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VARJE ÅR omkommer

c:a 800 personer och c:a

60.000 skadas på Våra vägar.

Detta görtrafikskadorna till ett

av vårt lands allvarligaste häl-

soproblem. Ingen torde heller

ifrågasätta nödvändigheten av att för-

bättra trafiksäkerheten. Under lång tid

har trafiksäkerhetsarbetet också haft den

självklara inriktningen att säkerheten

bör förbättras. Ett problem har emeller

tid Varit att säkerhetsarbetet just haft

denna allmänna inriktning som knap

past kan ifrågasättas. Det har nämligen

även inneburit att det har varit svårt att

avgöra om trafiksäkerhetsarbetet varit

lyckosamt eller ej.

När trafiksäkerhetsverket och trafik

säkerhetsrådet 1989 för första gången

formulerade ett kvantitativt mål för tra-

fiksäkerhetsarbetet så innebar detta en

möjlighet att bedöma om de åtgärder

som vidtas är tillräckligt effektiva eller

ej. Det räcker inte längre att konstatera

att trafiksäkerhetsarbetet åtminstone

har någon positiv effekt. Nu måste vi

dessutom fråga oss om detär tillräckligt

bra eller ej. Trafiksäkerhetsrådet är ett

samarbetsorgan för de myndigheter i

Sverige som är ansvariga för trafiksäker

heten. Det mål man satt upp innebär

bland annat att antalet döda ej får över

stiga 600 och antalet skadade ej får över

stiga 40.000 år 2000.

HASTIGHETEN OCH SÄKERHETEN

När vi från forskarhåll framhåller nöd-

vändigheten av att sänka hastigheten på

våra vägar så skall detta ses mot bak-

grunden av de uppsatta trafiksäkerhets-

politiska målen. Om vi betraktar trafik

som en industri som producerar tran-

sporter är hastighet givetvis en positiv

egenskap i denna produktion. Det måste

därför i och för sig vara legitimt att i
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arbetet med att utveckla vårt trafiksys-

tem sträva efter att minska restiderna.

Men om man i en industri finner att den

produktionstakt man har medför en allt-

för hög produktionskostnad och en

oacceptabel olycksrisk, måste man om

man inte finner några andra möjliga åt

gärder sänka produktionstakten. Dess-

värre är vår kunskap om möjliga olycks

förebyggande åtgärder sådan att vi idag

inte ser någon möjlighet att nå de trafik-

säkerhetspolitiska inte

hastigheten på våra vägar.

Det är dock Viktigt att vi inte nöjer oss

målen om

sänks

med denna i grunden defensiva åtgärd.

Vi måste ihärdigt arbeta på att utforma

trafiksystemet, så att det kan tåla de has

tigheter vi önskar, utan att transport-

kostnader, olycksrisker och miljöprob

lem hamnar på oacceptabla nivåer. Jag

menar att detta arbete avsevärt skulle un

derlättas om vi upphörde med att ifråga-

sätta säkerhetseffekten av hastighets-

sänkningar, vilket är ungefär lika smart

som att ständigt ifrågasätta tyngdlagen.

DEN MÄNSKLIGA FAKTORN

Att sänkningen av hastighetsgränser är

en impopulär åtgärd är inte svårt att för-

stå. Denna åtgärd drabbar ju mig per-

sonligen. Populära är däremot framför

allt åtgärder som inriktas på informati-

on och attitydspåverkan, eftersom det ju

som regel är andra än jag själv som är då

ligt informerade och har felaktiga attity-

der till trafiken.

Att betydelsen av information och at

titydsförändring betonas så starkt har

delvis sin grund i en föråldrad syn på hur
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olyckor uppkommer. Denna

syn innebär, att det framför

allt är den mänskliga faktorn

som är ansvarig för att olyc-

kor inträffar, medan fordo-

net och väg- och trafikmiljön

endast svarar för en mycket liten andel

av olyckorna. Den bland allmänheten

kanske mest omhuldade synen på den

mänskliga faktorn innebär, att det skulle

finnas en liten grupp oskickliga och/eller

hänsynslösa trafikanter som svarar för

de flesta olyckorna. Det fiffiga med detta

synsätt är att det skapar en Viss trygghet.

Det är i första hand andra som råkar ut

för olyckor. Upprepade undersökningar

har Visat att teorin om att det är en mind

re grupp "olycksfåglar" som svarar för

merparten av olyckorna inte håller.

En mer nyanserad syn på den mänsk

liga faktorn, som varit förhärskande

bland forskare under 60 och 70-talet, in-

nebär att det är mer allmänmänskliga

begränsningar i trafikanternas kapacitet

som ansvarar för uppkomsten av olyc

kor. Det är vår begränsade uppmärk

samhetsförmåga, reaktionsförmåga och

oförmåga att i alla situationer uppfatta

trafiken på ett korrekt sätt som gör att vi

råkar ut för olyckor. Denna teori är hot

full, eftersom den innebär att vi, även om

vi gör så gott Vi förmår, kan råka ut för

allvarliga olyckor. Detta synsätt har inte

heller blivit särskilt populärt bland all-

mänheten, men det har varit betydelse

fullt, eftersom det utgör en viktig grund

för den idag bland forskare förhärskan

de synen på uppkomsten av olyckor.

Det finns inget principiellt fel att säga

att merparten av trafikolyckorna beror

på den mänskliga faktorn. Problemet

uppkommer då man tar detta konstate-

rande som utgångspunkt för de åtgärder

man vidtar. Det kan leda till att man i
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första hand inriktar sina åtgärder mot

att påverka och förändra trafikanterna.

Drivet till sin spets innebär det detsam

ma som om en konfektonsfabrik, som

tillverkade alla kläder i samma storlek,

konstaterade att många människor har

fel kroppsstorlek.

VAD ÄR ORSAKEN TILL ATT DET

INTRÄFFAR OLYCKOR!

Under senare år har man i allt högre grad

betonat nödvändigheten av att se trafi

ken som ett system. Man betraktar trafik

som ett samspel mellan systemets hu

vudkomponenter trafikanterna, fordo-

nen och väg trafikmiljön. Hur detta

samspel fungerar bestäms av de egen-

skaper som karaktäriserar de olika kom-

ponenterna. I det fall en olycka inträffar

kan den med detta synsett ses som ett re

sultat av det egenskapsmönster som ka

raktäriserade trafiksituationen. Lägg

märke till att det är egenskapsmönstret i

sin helhet som betraktas som olycksor

sak. Det är inte så,som det i bland brukar

framhållas, att olyckan har flera orsaker.

Däremot kan flera olika åtgärder leda till

att egenskapsmönster som medför olyc

kor förvandlas till ett säkert egenskaps-

mönster. En schematisk beskrivning av

detta synsett ges i figur 1.

Låt oss för att förtydliga detta synsett

se på händelseförloppet i en olycka som

undersöktes av försäkringsbranschens

haverikommision för ett antal år sedan.

Etttungtfordon, specielltutformat för

att frakta byggelement, kör av från en

motorväg. Avfarten slutar i en T kors

ning. Se figur 2. Korsningen är signal-

reglerad med sk frisläppt högersväng för

den trafik som kommer från motorväg-

en. Föraren av det tunga fordonet avser

att svänga till höger i korsningen. När

han genomför denna manöver visar det

sig att en personbil kört upp på hans hög

ra sida, varför manövern resulterar i den

situation som illustreras i figur 3.

Undersökningen visar att föraren av

det tunga fordonet kört in mot kors-

ningen i det högra av de för vänster-

svängande trafik reserverade körfälten

och därifrån genomfört högersvängen.

Föraren uppger, och den tekniska

undersökningen, ger honom helt rätt i

detta, att det inte gick att genomföra hö

gersvängen från det för den högersvän

gande trafiken reserverade körfältet utan

att fordonet åtminstone med något hjul

klättrade upp på kantstenen. Detta skul

le ha fördärvat däcken. Till saken hör att

beläggningstoppen ej var färdig varför

kantstenen var 17 cm hög.

Föraren av det tunga fordonet uppger

att han hade bråttom, för att hinna fram

till den arbetsplats där han skulle lossa

sin last, innanman tog rast eftersom han

i annat fall skulle bli tvungen att vänta c:a

en timme. När han närmar sig korsning

en, sätter han på höger blinker och kon

trollerar i backspegeln att det inte ligger

något fordon till höger om honom. Där-

efter koncentrerarhan sig i första handpå

ett fordon som kommer från vänster i

korsningen. Detta fordon har grön sig

nal, men befinner sig så långt bort att för

aren av det tunga fordonet bedömer att

han hinner genomföra högersvängen.

Han är mån om att hinna före det från

vänster kommande fordonet, eftersom

han annars är tvungen att stanna, vilket

han anser är mycket tidskrävande, då det

tar lång tid att få upp farten igen med ett

ekipage av den typ han kör.

Föraren av personbilen, som senare

prejas av vågen av det tunga fordonet,

har arbetat under natten och endast sovit

tre timmar på morgonen. Han steg upp

endast någon timme innan olyckan in-

träffade. Han har allvarliga familjepro

blem, som han satt och funderade på

omedelbart innan olyckan inträffade.

Hans fru arbetade, och själv var han på

väg för att träffa en annan kvinna. Det

framgick att föraren befann sig i en all-

varlig samvetskonflikt.

Personbilsföraren kör in mot kors

ningen och noterar det tunga fordonet i

körfältet för vänstersvängande trafik.

Han tolkar det så att detta fordon skall

svänga till vänster i korsningen. Han ser

inte någon blinkersignal på det tunga

fordonet, förmodligen beroende på att

hans uppmärksamhet är nedsatt på

grund av sömnbrist och grubblerier.

Juridiskt får förmodligen föraren av

det tunga fordonet ta på sig ansvaret för

det inträffade, eftersom han korsat en

heldragen linje, utan ha försäkrat sig om

att han inte genom detta hindrade annan

trafik. Moraliskt vilar ansvaret tungt på

föraren av personbilen, då det får anses

omdömeslöst at ge sig ut och köra bil i

det tillstånd han befann sig i. För att få
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kunskap om hur vi skall förbättra tra-

fiksäkerheten är emellertid, ansvarsfrå

gorna tämligen ointressanta. I stället

bör vi betrakta hela det mönster av såväl

generella som mer unika egenskaper,

som karaktäriserar den situation i vil-

ken olyckan inträffat i vårt sökande ef-

ter möjliga åtgärder.

Typiskt för detta egenskapsmönster

är att det är en mängd egenskaper som

tillsammans utgjorde en nödvändig för

utsättning för att olyckan skulle inträf

fa. Detta innebär i sin tur att det skulle

ha varit tillräckligt att ändra på någon

eller några enstaka egenskaper för att

olyckan skulle ha kunnat undvikas.

Vilken egenskap skall vi välja att för-

ändra? Givetvis skall Vi välja den åtgärd

som till lägsta samhällsekonomiska

kostnad ger den önskade trafiksäker

hetseffekten. Tillspetsat skulle man

kunna säga att från trafiksäkerhetssyn-

punkt är orsaken till en trafikolycka den

egenskap hos trafiksystemet som vi till

lägsta kostnad skulle ha kunnat föränd

ra på ett sådant sätt att olyckan und

vikits.

VAD KAN VI GÖRA FÖR ATT FÖRBÄTTRA

SÄKERHETEN!

För att en trafiksäkerhetsåtgärd skall

kunna ha någon effekt måste den på nå

got sätt påverka trafikanternas beteen-

de. För att det skall hända något i trafi

ken, även olyckor, förutsätts att det

finns trafikanter som agerar på något

sätt. När man talar om trafikbeteende

avser man oftast det vi skulle kunna kal

la taktiskt trafikantbeteende, dvs hur vi

väljer att agera ute i trafiken. Ett avgö-

rande taktiskt beteende i samband med

exempelolyckan var lastbilschaufförens

beslut att passera korsningen före det

från vänster kommande fordonet. Ett

annat ödestigert taktiskt beteende var

givetvis det sätt på vilket högersvängen

genomfördes att passera den heldragna

körfältsmarkeringen. Det taktiska bete-

endet söker man påverka framför allt

genom utformningen av trafikmiljön

och trafikregelverket och genom över

vakning. Om även den högersvängande

trafiken i korsningen hade varit signal-

reglerad, hade föraren av det tunga for-

donet ej tagit hänsyn till någon konflikt

med den från vänster kommande trafi-

ken. En större radie på högerkurvan

och/eller en lämpligare geometri på det

tunga fordonet hade troligen inneburit

att föraren av det tunga fordonet valt att



passera korsningen på ett mindre riska

belt sätt. Våra trafiksäkerhetsinsatser

inriktas ofta just på det taktiska trafi

kantbeteendet. Som påpekats ovan är

framför allt informations- och propa-

gandainsatser populära, medan man of

ta glömmer bort möjligheten att styra

trafikantbeteendet via den fysiska ut-

formningen av trafikmiljön, trots att

denna typ av åtgärder troligtvis är långt

mer effektiv.

En typ av trafikantbeteenden som vi

ofta glömmer bort i trafiksäkerhetsde

batten är det vi skulle kunna kalla det

strategiska trafikantbeteendet. Med det

ta avses alla de val och åtgärder vi vidtar

för att skapa förutsättningarna för vårt

uppträdande som trafikanter. Typiska

exempel på strategiska beteenden är val

av färdmedel, fordonsinköp, reseplane

ring osv. När det gäller vår exempelolyc-

ka finns det anledning att tro att den

mest effektiva åtgärden just återfinns på

det strategiska planet. Det tunga fordo

net fraktade byggelement till en byggar

betsplats, där arbetet pågått under lång

tid och det fortfarande återstod lång tid

innan bygget skulle vara färdigt.

Om man skall genomföra så speciella

transporter som det här var fråga om, är

det rimligt att åkeriet i samarbete med

väghållaren lägger upp en transport

plan, där man väljer en färdväg, så att

problem av den typ som uppstod i den

aktuella korsningen undviks. Det fanns

i detta fall alternativvägar som kunde

användas utan att transporttiden nämn

värt förlängdes. Det finns anledning att

tro att åtgärder inriktade på det strategi

ska trafikantbeteendet har en mycket

hög kostnadseffektivitet. Ett exempel

gäller våra skolungdomars resande. I

vissa kommuner får ungdomarna

månads eller terminskort för att kunna

färdas till och från skolan med kollek

tivtrafiken. Åtminstone i vissa kommu

ner får dessa biljetter i princip endast ut

nyttjas för skolresor, vilket gör att de in

te är giltiga på kvällen. Detta innebär att

när ungdomarna skall ut på olika fritid

saktiviteter, tvingas de ut på cykel i

mörkret. Den merkostnad, som en för-

längning av skolkortens giltighet - så att

de även kan användas på fritiden - skulle

medföra, är förmodligen en effektiv in

vestering i ökad trafiksäkerhet för våra

skolungdomar. För att slutligen åter

knyta till hastigheten, så är givetvis den

hastighet vi räknar med att kunna hålla

i trafiken en viktig del i våra strategiska
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Figur 2. Planskiss över den tillfart i vilken den I texten

beskrivna exempelolyckan inträffade. Lägg märke till

att den vänstersvängande trafiken är signalreglerad

medan den högersvängande traflken endast har skyldig-

het att lämna företräde.

   

 

Figur 3. Beskrivning av kollisionssltuationen

i texten beskrivna exempelolyckan. Figuren

O är hämtad ur Englund m.fl. TRK:s haveri-

kommision. Redogörelse för en försöksverk-

samhet.  
 

överväganden. En ytterst effektiv trafik

säkerhetsåtgärd, om än inte särskilt po

pulär, åtminstone inte på kort sikt, skul-

le vara att införa restriktioner vad avser

motorstyrka och topphastigheter på vår

fordonspark.

Av det som sagts ovan hoppas jag att det

har framgått, att vi för att finna effektiva

trafiksäkerhetsåtgärder, för det första

måste sträva efter att undvika den mora

liserande syn som idag ofta behärskar

trafiksäkerhetsdebatten, och för det an

dra i högre grad bör intressera oss för de

strategiska förutsättningar, som styr

Vårt beteende som trafikanter i stället för

att ensidigt inrikta arbetet som om det

befintliga systemets ramar var oförän

derliga. Vi behöver, menar jag vidare, en

trafiksäkerhetsdebatt där vi öppet redo-

visar vad vi önskar av trafiksystem och

vilka uppoffringar vi är beredda till för

att uppnå detta.
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