
ISSN 0347-6049

V//meddelande

  

48 s 2Wlan.-CER550mu kar 212 m 2 ; +FöR. f öknens - ämm... .cgmgl Se% * stor sger 

   & de

no: Göran Ekström/TIOFOTO

stt

FoU-samarbete NTF/VTI

- Problemanalys och förslag till FoU-aktiviteter

Redaktörer:

Roger Johansson och Magnus Björnback

  

Väg'och Trafik- Statens väg- och trafikinstitut (VT!) * 581 01 Linköping
[ St]t"tat Swedish Road and Traffic Research Institute * S-581 01 Linköping Sweden



ISSN 0347-6049

Vnmeddelande  

  

568 ' 1992

FoU-samarbete NTF/VTl
- Problemanalys och förslag till FoU-aktiviteter

Redaktörer:

Roger Johansson och Magnus Björnback

  

T' Väg-00h 7'rafik- Statens väg- och trafikinstitut (VT/l - 587 01 Linköping

Swedish Roadand Traffic Research Institute - 8-581 07 Linköping Sweden





      

Utgivare: Publikation: VTI MEDDELANDE 668

Utgivningsår: Projektnummer:

1992 69013-1. 77014-9
Tmm Projektnamn: .

'Institutet Långsiktig NTF-planenng
Statens väg- och trañkinstitut (VTI) 0 581 01 Linköping '

Uppdragsgivare:

Redigerat av Statens väg- och trañkinstitutwTI)
Roger Johansson, VTI Nationalföreningen för trañksäkerhetens
Magnus Björnback, NTF främjande (NTF)

 

Titel:

FoU-samarbete NTF/VTI- Problemanalys och förslag till FoU-aktiviteter

 

Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max 200 ord:

Syftet med föreliggande meddelande har varit att bygga upp en gemensam plattform mellan VTIs

forskare och NTFs handläggare inför det framtida FoU-samarbetet. Denna plattform består i en

analys av NTFs verksamhetsområde, som traditionellt bestått av trañkantutbildning och
trañksäkerhetsinfonnation. Analysen har, framför allt, inriktats på att beskriva de FoU-problem som
ansetts vara nödvändiga att behandla för att NTFs trañksäkerhetarbete ska kunna effektiviseras.

Analysen har genomförts dels utifrån trañkantkategorier, t ex, olika åldersgrupper, olika
förarkategorier, tex, bi1-, MC-, yrkesförare m m, dels utifrån speciella problem- eller
åtgärdsgrupperingar, tex, hastigheter, reflexer, cykelhjälmar, alkohol rn m. För varje rubrik görs

först en genomgång av NTFs planerade åtgärder eller aktiviteter, därefter följer avsnitt om

trañksäkerhetsläge/effekt, kunskapläget kring aktuella åtgärder samt förslag till FoU-aktiviteter.

Vidare finns separata avsnitt som behandlar utvärderingar och uppföljningar, kartläggningar samt

utbildning av personal inom NTFs organisation och utveckling av NTFs arbetsformer.

 

Nyckelord:

  

ISSN: 0347_6049 Språk: Svenska Anta/sidor: 71

    





      

Publisher: Publication:
VTI MEDDELANDE 668

Published' Project code:
1992 690134. 77014-9

and _ Project:

Swedish Road and Trafñc Research Institute 0 8-581 01 Linköping Sweden

Sponsor:

Editor Swedish Road and Traffic Research
Roger Johansson, VTI Institute (VTI)
Magnus Bjömback, NTF National Society for Road Safety (NTF)

 

Title:

R& D cooperation NTF/VTI - Problem analys and suggestions for R & D activities

 

Abstract (background,aims, methods, results)max 200 words:

The purpose of this document is primarily to present a common problem description that can

constitute a basis for R&D cooperationbetween VTI and NTF. Theproblem description is basically
directed towards educational and informational traffic safety measures, which are N'I'F's traditional

areas of interest. The overall aim ofthe cooperation is to try to make NTF's traffic safety activities

more effective.

The analysis is presented both from the perspective ofdifferent road user groups; e.g. different age

groups, different driver categories such as car, motorcycle, professional drivers etc, and also in

regard to particularproblems or safety measures, e.g. speed, bicycle helrnets, alcohol etc. For each
heading, there is ñrst a presentation of N'I'F's planned activities; a description of the traffic safety
situation oreffect; presentknowledge about relevant traffic safety measures, and finally, suggestions
for R&D activities.

There are, furthermore, separate sections dealing with evaluations; routine measurements; personnel

developments within the NTF organization and development of working methods.

 

'Keywords'

 

ISSN:

 

Language: No. ofpages:

0347-6049 Swedish 71

    





FoU-samarbete NTF/VTI

- Problemanalys och förslag till FoU-aktiviteter

av Roger Johansson, VTI

Magnus Björnback, NTF

VTI MEDDELANDE 668





FÖRORD
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FoU-samarbete NTF/VTI - Problemanalys och förslag till FoU-aktiviteter

av Roger Johansson, VTI

Magnus Björnback, NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande)

SAMMANFATTNING

Syftet med föreliggande meddelande har varit att bygga upp en gemensam

plattform mellan VTls forskare och NTFs handläggare inför det framtida FoU-

samarbetet. Denna plattform består i en analys av NTFs verksamhetsområde,

som traditionellt bestått av trafikantutbildning och trafiksäkerhetsinformation.

Analysen har, framför allt, inriktats på att beskriva de FoU-problem som an-

setts vara nödvändiga att behandla för att NTFs trafiksäkerhetarbete ska

kunna effektiviseras. Analysen har genomförts dels utifrån trafikantkatego-

rier, t ex, olika åldersgrupper, olika förarkategorier, tex, bil-, MC-, yrkes-

förare m m, dels utifrån speciella problem- eller åtgärdsgrupperingar, t ex,

hastigheter, reflexer, cykelhjälmar, alkohol m m. För varje rubrik görs först en

genomgång av NTFs planerade åtgärder eller aktiviteter, därefter följer av-

snitt om trafiksäkerhetsläge/effekt, kunskapläget kring aktuella åtgärder samt

förslag till FoU-aktiviteter. Vidare finns separata avsnitt som behandlar utvär-

deringar och uppföljningar, kartläggningar samt utbildning av personal inom

NTFs organisation och utveckling av NTFs arbetsformer.
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R&D cooperation NTF/VTI - Problem analysis and suggestions for R&D

activities

by Roger Johansson, VTI

Magnus Björnback, NTF (National Society for Road Safety)

SUMMARY

The purpose of this document is primarily to present a common problem

description that can constitute a basis for R&D cooperation between VTl and

NTF. The problem description is basically directed towards educational and

informational traffic safety measures, which are NTF's traditional areas of

interest. The overall aim of the cooperation is to try to make NTF's traffic

safety activities more effective.

The analysis is presented both from the perspective of different road user

groups; e.g. different age groups, different driver categories such as car,

motorcycle, professional drivers etc, and also in regard to particular problems

or safety measures, e.g. speed, bicycle helmets, alcohol etc. For each

heading, there is first a presentation of NTF's planned activities; a

description of the traffic safety situation or effect; present knowledge about

relevant traffic safety measures, and finally, suggestions for R&D activities.

There are, furthermore, separate sections dealing with evaluations; routine

measurements; personnel developments within the NTF organization and

development of working methods.
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1 BAKGRUND

I början av 1990 tecknade NTF och VTI ett avtal vars syfte var att sätta upp

ramarna för ett långsiktigt forskningssamarbete mellan organisationerna. l

avtalet sägs bl a .."Samarbetet skall syfta till att ge NTF ett förbättrat kun-

skapsunderlag för valet av olika trafiksäkerhetsinsatser, så att NTF på ett

effektivt sätt kan verka för att landets allmänna och NTFs specifika trafik-

säkerhetsmål näs till så låga kostnader som möjligt." Avtalet omfattar fyra

delar:

- långsiktig, kunskapsuppbyggande forskning,

- utvärderingar av NTFs trafiksäkerhetsåtgärder,

- rutinmässiga kartläggningar samt

- konsultationer

l avtalet konstateras att en långtidsplan skall upprättas för det gemensamma

arbetet. Föreliggande dokument utgör en skiss till denna långtidsplan. Planen

följer i sina huvuddrag avtalets uppläggning. Tyngdpunkten i planen finns i

kapitel 2 "Långsiktig kunskapsuppbyggande forskning" som tar fasta på det

utvecklingsbehov som finns kring NTFs nuvarande och framtida åtgärder. I

kapitel 3 "Utvärderingar och uppföljningar" beskrivs framför allt det FoU-be-

hov som finns kring NTFs pågående aktiviteter. Kapitel 4 "Kartläggningar"

beskriver pågående och framtida datainsamlingar samt vissa litteraturgenom-

gångar som VTl gör/ska göra på NTFs uppdrag. Slutligen, kapitel 5 "Intern

utbildning och utveckling" beskriver former för konsultationer, seminarier,

fortbildning samt utveckling av arbetsformer.
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2 LÄNGSIKTIG, KUNSKAPSUPPBYGGANDE FORSKNING

Svenskt trafiksäkerhetsarbete har varit mycket framgångsrikt och NTF har

haft en viktig del i detta arbete. Man kan som exempel ta arbetet med att få

bilförare och passagerare att använda säkerhetsbälten, där en samverkan

mellan opinionsbildning, kampanjinsatser och lagstiftning fått upp använd-

ningen till en av världens högsta nivåer. Bilbälten är också en god demon-

stration på ett dilemma inom trafiksäkerhetsarbetet som NTF - såväl som alla

aktörer inom området - besväras av, nämligen, när man väl lärt sig att

genomföra en viss åtgärd är det dags att gå vidare till nästa. Detta skulle inte

vara något problem om det fanns en uppsjö av goda och enkla åtgärder att

vidta. Men det mesta tyder på att de enklaste och mest självklara åtgärderna

redan genomförts och det blir allt svårare att finna enkla och effektiva åtgär-

der. Det är framför allt detta som motiverar en satsning på långsiktig, kun-

skapsuppbyggande forskning inom NTFs verksamhetsområde. Det finns ett

gap mellan å ena sidan de trafiksäkerhetspolitiska målen med en reduktion av

antalet skadade och dödade med ca 25% fram till år 2000, och å andra

sidan de åtgärder som för närvarande finns tillgängliga.

Det är i detta perspektiv Iångtidsplanen ska ses - ett utvecklingsperspektiv.

Den är framför allt inriktad på att utveckla och dokumentera effekterna av

nya åtgärder. Vissa av dessa bygger självfallet på tidigare NTF-åtgärder,

medan andra mer kan ses som genuint nya.

2.1 Målgrupper och trafiksäkerhetsproblem

Trafiksäkerhetsarbetet måste baseras på en aktuell bild av vilka grupper och

trafikantslag som har de största trafiksäkerhetsproblemen. Om denna sta-

tistik inte är aktuell riskerar man dels att inrikta sig på grupper vars trafik-

säkerhetsproblem mer eller mindre redan är lösta, och dels att missa grupper

med stora trafiksäkerhets-problem.

Enligt den officiella trafikolycksstatistiken, som baseras på polisrapporterade

olyckor, skadades år 1989 24435 personer i trafiken och dödades 904.

l tabell 1-2 redovisas den officiella statistikens antal skadade och antal

dödade per trafikantgrupp. l tabell 3 redovisas måttet "hälsoförlusten". Detta
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mått anger antalet dödsekvivalenter. Med ett kostnadsbaserat viktsystem

"omräknas" antal lindrigt skadade och antal svårt skadade till "dödsfall" eller

dödsekvivalenter. l måttet hälsoförluster inkluderas också det faktiska antalet

dödade (dödade ges vikten 1, svårt skadade vikten 0.167 och lindrigt ska-

dade vikten 0.004). Eftersom skadekonsekvensen är allvarligare för äldre än

för yngre trafikanter kommer detta till uttryck i en större hälsoförlust.

      

Tabell1 Årligt antal skadade (inkl dödade) i polisrapporterade trafik-

olyckor med uppdelning på åldersgrupp och färdsätt (mv för

åren 1986-88)

Ãlders- Bil- Bilpassa- Motor- Moped Cykel Gående Totalt

grupp förare gerare cykel

0-14 7 734 28 78 473 319 1649

15-19 1207 1172 565 456 367 195 4020

20-24 1982 933 478 15 239 173 3837

25-39 2798 986 288 34 493 257 5064

40-59 2475 863 72 60 534 318 4349

60- 1322 817 8 85 490 652 3394

Totalt 9984 5607 1 442 727 2604 1 926 22454

Tabell 2 Årligt antal dödade i polisrapporterade trafikolyckor med upp-

delning på åldersgrupp och färdsätt (mv för åren 1986-88)

Ãlders- Bil- Bilpassa- Motor- Moped Cykel Gående Totalt
grupp förare gerare cykel

0-14 - 14 1 2 10 14 43

15-19 31 29 21 9 3 8 103

20-24 56 26 23 - 1 9 116

25-39 96 24 14 1 6 12 153

40-59 79 26 2 2 12 20 141

60- 85 44 - 12 38 80 259

Totalt 347 163 61 26 70 1 43 81 5
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Tabell 3 Hälsoförlust (antal dödsfallsekvivalenter) per år för olika ålders-

grupper trafikanter baserat på dödade och skadade i polisrap-

porterade trafikolyckor (mv för åren 1986-88).

Älders- Bil- Bilpassa- Motor- Moped Cykel Gående Totalt
grupp förare gerare cykel

0-14 - 40 3 8 34 36 123

15-19 83 82 58 35 21 21 303

20-24 133 69 54 1 10 18 285

25-39 200 66 32 2 26 25 354

40-59 169 63 6 4 40 38 169

60- 138 82 - 18 68 126 435

Totalt 724 404 1 53 67 1 98 265 1 824

  

I den officiella trafikolycksstatistiken redovisas i huvudsak olyckor som bilar

varit inblandade i, vilket innebär kollisionsolyckor mellan bilar inbördes och

mellan bilar och oskyddade trafikanter samt singelolyckor med bilar. Olyckor

mellan oskyddade trafikanter och singelolyckor med oskyddade trafikanter

redovisas endast i mindre utsträckning i den officiella statistiken. l tabell 4

redovisas en skattning av det totala antalet personer som årligen skadas i

trafiken. l tabell 5 redovisas en skattning av den totala årsbaserade hälsoför-

lusten för olika trafikantgrupper.

Totalt skadas årligen uppskattningsvis 85000 personer i trafiken, dvs en per

hundra av folkmängden. Detta är betydligt mer än det i den offiCiella trafik-

olycksstatisken redovisade antalet 23000 (1 per 350 av folkmängden) som

skadas eller dödas i trafiken årligen. Den totala hälsoförlusten är uppskatt-

ningsvis 3500 dödsfallsekvivalenter jämfört med 1800 baserat på den offi-

ciella statistiken.
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Tabell 4 Årligt antal trafikskadade enligt polis, sjukvård och försäkrings-

bolag, fördelat på åldersgrupp och färdsätt (uppskrivning av

resultat från en undersökning i E-Iän).

Ålders- Bil- Bilpassa- Motor- Moped Cykel Gående Totalt
grupp förare gerare cykel

0-14 - 900 - 100 9300 1900 12200

15-19 1600 2100 2100 2700 3600 2000 14100

20-39 5400 2700 2500 200 5900 5600 22300

40-59 2700 1 700 300 200 4200 6500 1 5600

60- 1500 2000 - 500 3300 13500 20800

Totalt 1 1200 9400 4900 3800 26300 29500 85000

Tabell 5 Hälsoförlust (antal dödsfallsekvivalenter) per år för olika ålders-

grupper trafikanter baserat på dödade och skadade enligt polis,

sjukvård och försäkringsbolag.

Älders- Bil- Bilpassa- Motor- Moped Cykel Gående Totalt

grupp förare gerare cykel

0-14 - 41 - 7 245 68 364

15-19 92 107 127 113 76 51 567

20-39 422 157 136 2 120 113 952

40-59 222 134 15 11 173 143 697

60- 161 137 4 22 147 491 952

Totalt 896 577 283 1 54 762 859 3531

 

Med ovanstående tabell som grund görs följande rangordning av trafiksäker-

hetsproblemet per trafikantkategori i fallande storlek:

W
P
P
N
T
*

Gående generellt

Bilförare generellt

Cyklister generellt

Bilpassagerare generellt

15-19 åringar generellt
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Med hänsyn till åldersgrupp och färdsätt gäller följande rangordning:

Äldre gående

Yngre bilförare

Motorcyklister

Barn som cyklister

Medelålders bilförare

Medelålders cyklister

Äldre bilförare

Ungdom som bilpassagerareP
H
P
P
'
P
P
P
T
*

Äldre cyklister

. Medelålders gående

. Äldre bilpassagerare

.
A
d
-
I
m

N
-
*
O
'

. Medelålders bilpassagerare

_ O
O . Mopedister

2.1.1 Målgrupper och trafiksäkerhetsproblem: Förslag till Fou-aktivite-

Lä

Mot bakgrund av ovanstående rangordning av olika trafikantgruppers och

trafikantslags trafiksäkerhetsproblem och med NTFs nuvarande verksam-

hetsplan i åtanke, föreslås att resurser avsätts för attutveckla nya åtgärder

för i huvudsak, äldre gående, yngre bilförare, motorcyklister samt barn som

cyklister.

2.2 Trafikantpåverkan. generella problem

Synen på trafikanten och trafikantens roll i trafiken förändras ständigt. Ett

vanligt synsätt i trafiksäkerhetssammanhang har varit att se trafikanten som

ett "offer" för trafiken - ett offer som ska hjälpas. Den självklara strategin för

åtgärder har då varit att på olika sätt erbjuda trafikanten denna hjälp. Men

trafikanternas reaktioner på "hjälpen" har lett till att denna syn delvis omfor-

mulerats. Trafikanterna har en i högsta grad aktiv del i hur trafiksäkerhets-

åtgärder fungerar. De utgör inga passiva mottagare av "hjälp" utan påverkar

själva aktivt utfallet. Nedan följer en beskrivning av enav de effekter detta

har på trafiksäkerhetsarbetet.
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Det finns många olika sätt att indela trafiksäkerhetsåtgärder. Syftet med den

indelning som här görs är endast att demonstrera den aktiva roll som trafi-

kanten spelar i trafiksäkerhetsarbetet. Man kan då dela in trafiksäkerhets-

åtgärderna i två huvudgrupper; den första gruppen utgörs av åtgärder som

syftar till att öka säkerheten genom att ändra på trafikanterna - deras bete-

enden, attityder eller liknande, och den andra gruppen utgörs av åtgärder

som syftar till att ändra på förutsättningarna i trafiken på ett eller annat sätt,

t ex genom förändringar i vägmiljö och fordon och som är av sådant slag att

de inte förväntas leda till att trafikanterna ändrar sitt beteende.

Till den första gruppen hör åtgärder som utbildning och information, lagstift-

ning och övervakning, vissa vägåtgärder som t ex gupp, vissa fordonsåtgär-

der som t ex hastighetsbegränsare. Till den andra gruppen av åtgärder hör

t ex många vägförbättringsåtgärder och fordons-åtgärder där grundtanken är

att förändringen i väg eller fordon inte ska leda till att trafikanten ändrar sitt

beteende utan att det "gamla" beteendet ska vara kvar men att förbättringen

i väg eller fordon ska ge en bättre förutsättning för en säker trafik. Exempel

på denna typ av åtgärd är bättre bromsar och vägegenskaper hos bilar, bre-

dare och rakare vägar m m.

De problem som är förknippade med dessa två grupper av åtgärder är helt

motsatta men beror i grunden på samma sak. Problemet med den första ty-

pen av åtgärder, dvs de som syftar till att direkt påverka trafikanternas bete-

ende, är att beteendet inte alltid påverkas på det sätt som avsetts. Dvs, ut-

bildningar, informationskampanjer, lagstiftning m m är ofta ineffektiva sätt

att ändra på trafikanternas beteenden. Problemet med den andra gruppen av

åtgärder, dvs de som är tänkta att endast ändra på förutsättningarna men

inte ändra på beteendet är att mycket ofta ändrar trafikanterna trots allt sitt

beteende, och ändringen görs på ett sätt som kompenserar för den tänkta

säkerhetsvinsten. Effekten blir i båda fallen att säkerhetsvinsten uteblir eller

åtminstone blir mindre än tänkt.

Gemensamt i båda fallen är att trafikanten kan beskrivas som "säkerhets-

konservativ" dvs agerar på ett sätt som leder till att säkerheten inte_ föränd-

ras. När man vill att trafikanten ska ändra sitt beteende så gör denne inte

detta och när man inte vill att beteendet ska förändras så inträffar ofta en

förändring. I båda fallen leder detta till att säkerhetsnivån inte förändras på
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avsett sätt. Trafikanten är inte en passiv mottagare av hjälp, han eller hon

har en aktiv del i åtgärdernas effekt.

Bakgrunden till denna säkerhetskonservatism är komplicerad och handlar i

grunden om hur trafikanten fungerar. Många tidigare modeller för trafikanter-

nas beteende har inte kunnat förklara detta fenomen. Ett synsätt som inte

klarar av att förklara fenomenet är att olyckor skulle bero på trafikantens be-

gränsade kapacitet eller begränsade förmåga. Om detta synsätt vore korrekt

skulle åtgärder som syftar till att höja trafikantens kapacitet eller sänka de

krav som trafiken ställer på trafikanten leda till större säkerhet. Detta har vis-

serligen skett i viss utsträckning men inte tillräckligt regelmässigt för att

denna modell ska kunna accepteras. Det finns alldeles för många exempel

där, framför allt försök att öka säkerheten genom att minska på trafikens

krav har misslyckats. Vidare tycks varken bättre trafikkunskaper i allmänhet

eller bättre körförmåga påverka säkerheten i någon större utsträckning.

Det som det tycks handla om är att trafikanterna styr sin säkerhet, direkt

eller indirekt, utifrån egna motiv och normer. Enligt ett sådant synsätt är det

trafikanternas uppfattning om vad som är normalt och acceptabelt som i

huvudsak bestämmer säkerheten. Om dessa uppfattningar inte ändras så

förändras inte heller säkerheten på något betydande sätt, dvs förklaringen till

trafikanternas "säkerhetskonservatism" är att de åtgärder som används inte

lyckas påverka trafikanternas uppfattning om vad som är normalt och accep-

tabelt. Konsekvensen av detta synsätt är alltså att effektiva trafiksäkerhets-

åtgärder ska inrikta sig mot att påverka trafikanternas normer och motiva-

tion.

Hur gör man då detta? Vi vet att om trafiksäkerhetsproblem beror på brister i

kunskaper eller färdigheter så vet vi hur man ska göra. Färdighetsträning och

kunskapsförmedling är åtgärder som det finns mycket kunskap kring. Men att

ändra normer och att påverka motivation är betydligt svårare och har inte

speciellt mycket med träning eller kunskapsförmedling att göra.

När förändringar av normer eller motivationen är huvudmålet krävs en helt

annan typ av åtgärd. I brist på bättre beteckning kan vi tillsvidare kalla dessa

åtgärder "fostrande" åtgärder.
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En fostrande åtgärd känns framför allt igen på att någon typ av sanktion an-

vänds. Dessutom ska målet med sanktionen vara klart uttalad. Ett exempel

på ett helt system av fostrande åtgärder är trafiklagstiftningen och den över-

vakning som finns kring denna. I detta fall utgör då lagen beteendemålet och

övervakningen utgör sanktionen. Vi vet att lagstiftning och övervakning är ett

mycket effektivt sätt att ändra på beteenden. Vi vet dessutom att våra tra-

fikbeteenden till stor del styrs av vad som brukar kallas sociala normer, dvs

vad vi tror att andra tycker om ett visst beteende. Om vi gör något som

andra inte accepterar förväntar vi oss ogillande - vi gör därför som alla andra.

Denna "kollektiva" uppfattning av "rätt och orätt" är avgörande för vårt tra-

fikbeteende. En av de största utmaningarna inför framtiden blir att försöka

finna metoder att påverka trafikanternas normer. Frågan är om vi kan lära

oss att "fostra" trafikanterna på annat sätt än genom lagstiftning och över-

vakning.

Största förutsättningen bör rimligtvis finnas när trafikanten är ett barn, efter-

som då har föräldrarna en naturlig möjlighet att ge sanktioner. Barn vill vara

sina föräldrar till lags, vilket utgör en god bas för trafikfostran. Från tonåren

och uppåt i åldrarna utgör kamrater, vänner och bekanta de viktigaste

"sanktionerna". Dvs en tonåring ändrar inte sina normer eller sitt beteende

om inte kamraterna gör det samtidigt.

Kunskaperna kring hur dessa mekanismer ska kunna utnyttjas för trafik-

Säkerhetsfrämjande åtgärder är mycket bristfälliga. Trafiksäkerhetspotentia-

len måste dock anses vara mycket stor.

2.2.1 Trafikantpåverkan. generella problem: Förslag till FoU-aktivite-

@

Det måste anses föreligga ett stort FoU-behov kring dessa mer grundläg-

gande frågor som rör trafikantpåverkan. Vår teoretiska förståelse för dessa

frågor är ännu ganska rudimentära. Även vår kunskap om hur och varför

många åtgärder fungerar som de gör kan anses som mycket begränsad.

Pga problemområdets omfattning och betydelse för det framtida trafiksäker-

hetsarbetet föreslås att ett FoU-program snarast utarbetas. I programmet bör

bl a följande aspekter belysas:
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- Vad kännetecknar en säker trafikant? Dvs vad vet vi om målet för trafi-

kantpåverkan, vad vill vi åstadkomma för förändringar hos trafikanterna?

- Hur åstadkommer vi en säker trafikant? Möjligheter och begränsningar

hos nuvarande åtgärder? Framtida åtgärder? Kan man utarbeta metoder

som på ett effektivt sätt använder sanktioner för att åstadkomma trafi-

kantfostran.

2.3 Utbildning, generella problem

Tillsammans med informationsarbete anses utbildning som en självklar och

traditionell ingrediens i trafiksäkerhetsarbetet. Ett stort problem är att vi till

stor del saknar kunskaper om hur utbildning ska utformas för att ge säkra

trafiksäkerhetseffekter. Vi vet att vissa utbildningar ger positiva trafiksäker-

hetseffekter. men vi vet också att andra ger inga, eller t o m negativa effek-

ter. Problemet är m a 0 att finna säkra sätt att skilja goda utbildningar från

dåliga, för att därigenom effektivisera utbildningarna som trafiksäkerhets-

åtgärd. Ett annat problem är att vi är dåliga på att omsätta befintlig kunskap i

den utbildning som bedrivs. Detta problem handlar främst om att finna former

för utbildningar som ger en effektiv påverkan av eleverna.

Det är således två huvudlinjer som kan anges för det fortsatta arbetet. För

det första handlar det om att lösa de kunskapsbrister vi fortfarande har om

hur man får avsedd effekt av utbildning. För det andra måste vi arbeta fram

modeller för att omsätta kunskapen i praktisk form.

För att få fram sådana modeller måste vi prova oss fram och utgå från den

kunskap vi har.

För barnen bör vi bl a prova och utvärdera modeller med trafikmiljöarbete,

förståelsebaserade pedagogiska metoder osv (se vidare avsnitt 2.3.1). För

ungdomar bör vi bl a arbeta vidare med metoder för att förändra synsättet på

bilen och bilismen (se vidare avsnitt 2.3.2 och 2.3.3).

För vuxna kan det handla om metoder för att samstämma riskbedömning och

uppfattning om egen körförmåga etc (se vidare avsnitt 2.3.3).
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Till vår hjälp att genomföra trafikantutbildning (eller -fostran) har vi föräldrar,

förskola/skola, polis, trafikskolor och frivilligorganisationer/företag. Vi måste

också kunna värdera vad som är möjligt att uppnå inom deras respektive

verksamhetsram. Stora krav ställs i dag på att förskola/skola ska ta en mer

aktiv del i detta fostransarbete, men man saknar ännu en säkerhet i hur arbe-

tet ska bedrivas, gamla modeller förkastas och nya är inte utvärderade.

Trafikskolorna har i dag en besvärlig situation, då de får ta på sig ansvaret

för fostran till att bli bra och förnuftiga bilförare, något som är helt orimligt

att uppnå på några få fullspäckade lektioner.

Samma problem har också en stor del av fortbildningsverksamheten, där man

ofta har målsättningen att uppnå bättre trafiksäkerhet genom färdighetsträ-

ning under kort tid. Detta visar sig mycket sällan ge förväntade trafiksäker-

hetsresultat.

Kort sagt så finns här många obesvarade frågor, vilket också märks när man

ser på det fältarbete som bedrivs. Många är osäkra på vad deras arbete är

värt och på hur man ska förändra. I avsnitt 2.3.1 - 2.3.6 behandlas trafikant-

utbildning ur olika perspektiv. Framför allt görs en fokusering på vilket FoU-

arbete som anses nödvändigt för att ge trafikantutbildningen en form och ett

innehåll som kan leda till goda trafiksäkerhetseffekter.

2.3.1 Barn

2.3.1 .1 NTFs planerade åtgärder/aktiviteter

Under året prioriteras följande åtgärder:

- Insatser för att Öka barns användning av cykelhjälm

- Informationskampanj för att öka barns säkerhet i bil.

Både vad avser cykelhjälm och barn i bil är barnhälsovården en viktig kanal.

- Insatser för att öka trafikundervisningen i förskolan. Under året produce-

ras en trafiksäkerhetshandbok för personal inom barnomsorgen.
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- Utvecklingsarbete och breddad försöksverksamhet rörande metodik för

trafiksäkerhetsutbildning för barn.

- Genomgripande utveckling och revidering av Barnens Trafikklubb). Denna

genomföres under 1991 och nya BTK skall fungera från den 1 januari

1992.

NTF stödjer vidare det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet för barn via vissa av

medlemsorganisationerna.

2.3.1.2 Barns (yngre än 15 år) trafiksäkerhetsproblem

Gående och cyklande barn har hög skaderisk och är som sådana också invol-

verade i många trafikolyckor. Barn är överrepresenterade i kollisionsolyckor,

mellan cykel och bil och mellan gående och bil och är också överrepresente-

rade i singelolyckor med cykel. Risken att dödas kan dock inte sägas vara

högre för barn som går och cyklar jämfört med äldre åldersgrupper.

90 % av de yngre cyklisterna (0-14 år) som skadas eller dödas i kollisions-

olycka med bil är i åldern 7-14 år, dvs skolbarn i låg- och mellanstadiet.

75 % av de barn som skadats i kollisionsolycka med cykel eller som gående

har skadats i 50-miljö, oftast i typisk tätortsmiljö.

55 % av de barn som dödats i cykel- eller gåendeolycka har förolyckats i

miljöer med hastighetsgräns 70 km/h eller högre.

Barn som cyklar råkar ofta ut för singelolyckor på grund av halka, rullgrus,

ojämnheter i vägbanan, kantstenar, föremål som fastnar i cykelhjulet, kolli-

sion med föremål etc. Många av dessa olyckor resulterar i svåra skador.

Enligt Socialstyrelsens patientstatistik utgör barn cirka hälften av det antal

cyklister som skadats så svårt i singelolyckor att behandling krävts inom den

slutna sjukvården.

Man kan uppskattningsvis säga att 4000-5000 barn (0-14 år) årligen skadas

i singelolyckor med cykel. Cirka tusen av dessa skadas så svårt att behand-

ling krävs inom slutenvården.
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Bland dödade och skadade barn återfinns också andelsmässigt många bilpas-

sagerare. Detta förhållande är dock inte uttryck för en hög risk. Skaderisken

och dödsrisken för barn som bilpassagerare är mindre än för övriga ålders-

grupper.

2.3.1 .3 Kunskapsläge åtgärder för barn

Vi befinner oss i en period av förändring när det gäller synen på barnen i tra-

fiken.

Förändringen i synsätt baserar sig främst på kunskaper om barns begräns-

ningar fysiologiskt och psykologiskt. Barns trafiksäkerhet förbättras inte i

första hand genom att lära dem hur man beter sig, utan genom att skapa

bättre förutsättningar för barnen att vistas i trafiken, t ex med trafikmiljöför-

bättringar, utbildning av bilförare osv. Förändringarna baseras också på en

övertygelse om att inlärning som bygger på förståelse och insikt är mer

effektiv än sådan som bygger på utantillinlärning av regler och beteende.

Hösten 1988 hölls ett forskarsymposium i Sigtuna där ett 30-tal forskare och

experter diskuterade omkring temat barn och trafiksäkerhetsarbete.

Slutsatserna från detta arbete, som P Björklid dokumenterat i TFB-rapport

1990:1, är bl a att skola och förskola mer än tidigare bör orientera trafik-

säkerhets-arbetet mot ett miljö- och skyddsproblem. Lärarna bör hjälpa bar-

nen tiII förståelse för vad som sker i närmiljön.

Situationen försvåras dock av att trafiksäkerhetsarbetet har låg prioritet ute

på skolorna och oftast saknar man konkreta metoder. Man överlåter gärna

undervisningen till polisen som kommer ut till förskolan/skolan någon gång

per termin.

Trafiken påverkar barnen, förutom genom trafikolyckor och hälsoproblem från

bilarnas avgaser och buller, genom att begränsa deras rörelsefrihet, fördröja

deras självständighetsutveckling och skapa oro och ångest. Dessutom vet vi

att trafiktätheten ständigt ökar och förutspås att göra det de närmaste åren.
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Ytterligare ett problem är att befintliga trafikutbildningar inte har utvärderats i

särskilt hög grad. Skälet till detta är framför allt att sådana studier är svåra

att genomföra. De blir omfattande och långsiktiga, speciellt om åtgärderna

ska utvärderas med avseende på olycksrisker.

Detta innebär att vi har kunskaper om barns begränsningar och om effekter

av förändringar i trafikmiljön, t ex korsningsutformningar, separeringsåtgärder

etc, men inte om metoder för trafikundervisning. Det finns några studier om

detta, men de är motsägande och mycket få studier baseras på olycksdata. I

OECD-rapporten "Effectiveness of road safety education programmes" 1986

görs en sammanställning av litteraturen i ämnet. Av 70 studier baseras tre på

olycksanalyser. Men ingen av dessa avser trafikundervisning i förskola/skola.

Beteendeobservationer har gjorts i flera fall där man visat positiva effekter i

vissa fall och inga effekter i andra. Möjligheterna att dra slutsatser från dessa

studier om hur trafikundervisningen i skolan ska utformas är därför begrän-

sade.

BTK. När det gäller Barnens trafikklubb har den verksamheten funnits i

Sverige i ca 20 år. VTI har på uppdrag av NTF gjort en studie där några för-

äldrars användning avmaterialet samt deras åsikter undersökts (VTI Rapport

391).

Denna studie visar att föräldrarna i stort var positiva till BTK-materialet. Värt

att påpeka är att man saknar information om cyklar och cykling samt att

praktiska övningar utomhus var mycket ovanliga. Däremot förekom en plane-

rad trafikträning i samband med andra ärenden.

Därefter genomförde VTl en pilotstudie med syfte att beskriva eventuella

skillnader mellan en grupp BTK-medlemmar och en grupp icke-medlemmar

med avseende på olycksrisk, trafikvanor och föräldrars säkerhetsomsorg.

Av resultaten att döma tycks dock inte BTK-medlemskap leda till lägre

olycksrisk.

Skolpatruller. För att öka säkerheten för barn på väg till och från skolan har

skolpatruller engagerats i Sverige under de senaste 40 åren.
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Verksamheten syftar till att skolpatrullerna, som för det mesta är elever från

skolans årskurs 6, ska varna och skydda sina kamrater när de korsar en kör-

bana på väg till och från skolan.

Skolöverstyrelsen i samråd med Rikspolisstyrelsen, Trafiksäkerhetsverket och

Svenska kommunförbundet utfärdade riktlinjer och anvisningar för skolpatrull-

verksamheten 1974 (ASÖ 1974/75:24). Anvisningarna upphörde dock att

gälla 1986-07-01.

Trafiksäkerhetsverket tog fram ett utbildningsmaterial för verksamheten efter

SÖs riktlinjer 1975. Detta material är nu slut på förlaget och TSV har därför

tagit upp en diskussion med NTF om en eventuell överföring av ansvaret för

utbildningsmaterialet, helt eller delvis, från TSV till NTF. Vid förfrågan hos

berörda kommuner har NTF funnit ett mycket svagt intresse varför NTF för

närvarande inte planerar att producera något ytterligare material.

Det är mycket oklart i dag vem som har det övergripande ansvaret för verk-

samheten och för det utbildningsmaterial som borde finnas. Regionalt är det

den lokala skolstyrelsen som tar beslut om och var verksamheten ska genom-

föras. Men eftersom verksamheten är så pass omfattande, 103 av landets

285 skolstyrelser uppger att man har skolpatruller i kommunen, bör en

central myndighet ta ett övergripande ansvar för verksamheten och för det

utbildningsmaterial som krävs för att kunna genomföra en bra och säker

skolpatrullverksamhet.

Skolpatrullverksamheten har diskuterats vid ett flertal tillfällen. Motståndare

till verksamheten hävdar att det är fel att låta barnen utsättas för olycks- och

hälsorisker genom biltrafiken och deras avgaser och buller.

l motsats till detta hävdar anhängare till verksamheten att barnen utvecklar

sitt ansvarstagande och att uppgiften är mycket populär. Dessutom hävdas

att skolpatrulleleverna genom sin väl synliga cape dämpar bilarnas hastighet

och därmed ökar säkerheten för de andra skolbarnen att korsa en körbana på

väg till skolan.

För att få ett bättre underlag till denna diskussion gav TSV uppdraget till VTI

att beskriva verksamhetens utbredning och arbetssätt. Arbetet initierades av

samrådsgruppen TRUSK, som verkar för att stödja och stimulera trafiksäker-
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hetsarbetet i grundskolan och gymnasieskolan. Denna beskrivning/kartlägg-

ning av skolpatrullverksamheten finns dokumenterad i VTI Meddelande 615.

I detta arbete ingår skolledares och kontaktpersoners perspektiv av nuläget

gällande skolpatrullverksamheten. Vi vet nu, efter denna kartläggning/be-

skrivning, att vi i dag har många unga elever utposterade i farliga trafik-mil-

jöer.

2.3.1.4 Förslag till FoU-aktiviteter - barn

NTFs insatser för barn inkluderar bl a Barnens trafikklubb, framtagande av

material för trafiksäkerhetsarbetet bl a inom barnomsorg, barnavårdscentra-

ler, skola och frivilligorganisationer samt stöd och hjälp till de som bedriver

detta arbete, framför allt via länsförbunden.

Med utgångspunkt i den förändringsprocess som pågår inom trafiksäkerhets-

arbetet bland barn och ungdom, finns det också inom NTF behov av att för-

nya och utveckla sina metoder och arbetssätt.

I det arbete som gäller förskolan och skolan finns ännu många obesvarade

frågor.

I vilken grad är vi "på rätt väg" i våra diskussioner? Hur ska arbetet optimalt

utformas? Är det "nya" problemorienterade och trafikmiljöorienterade synsät-

tet för skolan verkligen bättre från trafiksäkerhetssynpunkt än det tradi-

tionella synsättet med regel- och beteendeträning? Hur ska ett sådant nytt

arbetssätt i så fall utformas sett ur NTFs perspektiv? Hur kan NTF bidra till

att skolans nya trafiksäkerhetsarbete ska fungera bra och ge goda resultat?

Här behövs försöksverksamhet, utvecklingsarbete och vetenskaplig forskning

kring grundläggande frågor om pedagogik och inlärning. Detta är ett arbete i

vilket NTF bör delta.

När det gäller NTFs andra informationsengagemang med information och

material till trafiksäkerhetsförbunden bör VTI hjälpa till med att även här, i

nära samarbete med NTF, fortlöpande testa och utvärdera olika åtgärder.
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Ett förslag är att NTF startar en försöksverksamhet i ett antal kommuner

kring olika sätt att bedriva trafiksäkerhetsarbete i förskolan. Denna försöks-

verksamhet ska kontinuerligt följas och utvärderas.

Med tanke på cyklande barns stora trafiksäkerhetsproblem (se avsnitt 2.2)

finns det anledning att särskilt undersöka möjligheterna att förbättra barns

säkerhet i detta avseende. Man bör då beakta både möjligheten att sänka

barns risker vid cykling och möjligheten att minska barns exponering, dvs hur

mycket barnen cyklar.

BTK. NTF producerar ett nytt BTK-material och att det första nya materialet

ska vara klart till januari 1992. Uppgiften att revidera Barnens trafikklubb blir

svår. Resultaten från den tidigare nämnda pilotstudien ger inga råd eller an-

visningar om hur ett nytt BTK-material ska se ut. Enda sättet att komma

framåt i arbetet är därför att fortlöpande testa, utvärdera de olika delarna

som materialet består av. Detta för att undvika att hela materialet omarbetas

och som sedan avslutas med att en ny studie genomförs, som om det vill sig

illa, kommer fram till samma resultat som man gjort när det gäller det nuva-

rande materialet.

Denna fortlöpande testning och utvärdering bör ske i samarbete med VTI och

den arbetsgrupp som är tillsatt på NTF för att arbeta fram ett nytt material.

Skolpatruller. Skolpatrullverksamheten hänger för tillfället "i luften" vad gäller

ansvar, anvisningar, utbildningsmaterial och kunskaper om nytta och kon-

sekvenser för de inblandade barnen.

NTF har både historiskt och för dagen ett engagemang i frågan och bör där-

för bidra till en vidare analys av verksamheten och dess utformning.

I fortsatta studier bör just barnens perspektiv belysas. Den bör omfatta

intervjuer med barn som är engagerade som skolpatruller och fokuseras på

frågor om hur de själva upplever trafikmiljön, trafiksäkerheten, ansvaret, ut-

bildningen, vuxnas engagemang, olyckor/tillbud, gå upp på morgonen, arbetet

under olika årstider, skäl till att man valt att vara skolpatrull, för- och nackde-

lar med verksamheten. Ytterligare studier bör därefter övervägas där skolpa-

trulleleverna observeras ute på plats och där syftet skulle vara att studera

hur skolpatruller, andra elever och vuxna agerar.
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Med resultat från dessa studier som båda skulle spegla barnens perspektiv,

bör kommunerna få ett bra underlag för beslut om verksamhetens framtida

existens och eventuella utformning.

2.3.2 Ungdom

2.3.2.1 NTFs planerade åtgärder/aktiviteter

Huvudinsatserna görs för de unga debuterande bilförarna. lnsatserna sker i

huvudsak inom ramen för NTFs kampanjer gällande hastighetsanpassning och

trafikonykterhet.

Dessutom kommer följande aktiviteter att genomföras:

- Idékatalog som ger tips på aktuella ungdomsaktiviteter.

- Marknadsföring av det nya stordiamaterialet och den nya handledningen

för att uppmuntra lokalt och regionalt arbete.

- Arbete för att få gymnasieelever till trafikövningsplatser. Halvdags-

program med trafiksäkerhetsinformation, demonstrationer o dyl.

- Opinionsarbete för attutveckla och förbättra barns och ungdomars trafi-

kantutbildning

2.3.2.2 Ungdomars trafiksäkerhetsproblem

Ungdomar (15-24 år) har hög skaderisk och risk att dödas då de uppträder

som mopedist, motorcyklist, bilförare och bilpassagerare.

Motorcyklisternas och biltrafikanternas trafiksäkerhetsproblem redovisas

under punkterna 2.3.6.2 och 2.3.3.1.

Nästan hälften av de dödade mopedisterna är i åldern 15-17 år. Resten är i

huvudsak 65 år eller äldre. Två tredjedelar av de skadade mopedisterna är i

åldern 15 - 17 år.

Döds- och skaderisken är 20 gånger högre för mopedister än för biltrafikan-

ter.
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Drygt hälften (55%) av de yngre mopedisterna som dödats i trafiken har för-

olyckats i miljöer med hastighetsgräns 70 km/h eller högre. 25% har om-

kommit i miljöer med hastighetsgräns 70 km/h.

Trenden har sedan lång tid tillbaka varit nedåtgående då det gäller antal

dödade respektive skadade mopedister. Risknivån kan dock inte sägas ha

minskat. Den ökade mopedförsäljningen och ett ökat döds- och skadetal för

unga mopedister det senaste året kan dock innebära en framtida ökad

olyckstrend.

fikundervisning högre upp i åldrarna, i högstadiet och på gymnasiet. I dag

finns mycket liten trafikundervisning i dessa åldrar.

Varje stadium i barns och ungdomars utveckling måste självklart hanteras

utifrån de problem som är aktuella just då, men samtidigt måste det ske en

samordning och finnas en kontinuitet. Det är helt uppenbart att det för närva-

rande saknas ett helhetsperspektiv.

Ett inbyggt problem finns i dag. Den tidiga utbildningen av barn (0 år och

över) ska utgå från det faktum att barn är de utsatta i trafiken, bilen är deras

största olycksrisk. Precis som Stina Sandels påpekar, kan de aldrig anses

skyldiga och vållande till trafikolyckor, utan det är alltid den vuxne i bil, på

moped eller på mc som måste anpassa sin körning och som har ansvaret. När

man sedan blir äldre, flyttas man plötsligt över i den skyldiges bås, den som

kör den farliga bilen, mopeden eller motorcykeln. I anpassningen av trafik-

undervisningen till detta utvecklingsperspektiv saknas helt övergången från

barn till vuxen l=ungdom).

Det finns åtminstone fyra viktiga aspekter av ungdomsåren som har relevans

i trafiksammanhang.

1. Ungdomar är barn. Ungdomar vistas i en farlig trafikmiljö, där de precis

som de mindre barnen utsätts för risker orsakade av trafiken.

2. Ungdomar är trafikanter. Ju äldre man blir desto större rörelserum har

man. Man tar sig längre sträckor med cykel, man börjar åka moped och
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kanske också lätt motorcykel. I dessa nya roller får man själv ett ansvar

för trafiksäkerheten, sin egen och andras.

3. Ungdomar är i utveckling. Att se ungdomsperioden som en mellanfas

mellan barn och vuxen är ett perspektiv som sällan belyses i trafikunder-

visningen. "Ungdom" är till stora delar en social företeelse som definieras

av en mängd processer som genomgås. Man letar sig successivt fram

mot vuxenrollen. Man tar och får ett ökat ansvar. Viktiga attityder

utvecklas och manifesteras. Man frigör sig från vuxenauktoriteter, t ex

föräldrar och lärare. Att hävda sig själv inför kamrater får större bety-

delse än tidigare osv.

4. Ungdomar är förare. Detta perspektiv har helt dominerat utvecklingsarbe-

tet hittills. Ungdomar har många problem som nya förare, som gör att de

är farligare för sig själva och för andra. Deras perception är begränsad,

genom t ex smalt synfält, tittar nära, utnyttjar inte perifert seende, är

koncentrerade på hantering av reglage m m och upptäcker inte risker i

tid. Deras reaktionstid är lång - åtminstone för mer komplicerade uppgif-

ter - och deras kunskaper är, i vissa fall, begränsade. Ovanpå detta tror

unga bilförare, speciellt män, att de är bättre än andra på att köra bil,

speciellt vad gäller rent körtekniska färdigheter.

I utvecklingen som trafikant förskjuts successivt ansvaret och kravet på in-

sikt om ett riskmedvetet beteende alltmer över från andra till en själv. Detta

ställer krav på dem som ska förmedla insikt och kunskaper om trafik och

ständigt påverka och forma attityder, att balansera kravet på eget ansvar

efter den förmåga barnet har att ta ansvar just då, för detta krav på ansvar,

även i trafiken, måste öka parallellt med vår mognads-utveckling generellt. Vi

kan inte säga att barn inte har ansvar och att vuxna har det. Barn blir

successivt vuxna.

2.3.2.4 Förslag till FoU-aktiviteter kring ungdomar

Inom arbetet med ungdomar i högstadie- och gymnasieåldrar arbetar NTF i

dag främst med specifika frågor kring t ex alkohol, moped och mc. Engage-

manget i skolans arbete är lågt och skulle med hänsyn till ett behov av konti-

nuitet i trafiksäkerhetsarbetet behöva intensifieras. För detta krävs också ett

ökat engagemang i forsknings- och utvecklingsarbete, bl a med utveckling av

arbetsmetoder och -material. Förutsättningar för detta finns t ex i det s k

Arboga-projektet.

Här bör man ur kontinuitetsperspektivet också beakta kopplingen till ung-

domarnas kommande roll som bilförare. Se vidare punkt 2.3.3.
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Det pågår många olika pilot- eller utvecklingsprojekt ute i landet, som direkt

eller indirekt rör trafikundervisningen i skolan. Denna verksamhet bör kartläg-

gas och beskrivas. En sådan kartläggning kan sedan ligga till grund för en

mer systematiserad försöksverksamhet.

2.3.3 Unga bilförare

2.3.3.1 Yngre bilförares trafiksäkerhetssituation

Yngre bilförare, gruppen 18-24 år, svarar för 13 % av personbilarnas totala

körsträcka - 18-19-åringarna svarar för 3-4 % och 20-24 åringarna för 9-10

%. Samtidigt utgör gruppen 18-24 år 25% av de trafikdödade bilförarna och

drygt 30% av trafikskadade bilförarna. Av de dödade bilförarna är 9% 18-19

år och 16 % 20-24 år. Risken att dödas är 5 gånger större för 18-19 åriga

bilförare och 3 gånger större för 20-24 åriga bilförare jämfört med gruppen

medelålders bilförare.

Yngre bilförare förolyckas oftare i tätortsmiljö jämfört med medelålders bilfö-

rare. Samma förhållande gäller för ungdomar som bilpassagerare. Sålunda har

20% av de dödade yngre bilpassagerarna förolyckats i "SO-miljö" jämfört

med några procent då det gäller medelålders dödade bilpassagerare och barn.

Oberoende av åldersgrupp gäller dock att 30% av de skadade bilpassage-

rarna skadats i "SO-miljö".

Drygt 50% av de trafikdödade yngre bilförarna och drygt 50% av de trafik-

dödade ungdomarna som färdats som bilpassagerare har förolyckats i singel-

olyckor. Detta kan jämföras med en tredjedel då det gäller trafikdödade

medelålders bilförare och en fjärdedel då det gäller trafikdödade medelålders

bilpassagerare (inklusive barn).

Kvinnor svarar för en tredjedel av gruppens totala körsträcka. Skaderisken är

av samma storlek för yngre kvinnliga bilförare som för yngre manliga bil-

förare, medan risken att förolyckas är betydligt lägre för yngre kvinnliga fö-

rare jämfört med yngre manliga.

VTI MEDDELANDE 668



22

Nästan 50% av personskadeolyckorna med yngre bilförare inträffar under

veckoslut (fredag em tom söndag). För övriga åldersgrupper är denna andel

ca 35%.

Yngre bilförare är också relativt övriga åldersgrupper involverade i fler olyckor

under sen kvälls- och nattetid dvs under tider på dygnet då trafikarbetet är

litet. Dessa olyckor är övervägande singelolyckor. Mellan exempelvis kl 24

och klockan 04 inträffar nästan 15 % av personskadeolyckorna med yngre

förare. Mellan klockan 20 och 04 inträffar ca 35% av olyckorna med bilfö-

rare i åldern 18-20 år och drygt 25% av olyckorna med yngre förare i åldern

21-24 år. En stor del av olyckorna under kvälls- nattetid sker under veckoslu-

ten.

Yngre bilförare kör ofta fortare än andra bilförare, kör ofta äldre bilar, kör

oftare under "udda" tider och vid mindre gynnsamma väder- och väglagsför-

hållanden, använder mindre ofta bilbälte och är oftare fler i bilen.

2.3.3.2 Kunskapsläge åtgärder för unga förare

Att unga förare utgör en speciell problemgrupp i trafiken är välkänt. Mycket

forskning pågår för att komma åt detta och man har i litteraturen lyft fram

ett antal problem och orsaker som är centrala.

Här redovisas några av dem, dvs de som för tillfället bedöms som mest

intressanta.

- Nya förares perceptuella begränsningar

- Nya förares bristande erfarenhet

- Unga mäns överskattning av den egna förmågan

- Ungdomars attityder till bilkörning

- Ungdomars allmänna socialisationsprocess

- Vissa ungdomsgruppers livsstil

- Alkoholkonsumtion bland unga män

En ung orutinerad bilförare har en begränsad förmåga att systematiskt av-

söka omgivningen, utnyttja sitt perifera seende etc. Detta är till stor del en
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fråga om kognitiv belastning, vilken minskar allt eftersom man får rutin på att

sköta många av köruppgifterna.

Detta handlar i viss utsträckning om erfarenhet, vilket nyblivna förare självfal-

let saknar. Erfarenheten spelar stor roll, inte bara för avsökning och upp-

märksamhet, utan också för att lära sig hur trafiken verkligen fungerar. I kör-

kortsutbildningen lär man en del av detta, men trafiken innehåller så många

nyanser och så många informella regler och beteendemönster att man måste

vistas i trafiken under längre tid för att lära sig allt.

Att ungdomar, främst unga män, överskattar sin förmåga som bilförare är

välkänt. Här kan finnas komponenter dels av engenerell undervärdering av

riskerna och dels av bristande insikt om den egna förmågan. Överskattningen

kan vara faktisk, men den kan också vara ett medvetet risktagande där man

sätter ribban högt och gör sig själv till en chanstagare och äventyrare i trafi-

ken.

Man kommer här direkt in på de förhållanden som gäller ungdomar i allmän-

het. Ungdomar befinner sig i en mellanfas mellan att vara barnoch att vara

vuxen. Själva företeelsen "ungdom" är till stor del en social företeelse som

definieras av en rad processer som genomgås. Man letar sig successivt fram

mot vuxenrollen och frigör sig från vuxenauktoriteter. Att hävda sig själv

inför kamrater får större betydelse än tidigare. Det är här som trafiken och

bilkörningen blir ett instrument, ett medel för frigörelse och självhävdelse.

En inställning till bilkörning som passar för detta ändamål har troligen också

grundlagts genom ungdomsåren, genom att bilen och bilkörningen oftast

framställs i denna dager. Prestationsaspekter, nöje, tuffhet, snabbhet, styrka,

frihet etc förknippas ofta med bilkörning.

På senare tid har man också kunnat visa hur den ökade olycksrisken är kon-

centrerad till vissa ungdomsgrupper med vissa typer av livsstil och att det

egentligen bara är ca 1/3 av ungdomarna som utgör högriskgrupp.

Ett för Iivsstilsfrågor näraliggande ämne är ungdomars alkoholkonsumtion.

Unga män med hög bac (bac = blood alcohol concentration) är högt repre-

senterade i olycksstatistiken. Detta område behandlas dock separat under

avsnitt 2.4.5.
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2.3.3.3 Förslag till FoU-aktiviteter kring unga bilförare

En generell åtgärd som omfattar flera av de problem som nämnts är ökad

erfarenhet. Det finns en inbyggd motsättning i detta eftersom det är nybör-

jarproblemen vi vill komma åt. De tänkbara lösningar som finns i dag är där-

för antingen att ge ungdomarna längre tids övningskörning innan de får kör-

kort eller att begränsa deras frihet efter att de fått körkort, t ex genom för-

bud att köra vissa tider, vissa platser, införa O-promillegräns för alkohol, för-

bjuda passagerare rn m.

Här krävs försöksverksamhet och experiment som dels handlar om regelsys-

tem, men också i hög grad om undervisnings- och informationsmetoder, läro-

medel, fortbildning, instruktörs- och lärarutbildning.

I vissa sammanhang kan det också finnas möjligheter att ersätta erfarenhe-

ten med nya undervisningsmetoder. "Berättande körning" är ett sådant

exempel, där man syftar till att träna upp avsökningsförmåga och uppmärk-

samhet. Metoden finns, men kan troligen utvecklas. En spridning av metoden

i utbildningen är också nödvändig. Någon systematisk utvärdering av meto-

den i körkortsutbildningen har inte gjorts.

För att motverka överskattning av den egna förmågan bör utbildning av unga

förare fokusera på insikter om den egna begränsade förmågan. Genom att

ungdomar får inse att de inte räcker till i många sammanhang, kan man för-

medla insikter om körstil, om behovet av att skapa utrymme både i fysisk

och psykisk mening. Att hålla avstånd, köra mjukt, anpassa hastighet etc,

men också köra förutseende och hänsynsfullt med hög beredskap och med-

veten riskbedömning.

För detta krävs också vidare utveckling och utprovning av nya metoder, nya

instruktionsmaterial, läromedel etc, som kan användas såväl i grundutbildning

som i fortbildning av unga förare. Det pågående samarbetet mellan bl a NTF

och VTI kring halkutbildning är ett exempel på detta.

Behovet av utveckling, utprovning och utvärdering av fortbildning av unga

förare är inte minst viktigt, med tanke på de dåliga erfarenheter som finns av

detta internationellt.
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Ett väsentligt bidrag till utformning av informations- och utbildningsåtgärder

är det basunderlag som finns i våra olycksdata. Genom att ta utgångspunkt i

systematiska olycksanalyser kan väsentliga olycksorsakande faktorer lyftas

fram. Inte minst gäller detta fordonsdynamiska aspekter såsom fram-/bak-/4-

hjulsdrift, bromssystem (ABS/vanliga), däcksutrustning etc.

När man kommer in på de allmänna frågorna om livsstil, attityder och ung-

domars socialisation, handlar det mycket om attitydbildning i yngre år. Bety-

delsen av den tidiga påverkan är troligen mycket betydelsefull och här finns

stora outnyttjade potentialer. Självklart är skolan ett viktigt forum för detta

arbete, men också andra former bör vidareutvecklas, t ex frivilligsidan genom

föreningar, organisationer och myndigheter. Se även avsnitten 2.3.1 och

2.3.2 om barn och ungdom.

Målgruppen unga förare kan också avgränsas genom vidare studier av

högriskgrupper. Möjligheterna att därigenom nå ut med information och bud-

skap ökar genom att den kan riktas och skräddarsys.

2.3.4 Äldre

 

2.3.4.1 NTFs planerade åtgärder/aktiviteter

NTFs huvudinriktning kommer att bestå av en intensifierad fortbildningsverk-

samhet bIand äldre bilförare men även bland äldre oskyddade trafikanter.

Försök till regionalt/lokalt anpassad information till äldre trafikanter har

genomförts i Jämtlands län. De insatser som genomförts kommer att redovi-

sas och motsvarande projekt att startas i ytterligare några län.

För fortlöpande och konkret trafiksäkerhetsverksamhet bland äldre trafikanter

har regionala äldreråd bildats inom 13 av NTFs trafiksäkerhetsförbund. Pla-

nering finns för äldreråd i ytterligare län. Råden består av representanter för

pensionärsorganisationer samt organisationer som i sin verksamhet möter

äldre trafikanter. Rådens uppgifter är främst att inom ramen för trafiksäker-

hetsförbundens verksamhet sprida trafiksäkerhetsinformation och stimulera
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till vidare utbildning bland äldre trafikantgrupper. Målet är att äldreråd ska

bildas i samtliga län.

2.3.4.2 Äldres trafiksäkerhetsproblem

Äldre har hög skaderisk då de uppträder som gående, cyklist, bilförare och

bilpassagerare.

70% av de äldre gående har dödats i "SO-miljö" jämfört med knappt 50% för

medelålders gående.

I likhet med situationen för barn har mer än hälften av de dödade äldre cyklis-

terna förolyckats i miljöer där den högsta tillåtna hastigheten varit 70 km/h

eller högre, vilket innebär miljöer utanför tätort eller mindre typiska tätortsmil-

jöer.

Fler äldre bilförare dödas i tätortsmiljö jämfört med medelålders bilförare.

Motsvarande gäller också äldre bilpassagerare.

Ca 80% av de dödade äldre bilförarna och bilpassagerarna har omkommit i

kollisioner. 20% har omkommit i singelolyckor.

Äldre fotgängare är också överrepresenterade i singelolyckor orsakade av

bland annat halka eller av ojämnheter i trottoar eller gata. Dessa olyckor

resulterar ofta i allvarliga personskador, dock sällan dödsfall.

Äldre skadas också ofta i singelolyckor med cykel. Enligt Socialstyrelsens

patientstatistik är ca 15% av de personer som skadas i singelolyckor med

cykel (och tas in för sluten vård) 60 år eller äldre.

Äldre fotgängare och cyklister skadas också ofta genom påkörning av annan

oskyddad trafikant.

VTI MEDDELANDE 668



27

2.3.4.3 Kunskapsläge åtgärder för äldre

I stort sett inget är känt om åtgärder för äldre oskyddade trafikanter. Mot

bakgrund av att äldre gående utgör den grupp som, enligt kap. 2.1, har det

största trafiksäkerhetsproblemet är detta anmärkningsvärt. Förklaringen torde

dock vara att det endast är på senare tid som problemet uppmärksammats

som ett trafiksäkerhetsproblem.

2.3.4.4 Förslag till FoU-aktiviteter kring äldre

FoU-behovet kring äldres säkerhetsproblem, speciellt äldre gåendes, är

mycket stort. Därför föreslås att ett särskilt FoU-program utvecklas.

Programmet bör utarbetas av en programgrupp med en "bred" sammansätt-

ning av intressenter.

NTFs pågående äldreaktiviteter bör, å det snaraste, utvärderas med avseende

på trafiksäkerhetseffekter.

2.3.4.5 Äldre förares trafiksäkerhetsproblem

Äldre bilförare, här gruppen 65 år eller, svarar för 6% av bilförarnas totala

körsträcka. Samtidigt svarar gruppen äldre bilförare för 13% av antalet

dödade bilförare och 9% av antalet skadade bilförare.

Jämfört med gruppen medelålders bilförare är dödsrisken och skaderisken för

äldre bilförare 4 respektive 2 gånger högre.

Det årliga antalet dödade äldre bilförare har i stort förändrats på samma sätt

som trafikarbetet, vilket innebär en ökning mellan exempelvis 1970 och

1989 med 80%. Detta kan jämföras med ett i stort sett likvärdigt totalantal

dödade bilförare 1970 och 1989. Antalet skadade äldre bilförare har under

samma tid ökat med drygt 150%, vilket kan jämföras med 40% ökning då

det gäller det totala antalet skadade bilförare.
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Det som sker inom gruppen äldre är att antalet körkortsinnehavare kontinuer-

ligt ökar. l stort följer ökningen av antalet skadade äldre bilförare ökningen av

antalet äldre körkortsinnehavare.

Det finns sålunda skäl att förvänta en ytterligare framtida ökning av skadade

äldre bilförare och i viss utsträckning också av dödade äldre bilförare. l

dagsläget har ca 50% av gruppen äldre personer körkort gällande bil. I början

av 2000-talet är denna andel 80%. Speciellt ökar antalet äldre kvinnor med

bilkörkort.

Äldre kör ofta äldre bilar, håller generellt lägre hastighet än övriga ålders-

grupper, kör oftare under dagtid och under mer gynnsamma väder- och väg-

lagsförhållanden än andra åldersgrupper.

35 % av de dödade äldre bilförarna har förolyckats i kollision i vägkorsning,

30% har dödats i mötesolyckor, 25% har dödats i singelolyckor.

55% av de skadade äldre bilförarna har skadats vid kollision med annat for-

don i vägkorsning, 15% har skadats i mötesolycka, 20% har skadats i singel-

olycka.

2.3.4.6 Kunskapsläge åtgärder för äldre förare

Det finns en allt större enighet bland expertisen att äldre förares trafiksäker-

hetsproblem inte kan lösas med ett urvalsförfarande som t ex skulle innebära

ett obligatoriskt omprövande av körkort eller liknande. Anledningen är att de

urvalsinstrument som står till förfogande är alltför trubbiga, vilket skulle leda

till att för varje trafikfarlig åldring som "tas ur trafik" så skulle även flera tra-

fiksäkra förare underkännas. Så länge man erkänner att även äldre har rätt till

transporter kan inte ett sådant förfarande försvaras.

De återstående alternativen är framför allt att underlätta för äldre förare

genom att t ex förenkla trafikmiljön, och att utbilda dem. Utbildningen kan

framför allt ha två syften; dels att höja deras förmåga som bilförare och dels

att få dem att känna sin förmåga bättre.

VTI MEDDELANDE 668



29

2.3.4.7 Förslag till FoU-aktiviteter kring äldre förare

NTFs pågående verksamhet riktad till äldre förare bör utvärderas och utveck-

las. Speciellt bör utvecklingen ske i riktning mot utbildningar som hjälper de

äldre förarna att diagnostisera sin egen förmåga och lämplighet som förare

för att därigenom kunna fatta beslut om val av färdsätt.

Det är för närvarande obekant om det finns några utvärderingar av utbild-

ningar som speciellt riktar sig mot äldre förare. En genomgång av litteraturen

inom området bör därför göras.

Undersökningar har visat att äldre bilförare är överrepresenterade i korsnings-

olyckor. Intressanta frågeställningar är bl a hur äldre bilförares olycksrisk

påverkas av korsningsutformning/-regIering.

Korsningar utgör särskilt olycksbelastade punkter i väg- och gatunätet. Prob-

lemet torde bli allt större i och med att trafiken ökar och att populationen

äldre bilförare växer.

Hittills genomförda korsningsstudier vid VTl har främst varit inriktade på att

undersöka samband mellan antal olyckor/skadeföljd/olyckstypsfördelning och

korsningarnas utformning, reglering och trafik. Vid vilka flöden skall man

övergå från enklare korsningstyp till cirkulationsplats eller signalreglering?

Fördelar och nackdelar med cirkulationsplats respektive signalreglering?....

I ett pågående VTI-projekt "Trafiksäkerhet i tätortskorsningar" med Vägver-

ket, Kommunförbundet och TSV som intressenter har data insamlats från 35

kommuner. Totala antalet korsningar uppgår till ca 775. I dessa korsningar

inträffade det ca 9 700 polisrapporterade olyckor under perioden 1983-

1988.

Syftet är ungefär detsamma som vid tidigare studier. Men dessutom skall

särskilt intresse ägnas åt de oskyddade trafikanterna.

Projektet skulle kunna kompletteras med att även studera hur äldre bilförares

olycksinblandning varierar med utformning, reglering och trafikens storlek.

Sannolikt har äldre bilförare svårare att klara sig i 4-vägskorsningar än i 3-

vägskorsningar. Men hur påverkas de äldre bilförarnas risk om man väljer cir-
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kulationsplats eller signalreglering? Vilken betydelse har olika signalregle-

ringsutformning som LHOVRA-teknik och separat fas för vänstersväng?

För att belysa nämnda frågeställningar måste datamaterialet kompletteras,

eftersom det inte har ingått i projektet att samla in uppgifter om de olycks-

inblandade trafikanternas ålder, kön m m. För att erhålla sådana uppgifter blir

det nödvändigt att kräva in polisrapporterna. l ett första skede skulle detta

kunna göras för ett urval av korsningar.

Det föreslagna projektet skulle kunna påbörjas under år 1991. Inom ramen

för projektet borde då också ske ett informationsutbyte med övriga nordiska

länder för att ta del av deras kunskaper och erfarenheter.

2.3.5 Yrkesförare

2.3.5.1 NTFs planerade åtgärder/aktiviteter

Verksamhet med yrkesförarräd

Syftet med yrkesförarrådet är följande:

Yrkesförarrådets uppgift ska vara att med utnyttjande av yrkesförarnas erfa-

renheter av trafiken fånga upp och diskutera trafiksäkerhetsproblem syftande

till konkreta förslag för höjande av trafiksäkerheten samt i övrigt verka för en

säkrare trafikmiljö.

Den tunga trafiken har under de senaste åren ökat kraftigt. Bl a av den an-

ledningen är yrkesförarna en viktig målgrupp.

Under verksamhetsåret kommer arbetet i det centrala rådet att få en något

annan utformning. Mera kontakt med de regionala råden och deras verksam-

het kommer att etableras. Det centrala rådet kommer också under året att

försöka finna lämpliga och fungerande vägar för att engagera de olika rådsle-

damöternas medlemmar i trafiksäkerhetsarbetet såväl på regional som på

lokal nivå.
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En viktig uppgift blir att fortsätta arbetet för att stärka de regionala rådens

verksamhet.

Den under 1990 påbörjade nya inriktningen av det centrala yrkesförarrådets

uppläggning av verksamheten ska fortsätta. Detta innebär bl a att det cen-

trala rådet på ett mera aktivt sätt skall stimulera de regionala råden.

Centrala besök ute i de olika länen ska fortsätta.

En viktig uppgift är att få till stånd en mera långsiktig planering för yrkes-

förarrådens verksamhet. En planering, som på ett mera effektivt sätt än hit-

tills dels påverkar de regionala rådens aktiviteter dels blir mera synkronise-

rade med de centrala utbuden.

Under verksamhetsåret kommer de regionala råden att stimuleras till att ute i

kommunerna besöka de avdelningar/ organisationer/föreningar som rådsle-

damöterna representerar. Till dessa besök kommer ett särskilt informations-

material att produceras.

l marknadsföringen och informationen om fortbildning av företagens förare

har de regionala yrkesförarråden en given plats. Ett fortbildningsmaterial är

under produktion och kommer att erbjudas trafiksäkerhetsförbun-

den/föreningarna och deras yrkesförarråd.

Det centrala rådet kommer även i fortsättningen att vara ett språkrör för de

regionala råden vad gäller synpunkter och förslag gentemot myndigheter, till-

verkare m fl.

2.3.5.2 Yrkesförarnas trafiksäkerhetsproblem

Yrkesförare indelas i förare av personbil, förare av lastbil och förare av buss.

Yrkesförare av personbil svarar för 3-4% (300-400) av antalet personskade-

olyckor med bilar och 2% (15) av antalet dödsolyckor med bilar. Tre fjärde-

delar av olyckorna inträffar i tätort.
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Förare av lastbil var är 1988 (enligt den officiella statistiken) involverade i

2056 personskadeolyckor. I dessa olyckor dödades 174 och skadades

(inklusive dödades) 2857 personer. I 15% av dödsfallen och i drygt 30% av

skadefallen var den drabbade Iastbilstrafikant. Den totala hälsoförlusten var

296 (64 för Ib-trafikant och 232 för påkörd trafikant). Dvs trafikproblemet

uttryckt i hälsoförlust är lika stort som för exempelvis motorcyklister.

50% av olyckorna inträffar i tättbebyggt område och 40% i gatumiljö.

År 1988 var enligt den officiella statistiken 474 bussförare inblandade i tra-

fikolyckor med personskada dvs bussförare var inblandade i nästan 3% av

samtliga personskadeolyckor.

| de kollisionsolyckor som sker med buss är ofta gående inblandade och

också cyklister. Man kan därtill notera att busspassagerare ofta kommer till

skada, då inte i första hand i kollisioner utan vid på- och avstigning och vid

hastig acceleration eller inbromsning eller vid plötslig svängande manöver.

Uppskattningsvis skadas 1500-2000 personer årligen i denna typ av

"singelolycka". Merparten av de skadade är äldre personer. Dessa olyckor

redovisas inte i den officiella statistiken.

2.3.5.3 Kunskapsläge åtgärder för yrkesförare

Samband mellan arbetsmiljö och olycksrisk?

De studier rörande yrkesförare som hittills genomförts på VTI har huvudsakli-

gen varit inriktade mot arbetsmiljöaspekter. Yrkesförarkategorier vars arbets-

förhållanden och arbetsmiljöer har kartlagts är bussförare, lastbilsförare, taxi-

förare och trafikskolelärare (TYA-projektet t ex TYA-rapporterna 1981 :5,

1983:1, 1983:2 och 1984:2). Såväl fysiska faktorer (termiskt klimat, buller,

infraljud, vibrationer etc) som psykiska/sociala faktorer (samspel med passa-

gerare inkl hotfulla situationer och våld, subjektiva upplevelser, stress,

arbetstiden och dess fördelning etc) har berörts, liksom i varierande grad för-

hållanden som är kopplade till de arbetsuppgifter som är specifika för de olika

yrkesgrupperna (TYA, Prestationsstudien VTI-rapport 340 1989, Förarplats i

buss VTl-rapport 346 1989).
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Även om det primära syftet med de relaterade studierna inte varit att belysa

trafiksäkerhetsaspekterna är det självklart att det finns en koppling mellan

yrkesförarnas arbetsmiljö (avspeglad i fysiologisk status men också och inte

minst i grad av komfort och tillfredsställelse) och trafiksäkerheten. Infraljud-

nivåer i den övre delen av det intervall som förekommer i dagens trafik,

framförallt i bussar men även i lastbilar och till och med i personbilar, har t ex

visat sig kunna ge lägre vakenhetsgrad, längre reaktionstid och större vari-

abilitet i hastighetshållning och styrprecision jämfört med infraljudnivåer i den

undre delen av intervallet, åtminstone då den hörbara bullernivån samtidigt är

relativt låg.

Att inhämta visuell information är nödvändigt (men ej tillräckligt) för "säkert"

trafikantbeteende. Därför har det betydelse att "runtomsikten" har påpekats

vara dålig i bussar och för lärarna i trafikskolebilar. Även utmärkningen av

trafikskolebilar, i syfte att påkalla uppmärksamhet om att undervisning pågår

och att sannolikheten för oväntade manövrer kan vara högre än normalt, är

undermålig och ger på så sätt andra trafikanter mindre möjligheter att an-

passa sin körning efter dom verkliga förhållandena.

Hur det termiska klimatet påverkar körprestation är dåligt utforskat. Men kla-

gomål från förarna att det är för varmt, främst pga solinstrålningen, på som-

maren samt kallt och dragigt (kallras) på vintern återkommer gång på gång i

ett antal enkät- studier av olika yrkesförarkategorier. Det termiska klimatet

kan vara mycket störande och pressande. Dessutom kan sikten i väsentlig

grad påverkas av solinstrålning och anordningar för attavskärma denna.

Då olyckan ändå är framme har den inre säkerheten stor betydelse för ut-

gången (olyckskonsekvenserna). I detta sammanhang är det av vikt att

nämna den genomgående låga användningen av bilbälten bland yrkesförarna.

Orsaken är kanske att bältena är dåligt anpassade till de uppgifter förarna har

att utföra och/eller till de stolar de använder.

Samband mellan exponering för miljöfaktorer (av olika typer och av varie-

rande styrka) och ökad olycksrisk är svåra att bestämma. Dessutom kan

olycksrisk i dessa applikationer knappast mätas direkt. Vi är istället hänvi-

sade till att studera mått som är relaterade till risk, t ex prestationsmått och

vakenhetsmått. Beskrivningarna ovan ska inte uppfattas som fastställda

samband utan snarare som exempel på att en rad olika komponenter i yrkes-
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förarnas arbetsmiljö kan utgöra potentiella säkerhetsrisker i trafiken. För att

klargöra exakta orsakssamband krävs kraftfullare experimentell och epide-

miologisk metodik, som troligen leder till mycket omfattande och kostsamma

försök. Svårigheterna får emellertid inte hindra oss från att tackla problemet

att försöka hitta samband mellan miljöexponering och prestationsför-

måga/vakenhet. Detta är särskilt viktigt när det gäller yrkesförarna, som

vistas i trafiken både ofta och under långa tidsperioder.

Olika åtgärders effekt på olycksrisk i yrkesmässig trafik

Arbetsskador i trafiken utgör ett betydande problem för såväl arbetsgivare,

samhälle som enskilda individer. Mycket lidande och stora kostnader blir ofta

följden. Trafikolyckor i samband med arbete kan ses som ett generellt

arbetsmiljöproblem, men t ex svenska myndigheter, där transporter med olika

fordonstyper ingår i verksamheten, uppvisar stora skillnader i olycksrisk

(Morén VTI Särtryck 1985). Det har inte gått att hitta några godtagbara för-

klaringar till detta förhållande, och orsaken kan mycket väl vara skillnader i

kunskaper och färdigheter samt i attityder hos de anställda. Skillnaderna i

olycksrisk tyder alltså på att yrkesmässig trafik i sig inte är behäftad med

högre olycksrisk jämfört med privat trafik. Detta i sin tur är positivt eftersom

det då måste finnas utrymme för förbättringar.

Televerket är en av de myndigheter som uppvisar relativt hög olycksrisk. VTI

har nyligen avslutat ett försök att med olika åtgärder minska skador och

kostnader inom Televerkets transport- organisation (VTI-rapport 348 1990).

De åtgärder som provades var körträning, beteendepåverkan genom grupp-

diskussioner, bonus vid skadefri körning samt informationskampanj. Insat-

serna genomfördes i 4 matchade grupper av televerksanställda. Resultaten

av försöksverksamheten visar att gruppdiskussioner och körträning har lett

till sänkt olycksrisk jämfört med en kontrollgrupp. Skade- kostnaderna jäm-

fört med kontrollgruppen har sjunkit för alla 4 grupperna. Gruppdiskussions-

gruppen uppvisar även när det gäller skadekostnader den kraftigaste sänk-

ning. Eftersom kostnaderna för att genomföra de olika åtgärderna varierade

har förhållandet mellan åtgärdernas kostnad och vinst beräknats. Grupp-

diskussionerna visade sig vara kostnadseffektivast.
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Den beskrivna studien utgör ett nytt grepp, eftersom olika åtgärder jämförts.

Tidigare har man valt en typ av insats (oftast utbildning) som förutsatts ge

önskad effekt, när man velat åtgärda hög olycksrisk.

Vägarbeten

Passage av vägarbeten är en specifik trafiksituation som kan berättiga till

särskilt intresse mot bakgrund av de diskussioner som förts i ämnet under

senare tid, inte minst i massmedia. Förare av tunga fordon påstås genom

dåligt beteende vid passage av vägarbeten orsaka en oproportionerligt stor

andel av olyckor och tillbud. Den faktiska kunskap vi har i ämnet är ändå

ganska mager och är i stor utsträckning ett resultat av observationer

"utifrån", vilka redovisas i form av statistik (olycksstatistik). Det framgår

oftast också dåligt i vilken omfattning Vägarbetare respektive fordonsförare

varit inblandade i det totala händelseförloppet och drabbats av konsekven-

serna. Få studier behandlar samspelet och förståelsen för varandras situation

mellan dom som arbetar på vägen och passerande fordonsförare (alla, inte

bara yrkesförare). Förarnas situation, beskriven på något mer detaljerad nivå

och utifrån deras egna mål och referensramar finns inte heller.

När det gäller design av vägarbeten, kommunikationshjälpmedel och signale-

ring vid arbetena finns enligt litteraturen riktlinjer som visat sig vara enkla att

förstå av alla. Däremot har det hittills visat sig svårt att påverka fordons-

förarnas beteende m h a informationsinsatser (gäller generellt och inte bara

yrkesförarna). Orsaken verkar vara att förarna, t o m enligt egen utsago i

form av enkätsvar, i stor utsträckning ignorerar informationen. Detta pekar

på vikten av att motivera förarna att följa given information samt att utreda

hur den ska utformas, och var och när den ska ges för att vara optimal, dvs

leda till önskad effekt.

Framtida sekundär utrustning i fordonen

Inom båda de stora Europatäckande projekten (PROMETHEUS och DRIVE) på

trafikområdet syftar man till att lösa många av problemen i dagens trafik-

system m h a informationsteknologi. Yrkesförarna är en målgrupp som troli-

gen kommer att "utsättas" för den nya teknologin i någon form inom en
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mycket snar framtid. Exempel på sådan teknisk utrustning är navigations-

system, system för informationsutbyte mellanförare och speditör under färd,

system för att lagra data om körsträckor, körtider och typ av arbetsuppgifter

samt även hjälpsystem för själva köruppgiften (t ex farthållare och kolli-

sionsvarnare). Tidiga resultat av den teknologiska utvecklingen, dvs mobil-

telefoner, kommunikationsradio och liknande, används redan i stor utsträck-

ning av yrkesförarna. Det är viktigt att följa utvecklingen på nära håll och att

bevaka introducerandet av nya system. Alla inblandade intressenter bör vara

med och utreda om och i så fall vilka krav som bör ställas på utbildning i

systemens funktion, på rekommendationer för användning av systemen och

för samspel med trafikanter som ej har tillgång till information/assistans från

system i fråga.

Konklusion

Av det ovan sagda framgår att yrkesförarnas situation hittills inte studerats

utifrån någon samordnad plan. De kartläggningar och experiment som

genomförts får närmast ses som punktinsatser. Detta medför att den kun-

skap vi faktiskt har om yrkesförarnas arbetssituation och riskbild inte alls är

heltäckande utan uppvisar stora luckor. Kunskapen är dessutom i de flesta

fall av för låg detaljeringsgrad för att åtgärder ska kunna föreslås, som har

förutsättningar att påverka trafiksäkerheten i positiv riktning.

2.3.5.4 Förslag till FoU-aktiviteter kring yrkesförare

Förslag till innehåll i ett långsiktigt forskningssamarbete mellan NTF och VTI

rörande "Yrkesförarna och trafiksäkerheten" i vid mening.

1. Sammanställning av kunskapsläget idag rörande "Yrkesförare och trafik-

säkerheten". Definition av kunskapsluckor.

2. Utarbetande av långsiktigt forskningsprogram baserat på resultatet av

punkt 1. Här bör man beskriva identifierade problem, formulera de mål

man vill uppnå samt diskutera vilka metoder som ska användas för att nå

målen.

3. Insamling av detaljerade statistiska data genom riktad uppföljning av

olyckor och tillbud med yrkesförare inblandade. Denna kunskap kan

sedan utgöra en bas för fortsatta aktiviteter som att försöka hitta olycks-
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/tillbudsorsaker och att svara på frågor av typen; Hur är olika grupper av

yrkesförare representerade i olycksstatistiken? Hur är yrkesförare repre-

senterade i olika typer av olyckor? Utifrån detta kan målgrupper samt

olycks-/tillbudstyper väljas ut för riktade åtgärder.

Studier av olika åtgärders potential vad gäller trafiksäkerhetshöjande

effekter för specifika, väl avgränsade trafiksituationer som bedöms ge

upphov till oproportionerligt stor risk, t ex passage av Vägarbete.

Ytterligare intressanta frågeställningar går att identifiera:

5.

2.3.6

2.3.6.1

Yrkesförarnas behov av allmän vidareutbildning, av utbildning beroende

på transporterat gods (t ex farligt gods) osv? Hur ska i så fall sådan ut-

bildning se ut och följas upp?

Yrkesförarnas behov av informations- och hjälpsystem i fordonet? Hur

ska eventuell utbildning på systemen se ut och följas upp? Hur blir sys-

temen avlastande och inte belastande?

Vad vet vi om "nattkörning", dvs arbetstidens förlängning? Jo, att tim-

marna mellan 03 och 06 har högre olycksbelastning. Följdfrågor blir då:

Varför det är på det viset? Hur mycket nattkörning ska tillåtas? Under

vilka premisser? Krävs speciella rekommendationer? Kartläggning av för-

hållandena i samband med denna typ av körning bör genomföras.

Krav vid förarrekrytering (olycksfåglar, högrisktagare, attityder)?

NTFs sk "finlirarmodell" bör utvärderas. "Finlirarmodellen" handlar om en

skräddarsydd vidareutbildning av yrkesförare i olika företag. Ett etablerat

samarbete finns med försäkringsbolagen som försäkrar företagsbilarna,

vilket gör att försäkringsstatistiken bör gå att utnyttja för en utvärdering.

Mc-förare

NTFs planerade åtgärder/aktiviteter

Inga centrala åtgärder planeras.

Möjligheterna att utvärdera ett nytt kurskoncept tycks för närvarande inte

ñnnas.

Verksamheten med Guldhjälmskurserna har planat ut. Under 1990 beräknas

högst 2.000 deltagare i verksamheten. NTF räknar med att några trafik-

VTI MEDDELANDE 668



38

säkerhetsförbund kommer att genomföra denna verksamhet även under

1991 varvid "SO-kronan" kommer att utbetalas.

2.3.6.2 Mc-förares trafiksäkerhetsproblem

Mc-trafikanterna utför knappt 0.5% av det totala persontrafikarbetet på väg

men utgör samtidigt drygt 5% av de trafikdödade respektive trafikskadade.

Deras döds- eller skaderisk är 15 gånger högre än biltrafikanternas. Drygt

10% av dedödade eller skadade mc-trafikanterna är passagerare.

Antalet dödade mc-trafikanter ökade under slutet av 70-talet och början av

80-talet med maxvärdet 84 dödade år 1983. därefter har minskning skett.

1989 dödades 40 motorcyklister. Även antalet skadade motorcyklister har

minskat.

Minskningen av döds- och skadetalen är till stor del en effekt av minskat

motorcykeläkande.

Motorcyklisternas hastigheter ligger ofta över bilarnas och ofta betydligt över

gällande hastighetsgränser. Relativt sett är hastighetsöverträdelserna större

vid lägre hastighetsgränser.

Man kan notera att:

- 40% av dedödade motorcyklisterna förolyckats i 50-miljö, oftast i typisk

tätortsmiljö.

- 30% av de dödade motorcyklisterna förolyckats i 70-miljö, oftast på all-
män väg utanför tätort.

- 25% av dedödade motorcyklisterna förolyckats i 90-miljö.

- 5% av de dödade motorcyklisterna förolyckats i 1 10-miljö.

- 5% av de dödade motorcyklisterna förolyckats på motorväg eller motor-

trafikled.

- Nästan 40% av de dödade motorcyklisterna har förolyckats i singel-

olyckor. En tredjedel av dessa har skett i 50-miljö, oftast i typisk

tätortsmiljö.

VTI MEDDELANDE 668



39

- 30% av de dödade motorcyklisterna har förolyckats i kollision vid pas-

sage genom korsning. Hälften av dessa olyckor har skett i 50-miljö, i ty-

pisk tätortsmiljö.

- 10% av de dödade motorcyklisterna har förolyckats i mötesolyckor, vil-

ket skett utanför tätort ofta på mindre bred 70-väg eller 90-väg.

- Då det gäller skadade mc-trafikanter kan man konstatera att nästan 60%

av dessa olyckor inträffat i 50-miljö, ofta i typisk tätortsmiljö, och att

25% inträffat i 70-miljö oftast utanför tätort.

- 30% har skadats i singelolyckor, nästan hälften av dessa i 50-miljö.

- 40% har skadats i olyckor i samband med passage genom korsning, tre

fjärdedelar av dessa har inträffat i 50-miljö.

2.3.6.3 Kunskapsläge åtgärder för mc-förare

Främsta orsaken till mc-förarnas höga risker är naturligtvis att de tillhör kate-

gorin oskyddade trafikanter, dvs de saknar det fysiska "skydd" som t ex en

bilförare har i form av bilbälte och stötupptagande kaross. Skyddsutrustning

för mc-förare finns visserligen, t ex hjälmar och skyddsklädsel, men eftersom

användningen av sådan utrustning får betraktas som tillfredsställande, kom-

mer man troligtvis inte mycket längre med sådana åtgärder.

En åtgärd som dock fortfarande bör ha en säkerhetspotential är utbildning.

Detta kan dels ske genom förbättrad grundutbildning för A-behörighet, dels

genom frivilliga fortbildningskurser. Behovet av fortbildning för mc-förare bör

ju dessutom vara speciellt stort, eftersom mc-åkning är en typiskt säsongs-

betonad företeelse, vilket ofta medför ovana och osäkerhet i början av en

mc-säsong. Frivilliga fortbildningskurser förekommer också i Sverige sedan

många år i form av sk "Guldhjälmskurser".

Litteraturstudier som gjorts för att överblicka mc-utbildningars trafiksäker-

hetseffekter ger dock anledning att ifrågasätta nyttan av den mc-utbildning

som hittills förekommit. De flesta utvärderingar som gjorts har inte lyckats

visa på någon lägre olycksrisk för deltagarna.

En förklaringen till dessa resultat antas vara att utbildningarna allt för

mycket koncentrerats på att öka mc-förarnas körtekniska färdigheter. Detta
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kan leda till en övertro på den egna körförmågan, som i sin tur kan leda till

att man minskar sina säkerhetsmarginaler i trafiken.

De svenska Gu|dhjä|mskurserna har visserligen inte utvärderats med avse-

ende på olycksrisk, men väl vad gäller bromsförmåga. Ingen förbättring

kunde dock upptäckas hos deltagarna.

Men skall man av ovanstående resonemang konstatera att mc-utbildning,

som åtgärd för att minska mc-förarnas risker i trafiken, inte är en framkomlig

väg? Vi kanske får söka andra åtgärder, eller acceptera den höga risk vi har

idag?

Nej, man bör istället försöka se optimistiskt på det hela. Man behöver inte

förkasta mc-utbildning som en trafiksäkerhetsåtgärd utan istället prova nya

former och innehåll i utbildningen.

NTF har tagit fasta på detta och därför sedan något år tillbaka tagit fram ett

nytt fortbildningskoncept som skall kunna ersätta de nuvarande Gu|dhjä|ms-

kurserna. Skillnaden mot tidigare kurser är främst att man nu i mycket större

grad betonar mc-förarnas risker och begränsningar i trafiken, för att därige-

nom påverka deras attityder och uppfattning om den egna körförmågan. I

kurserna ingår bl a mycket mer körning i trafikmiljö än tidigare, men också

vissa sk "överraskningsövningar" i syfte att skapa insikt om riskerna i trafi-

ken och om den egna körförmågan. Kurserna är tänkta att omfatta två dagar.

Innan man helt inför det nya kurskonceptet bör det emellertid utvärderas med

avseende på olycksrisk. Men för att i ett försök ha en rimlig chans att upp-

täcka ev. effekter på olycksrisk behöver kurserna genomföras i en ganska

stor omfattning, med upp mot 1000 deltagare.

Ännu har ingen vetenskaplig utvärdering gjorts av det nya kurskonceptet.

Under utvecklingsarbetets gång har det dock testats i liten skala genom ett

antal pilotkurser. Erfarenheterna från dessa visar visserligen att de som del-

tagit varit positiva till kursen, men de visar också på svårigheter att rekrytera

deltagare.

Vi vet genom enkätundersökningar att mc-förarnas intresse för fortbildnings-

kurser är ganska stort, vilket innebär att förutsättningarna för attfå deltagare
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borde vara goda. Däremot avspeglar sig inte detta intresse i hur många som

faktisk kommer till kurserna. Här finns alltså en diskrepans här mellan mc-

förarnas intentioner och beteende. Denna diskrepans borde kunna minskas

genom att man i systematiska försök provar olika metoder för att rekrytera

deltagare.

Problemet att rekrytera deltagare för att kunna genomföra en utvärdering kan

emellertid lösas genom att man helt enkelt uppskattar hur många man initialt

måste bjuda in för attdet slutliga deltagarantalet skall bli tillräckligt. Kunska-

per finns för att kunna göra relativt goda uppskattningar.

Ett annat alternativ är att sänka ambitionsnivän med utvärderingen, t ex att i

ett första steg studera ev. effekter på attityder och färdigheter i trafiken,

istället för att direkt undersöka olyckor. En sådan utvärdering ställer inte lika

stora krav på antalet deltagare. Om man hittar effekter på denna lite lägre

nivå, kan man sedan gå vidare med studier av olycksrisk.

2.3.6.4 Förslag till FoU-aktiviteter kring mc-förare

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att utvecklingen av NTFs nya kurs-

koncept fortsätter, med målet inställt på att hitta ett utbildningskoncept som

lockar många deltagare, och som leder till sänkta olycksrisker. För att nå dit

hän föreslås något eller några av följande aktiviteter:

- En vetenskaplig utvärdering av det nya kurskonceptet, där huvudmålet är

att hitta effekter på olycksrisk.

- En vetenskaplig utvärdering av hela, eller valda delar av, kurskonceptet

för att se om effekter avspeglas i attityder eller färdigheter i trafik.

- Att med vetenskapligt upplagda försök utveckla metoder för att öka

antalet deltagare till fortbildningskurser.

- Alternativt bör man se över möjligheten att utveckla ett helt nytt kurs-

koncept. Mc-förarnas mycket svåra trafiksäkerhetssituation (se kap 2.1)

motiverar att speciella ansträngningar görs för attkomma till rätta med

denna grupps problem. Alla tänkbara typer av insatser bör övervägas.
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2.4 Information. generella problem

Som framgår av trafiksäkerhetsrådets program och av den av rådet anlitade

expertgruppens arbete saknas i stor utsträckning dokumenterade effekter av

informationsåtgärder i trafiksammanhang. Vi vet alltså väldigt litet om vilka

typer av åtgärder, vilken typ av argumentation eller vilka kanaler man skall

använda för att påverka trafikanternas attityder och därmed i slutänden

beteenden.

Beträffande informationsverksamheten kan denna uppdelas i tre delar. Den

första gäller en påverkan av attityder och beteenden när det gäller så att

säga frivilliga åtaganden från trafikanternas sida, exempelvis när det gäller

att använda cykelhjälm, fotgängarreflexer och tillämpa blixtlåsprincipen vid

bilkörning i tät trafik.

Den andra avser att "bädda" för ny trafiklagstiftning. Detta får anses som en

mycket väsentlig åtgärd, som ofta förbises av många länders trafiksäkerhets-

instanser med katastrofala följder för efterlevnaden när en lag införes. Exem-

pel på denna verksamhet var de mycket kraftiga kampanjinsatser som star-

tade omkring 1984 inför lagen om bilbälte i baksätet 1987 och den heltäck-

ande bilbälteslagen, dvs även inkluderande barn 1988. Parentetiskt kan

sägas att här finns ett område där positiva mätbara effekter finns av infor-

mationsinsatser.

Det tredje området rör att öka motivationen att tillämpa gällande lagstiftning.

Det främsta området får väl här anses vara hastighetsbegränsningssystemet

men också sådant som återigen bilbältesfrågan och alkohol och trafik hör hit.

Gemensamt för alla tre områdena är avsaknaden av klara riktlinjer för infor-

mationsarbetet, baserade på dokumenterade goda resultat av olika åtgärder.

Den forskning som alltså behövs i detta sammanhang är utvärdering av olika

typer av informationsmetoder, såväl vad avser budskap, kanal som andra

faktorer. Denna forskning torde få baseras på för ändamålet anpassade kam-

panjinsatser, där en strävan måste vara att smalna av informationsmetoden

så mycket som möjligt för att möjliggöra fastställandet av ett samband mel-

lan en viss informationsinsats och vunnet resultat.
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Förutom denna målinriktade forskning behövs också åtgärder för att inte

minst NTF skall kunna göra sannolikt att även en allmänt Ökad trafiksäker-

hets-medvetenhet åstadkommes med en mängd vitt skilda åtgärder, som var

och en är omöjlig att utvärdera effekterna av. Som exempel kan nämnas att

man för att åstadkomma ett visst beteende i trafiken belyser problemet såväl

i TV, tidningspress (annonsering och redaktionellt material), affischering,

bussreklam och ett brett utbud av lokala insatser.

Det här relaterade resonemanget bör alltså appliceras på de olika verksam-

hetsområden som följer i långtidsplanen, så att man ur denna uppräkning

väljer vissa projekt, där sannolikheten är stor för att en meningsfylld utvärde-

ring skall kunna ske.

2.4.1 Förslag till FoU-aktiviteter, informationskampanier generellt

För att kunna utveckla informationsverksamheten bör man i första hand ta

hjälp av den forskning om informations-kampanjer och masskommunikations-

forskning som finns idag. Med utveckla menar vi då att utvärdera och styra

verksamheten för att kunna se vilka aktiviteter som är effektiva, både från

ett samhällsekonomiskt och från NTFs perspektiv.

För att kunna göra detta bör vi

1. skaffa oss redskap så att vi kan på förhand säga något om effekterna av
de aktiviteter vi påbörjar

2. skaffa oss kunskaper om utvärderingsmetoder för att kunna mäta dessa

effekter .

För att nå dessa mål måste vi ju veta, mera precist än idag, vad som ger

väntad effekt och kanske i lika hög grad, vad som inte kan förväntas göra

det. En isolerad kampanj utan uppföljning och andra aktiviteter kan tex

knappast förväntas ge någon effekt på individens beteende - så mycket tror

vi oss veta idag. Men det kanske finns undantag? Tänk på Elefanten i baksä-

tet t ex?

En annan intressant frågeställning är t ex hur vi i Sverige skiljer oss från

andra länder. Vilka förutsättningar finns i vårt land jämfört med t ex USA?

Sverige är ett litet land med en jämförelsevis homogen befolkning. Vi talar
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samma språk, det finns få eller inga officiella analfabeter. Detta utgör mycket

gynnsamma villkor för att man förhållandevis lätt ska kunna nå ut med

information. Vi borde således ha mycket stora förutsättningar, jämfört med

andra, större och mer heterogena länder, att lyckas med informationsinsat-

ser! Delvis har ju detta också bekräftats genom de undersökningar som gjorts

på VTI, där så många som 85-95% svarar på de enkäter, som vi skickar ut.

Konkret bör vi således via litteraturstudier kunna samla resultaten från andra

informationskampanjer, för att se om det däri kan finnas några gemensamma

nämnare, som gör det möjligt att dra slutsatser om våra framtida aktiviteter.

Det första som bör göras är således en genomgång av tidigare litteratur inom

området. En sådan studie har redan påbörjats på VTI - en genomgång av ett

urval av kampanjer med olika innehåll och utfall. Genomgående kan man

redan nu säga att utfallet blev tämligen svårtolkat. Konsten att mäta effekter

av kampanjer är svår och diskutabel. Det är därför nödvändigt att komplet-

tera denna med litteratur om utvärderingar för att om möjligt kunna dra några

slutsatser av de svårtolkade resultaten från informationskampanjerna.

Tillsammans med de två ovan nämnda studierna torde det vara ytterst värde-

fullt att knyta dessa till forskningen om masskommunikation.

2.4.2 Hastigheter

2.4.2.1 NTFs planerade åtgärder/aktiviteter

Erfarenheterna av de senaste årens hastighetskampanjer visar att det finns

anledning att prioritera insatser på regional och lokal nivå. För att prova ut

lämpliga metoder och anslag utnyttjade NTF under 1990 merparten av till-

gängliga resurser inom detta område på genomförandet av tre olika projekt i

tre olika kommuner - Sala, Sandviken och Mjölby.

Arbetet med att utveckla och genomföra lokala hastighetskampanjer har

fortsatt under 1991.
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Parallellt med trekommunersprojektet genomföres basverksamhet inom has-

tighetsområdet över hela landet. Dessa insatser är i första hand avsedda att

stödja och förstärka polisens övervakningsinsatser.

2.4.2.2 Kunskapsläge åtgärder kring hastigheter

Det största informationsproblemet under de senaste decennierna på trafik-

säkerhetsområdet är otvivelaktigt det som rör respekten för våra hastighets-

gränser. Här finns en oerhörd diskrepans mellan å ena sidan den kraftiga

mycket samstämmiga informationen från all väldens forskare mellan hastig-

heter och olyckor och å andra sidan allmänhetens starka tvivel, för att inte

säga många gruppers aggression, mot en acceptans av detta resonemang.

Här måste alltså arbetet fortgå för att hitta argumentationer som dels den

vanliga trafikanten men också yrkesmän med trafiksäkerhetsanknytning helt

kan acceptera. Särskilt oroande är att NTFs försök att påverka trafikanterna i

rätt riktning delvis spolieras av desinformation av mycket starkt slag. Här kan

framhållas motorjournalister, inom parentes sagt till skillnad från många

ledarskribenter, som har en positiv uppfattning om ett lugnare tempo på vä-

garna. Andra grupper som egentligen är betydligt allvarligare är att trafik-

säkerhetsfolk även i mycket höga positioner såväl inom trafiksäkerhetsverk,

vägverk som andra myndigheter har en halvhjärtad inställning till denna fråga.

Man är alltså inte själv tillnärmelsevis övertygad om sanningen i forskarnas

slutledningar. Ofta är också uttalanden och liknande kopplade till en önskan

att vara populär hos den breda allmänheten.

Ytterligare en grupp som tyvärr också har en viss skuld i desinformationen är

poliskåren. Här finns ofta mycket dåliga baskunskaper varför man över huvud

taget övervakar hastigheterna. Detta resulterar lätt i att man vid en hastig-

hetskontroll kanske gör mer skada än nytta genom att för den ertappade tra-

fikanten erkänna att man egentligen själv tycker att det här med hastigheten

inte är särskilt viktigt men att man är tvingad att utföra sitt arbete.

Ytterligare ett specialfall utgör Iastbilstrafiken. Officiellt talas allmänt om att

hastighetsgränserna skall respekteras även av den tyngre trafiken. Verklighe-

ten är som bekant en helt annan och det är naturligtvis en betydande stör-

ning som inträffar när personbilisterna upplever att samhället reagerar
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mycket Iojt mot den tunga trafikens dåliga respekt för gällande gränser. I

detta sammanhang bör förutom information och övervakning också diskute-

ras ändrade hastighetsgränser för tung trafik.

Sammanfattningsvis kan sägas att det förutom den diskrepans som nämndes

mellan forskarnas fakta och allmänhetens uppfattning det finns ytterligare en

besvärande diskrepans. I olika officiella sammanhang, och egentligen också

en linje som NTF skulle vilja följa, hävdas nödvändigheten av att gällande

bestämmelser uppfattas som motiverade och vettiga från trafikanternas syn-

punkt. Mot detta står det faktum att vi vet att om hastighetsgränserna ska

göra avsedd säkerhetseffekt måste de sättas så lågt så att en stor grupp,

kanske de starkaste opinionsbildarna, anser att gränserna är för låga. Forsk-

ningen bör alltså främst inriktas på att hitta en möjlig lösning på dessa

mycket komplicerade sammanhang. Utan tvekan är ju dock en radikal lösning

att hastighetsflödet i framtiden styrs av automatiska övervakningssystem

eventuellt direkt kopplade till bilens fartresurser i olika hastighetsområden.

2.4.2.3 Förslag till FoU-aktiviteter kring hastigheter

Mycket är fortfarande okänt kring vad som påverkar förares hastighetsval.

Tidigare studier har visat att förares val av hastighet och benägenhet att göra

omkörningar inte bara beror av förarens intresse att spara tid, utan även på-

verkas av mer irrationella faktorer. Därför föreslås studier av förares val av

"tempo" i trafiken. Vad påverkar förares hastighetsanspråk?

Fortsatt utveckling och utvärdering av lokala hastighetskampanjer bör

genomföras.

Mycket talar för attdet måste utvecklas nya arbetssätt och idéer för hur in-

formationen ska användas inom hastighetsområdet. Det föreslås därför att

ett projekt startas som har till uppgift att klarlägga vilka informationsstrate-

gier som kan vara tänkbara.
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2.4.3 Hjälmar

2.4.3.1 NTFs planerade åtgärder/aktiviteter

Att öka hjälmanvändningen är ett prioriterat projekt för NTF.

Den moderna cykelhjälmen ger möjlighet att förhållandevis snabb åstad-

komma väsentliga förbättringar av cyklisternas säkerhet om användningen

kan ökas.

Insatser sker såväl av NTF individuellt som i samarbete med andra intressen-

ter. Arbetet koncentrerades på att samlat ge information om cykelhjälmar för

att Öka användningen bland små barn, mellanstadieelever och "till och från

jobbet" - cyklister.

Insatserna omfattar olika åtgärder exempelvis information i massmedia, till

skolor, arbetsplatser, organisationer och föreningar samt pressbearbetning.

1989 och 1990 års centrala cykelhjälmkampanjer har produkter som även

används under 1991.

Nyheter blir en idékatalog med tips på aktiviteter på barn- och vuxennivâ.

Katalogen blir en exempelsamling på aktuella och bra kommunaktiviteter. En

annan nyhet blir ett informationshäfte "Cyklister som haft nytta av cykel-

hjälmar", en olycksbeskrivning av olika fall från hela landet.

2.4.3.2 Hjälmars trafiksäkerhetseffekt

Skallskador är vanligt förekommande vid cykelolyckor. Mer vanligt vid kolli-

sionsolyckor än vid singelolyckor och mer vanligt förekommande och domine-

rande ju allvarligare personskadan är.

I en svensk undersökning av skadade cyklister som uppsökte sjukvården var i

23% av fallen skallskador den dominerande skadetypen. Man gjorde i denna

undersökning bedömningen att 55% av de inträffade skallskadorna inträffat

på delar av huvudet där hjälm skulle kunna haft en skyddande verkan. Detta

resultat talar för en stor skadereducerande potential då det gäller användning
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av cykelhjälm. Av de 26000 personer som årligen skadas i cykelolyckor

skulle cykelhjälm kunnat ha haft en skyddande effekt för ca 3000 skadade.

Det finns också skäl att förvänta en god reducering av de livshotande skall-

skadorna. Vid dödsolyckor med cyklister föreligger nästan alltid dödliga skall-

skadon

2.4.3.3 Kunskapsläge åtgärder hiälmar

Det råder ingen tvekan om den skadereducerande effekten av hjälmar. Det

arbete som NTF koncentrerar sig på i detta sammanhang berör till största

delen cykelhjälmar. Hjälmar för mc och moped är lagstadgat och använd-

ningen är relativt väl etablerad.

För cykelhjälmar är förhållandet annorlunda. I anslutning till hjälmkampanjer

har observationsstudier av hjälmanvändningen genomförts 1988 och 1989

bland förskole- och skolbarn samt vuxna cyklister på ett 150-tal platser i 21

städer. (Wirén, 1990).

Resultaten visar för år 1988 en förhållandevis hög användningsfrekvens

bland barn under 10 år, men låg användning i andra åldersgrupper. År 1989

har hjälmanvändningen ökat bland barn. Ökningen är signifikant.

En kort sammanfattning av användningsfrekvensen ges i det följande.

Hjälmanvändningen har ökat för barn <10 år inom bostadsområden från

20% år 1988 till 31% år 1989.

När det gäller grundskolebarnen har användningen av hjälm under motsva-

rande period ökat från 5% till 14%.

För vuxna till och från arbetet cyklister ligger hjälmanvändningen på samma

nivå för båda åren, nämligen 2%. Kvar på samma användningsfrekvens, 3%,

ligger också cyklister på cykelsträk.

Jämför man skillnader i hjälmanvändning mellan könen framgår att bland

vuxna cyklister är det både 1988 och 1989 fler män än kvinnor som använ-

der cykelhjälm. För barn däremot finns inga skillnader mellan könen.
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Hjälmräkningarna genomförs årligen vid VTI och planeras fortsätta. Genom

den kan man avläsa förändringar och i vilka grupper insatser behövs. Man vet

nu en del om vad som påverkar cykelhjälmsanvändningen bland vuxna och

kan också en hel del om hur skyddet fungerar fysiskt. Argumenteringen i på-

verkansarbetet för en ökad användning är således ganska klar, vilket också

utnyttjas i alla de organisationer rn fl som ägnar sig åt detta.

Vad man däremot vet mindre om är det allmänna problem som ofta uppstår

vid införande av nya trafiksäkerhetsåtgärder, nämligen hur man anpassar sitt

beteende.

Att man anpassar sitt beteende så, att man inte söker öka sina säkerhets-

marginaler utan i stället öka sina möjligheter, är känt från många områden.

Det exempel som observerats de senaste åren är ABS-bromsar. Det finns

starka skäl att samma slags mekanismer finns vid hjälmanvändningen.

2.4.3.4 Förslag till FoU-aktiviteter kring hjälmar

I VTls studie över Barnens trafikklubb kom som ett sidoresultat fram att barn

med cykelhjälm råkar ut för betydligt fler cykelolyckor än barn utan hjälm.

Det går inte att säga något om skadornas allvarlighet, men man kan anta att

hjälmbarnen inte får lika svåra skador. Det finns ändå något som gör att

flera, om än med lindrigare skadeföljd, hjälmbarn är med i olyckor. Vad som

orsakar detta och hur man kan motverka sådant måste vara ett högt priorite-

rat insatsområde.

I övrigt faller påverkansmetoder för ökad hjälmanvändning in under samma

diskussion som gäller för informationsarbete generellt.

För att utveckla cykelhjälmskampanjerna riktade till vuxna planeras försök i

två kommuner. Två kampanjer med olika argumentation planeras. Syftet är

att hitta bättre argument för att få vuxna att använda cykelhjälm.
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2.4.4 Reflexer

2.4.4.1 NTFs planerade åtgärder/aktiviteter

Att använda fotgängarreflexer är en effektiv åtgärd att öka synbarhet vid

gång i mörker.

Föregående års reflexkampanj fortsätter som löpande verksamhet med regio-

nala och lokala insatser. NTF stödjer kontinuerligt Sveriges Kvinnliga Bilkårers

aktivitet "Mamma - Pappa - Barn", där information om reflexernas betydelse

riktas till barn och föräldrar.

Undersökningar har visat att fotgängare även i väl upplysta tätortsmiljöer

löper en större risk än vad man tidigare trott. NTFs insatser för att öka

reflexanvändningen bland gående i tätorter kommer därför att särskilt upp-

märksammas vid sidan av de väl etablerade insatserna bland skolbarn och

deras föräldrar.

Inom ramen för NTFs kampanj för oskyddade trafikanter skall också informa-

tion om vikten av samspel mellan bilister och cyklister och gående ske.

Vidare ska NTF skapa opinion för förbättringar i trafikmiljön för cyklister och

gående.

2.4.4.2 Reflexers trafiksäkerhetseffekter

Enligt teoretisk beräkning (VTI) minskar användande av fotgängarreflex ska-

derisken med 38% under dygnets mörkerperiod. Reduktionen i antalet ska-

dade fotgängare är avhängigt användningsfrekvensen. Om man exempelvis

lyckas motivera 60% av fotgängarna att regelmässigt använda reflex under

mörkerperioden vintertid innebär detta en minskning med hundra skadade per

vintersäsong.
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2.4.4.3 Kunskapsläge åtgärder reflexer

Med "reflexer" avses här i första hand sådana, som används av oskyddade

trafikanter, i synnerhet fotgängare.

Synbarhet

Vi har idag goda kunskaper med avseende på reflexers synbarhet för bilfö-

rare, som kör på halvljus eller i övrigt möter ett annat fordon på väg/gata

utan stationär belysning . Denna kunskap kan sammanfattas sålunda: an-

vändning av reflex är den enda (passiva) åtgärd, som kan garantera bilföraren

säkra upptäcktsavstånd till personer och andra objekt på vägbanan. (Med

"passiv" menas en åtgärd, som möjliggör upptäckt i bilförarens eget strålkas-

tarljus. Motsatsen är en aktiv åtgärd, som då innebär, att man sänder ut eget

ljus med hjälp av enficklampa o. dyl.). Kunskapsbristerna idag gäller i första

hand synbarheten av reflexer på väg/gata med stationär belysning (vägbelys-

ning) i såväl torrt som vått väder.

Användning

Vi vet också att reflexer används i alltför liten utsträckning av de oskyddade

trafikanterna trots att de är nödvändiga från trafiksäkerhetssynpunkt.

2.4.4.4 Förslag till FoU-aktiviteter reflexer

Målsättningen måste vara att alla oskyddade trafikanter bär reflex, som är

synlig från alla riktningar. En bit på vägen att uppnå målet kan man komma

genom upprepad propaganda och information (med eller utan demonstration).

En svårighet är här, att nuvarande fotgängarreflexer är ganska opraktiska att

använda.

Reflexer i snöre måste man komma ihåg att sätta fast efter tvätt och sedan

att använda vid varje tillfälle. Samtidigt riskerar man att reflexen fastnar och

att man river sönder plagget och/ eller förlorar reflexen. Denna typ av reflex

är speciellt dåligt anpassad till de krav lekande barn ställer. Dessutom behö-
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ver man ha en reflex på var sida om kroppen och helst runt om för att garan-

tera synbarhet från alla riktningar.

Reflexer fastsatta i kläderna är att föredra. De kan fästas runt varje plagg så

att de på så vis syns från alla håll. En annan fördel är att dessa reflexer rätt

placerade ger mycket bättre förutsättningar för en bilförare att kunna dels

identifiera fotgängaren och dels avgöra hur denne rör sig. Huvudproblemet

med denna typ av reflex är att den inte i tillräcklig utsträckning tål tvätt.

En ännu effektivare åtgärd skulle av allt att döma vara, om vi kunde utveckla

nya reflexer, som kunde göras helt (moderiktigt) integrerade i våra kläder och

skodon.

Propagandan skulle då kunna inriktas på att få oss att välja sådana kläder vid

inköp. På så sätt skulle vi omedvetet bära reflex varje gång vi använde ett

sådant klädesplagg/skodon.

Olycksanalyser har visat att riskerna för fotgängarolyckor drastiskt ökar vid

mörker och vått väglag. Ett uttryck för detta är de stora olyckstalen under

höstmånaderna. Utvärdering av fotgängarreflexers synbarhet i vägbelysning

vid torra och våta vägbanor är därför ett angeläget forskningsprojekt.

Ett annat viktigt projekt är att studera hur fotgängarreflexer skall vara place-

rade för att inte bara underlätta upptäckt utan också för att kunna identifiera

objektet och kunna bedöma vad fotgängaren håller på med. Detta är viktigt

bl a för att kunna avgöra vad som håller på att hända.

2.4.5 Säkerhetsutrustning i bil

Bakgrund

Det effektivaste sättet att förhindra personskador är att använda personlig

skyddsutrustning i bilarna. Bilbältet reducerar skadorna med ca 50% och de

bästa bilbarnstolarna reducerar skadorna med över 90%.

Man kan inte vänta sig några radikala förändringar av dessa systern före

sekelskiftet. Dagens problem, för låg användning och felanvändning kommer
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att kvarstå. Trenden mot mindre, miljövänligare, bilar gör att dessa problem

accentueras. De mindre bilarna kommer att ge en lägre säkerhet varför en

korrekt användning av skyddssystemen blir än mer angelägen.

En analys av dagsläget beträffande användningen av skyddsanordningar för

barn i bil belyser problemen:

- Användningsfrekvensen i all trafik är ca 80%.

- Användningsfrekvensen i olyckor är ca 50%.

- Felanvändningen i olyckor är ca 25%.

- En oproportionellt stor andel av de skadade och dödade barnen är in-

vandrarbarn.

2.4.5.1 Förslag till FoU-aktiviteter kring säkerhetsutrustning i bil

Marknadsöversikt över skyddsanordningar för barn i bil

Sedan drygt 10 år har Konsumentverket framställt en marknadsöversikt över

skyddsanordningar för barn i bil. I takt med att antalet produkter ökade blev

det för svårt för KoV att följa med i utvecklingen och under 1989 övertog

NTF denna verksamhet och lade då ut på VTI att ta fram underlaget. VTI har

goda kontakter med alla tillverkare och importörer och har därför en god

överblick över marknaden. Denna nya marknadsöversikt har under 89/90

getts ut i två upplagor. Vid VTl pågår en omläggning av systemet så att hela

översikten kan framställas vid VTl och publiceras i en enkel version på högst

4 sidor. Denna nya version skall kunna uppdateras enkelt och ofta. Frågan

om finansiering och distribution till NTF, KoV, TSV, barnhälsovården och

andra intressenter bör lösas snarast.

Utbildning av informatörer

Det är knappast troligt att man genom en bred och allmän information kan nå

de grupper man önskar. En mer effektiv väg är troligen "razzior" vid dagis

och liknande platser där det kommer många barn i bil. Dessa "razzior" skulle

kunna ske med hjälp av informatörer som kunde konstatera felanvändningar

och informera om hur man borde skydda sina barn i bilarna. Denna personal
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behöver dock en god utbildning och här skulle VTI kunna anordna kurser och

ta fram lämpligt informationsmaterial.

Invandrare

lnvandrarbarnen är uppenbarligen en utsatt grupp när det gäller risken att

skadas som bilpassagerare. Speciella åtgärder måste fram för att kunna nå

dessa grupper med information.

2.4.6 Trafiknvkterhet

2.4.6.1 NTFs planerade åtgärder/a ktiviteter

Trafiknykterhetsbrottet är ett komplicerat socialt problem och kan inte åtgär-

das med enbart omskrivningar av lagar och paragrafer. Det bör vara ett sam-

spel mellan straff, vård, körkortssanktioner, rehabilitering samt utbildning och

information.

De som höggradigt missbrukar alkohol och droger kan svårligen påverkas

genom trafiksäkerhetsinformation - de behöver vårdinsatser. NTF kan verka

för ökad opinion i detta hänseende.

En viktig kanal för att nå de som utvecklat ett alkoholberoende är arbetsplat-

sen. Därför genomför NTF företagssatsningar. Information/ utbildning av

chefer, arbetsledare och fackliga förtroendemän i alkohol- och beroende-

frågor genomföres eller planeras på flera platser i landet. Det är vår hållning,

våra attityder och vårt ställningstagande på alla nivåer på arbetsplatsen som

avgör hur många av våra anställda/arbetskamrater vi kan hjälpa ur ett alko-

holberoende. Och därmed minska trafikonykterheten.

Dock måste ständigt pågå informationsarbete - riktat mot allmänheten - för

att påverka opinionen för ett trafiknyktert beteende. Detta är en viktig åtgärd

och NTF bedriver under 1991 sådant arbete. Kampanjen "Kör inte när Du

druckit" fortsätter under 1991. Kampanjen riktas främst till ungdomar. l

kampanjen ingår faktamaterial, foldrar, affischer/ utställningar och filmen

"Deadline". För aktiviteten "Alkohol i arbetslivet" finns utbildningsmaterialet

VTI MEDDELANDE 668



55

"Vägledning i alkoholfrågor. Verksamheten drives som en omfattande bas-

verksamhet, med regionala och lokala insatser.

NTF planerar under 1992 att, i samarbete med polisen, genomföra en omfat-

tande alkoholkampanj.

2.4.6.2 Kunskapsläge åtgärder mot alkohol i trafiken

Åtgärder syftande till ökad trafiknykterhet är av mångahanda slag. Bland

förebyggande åtgärder, avsedda att ha en generellt återhållande effekt, kan

nämnas dels sådana som syftar till minskad alkoholkonsumtion såsom pris-

sättning (beskattning) eller bestämmelser rörande tillgänglighet (ålder för in-

köp och utskänkning av alkohol, monopolisering etc), men även sådana som

är specifikt riktade mot trafiken såsom lagstiftning kring alkohol och bilkör-

ning (inklusive sanktioner för överträdelser). Även informationsåtgärder av

olika slag (t ex skolundervisning, kampanjer) kan räknas till dessa generella

åtgärder.

Beträffande informationsåtgärder visar en mycket summarisk genomgång av

viss litteratur i ämnet, att exempelvis kampanjer mot promillekörning, inter-

nationellt sett, är en relativt vanligt förekommande åtgärd, medan däremot

utvärderingar av sådana kampanjers effekter är sällsynta. Det finns nordiska

exempel på sådana effektstudier (Fröyland, 1983; Norström, 1980), men

självfallet har ett betydligt större antal effektstudier gjorts utanför Norden.

De slutsatser man kan dra av gjorda studier tycks dock vara mycket begrän-

sade. Vingilis & Coultes (1990) konkluderar således i en genomgång av kam-

panjer för minskad promillekörning: the research on campaign effects is

very limited both numerically and methodologically. Little can be said about

campaign effectiveness except that knowledge, awareness and attitude can

be improved".

Åtgärder av ovan nämnda slag antas kunna påverka måttlighetsdrickaren.

Den som har utvecklat ett alkoholberoende anses däremot vara svår att på-

verka med sådana åtgärder syftande till ökad trafiknykterhet. För denna

grupp, som anses stå för en stor andel av den berusade körningen menar

man att det krävs andra typer av insatser, såsom medicinsk/psykologisk be-

handling eller andra typer av rehabiliterande åtgärder. Åtgärder som avser att
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omöjliggöra för den enskilde att använda sin bil under alkoholpåverkan (t ex

speciellt utformade tändningslås) har även föreslagits som en användbar

metod.

I en rapport till den amerikanska kongressen (U.S. Department of Healt and

Human Services, 1990) går man bl a igenom ett antal åtgärder avsedda för

personer som ej utvecklat ett alkoholberoende men som ändå har alkohol-

problem ("early and minimal intervention"). En form av åtgärd som blivit allt

vanligare i U.S.A. är härvidlag vad man kallar "employee assistance

programs", dvs olika åtgärder på arbetsplatsen att identifiera och hjälpa den

med alkoholproblem. Väl utförda utvärderingar av dessa åtgärder är, enligt

denna rapport, mycket sparsamt förekommande och man vill därför inte dra

några slutsatser om eventuella effekter.

Beträffande andra droger än alkohol, illegala eller legala (mediciner) är kun-

skapen bristfällig vad gäller betydelsen ur trafiksäkerhetssynpunkt. I den här

företagna, mycket begränsade, genomgången av litteratur har ej uppdagats

några studier där man undersökt åtgärder mot drogpåverkad körning.

2.4.6.3 Förslag till FoU-aktiviteter alkohol

För att kunna ge en fullständigare bild av kunskapsläget vad gäller åtgärder

för att förbättra trafiknykterheten, men även i förekommande fall åtgärder

mot drogpåverkad körning, föreslås en genomgång av litteratur i ämnet.

Effekterna av NTFs pågående åtgärder bör utredas.
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UTVÄRDERINGAR OCH UPPFÖLJNINGAR

NTF har i sin verksamhetsplan för 1991 slagit fast följande:

lnga större informations- eller utbildningsprojekt får ske utan att dessför-

innan ett särskilt vetenskapligt underlag tagits fram som anger mål,

inriktning, utformning och genomförande av projektet.

Alla större informations- och utbildningsinsatser skall följas upp med

mätningar av hur åtgärden genomförts och vilka trafiksäkerhetseffekter

den fått.

Kvalificerade råd för Iänsförbunden skall tas fram till vägledning för hur

informations- och utbildningsinsatser läggs upp, genomförs och utvärde-

ras.

Ett generellt system för uppföljning och utvärdering av NTFs och Iänsför-

bundens samordnade insatser skall utvecklas. Detta omfattar bl a fortlö-

pande kartläggningar av verksamhetens inriktning, omfattning och effek-

ter.

Analyser av trafiksäkerheten och dess problem, och av åtgärder och deras

effekter, är grunden för NTFs verksamhet - det må gälla opinionsbildning,

information eller utbildning. Utan en riktig bild av säkerhetsproblemen är det

svårt att välja rätt åtgärder och utforma dem ändamålsenligt. Och utan att

studera och analysera effekter av åtgärder blir det svårt att utveckla verk-

samheten, och lära sig vad som ger resultat och vad som inte gör det.

Det är fråga om en kontinuerlig process.

Data om effekter leder till att åtgärder omprövas, revideras eller omoriente-

ras. De reviderade åtgärderna genomförs, effekter studeras och ytterligare

modifieringar genomförs.

3.1 Metodutveckling

Verksamheten kan utvecklas i två riktningar.

Den ena gäller att höja ambitionsnivån på utvärderingarna, att klättra ett

trappsteg högre i resultatanalysen. Hitintills har utvärderingarna inriktat sig

på frågor om informationen överhuvudtaget nätt ut till mottagarna och vilka
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resultat informationen eventuellt givit. Ett steg längre vore att försöka under-

söka varför informationen har verkat som den gjort.

Den andra gäller att utveckla modeller för lokala undersökningar. VTI står för

utveckling av modeller och metoder samt den avslutande analysenav data,

lokalt ansvarar NTFs Iänsförbund för genomförandet, insamlandet av data

osv. För den här typen av undersökning lämpar sig olika sorters mätningar,

exempelvis bilbältesanvändning och cykelhjälmsanvändning.

Utveckling av snabbstatistik över trafiksäkerhets-situationen.

Information om trafiksäkerhetssituationen baseras på uppgifter från polisrap-

porterade trafikolyckor och såväl NTF, TSV och SCB redovisar olika sam-

manställningar av den preliminära statistiken månadsvis eller kvartalsvis.

Det är ofrånkomligt att dessa redovisningar fyller ett stort behov och skulle

kunna spela en betydligt större roll för NTFs verksamhet när det gäller inrikt-

ning och initiativ än vad som är fallet.

VTI har tidigare pekat på de möjligheter som finns att med enkla rutiner ut-

veckla den s.k. snabbstatistiken så att den inte enbart blir en sifferredovis-

ning utan också innehåller analys av trafiksäkerhetssituation med avseende

på såväl historisk som framtida utveckling för olika trafikant-eller målgrupper

och kopplingar till NTFs verksamhet.

Dessa redovisningar kan också kompletteras med information om hastig-

hetsutveckling, trafikutveckling, m m. med jämna mellanrum. VTI föreslår att

en sk. snabbstatistik utvecklas för NTFs behov i form av ett programpaket

som innehåller en analys av trafik- säkerhetssituattinen. Programmet bör vara

flexibelt och kunna utföra såväl övergripande som detaljerade analyser efter

olika önskemål med hänsyn till uppkomna förändringar av trafiksäkerhets-

situationen. Basuppgifterna utgörs av redovisningar från den officiella sta-

tistiken.
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3.2 ' Aktivitetsspecifika utvärderingar

När det gäller de aktivitetsspecifika utvärderingarna har dessa varit upplagda

så att man genom att "se i backspegeln" försöker skaffa sig kunskap som

kan vara av värde för beslut för framtiden.

Aktivitetsspecifika utvärderingarna måste givetvis finnas kvar. Men strategin

bör ändras så att utvärderingen startar tidigare och följer kampanjen. Syftet

bör vara att när en aktivitet går igång ska kunskapen om dess effekt vara så

gcd att en utvärdering endast är en bekräftelse på det man redan vet.

NTF har en mängd "pågående" aktiviteter som ofta hanteras via förlagsverk-

samheten. Det kan tex vara utbildningsmaterial riktade till vissa speciella

grupper av trafikanter som äldre eller yrkesförare. Ofta sker inget utveck-

lingsarbete kring dessa material varför de inte beskrivs i NTFs aktuella verk-

samhetsplaner.

Dessa materials trafiksäkerhetseffekt bör utvärderas. De utgör en väsentlig

del av NTFs kontakter med allmänheten och får därför ej ignoreras.
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4 KARTLÄGGNINGAR

Tanken är att här ska litteraturgenomgångar och datainsamlingar tas upp

som inte nödvändigtvis har någon koppling till andra FoU-aktiviteter. VTI bör

t ex fortsätta med

- hastighetsmätningar

- hjälmräkningar

- bältesräkningar

4. 1 Separata litteraturgenomgångar

Vilka argument är människor mottagliga för vad gäller trafik och trafiksäker-

het?

Fakta och utvärderingar från andra länder i ärenden som NTF arbetar med.

Ex: aktuella försök och kampanjer, utvärderingar av kampanjer och informa-

tionsinsatser, tekniska nyheter som är bra för trafiksäkerheten, utbildnings-

projekt, internationella symposier, trender i tiden och vad man tror kommer i

framtiden.

Faktaunderlag till mediainformation:

- kontinuerligt eller 4 ggr/år

- ämnen: klimat och årstider, skolterminer, lov, semester, jakt, mörker,

halka etc.

- faktaunderlaget ska komma spontant från VTI utan att vi alltid frågar,

finn rutiner för detta.

Hjälp att ta fram faktaunderlag till informationsfoldrar och faktablad från

NTF. VTI tar egna initiativ när fakta som är intressanta för NTF dyker upp.
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4.2 ldédatabank

Ett generellt problem inom hela trafiksäkerhetssektorn för närvarande är att

det tycks vara ont om "nya" idéer och uppslag till trafiksäkerhetsåtgärder.

Hur ska man få fram nya idéer? De "traditionella" idékläckarna, dvs de som

arbetar inom branschen kommer med all säkerhet att fortsätta sitt idékläck-

ande med varierande framgång. Det finns dock en stor och outnyttjad poten-

tial hos allmänheten. Även om de flesta idéerna som kommer från allmänhe-

ten inte är fruktbara så finns ändå chansen att en och annan idé faktiskt kan

vara genomförbar. Den stora fördelen med allmänheten som idégivare är

framförallt att den stora mängd idéer som kan genereras på detta vis.

Det som skulle kunna göra det möjligt att hantera denna stora mängd data är

de databassystem som numera finns tillgängliga.

Det finns ett stort behov av att försöka samla de idéer som allmänheten har

om trafiksäkerhet. De främsta svårigheterna är utan tvekan att "sålla

agnarna från vetet" dvs att finna metoder för att hantera och värdera den

stora mängd data ett sådant system kan förväntas generera. Därför föreslås

ett projekt vars syfte ska vara att undersöka alternativa metoder för att

generera, hantera och värdera data av denna typ.

4.3 Trafikantbeteendedata

I sin funktion som informatör, utbildare och inte minst som opinionsbildare

inom trafiksäkerhetsområdet, lokalt, regionalt och nationellt, fordras att NTF

har tillgång till ett gott kunskaps- och faktaunderlag. Detta gäller för såväl

bedömning av rådande trafiksäkerhetstillstånd som för bedömning av föränd-

ring i detta. Av stor betydelse för ett framgångsrikt arbete är självfallet NTFs

möjlighet att kunna förutse kommande trafiksäkerhetsproblem och att i före-

byggande syfte kunna ta sig an dessa. Detta kräver god insikt om och ly-

hördhet för indikatorer i trafiken, om hur fordonsparken, trafiksammansätt-

ningen, trafikarbetet, hastigheterna, trafikantbeteendet, trafikmiljön etc för-

ändras och hur detta påverkar trafiksäkerheten.

Nedan redovisas i korthet den "registrerande" verksamhet som VTI bedriver

och som VTI har för avsikt att bedriva framgent för attkunna svara upp mot
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de krav på trafik-, och trafiksäkerhetsinformation och faktaunderlag som

kommer att ställas. I en del av dessa aktiviteter ingår NTF som delfinansiär.

Andra och kommande aktiviteter inom detta område borde vara av stort

intresse för NTF.

VTI har sedan mitten av 70-talet mätt hastigheten hos olika fordonstyper i

olika trafikmiljöer under olika årstider ( företrädesvis på landsbygd men också

i tätort). Delvis har dessa mätningar bekostats av NTF. Mätpunkterna har

valts så att resultaten skall kunna generaliseras till olika typer av vägmiljöer.

Resultaten ger också en god beskrivning av hastighetsutvecklingen på det

allmänna vägnätet från 70-talets slut och framåt. Här finns möjlighet att via

vägkantsintervjuer koppla data om resandet, trafikanten och fordonet till

hastighets-informationen.

VTI genomför kontinuerligt mätningar av bilbältesanvändning, delvis bekostat

av NTF. Här används också att urval av punkter som möjliggör generalisering

till typ av miljö och typ av trafik (exempelvis lokaltrafik och fjärrtrafik). Detta

system har varit i bruk under 80-talet. Möjlighet finns även här att öka infor-

mationen om trafikanten, fordonet och resandet.

VTI har för det lokala trafiksäkerhetsarbetet utvecklat en praktisk metod med

vilken de oskyddade trafikanternas trafik- och trafiksäkerhetssituation kart-

läggs i tätortsområden. Detta sker på uppdrag av och i samarbete med kom-

muner. Det material som insamlats, vilket skett genom videofilmning och

som finns lagrat på videotape, utgör ett unikt material som kan användas för

att studera trafikbeteenden och trafikanternas förekomst och risker i olika

miljöer. Materialet omfattar videofilmningar från 200 korsningar i olika kors-

ningsmiljöer i tätort från ca 15 olika tätorter. Undersökningar med denna

praktiska metod har pågått under hela åttiotalet. Det finns här en unik möj-

lighet att studera dels beteendesituationen i dagsläget dels att följa i vilken

utsträckning och hur trafikantbeteendet förändrats under 80-talet.

VTI har också avsikten att mer "samordnat" studera och registrera karaktä-

ristika i trafiken. Därför har ett slumpmässigt sk basurval av områden i olika

tätorter gjorts. Totalt ingår 15 tätorter spridda över hela landet i urvalet och i

snitt 6 områden (200 gånger 200 m stora) per tätort. De valda' områdena

representerar ett snitt av de olika trafikmiljöer som förekommer i tätort:
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bostadsområde, område med serviceinrättning, affärsverksamhet, skola,

idrottsanläggning etc.

Avsikten är att få en samlad bild av det tillstånd som råder och den föränd-

ring som sker i olika trafikmiljöer i fråga om:

Åtgärder och underhåll

Exempel: Vilka åtgärder har vidtagits i skolmiljö och i vilken omfattning har

dessa åtgärder vidtagits? Hur är underhållet av gator, vägar och GC-nät vin-

tertid. Har förändring skett till det bättre?

Trafikanternas förekomst

Exempel: hur många äldre gående finns, hur många cyklande barn finns? Var

och när uppträder de och hur förändras antalet?

Trafikantbeteende

Hur uppträder trafikanterna? Hur är regelefterlevnaden? Har den förändrats

och i så fall på vilket sätt? Hur är samspelet bilist/oskyddad trafikant?

Andra förhållanden som gäller trafik och trafikant.

Här finns exempelvis möjlighet studera användandet av cykelhjälm, reflex

m m.

Trafiksäkerheten

Hur är exempelvis trafiksäkerheten för äldre gående eller för cyklande barn

och vad i trafikmiljön orsakar brister i trafisäkerheten. Hur har trafiksäkerhe-

ten förändrats och hur kommer den att förändras i framtiden? Här används
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såväl direkta trafiksäkerhetsmått (baserade på olyckor och skadade) som in-

direkta dito (baserade på samspelsvariabler eller beteendevariabler).

Genom detta basurval finns således goda möjligheter för NTF att erhålla be-

hövlig information om trafik- och trafiksäkerhetens tillstånd och förändring.

Självfallet är detta basurval också lämpatför att använda för utvärdering av

effekterna av de direkta trafiksäkerhetsinsatser NTF gör i form av informa-

tionskampanjer och dylikt.

Övriga befintliga trafiksäkerhetsdata eller FoU-metoder

VTI förfogar över trafikskadedata för perioden 1980-1987 avseende skadade

personer efter kön/ålder/årsklass och skadeföljd (död, svårt skadad, lindrigt

skadad). VTI har också direkt tillgång till den officiella trafikolycksstatstiken

för 1988.

Den senare statistiken innehåller också uppgifter om inblandade fordon (typ,

vikt, modell, årsmodell m m.)

VTI bygger för närvarande upp kunskap och metoder för attbeskriva hastig-

hetsförlopp över längre vägsträckor genom förföljelsestudier, vilket möjliggör

studier av inverkan av olika åtgärder i eller utformning av vägmiljö med avse-

ende på hastighetsanpassning.
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5 INTERN UTBILDNING OCH UTVECKLING

5. 1 Konsultationer

VTl ska ge NTF en löpande konsultationsservice. Dessa konsultationer avser

främst direkta svar på frågor, hänvisningar m m. Om frågorna kräver större

insatser som exempelvis litteraturgenomgångar eller utredningar får ställning

tas från fall till fall hur frågan ska hanteras.

Hela NTF-organisationen ska omfattas av servicen, dvs förutom NTF centralt

även länens trafiksäkerhetsförbund och trafiksäkerhetsföreningarna i Stock-

holm, Göteborg och Malmö. Det bör även övervägas om denna service kan

komma NTFs övriga medlemsorganisationer till del.

VTI ska upprätta en lista över experter som kan kontaktas samt deras

respektive ämnesområden. Vid osäkerhet om vem som ska kontaktas kan

alltid den av NTF och VTI gemensamt utsedde kontaktmannen anlitas. Denne

"slussar" då frågan vidare till lämplig expert.

Konsultationsverksamheten ska löpande utvärderas.

5.2 Seminarier

NTF och VTI ska gemensamt anordna seminarier. Det finns inom VTI en bred

kompetens allt från beteendevetenskap och statistik till vägbyggnad och

biomekanik (krocksäkerhet t ex). Det finns möjligheter att genomföra semi-

narieserier om t ex hur man praktiskt ska gå tillväga vid kampanjer. (Utmärkt

litteratur finns att tillgå inom området). Man kan också tänka sig enstaka

seminarier eller kortare kurser alltefter NTFs behov.

Det föreslås att en arbetsgrupp tillsätts som har till uppgift att planera ett

antal gemensamma seminarier.
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5.3 Fortbildning

VTI genomförde i november 1990 en endagsutbildning för ca 20 personer

från NTFs medlemsorganisationer. Denna verksamhet är, efter utvärdering,

tänkt att fortsätta.

Länskonsulenterna kan erbjudas att "prya" på VTl under någon månad. Detta

sker lämpligen i samband med något utvecklingsprojekt för vilket medel er-

hållits från NTF. Tanken med denna fortbildning ska vara att konsulenterna

ska få hjälp med att lägga upp/bedriva egen FoU-verksamhet. En handledare

utses på VTI som har till uppgift att stödja konsulenten.

5.4 Utveckling av effektiva arbetsformer

NTFs centrala verksamhetsinrikning - Synpunkter och funderingar.

NTFs roll

Att genom opinionsbildning öka respekten för och efterlevnaden av trafik-

lagar och trafikregler som är av betydelse för trafiksäkerheten samt öka för-

ståelsen för trafiksäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning i

trafiken.

Förutsättningar

För att skapa opinion krävs tillgång till massmedia och ett väl utbyggt och

etablerat kontaktnät inom organisations-Sverige och näringslivet med syfte

att nå den enskilde som både trafikant och organisationsmedlem/anställd

samt

kunskap om trafiksäkerhetssituationen, trafiksäkerhets- och trafikantbete-

endeproblem för olika målgrupper samt hur och med vilka aktiviteter som

trafikanternas beteenden kan förbättras för att uppnå en bestående högre

trafiksäkerhet.
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Aktivitetsinriktningar

I. Aktiviteter mot etablerade (accepterade) beteenden i trafiken som för-

sämrar trafiksäkerheten.

Detta är ett besvärligt område eftersom det finns en stor gråzon när det gäl-

ler de avvikelser i beteenden som finns med hänsyn till trafiklagar och trafi-

kregler men som accepteras mer eller mindre frivilligt av samhället ( anpass-

ning till hastighetsgränser, rödljusgående etc.). Ett av NTFs problem härvid är

samordningen med myndigheterna inom vägtrafiksektorn.

Il. Aktiviteter mot "nya" beteenden eller förhållanden i trafiken.

Förändringar av trafiksystemets komponenter eller förändringar i trafiklag-

stiftningen, skyddssystem leder till både positiva och negativa trafiksäker-

hetseffekter. Framför allt bör NTFs inriktning kanske vara att upplysa om och

påverka de senare ( negativa effekter av vägrenskörning, cirkulationsplatser,

felaktigt använd skyddsutrustning etc.).

Ill. Aktiviteter mot kommande beteenden och förhållanden i trafiken.

Vissa förändringar och förhållanden i trafiken är förutsägbara. Det är här

angeläget att trafikanterna i god tid (rätt tid) blir medvetna om detta. Bil-

förarna blir i genomsnitt allt äldre, andelen kvinnor som bilförare ökar etc..

Kommentarer

När det gäller aktiviteter inom område l torde inte NTF kunna agera utan hän-

syn till myndigheter. En alltför kraftig profilering ger NTF en myndighets-

stämpel som minskar NTFs möjligheter att vara en effektiv opinionsbildare.

Inom aktivitetsområde II kan NTF verka mera fritt, men en förutsättning är

att krav ställs på att de åtgärder som vidtas följs upp och ger NTF sådan

information att NTF kan använda den för att reducera olika uppkomna nega-

tiva effekter på trafiksäkerhets-situationen.

Aktivitetsområde III är kanske det mest spännande och ett område där NTF

har full frihet att skapa opinion för en framtida säkrare trafik och där barn

och ungdom utgör de viktigaste målgrupperna.
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Målgruppsproblemet

Svaret på frågan om NTF skall verka nationellt, regionalt eller lokalt har sys-

selsatt många under den senaste tiden. Frågan är om detta inte är kopplat till

i vilken utsträckning NTF skall koppla sin verksamhet till myndigheter? Efter-

som myndighetsstrukturen i samhället på lokal eller regional nivå sammanfal-

ler med myndighetsstrukturen på nationell nivå är det i stort en fråga om tra-

fiksäkerhetssituationen lokalt eller regionalt awiker från den nationella trafik-

säkerhetssituationen. En annan tolkning är att användningen av den traditio-

nella organisationstillhörigheten när det gäller att definiera målgrupper ersätts

med av myndigheter definierad områdestillhörighet. Risken är att NTF betrak-

tas som en myndighet är uppenbar.

Genom åren har NTF i allt högre utsträckning tvingats prioritera mellan att å

ena sidan uppfylla samhällets allt större krav på att vara opinionsbildare för

ökad trafiksäkerhet och att å andra sidan klara av den allt svårare situationen

när det gäller att aktivera organisations-Sverige i trafiksäkerhetsfrågor. Av

flera skäl, inte minst ekonomiska, har NTFs "myndighetsroll" ökat.

När det gäller organisations-Sverige harsamhällets direkta stöd till organisa-

tioner minskat och till en del ersatts av insatser från näringslivet. Detta inne-

här att de frivilliga insatser som NTF tidigare kunde mobilisera måste använ-

das för att jaga sponsorer.

Det är därför troligt att NTF i framtiden måste samarbeta med näringslivet

(exempel finns redan) för att hitta tillbaka till organisations-Sverige. Tanken

att NTF direkt kan stödja organisationer, som gör insatser på trafiksäkerhets-

området, finansiellt borde inte vara främmande om t.ex försäkringsbolagen

samverkade inom trafikförsäkringsområdet för att bygga upp en sådan finan-

siell bas. Detta senare inte minst för de starka kopplingar som försäkrings-

branschen har med näringslivet. Hur är det med AP-fonderna, Arbetslivsfon-

den m fl? Kan Volvos aktieägare vara en målgrupp?

Det föreslås att man med hjälp av sk scenarioteknik försöker ta fram

beskrivningar av, framför allt trafiksäkerhetseffekterna av olika strategier

NTF kan ha för sitt arbete. Detta arbete kan ge fingervisningar om vilka

strategier som tros ha största potentialerna samt vilka som helst bör undvi-

kas.
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5.4.1 Regionalt trafiksäkerhetsarbete

Trafiksäkerhetsförbunden och trafiksäkerhetsföreningarna har ett mycket

brett register när det gäller sin verksamhet. Den innehåller som bekant en

mängd olika åtgärder av mycket skiftande slag. Ofta är verksamheten styrd

av i första hand konsulentens ambition, intressen och läggning men natur-

ligtvis också av förbundets/föreningens styrelse. Dessutom engagerar sig

samtliga i olika utsträckning i av NTF startade kampanjer och andra aktivite-

ter. En väsentlig del i samtliga trafiksäkerhetsförbunds verksamhet är sti-

mulansen och påverkan av delokala trafiksäkerhetsorganen.

Även på denna nivå saknas helt några egentliga utvärderingar av verksamhe-

ten. Man baserar verksamheten i stort på gamla erfarenheter och vad man

tror kan vara bra. Samtidigt ska man vara medveten om att många små in-

satser kan ha en positiv effekt utan att därför vara mätbara. NTF får på cen-

tral nivå ofta rapporter som tyder på en mycket omfattande verksamhet i de

flesta trafiksäkerhetsförbund. Men samtidigt hörs då och då "utifrån" ifråga-

sättanden om effektiviteten av trafiksäkerhetsförbundens verksamhet.

Den forskning som här behövs är att man med ett eller eventuellt flera för-

bund diskuterar igenom den nuvarande verksamheten och eventuella funde-

ringar över nya insatsmetoder. Detta bör då resultera i att man hittar aktivite-

ter i dessa förbund som kan drivas som projekt och där en utvärdering av

effekten kan göras.

En väsentlig punkt i sammanhanget är också en kvalificerad utbildning av

konsulenter och andra funktionärer inom TSF, som i hög utsträckning borde

kunna ske i nära samverkan med VTI.

Informationsbehov för samverkan NTF-polis i trafiksäkerhetsarbetet i regioner

Syftet med föreliggande projektskiss är att utveckla en informationsmodell

som på länsplanet bl a kan ligga till grund för en löpande dialog trafiksäker-

hetsförbund - polis, i den gemensamma uppgiften att påverka trafikanternas

attityder och beteenden för säkrare trafik.
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En målsättning bör vara att, som komplement till trafiksäkerhetsindikatorn

olycksutveckling, ur den mängd data som bl a polisens trafikövervakande

verksamhet genererar framställa information som visar tillstånd och föränd-

ringar beträffande trafikantbeteenden som t ex fördelningen av onyktra förare

efter promillehalt i allmänhet och i samband med olyckor, hastighetsfördel-

ningar i olika hastighetsmiljöer, bältesanvändnig m m. Möjligheterna att göra

jämförelser, som är väsentligt, måste metodmässigt tillgodoses.

Exem pel:

Trafikonykterhet

Från polisens övervakning av trafiknykterheten kan förutom uppgifter om

resursinsatser också hämtas uppgifter om fördelningen av onyktra förare med

hänsyn till promillehalt och kontinuerlig uppföljning av utvecklingen. Kart-

läggning av tillståndet efter införandet av sänkta promillegränser bör vara av

stor betydelse. Jämförelser kan också göras med promillehaltens fördelning

hos onyktra förare inblandade i olyckor som kommit till polisens kännedom.

Hastighetsanpassning

Vägverkets utbyggnad av mätpunkter som också skall medge hastighets-

mätningar och polisens nya radarutrustning och datorisering av administrativa

rutiner ger väsentligt förbättrade förutsättningar till uppföljning av hastig-

hetsanpassningen i olika hastighetsmiljöer och sammanhang. Hastighets-

anpassningen kan beskrivas och jämförelser kan göras såväl i samband med

olika former av övervakningsverksamhet som när övervakning eller kontroll

inte förekommer.

Centrala register ger förutsättningar att följa beivrade hastighetsöverträdelser

i olika hastighetsmiljöer med hänsyn till hur många km/h hastighetsgränsen

överskridits.
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Modellutveckling

Utvecklingen av en informationsmodell av skisserat slag kan ske successivt.

Utvecklingen bör emellertid ske i nära samarbete med berörda myndigheter. I

ett inledande skede kan det vara fördelaktigt att utveckla modellen för ett

län.

5.4.2 Lokalt trafiksäkerhetsarbete

I likhet med vad som är fallet i Sala, Sandviken och Mjölby bör liknande pro-

jekt igångsättas i ett antal kommuner, där man utvärderar effekten av såväl

åtgärder, budskap som metoder. Ett attraktivt alternativ kunde vara att man

låter ett trafiksäkerhetsförbund i samarbete med NTFs kansli genomföra en

kampanj i en kommun utan direkt inblandning av kommunens kansli. Givetvis

måste en sådan verksamhet ske med kommunens goda minne, men det finns

ju många kommuner där trafiksäkerhetsverksamheten dels är mycket låg-

prioriterad och där man dels i stort sett inte bedriver sådan verksamhet.

Dessa kommuner kanske rent av skulle se positivt på att någon annan tog sig

an denna uppgift. Naturligtvis skulle en sådan verksamhet ändå engagera

lokala förmågor i olika sammanhang. Återigen är det viktigt att hitta ett kon-

cept där utvärderingen är möjlig.
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