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Traflklagstiftning och barn

av Peter Wretling
Statens Väg- och Trañkinstitut
581 95 LINKOPING

SAMMANFATTNING

Enligt polisrapporterade olyckor dödas och skadas drygt 1500 barn i åldern

0-14 år årligen.

Socialstyrelsens patientstatistik över utskrivna visar att barn i åldern 0-14 år

utgör drygt 20 % av samtliga utskrivna under ett år. Av trañkskadade cyklister

som skrivs ut utgör barn i åldern 0-14 är drygt 40 %.

I ett av de tre trañksäkerhetsmål som av riksdagen fastlagts i 1982 och 1988

års trañkpolitiska beslut nämns att man särskilt skall beakta barnens problem.

I notatet redovisas vilka rättigheter barnen har i trafiken utifrån existerande

lagar; beteendeförändringar hos barnen som kan påverka deras säkerhet i tra-

fiken; framtida förändringar av barnens situation i trafiken.

Lagar och regler som beaktar barnens säkerhet ur miljöaspekt är tex

Socialtjänstlagen, Boverkets nybyggnadsregler och Plan- och bygglagen.

Skollagen och Skolskjutsförordningen reglerar kommunernas skyldighet att

anordna skolskjuts vid vissa omständigheter.

Vägtrañkkungörelsen beaktar barnens rättigheter i trafiken såsom att förare

skall visa särskild hänsyn mot barn och hålla en med hänsyn till omständig-

heterna tillräckligt låg hastighet när fordonet närmar sig barn som uppehåller

sig på eller bredvid vägen.

Antingen genom lagstiftning eller ökad information görs försök att förändra

barnens beteende vad det gäller att använda cykelhjälm, reflex eller tillåtelse att

cykla på trottoar för att öka deras säkerhet i trafiken.
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l BAKGRUND

I Sverige dödas årligen ett femtiotal barn i åldern 0-14 år i trafiken. Enligt

polisrapporterade olyckor skadas drygt 400 barn svårt och drygt 1100 skadas

lindrigt per år (1). Antalet skadade antas i bägge fallen vara en underskattning.

I ett av de tre trañksäkerhetsmål som riksdagen fastlagt 1982 och i 1988 års

trañkpolitiska beslut nämns att man särskilt skall beakta barnens problem (2).

Ett av åtta programområden som redovisas i Trañksäkerhetsprogram 1990

framarbetade av Trañksäkerhetsrådet är "Barn i trafik". Dessa programom-

råden är indelade dels efter de av riksdagen fastställda målen för trafiksäker-

hetsarbetet, dels efter en kunskap om viktiga generella trañksäkerhetsproblem

och om trañkantgrupper med särskilt höga risker.

Syftet med projektet är att redovisa vilka rättigheter barn har i trafiken utifrån

existerande lagar som anknyter till trafik och trafiksäkerhet.
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2 TRAFIKSKADADE ENLIGT SOCIALSTYRELSENS PATIENT-

STATISTIK

I (3) beskrivs trañksäkerhetsläget utifrån Socialstyrelsens patientstatistik.

Patientstatistiken utgörs av personer som utskrivits från den slutna vården.

I tabell 1 redovisas för åldersgruppema 0-14 år och 0- år antalindivider som

utskrivits från den slutna vården 1983 uppdelade på olika trañkantgrupper.

mm Antal utskrivna individer från den slutna vården 1983 för ålders-

gruppema 0-14 år och 0- är uppdelade på olika trañkantgrupper.

          

Trañkantgrupp/ålder

0-14 år 0- år

Gående 376 1514

Cyklister 1806 4240

Cyklister i singelolyckor 1457 3129

Cyklister i kollision med 352 1 130
motorfordon

Samtliga 2764 12806

 

Alarmerande är att oavsett trañkantgrupp så utgör antal utskrivna individer i

åldersgruppen 0-14 år mer än 20 % av samtliga utskrivna.

För cyklistema är förhållandet allvarligast; antalet utskn'vna i åldersgruppen

0-14 år utgör drygt 40 % av totala antalet utskrivna.

Jämför man cyklister i singelolyckor med cyklister i kollision med motorfordon

finner man att de senare är fler till antalet men att deras vårddagar i genomsnitt

är hälften så många som för cyklister som kolliderar med ett motorfordon.
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3 BARNS RÄTTIGHETER I TRAFIKEN

Antalet dödade barn i trafiken utgör mer än hälften av alla olycksfallsdödade

barn (4).

Barns rättigheter i trafiken utgår inte endast från trañklagar och trafikregler

utan förutsätter också trafiktekniska lösningar som beaktar barns behov. Vuxna

har också en skyldighet att påverka, undervisa och skydda barnen i trafiken.

Barn kommer i tidig ålder i kontakt med trafiken främst när de leker i närmiljön

runt hemmet. Skolstarten innebär ökad kontakt med trafiken.

I kommande avsnitt redovisas ett antal lagar och regler som berör barns rättig-

heter i trañken antingen direkt eller indirekt. Som underlag ligger (4) och (5).

3.1 Lagar och regler

För att lagstiftning som beaktar barnens säkerhet i trafiken skall respekteras bör

den vara förankrad hos allmänheten.

3.1.1 Miljö

En förutsättning för att barnen skall känna sig säkra i trafiken är att närmiljöns

trañknät planeras på ett för barnens vidkommande vettigt sätt. Barn kommer i

tidig ålder i kontakt med trafiken främst när de leker i närmiljön runt hemmet

Skolstarten innebär ökad kontakt med trafiken.

3.1.1.1 Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen (SoL) reglerar kommunernas sociala verksamhet. Det nämns

bl a att socialnämnden skall

0 verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda
förhållanden.
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3.1.1.2 Boverkets nybyggnadsregler BFS 1988:18

Det är viktigt för barns säkerhet och trygghet att deras lekmiljöer utomhus är

befriad från all trafik.

I Boverkets nybyggnadsregler nämns att friytor för lekskall vara avskilda från

körvägar, parkeringsytor eller liknande och att dessa skall kunna nås från ett

bostadshus utan att t ex körvägar behöver passeras.

3.1.1.3 Skollagen

I Skollagen 4 kap 7 § står det:

"Hemkommunen är skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskola

anordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens

längd, trañkförhållanden, fysiskt handikapp hos elev eller någon annan särskild

omständighet."

3.1.1.4 Skolskjutsförordningen

Det ñnns bestämmelser för skolskjuts både i Skolskjutsförordningen, Väg-

trañkkungörelsen samt Trañksäkerhetsverkets föreskrifter.

Förordningen omfattar grundskola, gymnasieskola och motsvarande skola.

Under 1988 tillkom två bestämmelser (lagar) for att göra skolskjutsningen

säkrare:

0 alla barn måste vid privata transporter använda bilbälte i personbil

0 alla barn måste vid skolskjutsning använda bältet när de färdas i bil med
bilbälte
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3.1.2 Trafik

Som nämnts ovanutgör antalet dödade barn i trafiken hälften av alla olycks-

fallsdödade. Barn har inte samma förmåga och erfarenhet som vuxna att klara

av komplicerade trañksituationer.

3. 1.2. 1 Vägtrañkkungörelsen

I Vägtrañkkungörelsen (1972:603) finner man 5 §§ som belyser barns rättig-

heter i trafiken. Samtliga finnes under "Traflkregler".

0 Vägtrañkanter får inte bryta eller på annat sätt hindra rnilitärkolonn, civil-

försvarskolonn, begravningsfölje, grupp av barn under ledares uppsikt eller

annan procession (11 §).

0 Förutom i andra fall, som angetts särskilt, skall förare hålla en med hänsyn

till omständigheterna tillräckligt låg hastighet när fordonet närmar sig barn

som uppehåller sig på eller bredvid vägen (61 §).

0 Förare skall visa särskild hänsyn mot barn, åldringar och skolpatruller

(81 §).

0 Ett barn skall till och med det år varunder barnet fyller sex år istället för

eller tillsammans med bilbältet använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan

särskild skyddsanordning för barn. Om barnet färdas tillfälligt i ett fordon i

vilket någon särskild skyddsanordning inte medförs, skall barnet i stället

använda bilbältet när det är möjligt (117a §).

0 De som går i trupp under uppsikt av ledare eller i processionen skall om det

är lämpligt använda vägrenen eller körbanans högra sida i färdriktningen.

Om truppen består av barn som går högst två i bredd, skall om möjligt

gångbanan, vägrenen eller cykelbanan användas (137 §).

VTI Notat T 144



Två skyddsanordningar för barn som passagerare på cykel är lagstadgade,

nämligen ekerskydd och riktig cykelsits.

0 På en cykel eller m0ped får inte samtidigt färdas flera personer än cykeln

eller mopeden är byggd för. När cykeln eller mopeden har lämpliga säten

och effektivt skydd mot hjulekrarna, får dock på fordonet färdas ytterligare

(128 §)
1. ett barn under 10 år, om den som styr fordonet har fyllt 15 år, eller

2. två barn under 6 år, om den som styr fordonet har fyllt 18 år.
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4 FRAMTIDA FÖRÄNDRINGAR

I takt med att samhället förändras ställs krav på att lagstiftning som beaktar

barnens rätt i trafiken också förändras. Ibland innebär ökade informations-

insatser att man erhåller en lika stor positiv trañksäkerhetseffekt som att lag-

stifta.

I kommande avsnitt diskuteras cykelhjälms- respektive reflexanvändningen

samt också cykling på trottoar eller gångbana utifrån detta perspektiv.

4.1 Cykelhjälm

Vid omkullkörning med cykel har barn inte samma förmåga som vuxna att

dämpa fallet, vilket kan innebära att barn ådrar sig allvarliga skallskador i sam-

band med cykling.

Hjälmlagama under 70-talet, för motorcyklistema 1975 och för mopedistema

1978, hade i bägge fallen en betydande effekt på döds- och skaderisken (5).

Antalet dödade motorcyklister minskade med drygt 40 % mellan 1974 och

1975. Minskningen av antalet dödade mopedister mellan 1978 och 1979 var

ungefär 35 %.

I (7) har man observerat cykelhjälmsanvändningen för dels små barn (barn

<10 är) runt bostadsområden och dels grundskolebam. Rapporten redovisar en

ökning av användningen för små barn mellan 1988 och 1991 från 20 % till runt

35 %. Även för grundskolebarnen redovisas under samma period en ökning

från 5 % till 20 %. Därefter verkar det som användningen stagnerat.

Den största trañksäkerhetseffekten av en eventuell hjälmlag för barn förväntas

för skaderisken då en lag skulle reducera de allvarliga skallskadorna under

förutsättning att lagen innebär en märkbar ökning av användandet. Under 1991

dödades 7 barn (0-12 är) antingen som cykelförare eller passagerare, 78

skadades svårt och 196 skadades lindrigt (1).
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4.2 Reflex

Då det under en stor del av året i Sverige är mörkt när barnen förflyttar sig till

och från skolan är det viktigt att barnen får information via föräldrarna, andra

vuxna och skolan om vikten av att använda reflex.

För närvarande finns det dåligt med uppgifter om i vilken utsträckning barnen

använder sig av reflex i trafiken.

4.3 Cykling på trottoar

I Sverige är det inte tillåtet att cykla på trottoaren eller på gångbanan varken

för vuxna eller barn. Med vissa nationella skillnaderär det tillåtet för barn att

cykla på trottoaren eller på gångbanan i Norge, Finland, Tyskland och Belgien

(8). I Holland är det tillåtet för barn att leka på gångbana eller trottoar vilket i

praktiken innebär cykling.
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5 BARNENS TRAFIKSITUATION I FRAMTIDEN

Samhället genomgår ständigt förändringar vilka i mer eller mindre grad på-

verkar trafiken och barnens säkerhet i trafiken.

I (9) redovisas utifrån en faktaram samt olika scenarier bedömningar av den

framtida situationen för barnens säkerhet i trafiken.

Faktaramen som utgjorde en grund för scenarierna analyserade samhälls-

förändringar avseende

0 sociala faktorer

0 trañkutvecklingen

0 trañksäkerhetsutvecklingen

0 politisk styrning

0 trafikens hälso- och miljöeffekter

0 trafiknätets utformning

I scenarierna framhålls planering av närmiljön som den faktor som till störst del

påverkar barns säkerhet i trafiken t ex lokalisering av lekplatser, förskolor och

skolor.

Den fortsatta förväntade ökningen av biltrafiken under 90-talet förväntas leda

till restriktioner för barns rörelsefrihet vilket skapar s k barriäreffekter.

I flertalet av scenarierna försöker man integrera olika problem i en helhetssyn

avseende tex barns trafiksäkerhet; barns utvecklingsmöjligheter, föräldrarnas

omsorgsproblem; barns miljö ur hälsostka Detta angreppssätt förväntas

utvecklas och få genomslagskraft i framtiden.
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10

FORTSATT FOU

En del barn växer upp i miljöer där trafiken är en del av den dagliga vardagen

medan andra kommer i kontakt med trafiken i mindre omfattning.

Ur trañksäkerhetsaspekt vore det av intresse att studera eventuella skillnader

mellan barn som växer upp i olika trañkmiljöer med avseende på t ex

rörelsefrihet

olyckstillbud

trañkvana

cykelhjälmsanvändning

reflexanvändning

Blir barn som växer upp i miljöer med låg trañkseparering hämmade i sina lek-

och kontaktbehov?

Råkar barn i trañkintensiva områden ut för fler olyckstillbud än barn i trafik-

separerade områden eller kompenseras detta av en större trañkvana?

Cyklar hamen i trañkseparerade områden i större utsträckning till och från

skolan?
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