken bedöms minska med 5 %. Detta innebär att antalet skadade

äldre bilförare kommer att öka med knappt 20 0/0.

Om man ser till enbart skadade äldre bilförare i singelolyckor är bedöm-

ningen att antalet kommer att öka procentuellt som exponeringen, dvs

med ca 25 0/0.

Bilpassagerare:

Den reducering som skett av äldre bilpassagerares skaderisk är till stor

del en effekt av ökat bussåkande. Den utveckling som kan förväntas

fortsättningsvis är ett ökat åkande som personbilspassagerare - ett

andelsmässigt ökat' sådant resande i förhållande till bussresandet. Detta

kommer att motverka fortsatt'reducering av skaderisken för äldre bil-

passagerare.

De trafiksäkerhetsåtgärder som planeras är samma som för bilförare där

åtgärder för att anpassa bilarnas hastigheter är den typ av åtgärder som

snabbast kan göras verksamma och ge en kraftfull trafiksäkerhetseffekt.

Inga särskilda trafiksäkerhetsåtgärder direkt riktade mot gruppen äldre

bilpassagerare planeras dock.

Bedömningen är att de äldres exponering kommer att öka med 40 % under

den kommande 5-årsperioden. Deras skaderisk bedöms minska med 20 0/0.

Detta innebär att antalet skadade äldre bilpassagerare kommer att öka

med ca 10 0/0.

Då det gäller skadade bilpassagerare i singelolyckor är bedömningen den

att förändringen procentuellt sett kommer att svara mot förändringen i

exponeringen.
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Sammanfattande resultat:

Totalt förväntas exponeringen för gruppen äldre trafikanter öka med

drygt 30 % under kommande 5-årsperiod. Skaderisken bedöms minska med

20 % och antalet skadade äldre trafikanter öka med ca 5 %.

Förändring i trafiksäkerhetssituationen för äldre trafikan-
ter (65-84 år) under kommande 5-årsperiod. Indelning på
färdsätt.

 

G C Mop Bf Bp Totalt

Exponering + 10% + 40% m 30% + 25% + 40% + .32%

 

Risk - 25% -= 25% 0 % - 5% -= 20% - 20%

Antal - 15% + 5% - 30% + 20% + 10% + 6%

4.6 Övriga åtgärder

 

Bland de åtgärder som inte tagits upp direkt är åtgärder mot trafik-

onykterhet. En åtgärd som tas upp iii trafiksäkerhetsprogrammet är

effektivare övervakning. En ökad hastighetsövervakning kommer givetvis

att påverka även den subjektiva upptäcktsrisken för trafikonyktra förare,

vilket kan bidra till färre onyktra i trafiken.

Samtidigt torde det inte vara uteslutet att hastighetskontroller direkt kan

samordnas med luftutandningsprov.

Trafikonykterhet är ett betydande trafiksäkerhetsproblem, men enbart

ökade övervakningsinsatser torde ha en relativt begränsad effekt.,

Bland trafiksäkerhetsåtgärderna finns också en minskning av antalet

vägmärken. Här finns motstridiga argument avseende trafiksäkerhets-

effekten.

Många föreslagna åtgärder är av mycket långsiktig karaktär t ex ändrad
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utformning av kofângare, PROMETHEUS - elektronik i bilar -- m m som

inom ett 5-årsperspektiv knappast kan påverka trafiksäkerhetssituationeno

Däremot är utbildningsåtgärder av stor betydelse för det långsiktiga

trafiksäkerhetsarbetet, framförallt om de kan vidtas mot redan etablera-

de beteenden hos olika trafikantgrupper. Utbildningsåtgärder mot nya

trafikantgrupper kan endast slå igenom på mycket lång sikt men är

avgörande för framtidens trafiksäkerhetssituation.
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5. TRAFIKSÄKERHETSEFFEKTER AV 1987 ÅRS TRAFIKSÄ-

KERHETSPROGRAM, 1988-1993.

För att kunna utvärdera effekten av 1987 års trafiksäkerhetsprogram

måste åtgärdsinsatserna kvantifieras. De beräkningar som gjorts grundar

sig på att nuvarande insatser avseende de olika åtgärdsförslagen fördubb-o

las fram till 1993 från 1988 t ex fördubblad Övervakning, halverad

tolerans, dubbla böter, fördubbling av antal gupp, fördubblad användning

av reflexer osv.

Biltrafiken antas öka med 20 % från 1988 till 1993, vilket innebär en årlig

trafikökning med 3.7 %.

Antalet trafikskadade skulle totalt sett därvid öka med 4000 trafikskada

de om vi hade haft 1993 års trafiksituation idag, men de antaganden som

gjorts avseende biltrafikökningen dvs 20 % större biltrafik.

En biltrafikökning av den storleksordning som varit mellan 1985 och 1987'

- 5-6 % per år - skulle på motsvarande sätt resultera i 6000 fler

trafikskadade år 1993, vilket inte kan balanseras inom ramen för 1987 års

trafiksäkerhetsprogram. En årlig biltrafikutveckling av den storleksord-

ningen accentuerar behovet av övergripande åtgärder vars syfte är att

minska biltrafikökningen, åtgärder som inte behandlas i trafiksäkerhets-

programmet.

Eftersom trafiksäkerhetsprogrammet ses över årligen varvid nya åtgärder

kommeriatt behandlas kan givetvis det försök till effektskattningar som

gjorts förändras. Det skall också påpekas att vissa skattningar av

åtgärdseffekter är grova och kräver ingående forskningsinsatser för att

kunna kvantifieras bättre.

Den utvärdering .som gprts' visar att det endast är en åtgärd som kan

tävla med den ökning av antalet trafikskadade, som kan förväntas på

grund av en ökad biltrafik, nämligen en bättre anpassning till gällande

hastighetsgränser. Om denna åtgärd inte kan realiseras kommer trafik-

säkerhetsmålen inte att kunna uppfyllas.
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Bland de åtgärder som värderats ingår även hastighetsreducerande väg-

miljöâtgärder på större trafikleder i tätort samt automatisk hastighets-

övervakning. Dessa åtgärder finns inte idag men är av stor betydelse för

trafiksäkerhetssituationen i framtiden.

Fortsatt utbyggnad av separeringsâtgärder för oskyddade trafikanter i

nuvarande takt, fördubblad användning avcykelhjälm, fördubblad använd-

ning av reflexer, höjd mC-älder, lOO-%-ig användning av bilbälte eller

motsvarande bland barn samt hänsyn till att antalet äldre i trafiken ökar

innebär att antalet trafikskadade år 1993 kan bibehållas på nuvarande

nivå.. Detta förutsatt att trafikökningen inte blir större än 20 % och att

en förbättad generell hastighetsanpassning resulterar i en minskning av

den totala skaderisken med 10 % fram till 1993.
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I nedanstående tabell anges skaderiskförändringen som förändring av den

totala trafikskaderisken och förändringen i.. antalet trafikskadade.

Dessutom anges vikten av utbildnings- (U), informations- (I), samordnings-

(S) och forskningsåtgärder (F).

 

Biltrafikökning Skaderisk Förändring i antal
1988-1993 förändring skadade fram till

totalt 1993

+ 20 % (3,7 % per år) = 2 % + 4000

+ 30 % (5,4 °/o per år) - 3 % + 6000

Hastighetsanpassning

Skärpt och ökad -= 10 % -= 2500
övervakning.
Strängare
påföljder.

(Max° alternativ - 20 % - 5000)

Hastighetsreducerande
vägmiljöåtgärder
i bostadsområden
- fördubbling - 0,7 % - 150 till - 200

Lägre hastighetsgränser
i miljöer med många
äldre och barn - 30 km/h
- fördubbling . - 0,5 % -= 100 till - 150

Hastighetsreducerande
vägmiljöåtgärder på
större trafikleder i tätort
- 500 gatuavsnitt* - 2,2 % - 500 till - 1000

till 4,4 %
Automatisk hastighets-
övervakning
,- 100 vägavsnitt* . 0,9 % 1:111 - 200 nu -500

- 2,2 %

*' Åtgärderna finns inte för närvarande.

VTI MEDDELANDE 574

 

O
Z

Z
D
V
M
U
J
H
C

c:

  

(I
)

Z
O
"
"

"
i
>
§
7
0
0
T
1
2
5

(7
)

  

O
Z

Z
D
W
O
§
>
C
^

_n
ow

_

 

O
Z

Z
W
V
W
U
O
'
T
J

  



Åtgärder för
Oskyddade trafikanter

  

Separeringsåtgärder
Förbifarter - 25 per år
Planskildheter - 70 per år
Signalreglering
- 75-100 per år
Totalt:

Alternativ: Halvering av
antal oseparerade oskyddade
trafikanter (fördubbling av
antalet åtgärder).

Vinterväghållning
- fördubbling
(50 % av halkan elimineras)

- tredubbling
(70 % av halkan elimineras)

Cykelhjälm
- 100 °/o-ig användning

- fördubblad användning
(polisrapporterade olyckor)

Reflexer
- fördubblad användning

(från 30 nu 60 %)

Cykelåkning
: *0

Mopedåkning
:0

-20%

Motorcykelâkning
+ 0
+lO%

Höjd körkortsålder
för mc
- oförändrad

exponering
- halverad exponering

Övriga åtgärder

 

Bilbälteslag för barn
i baksätet
- 100 %-ig användning

Äldre trafikanter

96-*
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Skaderisk

förändring
totalt

-2,3%

=-7°/o

_ 5%**

_ %*-X>

-2,5 %**

- 0,2 %

-0,6°/o

+0,7%

»0,4%

-3,6%

- 0,2 %

+ O,5-O,7 %

Förändring U
i antal

skadade fram

till 1993

250
175

100
500 till - 600

1500

i - 4000

-4 8000

- 2000

- 50

- 200 till - 250

-140

+150 U

-n 100

- 800

  

- 40 nu 7» 50

+ 100-»150

_.
»

..
.-

.-
-.

..
..

..
h
m
m
-
_
N
N
_

  

Skaderiskförändring och förändring i antal trafikskadade relaterat
till totala antalet skadade i trafikmiljö som skattats till 83 000
årligen.
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En maximal insats rörande hastighetsanpassningsproblemet - i stort sett

en total anpassning till gällande hastighetsgränser - skulle kunna kom-

pensera för den förväntade trafikökningen. De åtgärdsinsatser som därvid

skulle krävas torde kunna jämföras med de informations-, utbildnings- och

övervakningsinsatser som gällde vid högertrafikomläggningen.

Även om hastighetsövervakning kan fördubblas i olika avseenden - för-

dubblade övervakningsinsatser, halverad toleransnivå, fördubblade böter

m m - krävs samordnade insatser av andra myndigheter och organisationer

för att uppnå den hastighetsnivå som gällde i början av 1980-talet, vilket

skulle medföra en skaderiskminskning av storleksordningen 10%. Det

krävs därför ytterligare åtgärdsinsatser, för att antalet trafikskadade inte

skall öka fram till 1993, som tillsammans kan reducera den totala

skaderisken med ytterligare 10 %.

För att trafiksäkerhetsmålen skall uppnås dvs att antalet döda och

skadade i trafiken skall minskas utifrån de åtgärder som föreslås i 1987

års trafiksäkerhetsprogram krävs en koncentrerad insats av hastighets-

reducerande vägmiljöåtgärder - såväl trcafiktekniska åtgärder som auto-

matisk hastighetsövervakning - i trafikintensiva tätorts- och landsbygds-

miljöer med stort antal trafikskadade samt en kontinuerlig fortsatt

utbyggnad av separeringsåtgärder för att i tid och rum skilja fotgängare

och cyklister från biltrafik., I stort kan sägas att för att trafiksäkerhets-

målet skall uppnås krävs att dagens förekomst av separeringsåtgärder

måste fördubblas inom fem till tio år.

Automatisk hastighetsövervakning torde dock inte var aktuell förrän på

1990-talet. Det är härvid oklart om automatisk hastighetsövervakning

skall ske enligt det norska systemet, med automatisk hastighetsöver-

vakning på vissa olycksdrabbade vägavsnitt eller om automatisk hastig-

hetsövervakning skall användas mer generellt i syfte att åstadkomma en

generellt förbttrad hastighetsanpassning, eller både och.

En drastiskt minskad användning av motorcykel kan också ge betydande

effekter på den totala skaderisken.
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Övriga åtgärdseffekter är totalt sett av en sådan storleksordning att den

totala skaderisken minskar med mindre än en procent.,

Dessa åtgärder är emellertid totalt sett av avgörande betydelse för att

minska skaderiskerna för olika trafikantgrupper, dvs för att uppfylla de

mål som avser successivt minskade skaderisker i trafiken och då framför ,

allt för oskyddade trafikanter, baserade på uppgifter från den officiella

olycksstatistiken.

Avslutningsvis redovisas trafiksäkerhetseffekter av .1987 års trafiksäkera

hetsprogram om trafiken inte ökar och trafikantsammansättningen inte

förändras men i övrigt enligt ovanstående förutsättningar. Detta innebär

att föreslagna åtgärder vidtas med omedelbar verkan.
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Trafiksäkerhetseffekter av 1987 års trafiksäkerhetsprogram vid utebliven

 

trafiköknin&

 

Ingen trafikökning

Skärpt och ökad
hastighetsövervakning

Hastighetsreducerande
vägmiljöåtgärder i
bostadsområden

Lägre hastighetsgränser
i miljöer med många
äldre och barn

Hastighetsreducerande vägmiljö-
åtgärder på större leder i
tätorter

Automatisk hastighetsövervakning

Oskyddade trafikanter, .separerings-
åtgärder i nuvarande utbyggnadstakt
(alt. fördubbling av separeringsåtgärder

Cykelhjälm

Reflexer

Höjd körkortsålder MC

Bilbälteslag för barn_

Sammantagen minskning av antal
Skadade

Återstående antal skadade

22 500 skadade

-2250

a- 150

- 100

0 750)

o=350)

- 500
1 500)

- 200

(-100)

-40

3 290

19 210

åtgärden finns ej

åtgärden finns ej

blir mopedskadade
istället

Under ovanstående förutsättningar erhålls den trafiksäkerhetssituation

avseende antal skadade som rådde när riksdagen fastställde gällande

trafiksäkerhetsmål.
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6. KOSTNADER

Samhällets värdering av en trafikskadad, inklusive trafikdödade, uppgår

till mellan 600 000 och drygt en miljon. Det lägre värdet för bilister och

det högre för fotgängare som skadas i polisrapporterade trafikolyckor.

Den genomsnittliga värdering av en av polisen rapporterad trafikskadad är

mellan 700 000 och 750 000 kr.

När det gäller hastighetsanpassningsproblemet innebär dagens situation

att bilisterna genom olagligt höga hastigheter - hälften av biltrafik-

arbetet uträttas med i genomsnitt 5 km/ h för hög hastighet - bidrar till en

extra restidsvinst som kan uppskattas till en miljard kronor men samtidigt

uppstår onödiga trafikskadekostnader av storleksordningen två miljarder -

dvs en skattad förlust för samhället av storleksordningen en miljard

kronor. En förbättrad hastighetsanpassning skulle således kunna värderas

till åtminstone en miljard kronor. Även om 500 miljoner avsattes i detta

syfte skulle "vinsten" för samhället också bli 500 miljoner per år.

Om vi använder samma resonemang avseende åtgärderna i trafiksäker-

hetsprogrammet kan följande kostnader för de olika åtgärderna vara

vägledande.
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Åtgärd Ärlig åtgärdskostnad motsvarande
25 % av samhällets värdering av
åtgärdens årliga
skadekostnadsminskning

Hastighetsanpassning 100 miljoner per km

Hastighetsreducerande
vägmiljöåtgärder
- bostadsområden

30 km/h

Hastighetsreducerande
vägmlljöåtgärder på större
trafikleder i tätort

Automatisk hastighetsövervakning

Förbifarter

Planskildheter __

Signalreglering

Vinterväghållning

50 °/o av halkan elimineras

70 % av halkan elimineras

Cykelhjälm

Reflexer

Halverad motorcykelåkning

Bilbälte (för barn)

sänkt hastighetsnivå - år

10 000 per åtgärd - år

10 000 per åtgärd - år

300 000 per åtgärd ° år

700 000 per åtgärd ° år

400 000 per åtgärd ° år

125 000 per åtgärd ° år

50 000 per åtgärd ° år g

30 kr/ invånare ° år
60 kr/ invånare ° år

15 kr/ invånare ° år

6 kr/ invånare ° år

3 500 per person ° år som
avstår från motorcykelåkning.

25 kr per obältat barn ° år

Ovanstående kan betraktas som oberoende av biltrafikens utveckling. De

kostnader som angivits avser den årliga kostnaden som kan antas "motive-

rad" för att minska antalet: skadade och skaderlskerna i trafiken. Särskild

hänsyn har _inte_ tagits till antalet döda i trafiken men generellt gäller att

dödsrisken genom de föreslagna åtgärderna minskar dubbelt så mycket

som totala trafikskaderisken. Detta gäller framför allt de åtgärder som

ansluter till hastighetsanpassningsproblemet men även användning av

cykelhjälm, bilbälte och reflexer.
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Den avgörande frågan är emellertid hur ovanstående kostnader skall

fördelas på olika insatser i anslutning till åtgärden för att den :förväntade

effekten skall uppnås. För trafiktekniska och vägtekniska åtgärder är

givetvis större delen av kostnaden knuten till själva åtgärden men viss del

bör avsättas till utbildning, information, samordning och forskning för att

åtgärderna skall bli så effektiva som möjligt.

När det gäller hastighetsanpassning kan 100 miljoner kr per kilometer

sänkt hastighetsnivå upplevas som ett stort belopp men utslaget på

antalet körkortsinnehavare innebär det 20 kr per körkortsinnehavare och

år.,

Hastighetsanpassningsåtgärder av övervakningskaraktär tillsammans med

åtgärder för att öka användning av bilbälte, reflexer, cykelhjälm m m

kräver omfattande samordnade insatser i anslutning till själva åtgärden

för att påverka bilförare och övriga trafikanter när det gäller de attityd-

och beteendeförändringar som krävs för att åtgärden skall bli effektiv.
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TRAFIKSKADADE I E-LÃN

Bilaga 1
Sid 1(1)

Trafikskadade E-län 1983/E4 - ett år

(Norrköping, Linköping, Finspång och Mjölby)

Fårdsått

Bilförare

Män

Kvinnor

Summa

Bilpassagerare

Män

Kvinnor

Summa

Motorcyklist

Män

Kvinnor

Sum ma

Mopedist

Män

Kvinnor

Summa

Cyklist

Män

Kvinnor

Summa

Fotgängare

Män

Kvinnor

Sünima

Totalt
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Singel

112
50

162

73

52

125

86

15

101

44
12
56

327

219

546

252

548

800

1790

Bil

116
83
199

22

83

105

41

48

34

37

72

51

123

43

43

86

598

Kollision med

MC Moped

1
l
2 -

3 1

3 1

.- 2

-a 1

- 3

2 6

3 9

.5 15

-. 4

s 3

- 7

11 26

Cykel

32

34

66

13

17

84

Fotg.

12

Vilt

13

14

10

24

Summa,

242
135
377

102

139

241

131

22

153

81

16

97

442

319

761

304

612

916

2545





Bilaga 2
Sid 1(2)

UNDERLAG FÖR HÄLSORISKBERÄKNING

Antal, dödade och skadade personer i olika grupper med samtidig uppdelu

ning efter trafikantkategori.
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3)

6)

7)

8)

9)

Bilaga 2
Sid 2(2)

Antal körkort 1986

Nya körkort (B och AB) 1986 gånger 2

Dito 18- 1 9-åringar

0- 17 år

65-99 år

Registrerade mc: sommaren 1986: 103500. Av dem som kört mc är ca
90 % män

Körkort lätt mc 1/71986, 16-17 år: 10700. 80 96 mc är tunga. 30 °/o ägs
av 18-24-äringar. Om ca 10 % ägs av 18-19-åringar: 8280.

10) Körkort lätt mc 16-17 år 1986

11)Körkort lätt mc > : 65 år 1986

12) Mopeder 1985

13) 15-åringar som kört, 38 % av pojkar, 8 % av flickor

14) Samma %-siffror, barn 15-17 år

15) 55-74-åringar, 3 % av män och 1 % av kvinnor kör

16) 4-74-âringar som cyklar minst flera gånger/vecka

17) 95 % av 4-6-åringar, 100% av 7-11-åringar

18) 4-11-åringar som 17), 15-17-åringar 100 % minus 2/3 av den %-siffra
som åker moped minst en gång/vecka

19) 25 % av 65-74-åringar (cyklar varje dag eller flera gånger/vecka)

20) 0-89-âringar

21) 65-89-âringar

22) Befolkning 0-99 år minus hälften av bilförarna

23) En passagerare per tung mc.
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Bilaga 3

Sid 1(2)

TRAFIKSKADESTATISTIK FÖR BARN

Enligt den officiella trafikskadestatistiken gäller följande för barn under

15 år skadade som personbilspassagerare (dvs även framsätespassagerare).

_bn-wn-mwuan.--au«-__--_-lv-_--WVIQ--\-_'\-U-"ø-wuw-*w_n_mu-mu-w<w<pmü

.. ,1.

Lagen om obligatorisk användning av bilbälten i baksätet infördes första

juli 1986 och gällde då, endast för vuxna - personer som fyllt 15 år.

Ärssiffrorna ovan visar på enförskjutning mot lindrigare skadeföljd 1986

jämfört med tidigare år. Även mellan 1982 och 1983 återfinns en

förskjutning i samma riktning och av samma storleksordning.
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Eftersom lagen infördes första juli 1986 är det av intresse att jämföra

första och andra halvåret.

._-_w'u- --__----I._---N*_uinp-_-_---uw-_---v-__------.v-n-4._rwu-.

NUCA .-..

Någon markant förskjutning av skadeföljden mellan de två halvåren kan ej

observeras. Samma konstaterande gäller om grupperna 0-2, 3-6 och 7-14

år studeras separat. Detta kan förklaras av att bältesanvändnlngen ökat

gradvis under 1986.

Om antalet dödade och svårt skadade 1980 - 1986 studeras uppdelat på

åldersgrupperna 0-2, 3-6 och 7-14 år framträder en nivåsänkning för de

två första grupperna från och med 1983 (snittet sjunker från 26.3 till 17.5

resp från 50 till 34.5).

För gruppen 7-14 år sker en påtaglig minskning av dödade och svårt

skadade först 1986. Samma år, 1983 resp 1986, gäller även för skade-

följdens förskjutning mot lindriga skador.

VTIs mätningar av bilbältesanvändning ger ej underlag för uppdelning av

barn i åldersgrupper. Tingvalls undersökning från 1983/84 ger till resultat

att någon form av bälte används av 67 % av gruppen 0-2 år, av 60 0/0 av

gruppen 3-»6 år och avj,.51 % av gruppen 7-»14 år. Den senare gruppen tycks

"släpa efter" i bältesanvändning. ' Detta stämmer med ovan gjorda

iakttagelser beträffande antal skadade och skadeföljd.
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Sid 1(4)

BILBÄLTESANVÃNDNING

Sammanfattning:

Bilbältesanvändningen i baksätet har ökat också mellan 1987 och 1988.

Det gäller i första hand barn i baksätet men också vuxna har ökat sin

användning av bilbälte i baksätet. Användningen av bilbälte i framsätet

ligger dock kvar på ennivå som etablerades redan 1985.

Sedan 1 april 1988 omfattas även barnen av lagen om obligatorisk

bilbältesanvändning i baksätet. Alltsedan mätningarna började 1983 har

bilbältesanvändningen hos barn ökat markant år från år. Mellan septem»

ber 1987 och april 1988 har ökningen varit mer än 10 procentenheter (.70-

80 %).

Vuxna i baksätet måste ha bilbälte i baksätet sedan 1 juli 1986. Ökningen

i samband med att lagen trädde i kraft'var markant, från 24 % omedelbart

före till 60 % omedelbart efter. Nu har användningen åter ökat, från

64 % september 1987 till 67 % nu i april 1988.

Om man bortser från tiden omedelbart efter 1 juli 1986 har barn alltid

haft en högre användning av bilbälten än vuxna.

Användningen av bilbälten bland förare har legat på en konstant nivå

alltsedan 1985. Lägst användning har ensamma förare, som regel är de

typiska lokal och kortpendlingsresenärerna. Deras användning av bilbälte

ligger på 88.4% vilket till och med är 1.6 % lägre än 1985. För

framsätespassagerarna fås för de olika bilbesättningarna 93-98 % använd-

ning vilket inte avviker från förarsiffrorna för motsvarande bilar. Totalt

sett har framsätespassagerarna bara 3 procentenheter högre användning

idag än vad som uppmättes när mätserien startade 1983. Kanske har

framsätet glömts bort i kampanjern-a när baksätet har stått i fokus under

en lägre tid.
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BILBÄLTESANVÄNDNING 1983-1988

Ensam förare
?assagerare fram
En passagerare bak
?Vä passagerare bak
Pre passagerare bak
tre passagerare bak

totalt

Sara passagerare fram
En passagerare bak
?vä passagerare bak
?re passagerare bak
tre passagerare bak

Totalt

(VÄSTERÅS - NORRKÖPING)

83/9

84.2%
9101%
92.6%
94.2%
94.1%
92.6%

89.1%

Mätår / mätmånad

FÖRARE

84/9

83.5%
92,2%
92.8%
94.5%
94.1%
91.4%

89.2%

85/9

90.0%(86.
91.0%(92.
93.2%(92.
94.3%(96.
96.4%(94

91.4%(91.

(86/6

.8%
95.8%(89.

9%
4%
3%
6%

89

98

7%100

0% 93

FRAMSÄTESPASSAGERARE

83/9

9003%
91.7%
94.0%
94°2%
84.6%

91.2%

VTIMEDDELANDE574

84/9

91.1%
90.6%
95.7%
94.2%
94.1%

91.8%

85/9 (86/6

91.0%(90.
93.3%(97
92.1%(93

91.7%(92

.9%

.8%
94.5%(91.
97.8%(86.

.6%

7% 92
94
93

5% 96
9%

93

86/7)

86/7) 86/9

.9%)88.5%
93.86)
94.

89.7%
3%)94.7%
.1%)97.3%

95. 9%)96.8%

86/9

.2%)92.2%

.9%)95.1%

.7%)97.5%

.2%)96.4%
95. 4%)96.7%

.3%)93.6%

87/9

88.6%(88.
94.1%(93
95.4%(96
98.4%(96
95.0%(97

.4%)90.7% 92.5%(92.

(88/4)

4%)
.8%)
.2%)
.6%)
.7%)

.0%)100.0%97;7%(97. 5%)

2%)

87/9 (88/4)

93.6%(93.
95.4%(95.
97.4%(96.
96.3%(97.
95.1%(94.

94.5%(94.

u
a
m
c
a
o
n
u

w
a
p
w
d
p
w
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Mätseriebeskrivning

 

Stora mätserien som omfattar 10 mätplatser är mätt september 1983,

1984, 1985 och 1986. Lilla mätserien, som omfattas av tre mätplatser, är

mätt 1986 före och efter det att lagen om obligatoriskt bilbälte för vuxna

i baksätet trädde i kraft i juli och dessutom i september 1987 och april

1988.

Mätningarna 1988 omfattas av just mätta lilla mätserien samt, enligt VTIs

förslag, stora mätserien i september 1988.

Lilla mätserien är en delmängd av stora mätserien. Lilla mätserien har

alltså mätts vid alla septembermätningar 1983 til 1987 och dessutom före

och efter 1 juli 1986 och i april 1988.

Lilla mätserien består av två mätplatser i Västerås och en i Norrköping.

Mätplats Västerås mäts fredag eftermiddag med övervägande pendel-

trafik. Mätplats Gideonsberg i Västerås mäts lördag förmiddag med resor

till och från centrum samt en stor andel resor till och från närbelägna

fritidshus m m samt en liten andel långresetrafik. Mätplats Norrköping

ligger på E4 och mäts söndageftermiddag. Där studeras övervägande

långfärdsbilister med mycket baksätesresenärer. Dessutom finns det en

betydande del lokala fritidsresor.

Det har varit väsentligt att kunna mäta lilla serien vid tillfällen då

baksätespassagerarna har stått i fokus som nu och före och efter 1 juli

1988. Den är dessutom förhållandevis billig och lättadministrerbar.

Däremot mäter den inte morgonpendlarna och den rena vardagstrafiken.
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BERÄKNING AV OLIKA ÄTGÄRDERS ÄRLIGA SKADEKOSTNADS-

MINSKNING '

Samhällets värdering av en genomsnittlig trafikskadad rapporterad av

polisen, har i beräkningarna satts till 750 000 kr där ej annat anges.

Hastighetsreducerande vägmiljöåtgärder i bostadsområden

Minskat antal skadade: 150.

Antal åtgärder: 3000.

25 % av årlig skadekostnadsminskning:

0.25 x 150 x 750 = 28 miljoner kr.

Dito per åtgärd: 10 000 kr.

30 kmlh

Minskat antal skadade: 100.

Antal åtgärder: 2000.

25 °/o av årlig skadekostnadsminskning:

0.25 x 100 x 1000 = 25 miljoner kr.

Dito per åtgärd: 10 000 kr.

(Den genomsnittliga skadekostnaden har här bedömts vara högre.)

Hastighetsreducerande vägmiljöåtgärder på större trafikelder i tätort

Minskat antal skadade: 800.

Antal åtgärder: 500.

25 % av årlig skadekostnadsminskning:

0.25 x 800 x 750 = 150 miljoner kr.

Dito per åtgärd: 300 000 kr.

Automatisk hastighetsövervakning

Minskat antal skadade: 375.

Antal åtgärder: 100.

25 % av årlig skadekostnadsminskning:

0.25 x 375 x 750 = 70 miljoner kr.

Dito per åtgärd: 700 000 kr:
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Förbifarter

Minskat antal skadade: 50.

Antal åtgärder: 25.

25 % av årlig skadekostnadsminskning:

0.25 x 50 x 750 = 10 miljoner kr..

Dito per åtgärd: 400 000 kr.

Planskildheter

Minskat antal skadade: 35:

Antal åtgärder: 70.

25 % av årlig skadekostnadsminskning:

0.25 x 35 x 1000 = 8.7 miljoner kr.

Dito per åtgärd: 125 000 kr.

(Den genomsnittliga skadekostnaden har här bedömts vara högre:)

Signalreglering

Minskat antal skadade: 20.

Antal åtgärder: 75.

25 % av årlig skadekostnadsminskning:

0.25 x 20 x 750 = 3.7 miljoner kr.

Dito per åtgärd: 50 000 kr.

Vinterväghållning

Minskat antal skadade: 4000 (från sjukhusstatistik).

Antal invånare: 8 miljoner.

25 % av årlig skadekostnadsminskning:

0.25 x 4000 X 250 = 250 miljoner kr.

Dito per invånare: 30 kr.

(Annan genomsnittlig skadekostnad eftersom skadestatistiken härrör :från

sjukvården.)
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Cykelhjälm

Minskat antal skadade: 2000.

Antal invånare: 8 miljoner..

25 % av årlig skadekostnadsminskning:

0.25 x 2000 x 250 : 125 miljoner kr.,

Dito per invånare: 15 kr.

(Annan genomsnittlig skadekostnad eftersom skadestatistiken härrör från

sjukvården.)

Reflexer

Minskat antal skadade: 200.,

Antal invånare: 8 miljoner.,

25 % av årlig skadekostnadsminskning:

0.25 x 200 x 1000 = 50 miljoner kr.

Dito per invånare: 6 kr.

Halverad motorcykelåkning

Minskat antal skadade: 775.

Halva antalet av dem som avstår från mc-åkning: 50 000.

25 % av årlig skadekostnadsminskning:

0.25 x 775 x 940 : 182 miljoner kr,

Dito per person som avstår: 3500 kr.

Bilbälte för barn

Minskat antal skadade: 40.

Antal barn under 15 år som i april 1988 ej använder bälte: 300 000.

25 % av årlig skadekostnadsminskning:

0.25 x 40 x 750 = 7.5 miljoner kr.

Dito per obältat barn : 25 kr.
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