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SAMMANFATTNING

På uppdrag av Arméns motorskola har VTI utfört en förberedande

undersökning av möjligheterna att skapa ett statistik- eller

informationssystem som skall tjäna som underlag vid beskrivning

och analys av trafiksäkerhetssituationen inom armén.

Ett sådant system skall kunna användas för att beskriva och ana-

lysera tillståndet och förändringen i trafiksäkerhetssituationen

och också för att prognosticera utvecklingen.

I statistiksystemet ingår information om:

* fordons- och trafikolyckor och om skadade personer,
* olyckornas och skadornas konsekvenser,
* exponeringen (bakomliggande aktiviteters omfattning) och vid-
tagna åtgärder.

Till systemet knyts också statistisk metodik och rutiner för

beskrivning, analys av data och för prognosticering.

Den initiala uppgiften är att definiera och avgränsa den inform-

ation som skall ingå i statistiksystemet. Rutiner måste skapas

för att komma åt denna information, som i regel redan finns.

Sålunda finns ingående information om fordonsnyttjandet i tjänst

(antal fordon i bruk, körsträckor, körlängder) och också ingåen-

de information om skadekonsekvensen i form av reparationskost-

nader etc.

För att komma åt resandet under fritid bör resvaneundersökningar

kontinuerligt genomföras.

Den blankett som används för anmälan om personskada bör komplet-

teras med särskilda uppgifter om personskada i fordons- eller

trafikolycka. Alternativt kan en särskild blankett övervägas.

Särskilda rutiner bör skapas för att komma åt skadekonsekvensen

i form av vårdtider, frånvarodagar och i monetär kostnad.
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II

Ett datorbaserat skadedatasystem omfattande skadade i fordons-

och trafikolyckor bör skapas.

Statistik- eller informationssystemet bör utarbetas med målsätt-

ningen att omfatta samtliga försvarsgrenar.
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1 SYFTE

Denna undersökning skall ses som ett grundläggande eller första

steg i utvecklandet av ett statistiksystem och metod för besk-

rivning och analys av trafiksäkerhetssituationen inom armén.

Undersökningen koncentreras på följande punkter:

* tillgängliga datakällor och möjligheter att använda dessa,

* att exemplifiera ett tillvägagångssätt då det gäller att be-
skriva trafiksäkerhetsläget,

* att föreslå riktlinjer och arbetsinsatser för att skapa ett
framtida statistik- eller informationssystem.
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2 ALLMÄN mmm-mms man ETI' STATISTIKSYSTEM

Statistiksystemet skall kunna användas för att:

* tillståndsbeskriva och anlysera trafiksäkerhetssituationen,

* beskriva och analysera förändringar i trafiksäkerhetssitua-
tionen,

* prognosticera en framtida trafiksäkerhetsutveckling.

Detta görs i termer av olyckstal, skadetal, risktal och kan-

sekvenstal.
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3 OLYCKOR OCH SKBDADE

3.1 En kortfattad beskrivning av olycks- och skadesitua-
tionen

Årligen skadas cirka 300 personer i fordons- eller trafikolyckor

inom. armén. De senaste sex åren har i genomsnitt 6 personer per

  

 

 

 

 

Av det totala antalet skadefall inom armén utgör andelen trafik-

skadefall 20 %,

Denna andel har förhållit sig tämligen konstant per utbilningsår

genomsnitt för de sex sista utbilningsåren.

under denna period. Möjligen kan man tala om en viss ökning.
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utbildningsår förolyckats i sådana olyckor. Som framgår av

nedanstående figur är variationen i skadeutfallet stort mellan

åren.
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Figur 1. Antal skadade (inklusive dödade) inom armén i for-
dons- eller trafikolyckor utbildningsåren 79/80 tom
89/90.



Om trafikskadefallen delas upp i kategorierna "skadad i tjänst"

och skadad på fritid" erhålles följande resultat:

Antalet skadade i tjänst har ökat trendmässigt. Sålunda var

medelvärdet för utbilningsåren 78/79 och 79/80 150 skadade i

tjänst jämfört med 258 för utbildningsåren 88/89 och 89/90 dvs

en ökning med drygt 100 skadefall. I genomsnitt dödas en person

(1.3) per år i tjänst. Detta är medelvärde för samtliga utbild-

ningsår från och med 78/79 tom 89/90. Det årliga antalet dödade

har förhållit sig relativt konstant under denna period, med va-

riation mellan noll och fyra dödade.

Det årliga antalet skadade under fritid har om utbildningsåren

82/83 och 83/84 exkluderas förhållit sig konstant. Medelvärdet

för utbildningsåren 78/79 och 79/80 var 68, vilket kan jämföras

med medelvärdet 66 för utbilningsåren 88/89 och 89/90. Det gen-

omsnittliga antalet dödade under fritid är 5 per utbildningsår

(baserat på hela perioden 78/79 tom 89/90). Inte heller detta

antal dödade kan sägas ha förändrats trendmässigt.
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Figur 2. Antal skadade (inklusive dödade) inom armén i fordons

eller trafikolyckor per utbildningsår med hänsyn till
om olyckan inträffat i tjänst eller på fritid.

fritid

sker vid färd till eller från förläggningen. Resterande del in-

Två tredjedelar av trafikolyckorna som inträffar under

träffar under Övrig fritid. Fler olyckor inträffar vid färd till

förläggningen än vid färd från förläggningen. Antalet olyckor

vid färd till eller från förläggningen har minskat under åtmin-

stone de sex sista utbildningsåren. Minskningen gäller i första

hand antalet olyckor vid färd från förläggningen.
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Figgr 3. Antal personskadeolyckor med värnpliktiga inom armén
89m 8kadats i fordons- eller trafikolyckor per ut-
bildningsår Vld färd till eller från förläggningen
(skattade värden åren 84/85 och 86/87).
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Tabell 1. Antal skadade (inklusive dödade) i tjänst. Indelning
på färdsätt. Redovisning per utbildningsår.

Färd- 83/ 84/ 85/ 86/ 87/ 88/ 89/ Med.- % Skade-
sätt 84 85 86 87 88 89 90 värde följd

Pbil - 34 19 - 10 31 21 23 9,7 1,43

Mc - 50 44 - 43 45 61 49 20,6 1,01

Tolkn. - 6 36 - 44 11 32 26 10,9 1,11

Tgb - 48 57 - 47 49 72 54 23,1 1,64

Bv - 11 26 - 15 50 21 24 10,4 1,42

Cykel - 7 7 - 4 4 l 5 2,0 1,00

Lbil, - 20 44 - 23 16 24 25 10,8 1,33
Ltgb

Strids- - 15 13 - 12 12 11 13 5,3 1,27
ford

Övr. - 13 13 - 23 14 22 17 7,2 1,08

Totalt 367 204 259 240 221 232 265 236 100% 1,27

* antal skadade per olycka.

Bv = Bandvagn
Ltgb = Lastterrängbil

Tabell 2. Antal skadade (inklusive dödade) under fritid. Indel-

ning på färdsätt. Redovisning per utbildningsår och
för olika färdsätt.

83/ 84/ 85/ 86/ 87/ 88/ 89/ Med.- % Skade-*
84 85 86 87 88 89 90 värde följd

Pbil - - - - 49 31 58 46 68,7 -

Mc - - - - - 12 11 4 9 13,4 -

Buss - - - - 5 3 1 3 4,5 -

Cykel - - - - 8 7 7 7 10,9 -

Övrigt - - - - 2 0 3 3 2,5 -

Totalt 168 89 81 79 76 54 77 68 100 1,26

* antal skadade per olycka.
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Följande tabell visar sjukfrånvaron på grund av olycka. Resul-

taten avser de två mest olycksdrabbade fordonstyperna inom ar-

mén. Tabellen är tagen ur publiceringen "Statistik trafikolyckor

armén 85/86".

Tabell 3. Sjukfrånvaro på grund av skada vid färd med motor-
cykel eller terrängbil. Fördelning på antal sjukdagar
för olika utbildningsår.

Motorcykel Tbg 11-20, 903

81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 82/83 83/84 84/85 85/86

Ingen 17% 25% 19% 19% 14% 25% 36% 27% 33%

1-7 dagar 35% 29% 34% 27% 22% 42% 40% 30% 42%

> 7 dagar 48% 46% 47% 54% 64% 33% 22% 43% 25%

3.2 Rapporteringsrutiner

Då det gäller personskada gäller följande rapporteringsrutiner:

"Om en personskada som kan sammankopplas med arbetsförhållan-

dena, drabbar en arbetstagare, är arbetsgivaren enligt riksför-

säkringsverkets anvisningar skyldig att sända in en anmälan till

försäkringskassan senast inom 14 dagar. Med arbetstagare avses

anställda, värnpliktiga samt beredskapsarbetare."

Om en arbetstagare drabbas av en personskada till följd av tra-

fik med motorfordon, skall trafikskadan snarast anmälas till

fordonets försäkringsbolag. Ägs och brukas fordonet av försvaret

och är försäkrat skall anmälan göras till försvarets Civilför-

valtning (FCF) inom fyra dagar. I annat fall anmäler fordonets

förare till försäkringsbolaget."
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Myndigheten insänder anmälan om olycksfall och arbetsskada

senast inom 14 dagar:

* i original till försäkringskassan,

:I
-

kopia till Chefen för armén (Ast/träng) och Försvarets Civil-
förvaltning vid trafikolyckor och olyckor där fordon varit
inblandade (gäller samtliga myndigheter),

* k0pia till berörd programmyndighet enligt dennes bestämmande,

* specialuppgift insändes till Försvarets sjukvårdsstyrelse
(SjvS) om dödsfall.

För anställd personal används blanketten "Anmälan om arbets-

skada".

För värnpliktiga och personal under frivilligutbildning används

blanketten Anmälan om olycksfall eller annan skada".

Innehållsmässigt är dessa två blanketter nästan identiska.

Då det gäller trafikolycka med enbart egendomsskada gäller föl-

jande:

Om kollision skett mellan militärt fordon och civilt fordon

skickas skadeanmälan (blanketten "skadeanmälan-motorfordon")

till Försvarets Civilförvaltning. För olyckor med enbart mili-

tära fordon inblandade finns ingen central myndighet att rappor-

tera till. Olycksuppgifterna stannar då på förvaltningsnivå hos

den myndighet som äger fordonet.

3.3 Kommentarer

Personskada

Då det gäller trafikolycka med personskada är rapporteringsgrad-

en hög, i det närmaste 100%ig. Visst bortfall, icke rapporter-

ing, kan förekomma av fordons- eller trafikolyckor som inträffat

med vpl under dennes fritid. Dessa olyckor har resulterat i lin-

driga personskadekonsekvenser. Generellt gäller att alla olycks-

fall med vpl skall anmälas under den sk "skyddstiden" dvs från

inryckningsdag till utryckningsdag.
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Något övergripande eller centralt register för trafikskadade

finns för närvarande inte inom armén. Lokala register kan finnas

på förbanden. Det man är hänvisad till och som.man också brukar

är arbetarskyddsstyrelsens register över samtliga landets ar-

betsskadefall (ISA).

Blanketterna "ANMÄLAN om olycksfall eller annan skada" samt "AN-

MÄLAN om arbetsskada" ger allmän information om olycksfallet/-

skadan, och är sålunda inte särskilt anpassade för personskada

vid fordons- eller trafikolycka. Detta är självklart en brist

och begränsande faktor då det gäller att komma åt behövlig tra-

fiksäkerhetsinformation.

I blanketterna efterfrågas, utöver de vanliga personuppgifterna,

bla uppgift om:

* militär befattning, civil befattning samt för vpl: utbildnings-
kategori,

* myndighet (eller motsvarande arbetsställe),

* arbetssituationen (utbilning för och vana vid den verksamhet
vid vilken skadan uppstod, övningstid),

* skadans omfattning (preliminära uppgifter om skadade kropps-
delar, personskadans art och beskaffenhet och skadans följd),

* skadeförloppet (typ av plats där skadan inträffade, den skada-
des sysselsättning vid skadetillfället, faktorer som inverkat
på händelseförloppet, beskrivning av händelseförloppet etc),

* åtgärder för att förhindra att skadan upprepas.

Det bör också sägas att händelseförloppet beskrivs fritt vilket

kan göra det svårt att använda vid ett klassificeringsförfaran-

de.

Från de nämnda personskadeblanketterna erhålls endast begränsad

och preliminär information om skadans konsekvens. Det är ange-

läget att belysa trafiksäkerhetssituationen med sådan informa-

tion i form av vårdtider, sjukskrivningstider och att ytterst

kunna uttrycka skadekonsekvensen i kostnader som drabbar armén.
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Om.man med utgångspunkt från tabellen ovan som beskrev sjukfrån-

varon antar att den genomsnittliga sjukfrånvaron för skadade

motorcyklister är 9 dagar innebär detta att den totala sjukfrån-

varon för motorcyklister inom armén är 500 dagar per utbildnings-

år. Med antagandet att den genomsnittliga sjukfrånvaron för per-

soner som skadats i olycka med terrängbil är 6 dagar innebär

detta 300 sjukfrånvarodagar per år utbildningsår. Det totala

antalet sjukfrånvarodagar inom armén på grund av fordons- eller

trafikolycka kan på samma grund skattas till 2000-2500 dagar per

utbildningsår. I den siffra ingår inte extremt långa sjukfrån-

varotider. Den totala sjukfrånvaron i dagar orsakad av fordons-

eller trafikskada svarar då mot 0,25 promille av det totala an-

talet grundutbildnings eller reptitionsutbildningsdagar per ut-

bildningsår.

Man kan sammanfattningsvis konstatera att det är befogat:

* att komplettera nuvarande blankett med specifik information om
fordons- eller trafikolyckor eller att utveckla en särskild
blankett,

* att skapa rutiner för att komma åt den information som finns
om personskadans konsekvens,

* att skapa ett datorbaserat datasystem omfattande personer som
skadats i fordons- och trafikolyckor.

Egendomsskada

Ej heller då det gäller egendomsskador inom armén, orsakade av

fordons eller trafikolyckor, finns något centralt datorbaserat

skadedatasystem. Respektive myndighet lagrar sina uppgifter.

Blanketten "Skadeanmälan-motorfordon" är till sitt innehåll ut-

formad för motorfordonsskador som inträffat i "vanlig" trafik-

miljö och är således inte särskilt anpassad till militära för-

hållanden. Detta begränsar denna blanketts användbarhet som un-

derlag då det gäller egendomsskadesituationen.

I de fall blanketten fungerar får man en god beskrivning av

olyckan (såväl formellt som informellt). Man får information om

var olyckan skedde, inblandade parter och om förhållanden som
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gäller på olycksplatsen. I kombination med "arbetsskadeblanket-

ten" kan man således få en relativt fyllig beskrivning av

olyckan.

Vilka möjligheter finns att komma åt konsekvensen av egendoms-

skada på fordon och på föremål orsakat av fordon?

Enligt FUKA var den årliga underhålls- och reparationskostnaden

för fordonsparken inom armén 425 miljoner kronor utbildningsåret

85/86. En stor del av denna kostnad torde kunna hänföras till

reparation av fordon som varit inblandade i vad man kan kalla

olycka, i samband med backning eller genom avkörning etc.

Generellt gäller att alla kostnader för underhåll, slitage och

reparation av materiel bokförs. Alla uppgifter om kostnader för

egendomsskada vid fordons-, trafikolycka finns med andra ord.

Problemet är att komma åt informationen och kunna särskilja den-

na "olyckskostnad" från annan övrig kostnad. Exempelvis finns

som ett underkonto till "34-konot" ett konto för onormala

skador, i vilket dels kostnader för olycksskador på fordon ingår

dels kostnader som uppkommit vid onormalt bruk av fordon. Till

detta finns också möjligheten att spåra varje enskilt fordon sam

man vet varit med om fordons- eller trafikolycka och därigenom

komma åt skadekostnaden. Detta är dock ett resurskrävande till-

vägagångssätt.
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4. EXPONERING OCH RISKER

Iden med att knyta olyckor/skadade till exponeringen (aktivi-

tetens omfattning) är:

* att kunna bedömma risken för olycka eller skada,

* att kunna göra jämförelser med andra aktiviteters risker,

* att konstanthålla aktivitetsmängdens inverkan på olycks-/ska-
deutfallet och genom detta "frilägga" effekten av åtgärder och
andra faktorer som påverkar olycks-/skadeutfallet.

Det finns självfallet olika exponeringsmått som kan vara använd-

bara. Ett grundläggande krav är att exponeringsmåttet är relate-

rat till olycks-/skadeutfallet och att det är praktiskt lätt att

komma åt.

I civila sammanhang används ofta tillryggalagd sträcka". Fordon

inblandade i olyckor relateras till fordonskilometer och skadade

personer relateras till personkilometer. Dessa mått fungerar bra

då det gäller "sträckolyckor", men är mindre användbart och tom

felaktigt att använda då det gäller punktspecifika olycksutfall

och som egentligen inte har med resans längd att göra.

Antal fordon, antal resor samt tid i trafik är andra exponer-

ingsmått som används liksom antal personer och antal körkorts-

innehavare.

4.1 Exempel på exponeringsinformation och riskberäkningar

I den underhållsstatistik som redovisas för materiel inom armén

(se exempelvis Underhållsstatistik 86/87 Materielunderhåll armén

hpg 1) redovisas statistik om fordonsnyttjande i tjänst, som kan

användas som exponeringsmått.

All redovisning görs påbudgetårsbasis. En mycket ingående in-

delning görs på fordonsslag och också på myndighet:

VTI NOTAT T 99



14

För samtliga fordonsslag redovisas antal nyttjade fordon (antal

fordon som redovisat några driftvärden under budgetåret).

För samtliga fordonsslag exklusive hjultraktor, hjullastare samt

cykel redovisas total körsträcka. Sådan information finns för

"standardfordon" (pbil, lbil, buss), "terrängfordon", "tunga

stridsfordon", lätta stridsfordon" samt också för snöskoter och

Mc.

För hjultraktor och hjullastare redovisas nyttjad tid (uttryckt

i antal timmar). Körsträcka redovisas inte men denna uppgift

finns.

Då det gäller cykel (och också moped) redovisas enbart antal i

bruk".

I följande tabell ges exempel på olycksrisker för olika fordons-

typer inom armén baserat på exponeringsmåtten "fordonskilometer"

och "antal fordon". Exponeringsdata är med något undantag häm-

tade ur "Underhållsstatistik 86/87".
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Tabell 4. Olyckor med personskada, fordonsexponering samt
olycksrisker (i tjänst) inom armén. Indelning på for-
donskategori.

Olyckor Antal Fordons- Mil per Risk, Risk,
utbår fordon km per år fordon olyckor olyckor
84/85 och är per 1000 per miljon

ford 0 år fordkm

PBIL 22 1478 23975190 1622 17,59 1,08

LBIL 18 4575 21326720 466 3,93 0,84
TGB

30/40

TGB 26 5018 16703400 333 5,18 1,56
11-20
903

BUSS 1 265 4222730 1593 3,77 0,24

MC 50 1246 2011920 196 40,13 19,88

BV 6 1027 1665920 162 5,84 3,60

TRAKTOR 10 1966 3800000 193 5,09 2,63
MO-REDSK

STR-FORD 9 484 416540 86 18,60 21,61

CYKEL 13* 15240 0,85

*inkl. tolkningsolyckor

BV

TGB

Bandvagn
Terrängbil

Jämförelse med den civila sidan

Följande tabell visar hur många män per tusen av befolkningen

som årligen skadas i polisrapporterade trafikolyckor i Sverige.

Detta kan jämföras med situationen inom armén. Ett sätt är då

att beräkna antalet individer under "årstjänstgöring", vilket är

lika med antalet utbilningsdagar under ett utbildningsår divide-

rat med 365. Detta något grova mått blirca 25000 och antalet

skadade inom armén således 13 per 1000 personer (under års-

tjänstgöring). Detta resultat är något högre än vad som gäller

för motsvarande åldersgrupper på den civila sidan. Man skall då

också beakta att det bland de polisrapporterade olyckorna, på
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den civila sidan, finns ett bortfall som i detta sammanhang kan

vara av storleken 30-50%. Med hänsyn till detta kan man säga att

skadenivån är densamma på den "civila sidan" som i "armén".

Tabell 5. Antal män skadade i polisrapporterade trafikolyckor i
Sverige per tusen män av befolkningen.

18-19 år 20-24 år 18-24 år Alla åldrar

13 9 10 3,5

På den civila sidan gäller följande antal olyckor med person-

skada (som drabbat det egna fordonets förare eller passagerare -

ungefär jämförbart med data i tabell 4).

Resultatet pekar på betydligt högre olycksrisk för personbilar

och motorcyklar i bruk inomarmén jämfört med på den civila

sidan.

Tabell 6. Antal polisrapporterade olyckor med personskada per
år i Sverige uppdelat på trafikantkategori och rela-
terat till antal fordon och fordonskilometer.

Olyckor per tusen fordon och år:

Personbil 4,0

Lb och buss 3,7

Mc 19,0

Olyckor per miljon fordonskilometer:

PerSonbil 0,2
Mc 4,0

4.2 Förändring i exponeringen

Tabell 7 visar hur antalet tjänstgöringsdagar för värnpliktiga

förändrats under 80-talet. Grovt kan detta ses som ett exponeri-

ngsmått. Grovt kan man också säga att förändringen i antalet

olyckor per utbildningsår, under perioden 81/82 till 88/89, föl-

jer förändringen i antalet tjänstgöringsdagar.
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Totalt har antalet utbildningsdagar minskat med 16% mellan max-

året 83/84 och året 88/89. Antalet grundutbildningsdagar har

under samma period minskat med drygt 10 % och antalet repeti-

tionsutbildningsdagar med 60%.

Tabell 7. Tjänstgöringsdagar (1000-tal) för värnpliktiga per
budgetår under 80-talet.

Grund- Repetitions- Summa
utbildning utbildning

81/82 9 548 1 163 10 711
82/83 10 010 1 168 11 178
83/84 10 115 1 150 11 265
84/85 9 750 1 135 10 885
85/86 10 075 1 040 11 115
86/87 10 049 655 10 704
87/88 9 299 550 9 849
88/89 9 017 450 9 467
89/90 - - -

Tabell 8 visar hur den totala körsträckan under tjänst föränd-

rats för olika fordonskategorier tillhörande armén. Förändringen

avser budgetåret 83/84 och framåt. Personbilarnas sammanlagda

körsträcka har under dennatid ökat markant. För övriga fordons-

kategorier i tabellen gäller minskad sammanlagd körsträcka (mc

och tgb yngre) eller oförändrad sådan.

Förändringen i körsträckan kan dock inte direkt spåras i olycks-

eller skadeutfallet bla beroende av små skadetal och liten

tidsperiod.

Tabell 8. Körmil (1000-tal) per budgetår för olika fordonskate-
gorier i armén. För kategorin "Hjultraktor, hlast"
gäller körtimmar (lOOO-tal).

Stand.- Mc Tgb Tgb Bv202 Str-f Str-f Hjul-
bilar snösk. äldre yngre 206 tyngre lätta. last

83/84 4300 310 703 1425 150 - - 320
84/85 4400 270 731 1471 211 21 23 304
85/86 - - - - - - - -
86/87 4336 215 652 1433 167 10 21 271
87/88 4759 215 601 1365 162 11 23 247
88/89 5529 216 716 1360 186 10 17 176
89/90 - - - - - - - -

Bv = bandvagn, Tgb= Terrängbil
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4.3 Kommentarer

Då det gäller exponeringssituationen i tjänst" borde goda möj-

ligheter finnas att ta fram tillförlitliga och detaljerade expo-

neringsdata, betydligt bättre än vad som är fallet på den civila

sidan där man är hänvisad till skattningar av exponeringen. Inom

armén har man tex fullständig täckning av fordonens körsträcka

och körtid i tjänst samt antalet nyttjade fordon. Uppgifter om

körsträcka kan exempelvis erhållas för olika tidpunkter eller

tidsperioder under utbildningsåret. Det vore dessutom önskvärt

och säkert möjligt att kunna koppla förarkategori och upp-

drag/arbetssituation till fordonskategori och exponering.

För att kunna använda nödvändiga exponeringsdata fordras att

dessa är lätt åtkomliga. Detta är inte fallet i dagsläget. Det

vore därför befogat att för varje utbildningsår framgent rutin-

mässigt ta fram behövlig exponeringsinformation.

Då det gäller exponeringssituationen under fritid" är informa-

tionen betydligt mer bristfällig. Det vore önskvärt att kart-

lägga detta resande i första hand då det gäller de värnpliktigas

resande till och från förläggningen. Hur många vpl tar sig till

och från sitt förband med personbil, med mc etc. Hur många for-

donskilometer eller personkilometer svarar dettamot per år?

Försvarsstaben genomförde nyligen en mindre undersökning av de

värnpliktigas resande bla i syfte att komma åt färdmedelsanvänd-

ningen vid färd till och från förläggningen. Tidigare har SCB i

sin riksomfattande resvaneundersökning (RVU 84/85) gjort en viss

kartläggning av de värnpliktigas resande. Detta material är dock

litet.

En kontinuerlig uppföljning och kartläggning av de värnpliktigas

resande torde vara admininstrativt enkelt och inte heller sär-

skilt kostsamt att genomföra. Denna information är av vikt inte

enbart för armén eller för Försvaret utan är också sett ur ett
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allmänt perspektiv eftersom denna grupp trafikanter är en i

många avseenden problematisk grupp då det gäller trafiksäker-

heten.

Sammanfattningsvis kan följande sägas om behovet av att komma åt

exponeringsdata:

* rutiner bör skapas som gör det lätt att komma åt den informa-
tion om "exponeringen i tjänst", som krävs för kunna beskriva
och analysera trafiksäkerhetssituationen,

* de värnpliktigas resvanor på fritiden bör regelbundet kartläg-
gas.
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5 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA STATISTIKSYSTEM OCH FORTSATT

ARBETE

Hittills har diskussionen kring ett informations- eller statis-

tiksystem begränsats till armén. Det bedöms önskvärt att detta

system utvidgas till att omfatta alla försvarsgrenar.

Som nämndes inledningsvis är det allmänna måletmed informations-

eller statistiksystemet att kunna använda detta för att:

* beskriva och analysera trafiksäkerhetstillståndet och söka
orsaker och samband,

* beskriva och analysera förändringen i trafiksäkerhetstill-
ståndet ochockså här söka orsaker och samband,

* prognosticera och förutsäga framtida trafiksäkerhetsutveck-
ling.

Statistiksystemet innehåller information om:

* olyckor och skadade,

* exponeringen (den bakomliggande aktivitetens omfattning),

* olyckornas och skadornas konsekvens.

Med den information man har i statistiksystemet skall man så-

ledes förutom antalet olyckor eller skadade kunna ange risk och

konsekvens för olika persongrupper, fordonskategorier och ak-

tiviteter under olika omständigheter. Denna information används

exempelvis för att göra jämförelser och för att peka ut områden

där åtgärder är befogade.

Då det gäller det fortsatta arbetet föreslås följande:

* Nuvarande personskadeblankett kompletteras med särskilda
uppgifter om fordons- eller trafikolycka eller att en ny
blankett för personskada vid fordons- eller trafikolycka tas
fram.

VTI NOTAT T 99



21

I det fortsatta arbetet är det angeläget att grundligt tänka

igenom vilken indelningsgrund som är meningsfull att göra av

olycks- och skadematerialet och vilka uppgifter som skall efter-

frågas på blanketten.

Exempel på indelningsgrund för olyckor/skadade

Personuppgift
Tidpunkt
Fordonstyp
Antal skadade
Personalkategori (anställd, vpl under grundutb, vpl under repe-
titionsutbildningen, vpl under annantyp av utb...)
Tjänst/fritid
Trafikmiljö/olydksplats
Typ av aktivitet (resa hem, övning.....)
Händelseförlopp/olyckstyp
Omständigheter då det gäller miljön (halka . . . . ..)
Omständigheter då det gäller fordonet (defekt....)
Omständigheter då det gäller trafikanten (alkohol, sömn....)

Här krävs att man tänker igenom vilka kategorier som är rele-

vanta dels som enskilda kategorier dels i kombination med andra

kategorier. Risken är att kategorierna och kombinationerna dem

emellan blir alltför många i förhållande till materialets stor-

lek och att en mängd kombinationer blir mindre intressanta. Det

är också angeläget att de efterfrågade uppgifterna görs entydigt

tolkningsbara och därigenom möjliga att kvantifiera. Detta gäl-

ler särskilt beskrivningen av händelseförloppet.

* Rutiner utarbetas för att komma åt personskadans konsekvens.

Ett mål för det framtida arbetet är att utreda vilken informa-

tion som är rimlig att komma åt och att skapa praktiska rutiner

för detta.

* Ett fristående datorbaserat trafikolycksdatasystem skapas.
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I första hand bör ett trafikolycksdatasystem omfatta olyckor med

personskada. Till detta system bör också fogas informationen om

personskadans konsekvens.

Självfallet är information om egendomsskadeolyckorna och deras

konsekvens också av intresse. Data om konsekvensen finns re-

gistrerad "på konto". Det framtida arbetet bör koncentreras på

att komma åt denna information och på att skapa rutiner för

detta. Bland annat bör man kunna komma åt fordons- och förarka-

tegori. Ett praktiskt problem är att dra gränsen för vad som bör

hänföras till fordons- eller trafikolycka.

* Rutiner skapas för att komma åt exponeringsinformationen.

För fordon som nyttas i tjänst finns fullständig information om

antalet nyttjade fordon, körlängder och körtider. Det gäller att

komma åt denna information och skapa rutiner för detta. Så långt

det är möjligt och meningsfullt skall exponeringsdata ha samma

indelningsgrund som olycks- skadedata. Detta ger möjligheter att

beräkna risken detaljerat och också att använda exponeringen

bättre i prognosticerande syfte. Man bör i det fortsatta arbetet

även tänka igenom om det finns andra mer lämpade exponeringsmått

än de nämnda, vilka ju inte är särskilt anpassade till militära

förhållanden.

Då det gäller exponeringenunder fritid" bör denna kontinuer-

ligt följas upp via resvaneundersökning och det fortsatta ar-

betet ägnas åt att skapa rutiner för detta.

* Statistisk metodik utvecklas som gör det möjligt att bedöma
och prognosticera trafiksäkerhetssituationen.

Det framtida arbetet bör ägnas åt att utveckla statistisk meto-

dik och rutin för beskrivning och analys av olycks-, skade- och

risksituationen. Det gäller exempelvis att statistiskt kunna

påvisa reella förändringar att kunna påvisa effekter av åtgärder

och inte minst att via statistisk metodik och modell kunna för-

utsäga olycks-, skade- och kostnadsuvecklingen.
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