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FÖRORD

Denna rapport utgör slutredovisning av ett projekt som finansierats av Statens

Räddningsverk och som genomförts vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT) i

Linköping under tiden september 1993 till december 1994. Projektledare har varit Erik

Lindberg vid VTI.

Projektets kontaktperson hos uppdragsgivaren har varit Thomas Gell, vilken härmed tackas

för såväl sina insatser vid stickprovsurval och utprovning av det i projektet använda

frågeformuläret som för det stöd och de synpunkter som förmedlats under projektets gång.

Bengt Jansson och Charlotte Lodens vid VTI tackas för sitt deltagande i det praktiska

projektarbetet med enkätproduktion respektive svarsregistrering. Slutligen riktas ett stort

tack till alla de förare med ADR-behörighet som deltagit i studien.
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Uppfattningar om säkerheten vid transporter av farligt gods på väg:

Enkätundersökning bland förare med ADR-behörighet

av Erik Lindberg

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT), Linköping

SAMMANFATTNING

Syftet med denna studie har varit att ta tillvara erfarenheter bland förare med ADR-

behörighet när det gäller olika faktorer som kan tänkas inverka på säkerheten vid

transporter av farligt gods på väg. Studien har genomförts som en enkätundersökning

i vilken 235 förare med ADR-behörighet har bedömt och kommenterat 19 olika

säkerhetspåverkande faktorer.

De faktorer som förarna hade att ta ställning till var a) specialfordons (främst tank-

bilars) konstruktion, b) fordonsunderhåll, c) vägstandard/vägunderhåll, d) vägutform-

ning, e) andra trafikanters uppträdande i trafiken, f) hastighetsgränser, g) arbetsmiljön

i förarhytten, h) förarnas arbetstider, i) användning av stimulantia, j)»

ens omfattning, k) ADR-utbildningens innehåll, 1] kunskap om åtgärder vid olycka,

m) regelverkets omfattning, n) regelverkets utformning/läsbarhet, 0) eventuellt hind-

rande säkerhetsbestämmelser, p) vilken vikt transportföretaget fäster vid säkerhet, q)

hantering av transporthandlingar, r) hantering av olycks- och tillbudsrapporter samt s)

tull- och poliskontroller. Förarna ombads också rangordna de tre faktorer som enligt

deras uppfattning utgjorde de allvarligaste säkerhetsproblemen vid vägtransporter av

farligt gods.

I enkäten togs även uppgifter in om bakgrundsvariablerna kön (98 % av undersök-

ningsgruppen var män), ålder, erfarenhet av farligt gods-transporter, årlig körsträcka,

hur ofta man transporterade farligt gods, fordonstyp, dominerande godstyp samt

anställningsförhållanden. Svaren på dessa frågor tyder på att en stor del av

transportarbetet med farligt gods utförs av mycket erfarna förare. Långa körsträckor,

fordon med stor transportkapacitet samt hög transportfrekvens tenderade att vara

förknippade med lång erfarenhet av farligt gods-transporter (ofta mer än 10 års

erfarenhet).
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II

De allvarligaste säkerhetsproblemen vid transporter av farligt gods på väg utgjordes

enligt förarna av bristande fordonsunderhåll, andra trafikanters körsätt (omkörningar,

avståndshållning etc), olämplig vägutformning (rondeller, på-/avfarter, skyltning etc)

samt brister i vägstandard och/eller vägunderhåll (vägskador, dålig snöröjning etc).

Däremot var förarnas uppfattning om fordonens konstruktion, arbetsmiljön i

förarhytten, transportföretagets inställning till säkerhet samt tull- och poliskontroller

övervägande positiv.

Förarna ansåg vidare att ADR-utbildningens innehåll var bra men att utbildningens

omfattning borde utökas något. Samtidigt ansåg man att regelverkets omfattning borde

kunna reduceras. I genomsnitt ansåg förarna också att den högsta tillåtna hastigheten

borde höjas något (80 km/tim nämndes av många förare som lämplig hastighetsgräns).

Äldre och mera erfarna förare, tankbilsförare samt förare som var egna företagare

tenderade att ge mera positiva bedömningar av flera av de säkerhetspåverkande

faktorer som behandlades i enkätfrågorna. Möjliga förklaringar till dessa skillnader

mellan olika undergrupper kan tex vara att man med ökad erfarenhet får bättre

förmåga att handskas med olika typer av riskfyllda situationer, att tankbilar oftast

transporterar ett begränsat antal typer av farligt gods samt att egna företagare är

medvetna om sitt personliga ansvar för säkerhetsfrågorna.

En stor del av förarnas kommentarer till enkätfrågorna behandlade behovet av

ytterligare utbildningsinsatser. Förutom att den egna ADR-utbildningen tenderade att

upplevas som alltför komprimerad påtalades också ett behov av att utbilda/informera

avsändare av farligt gods, övriga trafikanter samt poliser som utför kontroller av

farligt gods-fordon ute på vägarna.
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Opinions about safety issues in road transport of dangerous goods: A

survey among ADR-licensed drivers.

by Erik Lindberg

Swedish Road and Transport Research Institute (VTT), Linköping

SUMMARY

In this study, a number of ADR-licensed drivers were asked to express their views on a

number of factors related to the safety of transporting dangerous goods. Data were

collected by means of a mail survey in which 235 ADR-licensed drivers judged the

safety implications of 19 different factors. They were also encouraged to comment on

each factor in their own words.

The factors represented in the survey were a) vehicle (mainly road tanker) design, b)

vehicle maintenance, c) road standard/road maintenance, d) road design, e) the

behaviour of other motorists, f) speed limits, g) ergonomics, h) scheduling of working

hours, i) use of drugs, j) the amount of ADR training received, k) content of ADR

training, 1) knowledge of how to act in the event of an accident, m) comprehensiveness

of safety regulations, n) comprehensibility/legibility of safety regulations, 0) whether

safety regulations interfered with work, p) the safety attitude held by the company/em-

ployer, q) handling of freight documents, r) handling of accident/incident reports and s)

checks made by customs and police. The drivers were also asked to rank the three

factors which according to their experience constituted the three most serious safety

problems.

The survey also contained questions about the following background variables: Sex

(98 % of the sample were males), age, experience in the transportation of dangerous

goods (number of years), annual mileage, how frequently dangerous goods were carried,

type of vehicle, dominating type of dangerous goods and employment. The answers to

the background questions suggested that a large part of the transport volume of

dangerous goods is handled by very experienced drivers. High annual mileages, vehicles

with high loading capacity and frequent transports of dangerous goods all tended to be

associated with a high degree of driver experience (often more than 10 years).
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IV

According to the drivers, the most serious safety problems pertaining to road transport

of dangerous goods were a) unsatisfactory vehicle maintenance, b) the driving

behaviour of other motorists (overtakings, distance keeping etc.), c) poor road design

(roundabouts, motorway entrances/exits, signs etc.) and d) unsatisfactory road stan-

dard/road maintenance (road damage, ice and snow etc.). Other factors such as vehicle

design, ergonomics, safety attitude of the company/employer and checks made by

customs and police were given predominantly positive evaluations.

The drivers also thought that the content of their ADR training was good but that the

length of the course could be increased somewhat. The comprehensiveness of the safety

regulations, on the other hand, was judged to be somewhat in excess of actual needs. On

the average, the drivers wanted a somewhat higher speed limit than the present one (80

km/h was mentioned as a suitable limit by some drivers).

Older and more experienced drivers, drivers of road tankers and driver/owners tended to

give more positive ratings of several of the factors included in the survey. Possible

explanations for these differences among different subgroups of drivers could for

instance be that experienced drivers have acquired a better ability to handle different

types of risky situations, that road tankers usually carry only a limited number of

dangerous substances and that driver/owners are aware of their own personal

responsibility for a wider range of safety issues.

A large part of the comments given by the drivers to the different survey questions

concerned the need for further training. Besides the above mentioned opinion that their

own ADR training could be increased somewhat, many drivers also pointed out a need

for training/information directed at customers/dispatchers, other motorists and police

officers carrying out checks of vehicles carrying dangerous goods.

VTI MEDDELANDE 753



1 INLEDNING

Frågor kring säkerheten vid transporter av farligt gods har tilldragit sig stort intresse

från olika håll i samhället under senare år. Arbetet med att förebygga olyckor vid

dessa transporter har prioriterats såväl nationellt som internationellt. Transporterna

omgärdas av ett omfattande regelverk med bl a krav på de fordon som används för

transporter av farligt gods, krav på särskild utbildning av förare (för erhållande av

s.k. ADR-behörighet, ADR står för den europeiska överenskommelsen om

internationell transport av farligt gods på väg), bestämmelser för transporternas

genomförande samt ansvarsfördelning mellan olika myndigheter när det gäller

samordning och kontroll av efterlevnaden av reglerna (se tex Sandborgh & Gell,

1993).

Säkerheten vid transporter av farligt gods är idag hög i Sverige, vilket visas av att

antalet olyckor som leder till att det farliga godset orsakar skador på människor, egen-

dom och/eller miljö är mycket litet. Dödsfall som orsakas av farligt gods i samband

med olyckor under transport är mycket sällsynta i vårt land. Vid vägtransporter inträf-

fade den senaste kända dödsolyckan av denna typ år 1987 (Sandborgh & Gell, 1993).

Vid järnvägstransporter har ingen dödsolycka orsakad av farligt gods inträffat sedan

andra världskrigets dagar. Olyckor där det farliga godset orsakar skador på egendom

och/eller miljö är dock relativt sett betydligt vanligare. Omkring ett tjugotal sådana

olyckor inträffar årligen vid vägtransporter (Nilsson, 1994) och någon enstaka olycka

vart eller vartannat år inträffar också vid järnvägstransport (Fredén, 1994).

Det faktum att mycket få allvarliga olyckor inträffar vid transporter av farligt gods är

naturligtvis tillfredsställande i sig, men det innebär samtidigt att det är mycket svårt

att avgöra vilka eventuella ytterligare säkerhetshöjande åtgärder som kan vara befoga-

de. Det är också förenat med betydande svårigheter att avgöra hur kostnadseffektiva

redan vidtagna säkerhetsåtgärder är, inte minst därför att förutsättningarna för säkra

transporter (utbyggnad och underhåll av infrastruktur, utveckling av fordon, harmo-

nisering av regelverk, tillkomst av nya farliga ämnen, etc) hela tiden förändras (jfr

t ex Lindberg & Morén, 1994).

Eftersom så få olyckor inträffar vid transporter av farligt gods behöver även andra

informationskällor utnyttjas för att få en så god uppfattning som möjligt beträffande

den aktuella riskbilden vid transporterna. En mycket viktig informationskälla i detta

sammanhang utgörs av de olika personalkategorier som på ett eller annat sätt handhar

transporterna av farligt gods. De erfarenheter som dagligen ackumuleras hos dessa

VTI MEDDELANDE 753



personer bör kunna utgöra ett värdefullt komplement till analyser av inträffade

olyckor och tillbud när det gäller att identifiera potentiellt riskfyllda förhållanden i

samband med transporterna.

Den personalkategori som i detta sammanhang utgör den viktigaste informationskällan

när det gäller transporter av farligt gods på väg torde vara förarna, eftersom dessa så

att säga "följer med" det farliga godset under hela transporten. Deras erfarenheter kan

därför förväntas ge en mera heltäckande bild av riskerna vid transporterna än vad som

skulle kunna erhållas från någon annan enskild personalkategori. Ytterligare ett skäl

för att i första hand rikta uppmärksamheten mot förare av fordon som transporterar

farligt gods på väg är att förarnas egna attityder och beteenden kan antas ha stor

betydelse för säkerheten vid transporterna. Med attityd avses här de föreställningar

och värderingar hos individen som kan ha betydelse för benägenheten att uppvisa ett

beteende som befrämjar säkerheten vid transporterna (jfr Ajzen & Fishbein, 1980).

Även om förarnas egna attityder och beteenden är viktiga för säkerheten vid transpor-

ter av farligt gods, får man inte glömma att säkerheten också kan påverkas av ett stort

antal andra faktorer av mera teknisk/organisatorisk/miljömässig karaktär. Sådana

"påverkande faktorer" kan dels ha en direkt inverkan på säkerheten, dels indirekta

effekter genom att de påverkar förarnas attityder och beteenden. Figur 1, som till viss

del bygger på vad som framkommit i en tidigare förstudie angående "ökat säkerhets-

medvetande" inom SJ (Lindberg & Morén, 1991), visar en enkel modell av olika

samband som kan antas föreligga mellan påverkande faktorer, attityder, beteende och

säkerhet.

   

  

      
Attityder Beteende Säkerhet

x /

Påverkande faktorer

   

  
   

Figur 1. Modell av hur olika typer av faktorer kan antas påverka säkerheten vid
transporter av farligt gods.

Till den typ av faktorer som i första hand kan förutsättas ha en direkt inverkan på
säkerheten vid transporter av farligt gods (mer eller mindre oberoende av föraren) hör
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konstruktion, utformning och underhåll av fordon och infrastruktur samt olika typer

av externa faktorer (andra trafikanters uppträdande i trafiken, väderlek, väglag etc)

som föraren inte har någon större kontroll över. Även om dessa faktorer i stor

utsträckning påverkar säkerheten direkt kan vissa av dem också antas ha indirekta

effekter genom påverkan på förarnas attityder och beteenden. Hur ett företag sköter

underhållet av fordon avsedda för transporter av farligt gods är exempel på en sådan

faktor som kan utgöra en viktig "signal" till förarna om hur stor vikt man fäster vid

säkerheten (jfr Lindberg & Morén, 1991).

En annan typ av faktorer är sådana som kan antas påverka säkerheten vid transporter-

na huvudsakligen genom de effekter de har på förarnas beteende. Till denna grupp av

faktorer hör exempelvis förarnas arbetsmiljö, arbetstider, utbildning och erfarenhet.

Hit hör också olika typer av säkerhetsföreskrifter samt kontroller av hur dessa före-

skrifter efterlevs. Denna typ av faktorer kan, liksom den typ av faktorer som beskrevs

i föregående stycke, också förväntas ha indirekta effekter på säkerheten genom

påverkan på förarnas attityder.

Den tredje typen av faktorer är sådana som kan förväntas vara betydelsefulla för i

första hand förarnas attityder (och därmed indirekt, via den effekt attityderna kan ha

på förekomsten av olika beteenden, för säkerheten), medan de knappast i någon större

utsträckning torde ha påvisbara direkta/omedelbara konsekvenser för beteenden eller

säkerhet. Hit hör faktorer som ingår i vad man skulle kunna kalla "säkerhetskulturen"

i företaget och i samhället i övrigt (överordnades och olika externa gruppers/myndig-

heters attityder/agerande när det gäller säkerhetsfrågor, hantering av tillbudsrapporter

och olycksutredningar, etc).

I den studie som redovisas i denna rapport har ett antal förare med behörighet att

utföra transporter av farligt gods på väg tillfrågats om sina erfarenheter beträffande ett

antal säkerhetspåverkande faktorer av de olika typer som beskrivits ovan. Syftet med

studien har i första hand varit att göra en grov kartläggning av vilka typer av faktorer

förarna upplever som viktiga säkerhetsproblem vid transporterna. På basis av en

sådan kartläggning bör faktorer som behöver göras till föremål för fördjupade studier

kunna identifieras och på längre sikt bör också underlag för beslut beträffande

säkerhetshöjande åtgärder kunna erhållas. Ytterligare ett syfte med studien har varit

att undersöka om det finns systematiska skillnader mellan olika undergrupper av

förare (förare i olika åldrar, med olika erfarenhet av transporter av farligt gods, förare

av olika typer av fordon, etc) med avseende på hur man uppfattar olika typer av

säkerhetspåverkande faktorer.
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En studie inriktad mot att ta tillvara förarnas egna erfarenheter kan knappast göra

anspråk på att ge en fullständig eller helt korrekt bild av de direkta säkerhetseffekter-

na av olika påverkande faktorer (jfr Figur 1), eftersom förarna knappast kan förväntas

besitta all den information som skulle krävas för detta. Däremot bör den kunna ge

värdefull information om vilka typer av faktorer som kan tänkas utöva ett inflytande

på säkerheten genom påverkan på förarnas attityder och beteenden. Bakom detta

resonemang ligger antagandet att dessa indirekta säkerhetseffekter torde vara mera

avhängiga av förarnas egna uppfattningar beträffande olika typer av påverkande

faktorer än av dessa faktorers i någon mening "objektiva" beskaffenhet/effekter.
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2 METOD

2.1 Frågeformulär

I syfte att inhämta förarnas uppfattning om de olika typer av säkerhetspåverkande

faktorer som diskuterats ovan konstruerades ett frågeformulär. Formuläret inleddes

med frågor om åtta olika bakgrundsvariabler (kön, ålder, hur många år man

transporterat farligt gods, vilken typ av fordon man kör i sitt arbete, årlig körsträcka i

arbetet, hur ofta man transporterar farligt gods, vilken/vilka typer av farligt gods man

transporterar samt arbets-/anställningsförhållanden). Dessa frågor hade två eller flera

fasta svarsalternativ och besvarades genom att ett kryss sattes i en ruta som

motsvarade det valda alternativet. Tre av frågorna (fordonstyp, godstyp, och arbets-

/anställningsförhållanden) hade även ett öppet svarsalternativ för att täcka in möjliga

men mindre vanliga alternativ.

Därefter följde 19 frågor där förarna ombads att utifrån sin egen erfarenhet bedöma

olika faktorer som kan antas påverka säkerheten vid vägtransporter av farligt gods.

De faktorer som förarna hade att ta ställning till var:

e Specialfordons (främst tankbilars) konstruktion

e Fordonsunderhåll

e Vägstandard/vägunderhåll

e Vägutformning

e Andra trafikanters uppträdande i trafiken

e Hastighetsgränser

e Arbetsmiljön i förarhytten

e Förarnas arbetstider

e Användning av stimulerande/uppiggande medel

e ADR-utbildningens omfattning

e ADR-utbildningens innehåll

e Kunskap om åtgärder vid olycka

e Regelverkets omfattning

e Regelverkets utformning/läsbarhet

e Eventuellt hindrande säkerhetsbestämmelser

e Vilken vikt transportföretaget fäster vid säkerhet

e Hantering av transporthandlingar

e Hantering av olycks- och tillbudsrapporter

e Tull- och poliskontroller
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Frågorna formulerades så att förarna fick bedöma i vilken utsträckning dessa faktorer

enligt deras erfarenhet var tillfredsställande ur säkerhetssynpunkt. De flesta frågorna

förtydligades med ett antal exempel på vad som avsågs med respektive faktor.

Frågeformuläret var utformat så att tre frågor presenterades på vänstra sidan av ett

uppslag, medan den högra sidan utgjordes av ett linjerat utrymme där förarna hade

möjlighet att kommentera såväl frågorna som de svar som givits på den motstående

sidan.

De 19 frågorna besvarades genom att en markering sattes på en 83 mm lång

ograderad skala som fanns i anslutning till varje fråga. I ändarna på varje skala fanns

två motsatta påståenden eller två motsatta svar på den tillhörande frågan. Förarna

instruerades att markera det ställe på skalan som bäst motsvarade deras egen

uppfattning om svaret på frågan. I formuläret fanns en särskild sida som förklarade

hur skalorna skulle användas och även illustrerade detta med ett exempel.

För att undvika slentrianmässiga svar eller effekter som kan hänföras till olika typer

av svarsbias (t ex tendenser att oftare markera till höger på skalan oavsett vad som

frågas om) var de olika påståendena i skalornas ändpunkter formulerade och placerade

så att det svar som indikerade "tillfredsställande säkerhet i nuläget" ibland låg till

höger, ibland till vänster och ibland i mitten av skalan.

Förutom de 19 frågor som besvarades med hjälp av skalor innehöll formuläret en

fråga där förarna ombads ange vilka tre frågor som behandlade de faktorer som enligt

deras uppfattning utgjorde de största säkerhetsproblemen vid vägtransporter av farligt

gods. De ombads även att rangordna de tre angivna faktorerna. Formuläret avslutades

med en helt öppen fråga där förarna hade möjlighet att ge kompletterande synpunkter

utöver svaren på de frågor som tidigare ställts. På första sidan i formuläret fanns en

särskild ruta där förarna ombads sätta ett kryss ifall de önskade få en kortfattad

sammanställning av studiens resultat. Bortsett från att de sidor som gav utrymme för

egna kommentarer kring de frågor som ställdes ej tagits med återfinns frågeformuläret

i dess helhet i Bilaga 1.

2.2 Procedur

Frågeformuläret skickades ut som postenkät tillsammans med ett följebrev och ett

portofritt svarskuvert till ett slumpmässigt urval förare med ADR-behörighet.

Utskicket gjordes i två omgångar varav den första utgjorde ett mindre provutskick i
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syfte att få en uppfattning om förväntad svarsfrekvens samt huruvida några ändringar

av frågornas formulering eller de använda svarsskalorna behövde göras.

Det första utskicket omfattade 47 förare som valts slumpmässigt ur det manuellt förda

register över tilldelade ADR-behörigheter som finns vid Statens Räddningsverk i

Karlstad. Det andra utskicket omfattade 493 förare med ADR-behörighet som valts

slumpmässigt ur Vägverkets dataregister. Det totala antalet förare som valdes ut för

studien var således 540. Eftersom resultaten från det mindre provutskicket inte

indikerade något behov av att revidera frågor eller svarsmetod var såväl proceduren

som formuläret identiska för de två utskicken. Detta innebar också att data från de två

utskicken kunde analyseras tillsammans.

Det följebrev som bifogades formuläret informerade förarna om att syftet med studien

var att ta tillvara deras erfarenheter beträffande eventuella brister i säkerheten i

samband med transporter av farligt gods för att på längre sikt kunna föreslå åtgärder i

syfte att höja säkerheten. Vidare informerades förarna om att de valts ut slumpmässigt

till studien och de garanterades fullständig anonymitet. Förarna ombads också att

skicka tillbaka formuläret utan att fylla i det om de av någon anledning inte ville delta

i studien. De fick även ett telefonnummer dit de kunde ringa om de hade några frågor

kring enkäten.

För att kunna sända ut en påminnelse till de förare som inte besvarat enkäten inom

några veckor numrerades de svarskuvert som sändes ut tillsammans med formulären.

På själva frågeformuläret fanns dock inget som kunde identifiera uppgiftslämnaren,

vilket innebar att avidentifiering skedde i och med att det ifyllda formuläret togs ur

svarskuvertet. Följebrevet informerade förarna om detta tillvägagångssätt.

Till de förare som inte skickat tillbaka sina formulär eller tagit kontakt per telefon

sändes en påminnelse ut efter 3-4 veckor. Påminnelsen innehöll ett nytt formulär, ett

nytt svarskuvert samt ett följebrev vari mottagaren ännu en gång ombads att delta i

studien. Följebrevet upprepade också i förkortad form den information som åtföljt det

tidigare utskicket.

Ungefär 2-3 månader efter utskicket av påminnelsen tillsändes de förare som hade

angivit att de ville ha en sammanställning av undersökningens resultat ett häfte där de

19 enkätfrågorna återgavs i starkt förkortad form och de genomsnittliga svaren från

samtliga förare fanns markerade på samma typ av svarsskalor som tidigare använts i

enkäten.
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2.3 Undersökningsgrupp

Totalt 311 av de 540 utvalda förarna (58 %) återsände de formulär som de fått sig

tillsända eller hörde av sig per telefon. Ytterligare 10 formulär returnerades av posten

därför att adressaten ej fanns på den angivna adressen.

Antalet återsända formulär som var så fullständigt ifyllda att de bedömdes som

användbara i studien uppgick till 235 (44 % av det totala urvalet). Den vanligaste

uppgivna orsaken till att enkäten skickats tillbaka obesvarad (eller ej skickats in efter

att telefonkontakt tagits) var att föraren i fråga ej transporterat farligt gods efter ADR-

utbildningen eller att vederbörande hade slutat med denna typ av transporter (37

förare). Obesvarade formulär utan notering om anledningen till att man ej svarat

erhölls från 22 förare. Tio formulär uteslöts därför att de var endast delvis ifyllda och

ytterligare fyra uteslöts därför att svarsskalan ej använts enligt instruktionerna. Endast

tre förare meddelade uttryckligen att de inte ville delta i studien.

Könsfördelningen i undersökningsgruppen var 4 kvinnor och 231 män. Denna fördel-

ning avspeglar motsvarande fördelning i det totala urvalet. Den mycket ojämna

könsfördelningen har gjort att denna bakgrundsvariabel ej använts i några fortsatta

analyser av undersökningsresultatet. För att ej erhålla alltför små undergrupper av

förare för de fortsatta analyserna omkodades de övriga bakgrundsvariablerna så att de

indelades i högst fyra kategorier vardera.

Åldersmässigt indelades förarna i tre grupper: under 35 år (86 förare), 35-44 år (64

förare) samt 45 år eller äldre (80 förare). Bakgrundsvariabeln erfarenhet av att trans-

portera farligt gods indelades i: mindre än 1 år (52 förare), 1-5 år (63 förare), 6-10 år

(49 förare) samt mer än 10 år (66 förare). Fordonstyp indelades i: lastbil utan släp (53

förare), lastbil med släp (122 förare), tankbil med eller utan släp (32 förare varav 28

kör med släp) samt övriga fordonstyper (buss, bärgningsbil, grävmaskin etc, totalt 26

förare). Årlig körsträcka i arbetet indelades i: mindre än 4000 mil (76 förare), mellan

4000 och 10000 mil (120 förare) samt mer än 10000 mil (37 förare). Hur ofta man

transporterar farligt gods indelades i: dagligen eller nästan dagligen (52 förare), någon

eller några gånger per vecka (56 förare) samt mindre än en gång per vecka (125

förare). Den typ av farligt gods som man vanligen transporterar indelades i: farligt

styckegods (134 förare), bensin och/eller eldningsolja/diesel (43 förare) samt övriga

godstyper (34 förare). Anställningsförhållanden indelades i: egen företagare (39

förare), anställd (150 förare) samt arbetar ej för tillfället (arbetslösa, långtidssjuk-

skrivna etc, totalt 39 förare). Att det totala antalet förare summerade till mindre än
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235 för de olika bakgrundsvariablerna beror på utelämnade uppgifter i en del

formulär.

För att ytterligare beskriva undersökningsgruppen testades de parvisa sambanden

mellan de olika bakgrundsvariablerna (utom kön) med hjälp av y2-test. Eftersom

antalet test var tämligen stort (21 st) användes signifikansnivån p © .01 istället för

den konventionella p © .05. Förutom en del lätt förutsägbara samband, som att äldre

förare hade längre erfarenhet av farligt gods-transporter än yngre förare (y?=

82,99, p © .001) och att förare som transporterade farligt gods ofta hade längre

årliga körsträckor än förare som sällan utförde sådana transporter (y2;, = 15,76,

P © .01), erhölls även ett antal mindre triviala samband mellan de olika bakgrunds-

variablerna.

Som framgår av tabell 1 var det en betydligt större andel bland de mera erfarna

förarna som transporterade farligt gods ofta än bland de förare som hade kortare

erfarenhet (x?= 30,20, p .001).

Tabell 1

Antal förare med olika lång erfarenhet av farligt gods-transporter fördelat på hur ofta

man transporterarfarligt gods.

 

 

 

. Erfarenhet

Transportfrekvens © 1 år 1-5 år 6-10 år -> 10 år Totalt

Dagligen eller nästan dagligen 4 16 11 21 52

Någon/några gånger per vecka 4 16 16 20 56

Mindre än en gång per vecka 44 31 22 24 121

Totalt 52 63 49 65 229

 

I tabell 2 visas sambandet mellan erfarenhet och årlig körsträcka. Som framgår av

denna tabell var andelen förare med korta körsträckor större bland de minst erfarna

förarna än bland övriga förare (424, = 18,94, p © .01)

Sambandet mellan erfarenhet och fordonstyp visas i tabell 3. Som framgår var det en

större andel förare av lastbil utan släp, och i viss mån "övriga" fordon, som hade kort

erfarenhet, medan tankbilsförare oftare hade lång erfarenhet (x? = 24,31, p © .01).
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Tabell 2

Antal förare med olika lång erfarenhet fördelat på olika årliga körsträckor.

 

 

 

Erfarenhet

Årlig körsträcka = 1 år 1-5 år 6-10 år > 10 år Totalt

© 4000 mil 28 18 10 17 73

4000-10000 mil 20 30 29 40 119

> 10000 mil 4 14 10 9 37

Totalt 52 62 49 66 229

 

 

 

 

Tabell 3

Antal förare med olika lång erfarenhet av farligt gods-transporter fördelat på olika

fordonstyper.

Erfarenhet

Fordonstyp 1 år 1-5 år 6-10 år > 10 år Totalt

Lastbil utan släp 21 15 7 10 53

Lastbil med släp 19 36 28 37 120

Tankbil 3 7 7 15 32

Övriga fordon 9 3 7 4. 25

Totalt 52 63 49 66 230

 

I tabell 4 visas sambandet mellan erfarenhet och arbetsförhållanden. Som framgår av

tabellen var det en större andel av förarna med lång erfarenhet som var egna

företagare, och en mindre andel som ej arbetade för närvarande, jämfört med förare

som hade kortare erfarenhet av farligt gods-transporter (x?= 21,82, p © .01).

Det fanns även ett samband mellan hur ofta man transporterade farligt gods och

godstyp (x?4 = 19,27, p © .001). Som framgår av tabell 5 var det en större andel av

de förare som transporterade bensin/eldningsolja/diesel som utförde sådana transpor-

ter dagligen eller nästan dagligen. Detta samband återspeglades också i att det var en

större andel av tankbilsförarna som transporterade farligt gods dagligen eller nästan
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dagligen (x?= 30,52, p © .001) jämfört med förare av andra typer av fordon (se

tabell 6).

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4

Antal förare med olika lång erfarenhet av farligt gods-transporter fördelat på olika

arbetsförhållanden.

Erfarenhet

Arbetsförhållanden = 1 år 1-5 år 6-10 år > 10 år Totalt

Egen företagare 3 13 6 16 38

Anställd 28 38 36 45 147

Arbetar ej för närvarande 17 11 7 4 37

Totalt 48 62 49 65 224

Tabell 5

Antal förare som transporterar olika godstyper fördelat på hur ofta man transporterar

farligt gods.

Godstyp

Transportfrekvens Styckegods Bensin/eldningsolja/diesel Övrigt Totalt

Dagligen eller nästan dagligen 25 20 7 52

Någon/några gånger per vecka 45 5 6 56

Mindre än en gång per vecka 63 18 21 102

Totalt 133 43 34 210

 

Tendenser till samband, vilka dock ej nådde den valda signifikansnivån, erhölls

mellan ålder och arbetsförhållanden (x2;, = 9,59, p © .05) samt mellan godstyp och

årlig körsträcka (y?,, = 13,11, p © .05). Den förstnämnda tendensen ser i stort sett

ut som det tidigare beskrivna sambandet mellan erfarenhet och arbetsförhållanden (jfr

tabell 1). Förare som huvudsakligen transporterar farligt styckegods tenderar att ha

den längsta årliga körsträckan och förare som transporterar "övriga" ämnen den

kortaste.
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Tabell 6

Antal förare av olika fordonstyperfördelat på hur ofta man transporterarfarligt gods.

 

 

 

Fordonstyp

Transportfrekvens Lastbil Lastbil m släp Tankbil Övriga Totalt

Dagligen eller nästan dagligen 8 24 18 2 52

Någon/några gånger per vecka 9 35 5 7 56

Mindre än en gång per vecka 36 62 9 17 124

Totalt 53 121 32 26 232

 

Signifikanta samband erhölls även mellan godstyp och fordonstyp, (y24å = 82,14,

p © .001) samt mellan fordonstyp och körsträcka (y2%= 32,87, p © .001). Det

första av dessa samband är skäligen trivialt och innebär endast att styckegods oftast

transporteras med lastbil med eller utan släp medan bensin/eldningsolja/diesel oftast

transporteras i tankbil. Det andra sambandet tar sig uttryck i att de största andelarna

förare med långa årliga körsträckor återfinns för lastbilar med släp samt tankbilar.

För båda de sistnämnda sambanden gäller att signifikansprövningen bör tolkas med

viss försiktighet eftersom det förväntade antalet förare understeg 5 för vissa

undergrupper, vilket brukar betraktas som en indikation på att y2?-testet ej bör

användas. Enligt Hays (1988) kan dock testet användas även i sådana fall förutsatt att

andelen undergrupper med små förväntade frekvenser inte överstiger en femtedel av

det totala antalet undergrupper. Detta villkor var uppfyllt för de två aktuella sam-

banden. Problemet med små förväntade frekvenser i olika undergrupper innebär dock

att det för det aktuella materialet knappast är meningsfullt att skapa undergrupper

genom att kombinera mer än två bakgrundsvariabler åt gången med varandra.
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3 RESULTAT

Redovisningen av undersökningsresultaten inleds med en granskning av sambanden

mellan svaren på de 19 frågorna i formuläret. Eftersom svaren utgjordes av

skattningar på kvantitativa skalor användes produktmomentkorrelation (r) som

sambandsmått. Då vissa skattningsskalor gick från hög till låg värdering av den

säkerhetspåverkande faktor som motsvarades av frågan medan andra gick från låg till

hög värdering vändes de förstnämnda skalorna vid redovisningen (jfr Bilaga 1).

Därefter redovisas de genomsnittliga svaren på samtliga frågor, följt av en genomgång

av varje enskild fråga. I denna genomgång redovisas resultaten från envägs

variansanalyser (ANOVA) som gjordes mellan samtliga bakgrundsvariabler utom kön

och svaren på respektive fråga. Eftersom dessa analyser omfattade ett stort antal

signifikansprövningar har signifikansnivån p © .005 använts genomgående. Samband

som endast nådde de konventionella signifikansnivåerna p © .05 eller p © .01, samt

samband som nästan nådde den förstnämnda nivån (p © .15 och p © .10) redovisas

också men beskrivs endast som tendenser. De medelvärdesskillnader mellan olika

undergrupper av förare som motsvarades av tendenser eller signifikanta effekter i

analyserna presenteras i texten (för fullständiga tabeller över olika undergruppers

medelvärden på de olika frågorna hänvisas till Bilaga 2). Vidare redovisas i

genomgången av de enskilda frågorna korta sammanfattningar av de kommentarer

som förarna gav i anslutning till respektive fråga.

Slutligen redovisas förarnas rangordning av olika säkerhetsproblem samt övriga

kommentarer i anslutning till studien.

3.1 Samband mellan svar på olika enkätfrågor

De två frågor där svaren uppvisade det starkaste sambandet med varandra var frågan

om vilken vikt transportföretaget fäste vid säkerheten och frågan om hur arbets-

givaren hanterade olycks-/tillbudsrapporter (r = .58). De därnäst starkaste sambanden

erhölls mellan frågorna om fordonsunderhåll och vägutformning (r = .38), arbets-

miljö och arbetstider (r = .38), den vikt transportföretaget lägger vid säkerheten och

hantering av transporthandlingar (r = .37) samt hantering av transporthandlingar och

hantering av olycks-/tillbudsrapporter (r = .36).

För de två frågor som uppvisade det starkaste sambandet med varandra innebär den

erhållna korrelationen att svaren på endera frågan förklarade ungefär en tredjedel av
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variansen i svaren på den andra. För de fyra därnäst starkaste sambanden låg

motsvarande andel förklarad varians mellan 13-15 %. Ytterligare 37 av de totalt 171

parvisa sambanden mellan de 19 frågorna var signifikanta på nivån p © .005. I

samtliga dessa fall var dock andelen förklarad varians mindre än 10 % varför dessa

samband inte redovisas här.

3.2 Svar och kommentarer kring enkätfrågorna

På samma sätt som vid redovisningen av sambanden mellan svaren på olika frågor

vändes de svarsskalor som gick från hög till låg värdering av säkerhetspåverkande

faktorer i enkäten så att en hög skattning alltid motsvarade en hög värdering. Detta

tillvägagångssätt var dock inte tillämpligt på de skalor där en hög värdering av

"dagsläget" låg i mitten av skalan varför skattningarna i dessa fall istället redovisas

som en önskad ökning eller reduktion av motsvarande säkerhetspåverkande faktor.

De genomsnittliga svaren på de frågor där den förstnämnda typen av svarsskalor

användes redovisas i tabell 7. I tabellen redovisas även gränserna för ett 95 % -igt

konfidensintervall kring respektive medelvärde samt antalet förare som besvarat varje

fråga.

Tabell 7

Genomsnittliga svar, konfidensintervall samt antal svar för frågor där svarsskalan

gick från låg till hög värdering av motsvarande säkerhetspåverkande faktor.

 

 

Fråga/faktor Medelvärde 95 %-igt konfidensintervall Antal svar

Specialfordon 58,1 55,7 - 60,6 219

Fordonsunderhåll 19,2 16,2 - 22,2 229

Vägstandard/-underhåll 39,1 36,8 - 41,4 229

Vägutformning 33,6 30,7 - 36,5 233

Andra trafikanter 31,1 28,4 - 33,8 235

Arbetsmiljö 62,2 59,9 - 64,5 235

Arbetstider 51,0 47,6 - 54,4 234

Stimulantia 57,7 54,8 - 60,6 227

Utbildningsinnehåll 62,3 60,0 - 64,6 233

Åtgärder vid olycka 54,2 51,4 - 57,0 234
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Tabell 7 (forts.)

 

Regelutformning/läsbarhet 43,0 40,0 - 46,0 233

Hindrande bestämmelser 51,0 48,7 - 53,3 232

Företagets inställning 57,4 54,6 - 60,2 231

Transporthandlingar 60,7 57,8 - 63,6 230

Olycks-/tillbudsrapporter 55,9 53,1 - 58,7 219

Tull-/poliskontroller 68,4 66,3 - 70,5 231

 

Som framgår av tabellen värderades fordonsunderhållet lägst (betraktades i störst

utsträckning som ett säkerhetsproblem), följt av andra trafikanters beteende i trafiken,

olämplig vägutformning samt dålig vägstandard/dåligt vägunderhåll. De högsta

värderingarna fick tull-/poliskontroller, ADR-utbildningens innehåll samt arbetsmiljön

i förarhytten.

I tabell 8 redovisas på motsvarande sätt de genomsnittliga svaren på resterande frågor.

I detta fall innebär positiva värden att förarna anser att det som frågan avsåg (tillåten

hastighet, regelverkets omfattning etc) borde ökas medan negativa värden innebär att

en minskning betraktades som önskvärd.

Tabell 8

Genomsnittliga svar, konfidensintervall samt antal svar för frågor där svaren

indikerar att motsvarande säkerhetspåverkande faktor bör ökas eller minskas.

 

 

Fråga/faktor Medelvärde 95 %-igt konfidensintervall Antal svar

Hastighetsgränser +6,6 +4,9 - +8,3 232

Utbildningens omfattning +16,7 +14,6 - +18,8 228

Regelverkets omfattning -3,3 -5,5 - -1,1 227

 

Som tabellen visar ansåg förarna i genomsnitt att den tillåtna hastigheten vid

transporter av farligt gods borde höjas något, att ADR-utbildningen borde förlängas

samt att regelverkets omfattning borde reduceras något. Inte i något av fallen täckte

konfidensintervallet svarsskalans mittpunkt, d.v.s. värdet noll, vilket innebär att dessa

tendenser i svaren kan betraktas som signifikanta för p © .05.
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3.2.1 ialfordons konstruktion

Frågan om förarna ansåg att specialfordon (främst tankbilar) var tillräckligt säkert

byggda besvarades på en skala från 1 = "Nej, absolut inte" till 83 = "Ja, absolut".

Ingen av de olika bakgrundsvariablerna hade någon signifikant effekt (med den strikta

signifikansnivå som användes) på svaren. Analyserna visade dock vissa tendenser till

effekter av arbetsförhållanden och fordonstyp. Egna företagare tenderade att ha en

mera positiv uppfattning om specialfordonens säkerhet än övriga grupper, M = 65,5

jämfört med 57,4 och 53,6, F(2, 211) = 3,77, p © .05, och tankbilsförare tenderade

att ha en mera positiv uppfattning än förare av andra fordonstyper, M = 66,1 jämfört

med mellan 56,5 och 58,4, F(3, 213) = 2,28, p © .10.

Den vanligaste kommentaren till frågan var att man ansåg sig ha bristande kunskaper

om eller erfarenhet av specialfordon (ca 25 förare). Bland övriga kommentarer var det

ungefär lika vanligt att man uttryckte tilltro till fordonens säkerhet som att man

ifrågasatte densamma (ca 10 förare vardera). Den senare typen av kommentarer avsåg

risker förknippade med a) överhettning av bromsar i kombination med tankläckage, b)

äldre fordon, c) läckage vid vältning, d) tankcontainers utan skvalpskott, e) bristande

säkerhetskontroller (ventiler, packningar, etc), f) att åkarna låter lastkapacitet gå före

säkerhet samt g) otillräcklig fordonskonstruktion/-utrustning (önskemål framfördes om

dubbel plåt i tanksidor, ABS-bromsar som standard samt slirskydd tex genom att

fordonet utrustades med sandaggregat).

3.2.2 Fordonsunderhåll

På frågan om förarna ansåg att bristande fordonsunderhåll utgjorde en säkerhetsrisk

vid transporter av farligt gods gick svarsskalan från 1 = "Ja, en stor risk" till 83 =

"Nej, ingen risk". Svaren varierade signifikant med förarnas ålder. De äldsta förarna

hade en mera positiv uppfattning om fordonsunderhållet än övriga grupper, M = 25,6

jämfört med 18,1 och 12,1, F(2, 225) = 6,34, p © .005. Analyserna visade också

tendenser till effekter av körsträcka och fordonstyp. Förarnas uppfattning om

fordonsunderhållet tenderade att bli mindre positiv med ökande årlig körsträcka,

M = 23,2, 18,3 och 14,1 för de tre körsträckeklasserna, F(2, 225) = 2,10, p © .15,

och tankbilsförare samt förare av lastbil utan släp tenderade att ha en mera positiv

uppfattning än förare av andra fordonstyper, M = 28,3 respektive 23,8 jämfört med

15,8 och 14,3, F(3, 223) = 3,64, p © .05.
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Förarnas kommentarer till frågan uttryckte till största delen åsikter om att brister i

underhållet kunde utgöra ett problem (18 förare). Tre förare uttryckte åsikten att

underhållet var bra och ytterligare tre ansåg att det var bra på det egna företaget men

kunde vara sämre på andra håll. Exempel på problem som nämndes i kommentarerna

var a) öststatsbilar med dåligt underhåll, b) för långa besiktningsintervall, c) anliggan-

de bromsar på släp, d) illojal konkurrens från oseriösa åkare gör att ekonomin

försämras och underhållet eftersätts, e) bristande underhåll av tankar, f) dåliga däck,

bromsar och hjullager, g) fordonen kontrolleras bara inför besiktning, h) slarvigt

utförda underhållsarbeten samt i) brister i fordonens elektriska utrustning som kunde

innebära risk för gnistbildning.

3.2.3 Vägstandard/vägunderhåll

Den svarsskala som användes för denna fråga gick från 1 = "transporterna går alltid

på dåliga vägar" till 83 = "transporterna går alltid på bra vägar". Variansanalyserna

visade att svaren på frågan tenderade att variera med förarnas erfarenhet, körsträcka

och fordonstyp. Förare med mellan ett och fem års erfarenhet tenderade att ha en

mindre positiv uppfattning om vägstandard/vägunderhåll än övriga grupper,

M = 34,0 jämfört med mellan 39,3 och 42,5, F(3, 221) = 2,70, p © .05,

uppfattningarna tenderade att vara mera positiva i den grupp av förare som hade

kortast årlig körsträcka, M = 44,0 jämfört med 36,5 och 37,6 för de övriga

körsträckeklasserna, F(2, 225) = 4,20, p © .05, och förare av lastbil med släp

tenderade att ha en mindre positiv uppfattning än förare av andra fordonstyper,

M = 36,4 jämfört med mellan 40,2 och 46,8 för de andra typerna av fordon,

FQ3, 224) = 2,95, p © .05.

Tre förare kommenterade frågan med att de saknade erfarenhet för att kunna besvara

den. Fyra kommentarer uttryckte att vägarna är bra och lika många uttryckte att både

bra och dåliga vägar förekommer. Det stora flertalet kommentarer (från 23 förare)

påtalade dock olika typer av brister i vägstandard/vägunderhåll. Många av de problem

som nämndes i kommentarerna (svaga vägkanter, vägskador, smala vägar, sen

snöröjning) avsåg mindre vägar, vägar i Norrlands inland, vägar till olika bruk etc,

men flera förare nämnde även problem i de större städerna (dålig vägvisning samt

trafiksaneringsåtgärder som kunde vara till men för säkerheten vid transporterna).

Flera förare tyckte sig också ha märkt en försämring av vinterväghållning och

vägunderhåll på senare år.
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3.2.4 Vägutformning

Svarsskalan för denna fråga gick från 1 = "Stort problem" till 83 = "Inget problem".

Svaren på frågan tenderade i viss mån att variera med förarnas ålder och körsträcka.

Förare mellan 35 och 44 år tenderade att ha en mindre positiv uppfattning om

vägutformning än övriga åldersgrupper, M = 28,9 jämfört med 36,6 och 34,0,

F(2, 229) = 2,24, p © .15, och uppfattningarna tenderade att vara mera positiva i

den grupp av förare som hade kortast årlig körsträcka, M = 38,2 jämfört med 31,4 i

båda de övriga körsträckeklasserna, F(2, 229) = 2,38, p © .10.

Enligt kommentarerna till frågan ansåg sig en förare sakna erfarenhet för att kunna

svara, två förare ansåg att vägutformningen överlag var bra, sju kommentarer

betonade förarens eget ansvar och 42 förare kommenterade olika typer av brister i

vägutformningen. Det vanligaste problemet, som nämndes av 16 förare, var för snäva

rondeller (särskilt s k minirondeller). Övriga problem som kommenterades var bl a

snäva och/eller feldoserade kurvor (speciellt i samband med på-/avfarter), dålig

skyltning (kurvor, rondeller, korsningar, vägvalsstyrning för farligt gods), vägar som

lutar från mitten ut mot vägrenen, dålig röjning av vägslänter och diken samt

förekomst av skarpa bergutsprång intill vägen.

3.2.5 Andra trafikanters uppträdande i trafiken

Medtrafikanternas trafikbeteende bedömdes på en skala från 1 = "Stort säkerhets-

problem" till 83 = "Mycket bra uppträdande". Den enda bakgrundsvariabel som

tenderade att ha en effekt på svaren på denna fråga var fordonstyp. Förare av lastbil

utan släp tenderade att ha en mera positiv uppfattning om andra trafikanters

uppträdande än vad förare av andra fordonstyper hade, M = 38,1 jämfört med mellan

28,3 och 32.5, F(3, 229) = 2,96, p © .05.

Detta var den fråga som kommenterades av flest förare (78 stycken). Bortsett från ett

mindre antal allmänt värderande kommentarer (två positiva, tre blandade och fyra

negativa) innehöll kommentarerna beskrivningar av olika typer av trafikbeteenden

som förarna uppfattade som allvarliga säkerhetsproblem. Det problem som nämndes

oftast (av 39 förare) var privatbilisters beteenden i samband med omkörningar (slarv

med signalering, dålig respekt för mötande trafik, snäva omkörningar, "prejning" av

det tunga fordonet, "krav" på vägrenskörning, inbromsning framför det omkörda

fordonet, etc). Bilisternas avståndshållning till stora fordon kritiserades av 13 förare.
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En rad övriga problem nämndes i enstaka kommentarer (för hög hastighet, bilar som

kör ut från sidovägar strax framför ett tungt fordon, dålig användning av blinkers,

felaktig placering på vägbanan, bristande färdighet att framföra det egna fordonet,

etc). Ett förhållandevis stort antal förare (22 stycken) ansåg att problemen med andra

trafikanters uppträdande bottnade i dålig kunskap, dels om vad farligt gods-skyltar på

fordon innebär och dels om tunga fordons köregenskaper i allmänhet. I flera av kom-

mentarerna framfördes åsikten att körkortsutbildningen borde innehålla även dessa

saker.

3.2.6 Hastighetsgränser

Svarsskalan gick från "bör sänkas avsevärt" (-41,5) till "bör höjas avsevärt" (+41,5).

Svaren på frågan varierade signifikant med körsträcka och transportfrekvens. Ju

längre årlig körsträcka förarna hade, desto mera ansåg de att hastighetsgränserna

borde höjas, M = +3,4, +7,0 och +11,8 för de tre körsträckeklasserna,

F(2, 228) = 5,42, p © .001, och detsamma gällde ju oftare man transporterade

farligt gods, M = +10,9, +8,0 och +4,2 för de tre frekvensklasserna, F(2, 228) =

5,44, p © .005. Det fanns också en tendens till att anställda förare ville höja hastig-

hetsgränserna mera än egna företagare eller förare som ej arbetade vid undersök-

ningstillfället, M = +7,7, +5,9 respektive +2,7, F(2, 223) = 2,33, p © .10.

Även denna fråga kommenterades av ett stort antal förare (66 stycken). Den

vanligaste kommentaren var att den tillåtna hastigheten för bil med släp borde höjas

till 80 km/tim (22 förare angav detta). Fyra förare ansåg att man kunde tillåta

hastigheter mellan 90-100 km/tim, åtminstone på de större vägarna. Bland de skäl

som angavs för de föreslagna höjningarna kan nämnas a) bättre trafikrytm (färre

omkörningar), b) dagens fordon klarar högre hastigheter, c) bilarnas dragförmåga blir

bättre vid en något högre hastighet, d) EU-anpassning samt e) jämnare körning i

uppförsbackar. Fjorton förare kommenterade frågan med att de tyckte att hastighets-

gränserna var bra som de var och en förare ansåg sig inte kunna ta ställning till

frågan.

3.2.7 Ar miljön i förarhytten

Frågan besvarades på en skala från 1 = "mycket dålig" till 83 = "mycket bra".

Svaren varierade signifikant med fordonstyp, F(3, 229) = 9,16, p © .001. Tankbils-
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förare hade den mest positiva uppfattningen om arbetsmiljön (M = 74,0). Därnäst

följde förare av lastbil med släp (M = 63,3), medan förare av lastbil utan släp samt

förare av övriga fordonstyper hade en något mindre positiv uppfattning (M = 57,2

respektive 53,7).

Arbetsförhållanden, körsträcka och godstyp tenderade också att ha vissa effekter på

svaren. Egna företagare tenderade att ha en mera positiv uppfattning än övriga

grupper, M = 67,8 jämfört med 61,3 och 60,5, F(2, 226) = 2,30, p © .15, förarna

med den kortaste körsträckeklassen tenderade att ha en mindre positiv uppfattning än

övriga, M = 57,6 jämfört med 64,6 och 63,5, F(2, 231) = 3,84, p © .05, och förare

som huvudsakligen transporterade farligt styckegods tenderade att ha en mindre

positiv uppfattning än förare som transporterade bensin/olja/diesel, vilka i sin tur hade

en mindre positiv uppfattning än de förare som transporterade övriga godstyper,

M = 57,6, 63,7 respektive 67,9, F(2, 208) = 3,13, p © .05.

Ett tiotal av de förare som kommenterade frågan ansåg att arbetsmiljön var bra,

åtminstone i nyare fordon. Fem förare kommenterade användningen av mobiltele-

foner. Av dessa förare ansåg en att sådana telefoner inte utgjorde någon risk, en

annan ansåg att de alltid utgjorde ett riskmoment och tre ansåg att "handsfree" borde

vara obligatoriskt. Två förare ansåg att hytter med sängplats hade klara fördelar (dels

ur räddningssynpunkt och dels för att det blev luftigare i hytten vilket underlättade för

föraren att hålla sig vaken). Problem med buller nämndes av en förare och en annan

anmärkte på att rattens utformning (i ett nytt fordon) skymde delar av instrumente-

ringen. Två förare ansåg sig inte kunna ta ställning till frågan.

3.2.8 Förarnas arbetstider

Svarsskalan gick från 1 = "arbetstiderna utgör ett stort problem" till 83 = "arbets-

tiderna utgör inget problem". Förarnas arbetsförhållanden och körsträcka hade

signifikanta effekter på svaren. Egna företagare hade en betydligt mera positiv

uppfattning än övriga grupper, M = 66,7 jämfört med 48,1 och 44,6, F(2, 225) =

9,86, p © .001, och förarna med den kortaste körsträckeklassen hade en mindre

positiv uppfattning än övriga, M = 41,1 jämfört med 55,6 och 55,4, F(2, 230) =

8,20, p .001.

I kommentarerna till frågan angav ett drygt tiotal förare olika typer av problem med

arbetstiderna (raster hålls ej regelbundet, problem för nybörjare, lätt att fuska, nya
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regler är dåliga, trötthet i samband med militära övningar och nattkörning, etc). En

förare föreslog dubbelbemanning vid långa nattliga turer. En annan förare påpekade

att det med nuvarande regler i princip var möjligt att arbeta dygnet runt vid t ex

oljeleveranser till villor om man bara räknade körtiden. Fyra förare uppgav att de

föredrog att köra natt/tidig morgon/sen kväll eftersom det var mindre trafik då. Fyra

förare kommenterade frågan med att de tyckte att arbetstiderna var bra och ytterligare

fyra påpekade att det till stor del berodde på den individuelle föraren om arbetstiderna

utgjorde ett problem eller ej. Två förare ansåg sig inte ha tillräcklig erfarenhet för att

besvara frågan.

3.2.9 Användning av stimulerande/uppiggande medel

I denna fråga ombads förarna bedöma i vilken utsträckning de trodde att stimuleran-

de/uppiggande medel användes av förare som transporterar farligt gods. Svarsskalan

gick från 1 = ofta till 83 = aldrig. Svaren på frågan varierade signifikant med

förarnas arbetsförhållanden, ålder och erfarenhet. Egna företagare ansåg att den typ

av medel som avsågs i frågan användes mera sällan än vad anställda och förare som ej

arbetade för tillfället gjorde, M = 68,7 jämfört med 58,4 och 46,4, F(2, 218) =

10,27, p © .001. Med ökande ålder och ökande erfarenhet av farligt gods-transporter

ansåg man också att stimulerande eller uppiggande medel användes mera sällan,

M = 51,4, 59,9 och 62,7 för de tre åldersgrupperna, F(2, 223) = 5,97, p © .005,

och M = 51,2, 54,7, 60,6 och 65,0 för de fyra erfarenhetsgrupperna, F(3, 219) =

4,61, p © .005. Det fanns också en tendens till att ju oftare man transporterade

farligt gods, desto mera sällan trodde man att denna typ av medel används,

M = 63,6, 60,7 och 54,0 för de tre transportfrekvenserna, F(2, 223) = 4,02,

p .05. Vidare tenderade förare med en årlig körsträcka under 4000 mil att tro att

stimulerande/uppiggande medel användes i större utsträckning än vad förare med

längre körsträckor gjorde, M = 52,0 jämfört med 60,3 och 62,0 för de två övriga

körsträckeklasserna, F(2, 223) = 4,03, p © .05.

Närmare 30 av kommentarerna till frågan förnekade mer eller mindre kategoriskt att

någon form av stimulerande medel (bortsett från kaffe) användes av förare som

transporterar farligt gods. Ett tjugotal förare kommenterade att de inte kände till något

om eventuell användning av sådana medel. Sju förare ville inte utesluta möjligheten

att denna typ av medel kunde användas bland vissa förarkategorier (utländska förare,

enbilsåkare, styckegodstransporter).
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3.2.10 ADR-utbildningens omfattning

Svarsskalan på frågan om utbildningens omfattning gick från "helt onödig" (-41,5) till

"alldeles för kort" (+41,5). Även på denna fråga varierade svaren signifikant med

förarnas arbetsförhållanden, ålder och erfarenhet. Egna företagare ansåg i mindre

utsträckning att utbildningen var för kort än vad anställda och förare som ej arbetade

för tillfället gjorde, M = +6,9 jämfört med +17,1 respektive +22,7, F(2, 220) =

10,95, p © .001. Med ökande ålder och ökande erfarenhet av farligt gods-transporter

såg man också ett mindre behov av att förlänga utbildningen, M = +21,;2, +13,8 och

+14,2 för de tre åldersgrupperna, F(2, 224) = 5,61, p © .005, och M = +22,8,

+18,5, +11,0 och +14,4 för de fyra erfarenhetsgrupperna, F(3, 219) = 5,63,

p .001. Det fanns också en tendens till att förare som transporterade farligt gods

dagligen eller nästan dagligen i högre utsträckning ansåg att utbildningen var för kort,

M = +21,3 jämfört med +12,7 och +16,5 för de två övriga transportfrekvenserna,

F(2, 224) = 3,83, p © .05. Vidare tenderade förare med en årlig körsträcka mellan

4000 och 10000 mil att anse utbildningen vara för kort i mindre utsträckning än vad

förare med kortare eller längre körsträckor gjorde, M = +13,4 jämfört med +20,2

och +19,9 för de två övriga körsträckeklasserna, F(2, 224) = 5,19, p © .01.

I kommentarerna till frågan var antalet positiva och negativa omdömen om ADR-

utbildningens omfattning ungefär lika många (ett tiotal vardera). TYAs kurser fick

mycket positiva omdömen av två förare. Den vanligaste kritik man hade mot

utbildningens omfattning var att kursen var alltför komprimerad (för mycket att lära

på kort tid, "korvstoppning"). I ett par fall nämndes även "fusk" vid provet som en

svaghet (läraren "hjälpte till", det kunde finnas tendenser till samarbete vid provet).

En förare ansåg att försvaret hade för låg tröskel för vad man skall klara av när

förarbevis utfärdades och en förare ansåg att utbildningen var onödig för den typ av

transporter han utförde (bekämpningsmedel till lantbrukare). Ett tiotal förare angav att

det egna företaget inte bedrev någon kompletterande utbildning medan en förare

angav att företaget hade en sådan utbildning. Sex förare nämnde att företaget

tillämpade någon form av praktikperiod eller krävde branschvana vid anställning av

nya förare.

3.2.11 ADR-utbildningens innehåll

På denna fråga gick svarsskalan från 1 = "helt fel innehåll" till 83 = "mycket bra

innehåll". Den enda bakgrundsvariabel som tenderade att ha en effekt på svaren var
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förarnas ålder. Med ökande ålder tenderade förarna att bli alltmer positivt inställda till

utbildningens innehåll, M = 59,6, 61,9 och 65,8 för de tre åldersgrupperna,

F(2, 229) = 2,61, p © .10.

I kommentarerna till frågan återkom synpunkten att utbildningen var för komprimerad

från flera förare. Sju förare berömde utbildningen i sina kommentarer. Önskemål om

mera praktiska övningar framfördes från ett tiotal förare. Övriga invändningar mot

utbildningens innehåll som framfördes av enstaka förare var att innehållet var

invecklat/byråkratiskt, att poängberäkningen för farligt gods borde kunna förenklas,

att ökad grad av specialisering för olika fordons- och godstyper vore önskvärd, att

informationen i samband med utbildningen varit dålig och att utbildningen borde

innehålla mera om åtgärder vid olycka. En förare ansåg att kursdeltagare borde kunna

köpa ADR-pärmarna till rabatterat pris för ha dem tillgängliga efter utbildningen och

en annan föreslog en årligen återkommande fortbildningsdag efter genomgången kurs.

Två förare ansåg sig inte veta/komma ihåg tillräckligt om utbildningen för att

kommentera frågan.

3.2.12 Kunskap om åtgärder vid olycka

Denna fråga avsåg hur säkra förarna kände sig på de åtgärder som skall vidtas vid en

inträffad olycka och svarsskalan gick från 1 = "väldigt osäker" till 83 = "helt säker".

Tankbilsförarna kände sig betydligt säkrare på åtgärderna vid en olycka än vad förare

av övriga fordonstyper gjorde, M = 70,1 jämfört med mellan 51,1 och 55,5 för

övriga kategorier, F(3, 228) = 7,10, p © .001. Denna skillnad visade sig också som

en viss tendens till effekt av godstyp, såtillvida att förare som transporterade

bensin/olja/diesel kände sig något säkrare än förare som transporterade andra

godstyper, M = 61,5 jämfört med 52,7 och 51,6 för de två övriga godskategorierna,

F(2, 207) = 2,94, p © .10. Det fanns också tendenser till att förarna kände sig

säkrare på åtgärderna vid en olycka med ökande ålder, M = 50,4, 53,3 och 59,2 för

de tre åldersgrupperna, F(2, 230) = 3,56, p © .05, med ökande erfarenhet,

M = 49,3, 51,6, 54,7 och 60,6 för de fyra erfarenhetskategorierna, F(3, 225) =

3,08, p .05, samt med ökande transportfrekvens, M = 58,8, 57,4 och 50,7 för de

tre frekvensklasserna, F(2, 230) = 3,38, p © .05.

Den vanligaste kommentaren till frågan (från 12 förare) var att man hänvisade till att

behövliga uppgifter återfanns i transporthandlingarna, i första hand på transportkortet.

I ett par fall nämndes dock möjligheten att transportkort kunde saknas eller att
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erforderliga uppgifter inte fanns angivna. Sju kommentarer uttryckte en viss osäkerhet

om huruvida man verkligen skulle agera rätt vid en olycka medan fem förare ansåg

sig säkra på vilka åtgärder som erfordrades (ofta med hänvisning till genomgången

utbildning). Fyra förare uttryckte behov av återkommande repetition av åtgärder vid

olycka. Tre förare hänvisade till förarhandbok, lathund eller katastrofplan som

användes av transportföretaget (i ett av dessa fall förekom även samövningar med

brandkår). En förare efterlyste någon form av handbok för hur olika ämnen skall

handhas.

3.2.13 Regelverkets omfattning

Frågan besvarades med hjälp av en skala som gick från "innehåller mycket onödigt"

(-41,5) till "inte alls tillräckligt omfattande" (+41,5). Variansanalyserna av svaren på

frågan visade en signifikant effekt av förarnas arbetsförhållanden. Det visade sig att

åsikten att regelverket innehöll en del som var onödigt nästan helt och hållet stod att

återfinna bland egna företagare, M = -11,4 jämfört med -2,1 och +0,5 för övriga

kategorier, F(2, 218) = 5,56, p © .005. Det fanns också en tendens till att ju längre

årlig körsträcka man hade, i desto större utsträckning ansåg man att reglerna innehöll

sådant som var onödigt, M = 0,0, -4,0 och -8,4 för de tre körsträckeklasserna,

F(2, 223) = 3,09, p © .05.

Sexton förare som kommenterade frågan ansåg att regelverkets omfattning var bra

(förutsatt att reglerna följdes). Sex förare hade invändningar som att vissa regler

tycktes vara "skrivbordsprodukter", att mycket var självklart, att det var omöjligt att

följa alla regler, att det förekom viss godtycklighet i övervakningen av att reglerna

följdes samt att regelverket borde kunna förenklas och göras mindre tillkrånglat. Två

förare ansåg att allmänheten borde få mera information om farligt gods. Två förare

hänvisade till myndighetsspecifika regelverk vid militära transporter och två nämnde

att man ej använde några egna föreskrifter utöver gällande regelverk.

3.2.14 Regelverkets utformning/läsbarhet

Denna fråga besvarades på en skala från 1 = "reglerna är nästan helt obegripliga" till

83 = "reglerna är lätta att läsa och förstå". Ingen av bakgrundsvariablerna tenderade

att ha någon effekt på svaren.
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I kommentarerna till frågan angav tolv förare att de använde någon typ av handbok

eller "lathund". Ett tiotal förare anförde kritik som i huvudsak gick ut på att reglerna

uppfattades som krångliga, svåra att tolka samt skrivna på ett svårtillgängligt språk

("byråkratsvenska "'). En förare nämnde att företaget inte använde någon handbok utan

att det var upp till varje förare att själv skaffa material. En förare ansåg sig ha för

liten erfarenhet av farligt gods-transporter för att uttala sig.

3.2.15 Hindran äkerh ämmelser

I denna fråga ombads förarna ta ställning till huruvida säkerhetsreglerna var till hinder

eller till hjälp för dem i deras arbete. Svarsskalan gick från 1 = "alla bestämmelser är

till hinder" till 83 = "alla bestämmelser är till hjälp". Fordonstyp hade en signifikant

effekt på förarnas svar. Tankbilsförare ansåg att reglerna var till hjälp i större

utsträckning och förare av lastbil med släp ansåg att de var till hjälp i mindre

utsträckning än vad förare av andra fordonstyper gjorde, M = 59,5 respektive 47,5

jämfört med 54,0 och 52,7 för övriga kategorier, F(3, 226) = 4,81, p © .005. Det

fanns också en tendens till att förare som i huvudsak transporterade styckegods ansåg

att reglerna var till mindre hjälp än vad förare som transporterade andra godstyper

gjorde, M = 47,9 jämfört med 53,9 och 56,4, F(2, 206) = 4,26, p © .05. Vidare

tenderade inställningen till reglerna att bli mera positiv med ökande ålder hos förarna,

M = 47,5, 51,1 och 54,9 för de tre ålderskategorierna, F(2, 228) = 3,80, p © .05.

I kommentarerna till frågan ansåg fem förare att reglerna var bra medan sex förare

angav olika typer av problem som reglerna orsakade. De regler som åsyftades i det

senare fallet var samlastningsbestämmelser, arbetstidsbestämmelser samt att man inte

fick köra överallt. En förare ansåg att avsändarna av farligt gods måste fås att följa

reglerna bättre (förare som insisterade på att få erforderliga handlingar betraktades

ibland som "stökiga") och en förare kände sig osäker på vad som gällde vid

personskador.

3.2.16 Den vikt transportföretaget fäster vid säkerhet

På frågan om förarnas företag/arbetsgivare betraktade säkerheten vid transporter av

farligt gods som en viktig fråga gick svarsskalan från 1 = "nej, inte viktig" till

83 = "ja, mycket viktig". Svaren visade en tendens att variera med flera av

bakgrundsvariablerna även om ingen av dessa tendenser var signifikant för p © .005.
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Egna företagare tenderade i högre grad än andra förarkategorier att anse att företaget

betraktade säkerheten som viktig, M = 64,7 jämfört med 56,7 och 51,0 för övriga

kategorier, F(2, 223) = 3,98, p © .05. Tankbilsförare tenderade också att anse att

företaget fäste stor vikt vid säkerheten i större utsträckning än vad förare av andra

fordonstyper gjorde, M = 66,8 jämfört med mellan 55,1 och 56,3 för övriga

kategorier, F(3, 225) = 2,38, p © .10, vilket även återspeglades i att förare som

huvudsakligen transporterade bensin/olja/diesel tenderade att skilja sig på motsvaran-

de sätt från förare som transporterade andra ämnen, M = 63,6 jämfört med 54,6 och

57,1 för de två övriga godskategorierna, F(2, 207) = 2,69, p © .10. Vidare

tenderade den vikt företaget fäste vid säkerheten att bedömas som större med ökande

ålder hos förarna, M = 53,9, 55,8 och 62,3 för de tre ålderskategorierna,

F(2, 227) = 3,46, p © .05.

Sju förare kommenterade frågan på ett sätt som antydde att de inte ansåg att

företaget/arbetsgivaren betraktade säkerheten som tillräckligt viktig (slarv med

bestämmelser om samlastning och arbetstider, dålig tillsyn av brandsläckare). Tre

förare betonade vikten av att säkerhetsansvaret delades med beställare, speditör etc

och inte enbart låg hos föraren. Två förare angav i sina kommentarer att företaget

betraktade säkerheten som viktig och en förare sade sig inte veta hur företaget såg på

säkerheten.

3.2.17 Hantering av transporthandlingar

Svarsskalan för denna fråga gick från 1 = "saknar ofta erforderliga handlingar" till

83 = "får alltid alla handlingar". Svaren varierade signifikant med fordonstyp och

körsträcka. Tankbilsförare angav att de fick alla erforderliga handlingar i betydligt

större utsträckning än vad förare av övriga fordonstyper gjorde, M = 75,0 jämfört

med mellan 52,3 och 60,0 för övriga kategorier, F(3, 224) = 6,08, p © .001. Vidare

svarade förare med en årlig körsträcka under 4000 mil i mindre utsträckning att de

alltid fick erforderliga transporthandlingar än vad förare med längre körsträckor

gjorde, M = 53,7, 64,6 och 62,1 för de tre körsträckeklasserna, F(2, 226) = 5,75,

p .005.

Ett tiotal förare angav i sina kommentarer till frågan att brister förekom. I flera fall

uppgavs slarv och/eller bristande kunskaper hos avsändaren som orsak till dessa

brister (en förare föreslog att en ADR-kurs borde ges även för avsändare). Sex förare

ansåg i sina kommentarer att hanteringen av transporthandlingar fungerade bra och
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fem förare framhöll förarens eget ansvar för att se till att alla handlingar fanns med.

Två förare uppgav att de vägrade lasta respektive lämna lastplatsen förrän de fått alla

erforderliga handlingar. Två förare ansåg att de saknade tillräcklig erfarenhet för att

kunna besvara frågan.

3.2.18 Hantering av olycks- och tillbudsrapporter

Hur transportföretaget hanterade rapporter från förare om olyckor/tillbud bedömdes

på en skala från 1 = "gör inget alls åt dem" till 83 = "mycket bra". Egna företagare

tenderade i viss utsträckning att ha en mera positiv inställning till företagets

rapporthantering än vad andra förarkategorier (särskilt förare som ej arbetade vid

tiden för studien) hade, M = 59,7 jämfört med 56,5 och 49,3 för de två övriga

kategorierna, F(2, 211) = 2,44, p © .10. Förarna i den mellersta ålderskategorin

(35-44 år) tenderade att ha en mindre positiv uppfattning än vad yngre och äldre

förare hade, M = 56,0, 50,2 och 60,2 för de tre ålderskategorierna, F(2, 215) =

3,82, p .05.

De flesta kommentarerna till frågan (18 stycken) angav att man inte visste hur

företaget hanterade olycks- och tillbudsrapporter (oftast med hänvisning till att man

varit förskonad från olyckor och tillbud). Två förare uttryckte tilltro till företagets

rapporthantering medan fyra förare hade en mera negativ uppfattning. Det enda

konkreta exempel som gavs på att rapporthanteringen inte fungerade var att rapporter

om kunder som saknat överfyllnadsskydd i cisterner inte givit något resultat när

föraren kommit tillbaka till samma kund flera år senare.

3.2.19 Tull- och poliskontroller

Svaren på frågan om vilken betydelse tull- och poliskontroller hade för säkerheten vid

transporter av farligt gods gavs på en skala från 1 = "leder till minskad säkerhet" till

83 = "leder till ökad säkerhet". Svaren tenderade i viss mån att variera med förarnas

arbetsförhållanden. Egna företagare uppvisade en något mindre positiv inställning till

tull- och poliskontroller än vad andra förarkategorier gjorde, M = 63,2 jämfört med

69,8 och 69,5 för de två övriga kategorierna, F(2, 222) = 2,73, p © .10.

Att kontrollerna är till nytta ansåg ett tiotal förare i sina kommentarer, dock med vissa

reservationer som att kontrollerna kunde ske oftare och att de inte alltid genomförs så
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omdömesgillt som man kunde önska. Ett tiotal förare ansåg att bristande kunskaper

hos framförallt polisen samt varierande tolkningar av gällande bestämmelser utgjorde

problem vid kontrollerna. Tre förare påtalade olika möjligheter till fusk (att man inte

skyltade fordonet om inte allt var i ordning eller att man inte visade upp alla

transporthandlingar om man visste att man bröt mot samlastningsbestämmelserna) som

den som utförde kontrollen borde vara medveten om. Två förare ansåg att kontrol-

lerna i vissa fall verkade genomföras med det huvudsakliga syftet att få in böter. En

förare som aldrig varit i kontakt med tull eller polis ansåg sig inte kunna besvara

frågan.

3.3 Förarnas rangordning av olika säkerhetsproblem

Det säkerhetsproblem som flest förare ansåg vara det allvarligaste var bristande

fordonsunderhåll (55 förare), följt av andra trafikanters uppträdande (36 förare) samt

brister i vägstandard/vägunderhåll (24 förare). De säkerhetspåverkande faktorer som

behandlats i de övriga 16 frågorna nämndes av mellan en och 13 förare (med

undantag för hindrande säkerhetsbestämmelser och saknade transporthandlingar som

ingen förare ansåg utgöra de allvarligaste säkerhetsproblemen). Trettiosju förare

avstod från att rangordna de allvarligaste säkerhetsproblemen (en av dem

kommenterade frågan med att alla faktorerna var lika viktiga).

Om man slår ihop det antal gånger som olika säkerhetspåverkande faktorer nämnts

som något av de tre allvarligaste säkerhetsproblemen återkommer samma tre faktorer

med en viss förändring i den inbördes rangordningen. Andra trafikanters beteende

nämndes totalt av 101 förare, bristande fordonsunderhåll av 92 och dålig vägstandard

eller dåligt vägunderhåll av 67 förare. Olämplig vägutformning och förarnas

arbetstider nämndes av 55 respektive 51 förare och de faktorer som behandlades i de

övriga frågorna nämndes vardera av mellan 9 och 38 förare.

Några statistiska analyser av i vilken utsträckning förarnas rangordning av olika

säkerhetsproblem varierade med de olika bakgrundsfaktorerna gjordes ej eftersom

andelen små förväntade frekvenser var alltför stor bland de olika kombinationerna av

frågor och undergrupper av förare (jfr sid 12 ovan).
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3.4 Förarnas övriga kommentarer

Som svar på den avslutande öppna frågan i formuläret kommenterade förarna på nytt

flera av de olika typer av säkerhetspåverkande faktorer som behandlats i de tidigare

frågorna, men exempel gavs även på faktorer som inte direkt behandlats i formuläret.

Fem förare tog upp arbetstider/stress/krav på snabbhet som ett problem och tre av

dem uttryckte åsikten att ackordsarbete i samband med transporter av farligt gods

borde förbjudas. Frågor som rörde ansvarsfördelning och information togs upp av fem

förare (önskemål om regelbunden information från myndigheter till förare med ADR-

behörighet, flera förare kunde vara inblandade i samma transport vilket kunde leda till

såväl bristande information som oklar ansvarsfördelning, ibland kunde det förekomma

att föraren inte visste vilken last han hade, företagets chefer och fraktsedelsansvariga

m fl måste ta sitt ansvar, informationen till mindre firmor, kommunala inrättningar

m fl om vilka regler som gäller vid transport av farliga ämnen måste bli bättre).

Tre förare tog upp bilarnas ålder och utrustning (särskilt bromsar samt lastnings- och

lossningsutrustning) som viktiga för säkerheten. En förare ansåg det vara en fördel

om man alltid körde samma bil istället för att växla mellan olika fordon, och en förare

ansåg att transportföretagets lönsamhet var viktig för säkerheten eftersom dålig

lönsamhet kunde resultera i att man körde med dåliga fordon. Två förare tog upp

läckande behållare vid container- och styckegodstransporter som ett problem.

Återkommande utbildning/repetition/prov med mellan två och fem års mellanrum för

att få behålla ADR-behörigheten nämndes som ett önskemål från tre förare. Högre

kompetens hos lärarna, bättre kursmaterial och mera praktik var andra önskemål som

framfördes från ett par av förarna när det gällde utbildningen. En förare ansåg att den

vanliga körkortsutbildningen för bil borde innehålla ett moment om hur man agerar

vid en olycka med farligt gods, och en förare ansåg det angeläget att ta fram en mera

lättbegriplig handbok för farligt gods-transporter. Vikten av att man inte tillät oerfarna

förare att transportera farligt gods betonades av fyra förare.

Andra typer av säkerhetsproblem som diskuterades av enstaka förare var: a) risk för

sabotage/stöld vid långväga militära transporter av vapen, ammunition och spräng-

medel, b) ojämn standard på vinterväghållningen inom olika distrikt som passerades

under transporten, c) dålig skyltning av transportleder för farligt gods i många städer,

d) dålig säkerhet på lossningsplatser (t ex bensinstationer) samt e) avsaknad av regler

för transport av explosiv vara vid åskväder och under färjetransporter.
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Tre förare framhöll att de hade mycket begränsad erfarenhet av farligt gods-transpor-

ter och en förare ansåg att säkerheten vid det egna transportföretaget var mycket god.
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4 DISKUSSION

Eftersom förarnas bedömningar av de olika typerna av säkerhetspåverkande faktorer

avgavs på skalor med verbalt definierade ändpunkter vars exakta formuleringar

varierade för olika frågor bör man undvika att dra alltför långtgående slutsatser

utifrån detaljerade jämförelser mellan skattningsvärdena för de olika frågorna (detta är

också anledningen till att inga statistiska signifikansprövningar gjorts av skillnaderna

mellan svaren på olika frågor). En jämförelse mellan svaren på enskilda frågor och

förarnas rangordning av de viktigaste upplevda säkerhetsproblemen visar dock en god

överensstämmelse, vilket tyder på att de olika skattningsskalorna ändå i viss mån kan

jämföras med varandra. Dessutom kan, för varje fråga, skattningsvärdet jämföras med

värdet för skalans mittpunkt (som regel 41,5) för att få en uppfattning om i vilken

utsträckning förarnas uppfattning om respektive säkerhetspåverkande faktor var

positiv eller negativ.

De säkerhetsproblem som av förarna ansågs vara de allvarligaste (bristande fordons-

underhåll, andra trafikanters beteende, dålig vägstandard-/vägunderhåll och olämplig

vägutformning) hänför sig alla till den typ av säkerhetspåverkande faktorer som kan

antas ha en direkt inverkan på säkerheten vid transporter av farligt gods (jfr Figur 1 i

rapportens inledning). Detta innebär dock inte att faktorer som kan antas påverka

säkerheten genom effekter på i första hand förarnas egna beteenden och/eller attityder

(arbetstider, utbildning, företagets inställning etc) kan betraktas som mindre viktiga.

Det faktum att effekterna av den senare typen av faktorer tenderade att bedömas som

mindre kritiska för säkerheten kan ha att göra med att dessa effekter inte varit lika

uppenbara för förarna när enkäten besvarades (det torde t ex vara betydligt lättare att

föreställa sig möjliga konsekvenser av att fordonets bromsar plötsligt upphör att

fungera än att föreställa sig de följder ett saknat transportkort kan få).

Förarnas uppfattning om fordonens konstruktion och arbetsmiljön i förarhytten var

övervägande positiv, liksom deras uppfattning beträffande transportföretagens inställ-

ning till säkerhet, hanteringen av transporthandlingar och olycks-/tillbudsrapporter

samt tull- och poliskontroller. ADR-utbildningens innehåll fick ett gott betyg och

enligt den genomsnittliga bedömningen ansåg förarna att utbildningens omfattning

borde utökas. Något mindre positivt inställda tycks förarna ha varit till utformningen

av det regelverk som omgärdar transporterna av farligt gods, och den genomsnittliga

bedömningen var att regelverkets omfattning borde kunna reduceras något. Även om

förarnas genomsnittliga svar på många av frågorna i enkäten låg på den positiva

halvan av bedömningsskalan kan detta inte tas som intäkt för att säkerheten vid
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transporter av farligt gods skulle vara tillfredsställande i dessa avseenden. För det

första skulle en sådan tolkning förutsätta att förarna verkligen hade den information

som krävs och förmåga att korrekt bedöma de olika typerna av säkerhetspåverkande

faktorer (i själva verket uttryckte många förare i sina kommentarer att de saknade

erforderlig information eller erfarenhet för att kunna besvara en eller flera frågor).

För det andra innebär en genomsnittligt positiv bedömning naturligtvis inte att det inte

kan finnas undantag som utgör påtagliga säkerhetsrisker (många av förarnas kommen-

tarer till frågorna avsåg just sådana situationer).

Önskemålet om att höja den tillåtna hastigheten något betingas enligt förarnas

kommentarer till stor del av körtekniska skäl och av att man vill ha en jämnare

trafikrytm. I vilken utsträckning en höjning av den föreslagna storleksordningen (som

regel till 80 km/tim) verkligen skulle ha den senare effekten kan dock behöva utredas

närmare. Det förefaller inte heller som om förarna resonerat i termer av vilka

sannolika konsekvenser en högre hastighet innebär för det gods som transporteras om

en olycka skulle inträffa. Som en jämförelse kan nämnas att den hastighet som

föredrogs av förare av tunga fordon i en intervjustudie som genomförts i Australien

(Stevenson & Williamson, 1988) var 100 km/tim (det framgår dock inte av rapporten

i vilken utsträckning de intervjuade förarna transporterade farligt gods).

Äldre och mera erfarna förare samt förare som transporterade farligt gods dagligen

eller nästan dagligen tenderade att ha en mera positiv uppfattning om många av de

säkerhetspåverkande faktorer som berördes i frågorna än vad yngre och mindre

erfarna förare hade. Åtminstone till viss del torde detta kunna förklaras av att man

med ökande erfarenhet lär sig att bemästra situationer och förhållanden som kan vara

probiematiska för en mindre erfaren förare. Att skillnaderna mellan de olika

undergrupperna av förare i dessa avseenden skulle avspegla att säkerhetsmedvetandet

på något sätt "avtrubbas" med ökande ålder och erfarenhet förefaller inte särskilt

troligt med tanke på att även erfarenheten av incidenter och/eller uppenbart riskfyllda

situationer bör öka. Möjligen kan skillnaderna till någon del förklaras av en ökad

lojalitet gentemot arbetsgivaren/transportföretaget med ökande ålder och erfarenhet,

vilket skulle kunna ta sig uttryck i att man bedömer säkerheten mera positivt (det kan

även noteras att en förhållandevis stor andel, ca 25 %, av de mest erfarna förarna i

studien var egna företagare).

Tankbilsförarna hade i denna studie en mera positiv uppfattning om bland annat

arbetsmiljön i förarhytten, sina egna kunskaper om åtgärder vid en olycka samt

hanteringen av transporthandlingar än vad förare av andra fordonstyper hade. I de två
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sistnämnda fallen torde skillnaderna till stor del förklaras av att tankbilsförare som

regel transporterar samma typ av farligt gods varje gång (och oftast från samma

avsändare). En del av förklaringen kan även ligga i att många av tankbilsförarna hade

lång erfarenhet av transporter av farligt gods (nästan hälften av dem hade mer än 10

års erfarenhet). Skillnaderna mellan tankbilsförare och förare av andra fordonstyper

återspeglade sig också som tendenser till motsvarande skillnader mellan förare som

transporterade bensin/eldningsolja/diesel och förare som transporterade andra typer av

farligt gods.

Förare med en årlig körsträcka under 4000 mil tenderade att vara mindre kritiskt

inställda till fordonsunderhåll, vägstandard/vägunderhåll och vägutformning än vad

förare med längre körsträckor var. Däremot föreföll de förstnämnda förarna att

uppfatta arbetsmiljön, arbetstiderna och hanteringen av transporthandlingar som något

mera problematiska. De senare skillnaderna torde åtminstone delvis kunna förklaras

av att andelen förare med mindre än ett års erfarenhet av farligt gods-transporter var

betydligt större bland de förare som hade kortare årlig körsträcka (38 % jämfört med

17 % och 11 % för de två övriga körsträckeklasserna).

De förare i studien som var egna företagare föreföll att i flera avseenden uppfatta

säkerheten vid transporter av farligt gods som bättre än vad övriga förare gjorde. De

var också mera kritiska till regelverket och ansåg i mindre utsträckning än andra

förare att ADR-utbildningen borde utökas. Det kan finnas flera olika förklaringar till

att denna grupp av förare relativt tydligt skiljer sig från de övriga. Som egen

företagare torde man ha större möjligheter att själv påverka säkerheten vid

transporterna (och därmed åstadkomma en säkerhet som man betraktar som god) än

vad man har som anställd. Man torde också vara medveten om att man själv i stor

utsträckning bär ansvaret för att säkerheten är tillfredsställande. Vidare kan man ha ett

"affärsmässigt" intresse av att säkerheten inte framstår som bristfällig. En

jämförelsevis stor andel av de egna företagarna hade mer än 10 års erfarenhet av att

transportera farligt gods (drygt 40 % jämfört med 27 % av de övriga förarna), vilket

kanske kan bidra till att förklara skillnaderna i inställning till regelverket och

utbildningens omfattning.

I sina kommentarer tog förarna upp en stor mängd situationer och förhållanden som

skulle kunna göras till föremål för åtgärder i syfte att ytterligare förbättra säkerheten

vid transporter av farligt gods på väg. En påtagligt stor andel av kommentarerna

avsåg behovet av ökade utbildnings- och informationsinsatser. De typer av insatser

som ansågs behövliga omfattade:
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e Förarnas egen utbildning.

En mindre komprimerad ADR-utbildning med flera praktiska inslag och tätare åter-

kommande repetitionstillfällen var önskemål som framfördes av flera av förarna.

e ADR-utbildning för avsändare av farligt gods.

Bristande kunskaper hos avsändaren anfördes av flera förare som en orsak till att

hanteringen av transporthandlingar inte alltid fungerade tillfredsställande. Ytterligare

ett skäl till att det kan vara värt att överväga en utbildning för avsändare av farligt

gods är att dessa därigenom bör få bättre möjlighet att kontrollera regelefterlevnaden

även bland speditörer och förare.

e Utbildningsbehov hos polisen.

Flera förare ansåg att de poliser som genomför kontroller av farligt gods-fordon

ibland uppvisade bristande kunskaper. Att förarna har ett intryck av att bestämmel-

serna tolkas olika beroende på vem som utför kontrollen torde knappast gynna

efterlevnaden av gällande bestämmelser och kan även bidra till att skapa osäkerhet om

reglernas innebörd.

e Medtrafikanternas kunskaper.

Många av förarna ansåg att privatbilister i allmänhet har för dåliga kunskaper om vad

farligt gods-skyltar på ett fordon innebär. Flera av dem ansåg också att körkorts-

utbildningen borde innehålla ett moment om tunga fordons köregenskaper i syfte att

lära körkortsaspiranterna att umgås med dessa fordon i trafiken på ett sätt som inte

äventyrar säkerheten. Det bör dock framhållas att eventuella åtgärder inriktade mot

körkortsutbildningen bara kan få effekt på tämligen lång sikt, och att denna typ av

åtgärd därför kanske måste kompletteras med informationsinsatser riktade till dem

som redan har körkort.

Det stora bortfallet i denna studie gör det vanskligt att bedöma i vilken utsträckning

resultaten kan betraktas som representativa för samtliga förare med ADR-behörighet.

Till en del kan kanske bortfallet förklaras av att studien genomfördes vid en tidpunkt

när arbetslösheten i Sverige var betydande och att arbetslösa förare kan ha varit

mindre motiverade att besvara enkäten. Det förefaller även som om en tämligen stor

andel av de behöriga förarna helt saknar eller har mycket liten erfarenhet av farligt

gods-transporter, vilket också kan vara en del av förklaringen till bortfallet i studien.

Det senare förhållandet torde också kunna innebära något av ett säkerhetsproblem,

eftersom det kan ha gått flera år sedan ADR-utbildningen genomgicks innan en förare

transporterar farligt gods för första gången.
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Trots att vissa reservationer således måste göras när det gäller möjligheterna att

generalisera studiens resultat, bör ändå de bedömningar och den provkarta på

upplevda säkerhetsproblem som förarna rapporterat utgöra ett värdefullt utgångsmate-

rial inför det fortsatta arbetet med att höja säkerheten vid farligt gods-transporter på

väg. Fortsatta undersökningar torde dock vara nödvändiga för att verifiera förarnas

uppfattning och för att närmare kartlägga omfattningen av de säkerhetsrelaterade

brister som påtalats av förarna i denna studie.

VTI MEDDELANDE 753



36

5 LITTERATURFÖRTECKNING

Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social

behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Fredén, S. (1994). Om sannolikhet för järnvägsolyckor med farligt gods. Linköping:

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI Rapport nr 387:2).

Hays, W. L. (1988). Statistics (4:e utgåvan). Fort Worth: Holt, Rinehart & Winston.

Lindberg, E. & Morén, B. (1991). Förstudie till projekt "Ökat säkerhetsmedvetande ".

Linköping: Statens väg- och trafikinstitut (VTI Notat nr J 10).

Lindberg, E. & Morén, B. (1994). Riskanalysmetodför transporter av farligt gods på

väg och järnväg - Projektsammanfattning. Linköping: Statens väg- och trans-

portforskningsinstitut (VTI Rapport nr 387:1).

Nilsson, G. (1994). Vägtransporter medfarligt gods - Farligt gods i vägtrafikolyckor.

Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT Rapport nr 387:3).

Sandborgh, B. & Gell, T. (1993). Transport av farligt gods: Lägesrapport och

åtgärdsprogram. Karlstad: Statens räddningsverk.

Stevenson, A. & Williamson, J. (1988). Attitude survey of truck drivers. Canberra:

Australian Federal Department of Transport & Communications, Federal Office

of Road Safety (Rapport nr CR62).

VTI MEDDELANDE 753



Bilaga 1

Sida 1(12)

Transporter av farligt gods

FRÅGEFORMULÄR

Vägfordonsförare

Sätt X i nedanstående ruta om Du önskar få en kortfattad sammanställning av

resultaten från denna studie (beräknas kunna sändas ut omkring 1994-08-30).
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Bilaga 1

Sida 2(12)

Bakgrundsdata

1. Kön?

Man |_]

Kvinna [_]

2. Ålder?

Under 25 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

Över 64 år 0
0
0
0
0
0

3. Hur många år har Du arbetat med transporter av farligt gods?

Mindre än 1 år [_]

1-3 år

4-5 år

6-10 år

11-20 år

20-30 år

Mer än 30 år 0
0
0
0
0
0

4. Vilken typ av fordon kör Du vanligen i Ditt arbete? [Om Du inte kör något fordon

för närvarande vill vi att Du anger den typ av fordon som Du kört tidigare]

Lastbil utan släp [_]

Lastbil med släp [_]

Tankbil utan släp [_]

Tankbil med släp [_]

Annat, ange vad 
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Bilaga 1

Sida 3(12)

5. Hur många mil kör Du per år i Ditt arbete?

Mindre än 1000 mil [_]

1000-3000 mil (_

4000-5000 mil (_

6000-10000 mil (_

11000-15000 mil |_]

Mer än 15000 mil [_]

6. Hur ofta transporterar Du farligt gods i Ditt arbete?

Dagligen eller nästan dagligen (_

Någon eller några gånger per vecka [_

Någon eller några gånger per månad [_]

Någon eller några gånger per år [_]

Aldrig eller nästan aldrig [_]

7. Om Du transporterar farligt gods i Ditt arbete, vilken typ av gods är det oftast

fråga om?

 Farligt styckegods [_] (Vilka ämnen? )

Bensin (_

Eldningsolja [_]

Annat, ange vad 

8. Hur ser Dina anställnings- och arbetsförhållanden ut för närvarande? [Observera att

Du kan behöva markera mer än en ruta]

Egen företagare (_

 

 

 

 

Anställd (_

Arbetslös [] (Ange hur länge Du varit arbetslös )

Långtidssjukskriven [[] (Ange hur länge Du varit sjukskriven )

Pensionerad [] (Ange hur länge Du varit pensionerad )

Arbetar deltid [] (Ange hur många % av heltid Du arbetar )

Arbetar skift (_

Övrigt (t ex tjänstledighet för studier eller dylikt), ange vad 
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Bilaga 1

Sida 4(12)

De frågor som ställs på de följande sidorna i detta häfte skall Du som regel besvara

med hjälp av en linje som finns under varje fråga. I de två ändarna på linjen finns två

motsatta påståenden eller två motsatta svar på den fråga som ställts (till exempel "Ja,

absolut" och "Nej, absolut inte"). Du svarar genom att sätta en markering på det ställe

på linjen som bäst motsvarar Din uppfattning om det som vi frågar om.

Tycker Du till exempel att svarsalternativet till höger om linjen ligger närmare Din

egen uppfattning än vad påståendet till vänster om linjen gör sätter Du Din markering

på den högra halvan av linjen. Ju säkrare Du känner Dig på att ett svarsalternativ helt

och hållet stämmer överens med Din egen uppfattning, desto närmare änden på linjen

sätter Du Din markering. Om Du t ex anser att det högra svarsalternativet stämmer

för det mesta men att det kan finnas fall när det inte stämmer så kan Din markering se

ut så här:

Nej, absolut inte Ja, absolut

Tycker Du istället att det vänstra svarsalternativet är en helt riktig beskrivning av Din

egen uppfattning om svaret på frågan (och att påståendet till höger om linjen därför är

fullständigt felaktigt) sätter Du Din markering så här:

Nej, absolut inte Ja, absolut

Om Du tycker att påståendena till vänster och till höger om linjen är lika rätt (eller

lika fel) sätter Du Din markering mitt på linjen så här:

Nej, absolut inte Ja, absolut

På varannan sida i häftet finns inga frågor utan där är det meningen att Du skall ha

plats att skriva egna kommentarer kring de frågor vi ställer. Ange för varje sådan

kommentar numret på den fråga som kommentaren gäller. Du skall naturligtvis inte

känna Dig tvungen att kommentera varje fråga om Du inte tycker att det behövs, men

vi vill mycket gärna ta del av de synpunkter Du kan ha utöver vad som framgår av de

direkta svaren på frågorna.

VÄND BLAD
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Bilaga 1

Sida 5(12)

Fråga 1:

Anser Du att de specialfordon (främst tankbilar) som används för transporter av

farligt gods på våra vägar är tillräckligt säkert byggda? [Vi tänker här på sådana saker

som vältningsrisk, plåttjocklek i tankar, dimensionering av rör och röranslutningar,

säkerhetsventiler etc)

 

Nej, fordonen Ja, fordonen

är absolut inte är absolut

tillräckligt säkra tillräckligt säkra

Fråga 2:

Anser Du att brister i underhållet av fordonen utgör en säkerhetsrisk vid transporter

av farligt gods? [Vi tänker här både på underhåll som har med trafiksäkerheten att

göra, dvs kontroll av däck, bromsar, ljus etc, och på underhåll som direkt berör det

farliga godset, dvs rengöring och kontroll av rost och andra skador på tankbehållare

och rör, kontroll av säkerhetsventiler m. m.]

 

Nej, bristande Ja, bristande

underhåll underhåll

utgör ingen risk utgör en stor risk

Fråga 3:

I vilken utsträckning förekommer enligt Din erfarenhet transporter av farligt gods på

vägar där dålig vägstandard eller dåligt vägunderhåll utgör en säkerhetsrisk? [Vi

tänker här på saker som otillräcklig vägbredd, svaga vägkanter, vägskador, dålig eller

sen snöröjning m. m.]

 

Transporterna Transporterna

går alltid på går alltid på

dåliga vägar bra vägar
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Bilaga 1

Sida 6(12)

Fråga 4:

I vilken utsträckning anser Du att olämplig vägutformning utgör ett säkerhetsproblem

vid transporter av farligt gods? [Vi tänker här på saker som snäva kurvor, lutning

(dosering), utformning av korsningar och rondeller, olämplig eller bristande skyltning

etc. Använd gärna utrymmet på nästa sida för att ge egna exempel på "farliga platser"

som Du känner till)

 

Vägens utform- Vägens utform-

ning utgör ning utgör ett

inget problem stort problem

Fråga 5:

Hur anser Du att andra trafikanters rädande i trafiken påverkar säkerheten vid

transporter av farligt gods? [Här tänker vi på sådant som andra fordonsförares

hastighetsanpassning, omkörningar, respekt för trafikregler, placering på vägbanan,

inbromsningar etc. Kommentera gärna frågan på nästa sida och ange vilka beteenden

hos andra trafikanter som Du anser påverkar säkerheten mest]

 

Andra trafikanter Andra trafikanter

utgör ett stort uppträder

säkerhetsproblem mycket bra

Fråga 6:

Anser Du att säkerheten vid transporter av farligt gods skulle kunna förbättras genom

en förändring av de hastighetsgränser som nu gäller för dessa transporter och bör i så

fall hastighetsgränserna höjas eller sänkas?

 

Hastighetsgräns- Hastighetsgräns-

erna bör höjas erna bör sänkas

avsevärt avsevärt
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Bilaga 1

Sida 7(12)

Fråga 7:

Anser Du att arbetsmiljön i förarhytten är bra eller dålig ur säkerhetssynpunkt när det

gäller transporter av farligt gods? [Vi tänker här dels på saker som kan påverka

förarens vakenhetsgrad (buller, infraljud, vibrationer, möjlighet till klimatreglering

etc), dels på sådant som kan distrahera förarens uppmärksamhet (inkommande

mobiltelefonsamtal, olämplig placering eller utformning av instrument och reglage

etc))

 

Arbetsmiljön i Arbetsmiljön i

förarhytten är förarhytten är

mycket dålig mycket bra

Fråga 8:

I vilken utsträckning anser Du att förarnas arbetstider kan utgöra ett säkerhetsproblem

vid transporter av farligt gods? [Här tänker vi på sådant som oregelbundna tider

(eventuellt med sömnsvårigheter som följd), skiftarbete, nattkörning etc som kan leda

till ökad grad av trötthet hos förarna. Frågan avser bara förläggningen av förarnas

arbetstid inom ramen för gällande arbetstidslagstiftning (eventuella brott mot denna

lagstiftning berörs i en senare fråga)]

 

Förarnas arbets- Förarnas arbets-

tider utgör tider utgör ett

inget problem stort problem

Fråga 9:

I tidningar, radio och TV förekommer ibland "larmrapporter" om att en ganska stor

del av alla yrkesförare använder någon form av stimulerande/uppiggande för att

hålla sig vakna under längre körningar (en siffra som nämnts är ungefär var tionde

förare). Tror Du att denna typ av medel används även av förare som transporterar

farligt gods?

 

Ja, sådana Nej, sådana

medel används medel används

ofta aldrig
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Bilaga1

Sida 8(12)

Fråga 10:

Vad anser Du om omfattningen av den utbildning som krävs för för att få ADR-intyg?

[Ange på nästa sida ifall Ditt företag bedriver någon form av kompletterande

utbildning i egen regi, t ex för nyanställda tankbilsförare]

 

Utbildningen Utbildningen

är helt är alldeles

onödig för kort

Fråga 11:

Vad anser Du om innehållet i den utbildning som krävs för för att få ADR-intyg?

[Kommentera gärna frågan och ge exempel på sådant som Du tycker bör läggas till

eller tas bort]

 

Utbildningens Utbildningen

innehåll är innehåller helt

mycket bra fel saker

Fråga 12:

Känner Du dig säker på vilka åtgärder Du skall vidta om det inträffar en olycka där

farligt gods är inblandat? [Vi tänker här på sådana saker som vilka uppgifter Du måste

lämna när Du tillkallar hjälp, vad Du själv kan och får göra för att försöka begränsa

konsekvenserna av olyckan, när och hur Du skall varna övrig trafik och eventuella

omkringboende, etc)

 

Nej, jag är väl- Ja, jag är helt

digt osäker på säker på dessa

dessa åtgärder åtgärder
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Bilaga 1

Sida 9(12)

Fråga 13:

Anser Du att det regelverk (lagar, förordningar, föreskrifter) som finns för transporter

av farligt gods är tillräckligt omfattande för att garantera hög säkerhet vid

transporterna? [Här tänker vi på de regler som finns för skyltning, märkning,

fordonsutrustning, lastsäkring, lastmängd, samlastning, transporthandlingar etc. Ange

på nästa sida ifall Ditt företag tillämpar några egna säkerhetsföreskrifter utöver vad

som krävs enligt ADR-bestämmelserna]

 

Reglerna inne- Regelverket är

håller mycket inte alls tillräck-

som är onödigt ligt omfattande

Fråga 14:

Anser Du att de säkerhetsregler som finns för transporter av farligt gods är skrivna på

ett systematiskt och begripligt sätt som gör att Du på egen hand lätt kan söka

uppgifter och komma fram till vilka regler som gäller? [Ange på nästa sida ifall Ditt

företag har tagit fram och använder någon form av handbok eller "lathund" för att

göra reglerna lättare att använda]

 

Ja, reglerna är Nej, reglerna

lätta att läsa är nästan helt

och förstå obegripliga

Fråga 15:

Hur vanligt upplever Du att det är att säkerhetsbestämmelser är mera till hinder än till

hjälp i Ditt arbete som förare? [Ge gärna exempel på bestämmelser som riskerar att

"kollidera" med övriga instruktioner eller med arbetets krav]

 

Alla bestäm- Alla bestäm-

melser är melser är

till hinder till hjälp
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Bilaga 1

Sida 10(12)

Fråga 16:

Anser Du att säkerheten vid transporter av farligt gods betraktas som en viktig fråga

av Ditt företag? [Här tänker vi på sådana saker som övervakning och kontroll av att

säkerhetsföreskrifter följs, ifall man tolererar "mindre överträdelser" av reglerna (t ex

när det gäller förarnas arbetstider) när detta behövs för att kunna hålla leveranstider,

om man har en klar ansvarsfördelning när det gäller säkerhetsfrågor, och så vidare]

 

Ja, företaget anser Nej, företaget

att säkerheten anser inte att

är mycket viktig säkerheten är viktig

Fråga 17:

Hur tycker Du att hanteringen av de olika handlingar som Du är skyldi medför

vid transporterna fungerar inom Ditt företag? [Vi tänker här på avsändarintyg,

transportkort och övriga handlingar som Du enligt lag kan vara skyldig att ha med

Dig i fordonet vid transport av farligt gods]

 

Jag saknar ofta Jag får alltid

de handlingar alla handlingar

som behövs som behövs

Fråga 18:

Hur tycker Du att Ditt företag hanterar rapporter om olyckor och tillbud från förare

som transporterar farligt gods? [Här tänker vi på sådant som om det finns klara regler

för när, hur och till vem rapportering skall ske, om Du tycker att företaget följer upp

rapporterna och vidtar riktiga åtgärder för att förhindra upprepning av olyckor och

tillbud, etc)

 

Företaget hante- Företaget gör

rar sådana rap- inget alls åt

porter mycket bra sådana rapporter
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Bilaga 1

Sida 11(12)

Fråga 19:

Vilken betydelse anser Du att de kontroller som utförs av tull- och polismyndigheter

har för säkerheten vid transporter av farligt gods? [Motivera gärna Ditt svar]

 

Kontrollerna Kontrollerna

leder till leder till

minskad säkerhet ökad säkerhet

Fråga 20:

Vi skulle nu vilja att Du bläddrar tillbaka i detta häfte och tittar på frågorna 1 - 19 en

gång till. Välj därefter ut re frå Du anser h

säkerhetsproblemen när det gäller transporter av farligt gods. Skriv in numren på

dessa frågor i rutorna nedan.

 

   Jag anser att det största säkerhetsproblemet är det som nämns i Fråga nr

 

  Jag anser att det näst största säkerhetsproblemet är det som nämns i Fråga nr  

 

  Jag anser att det tredje största säkerhetsproblemet är det som nämns i Fråga nr  
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Bilaga 1

Sida 12(12)

Fråga 21:

Det är naturligtvis omöjligt att i ett sådant här frågeformulär ställa frågor om allt som

på ett eller annat sätt kan tänkas ha betydelse för säkerheten vid transporter av farligt

gods. De frågor som Du nu besvarat har valts ut för att täcka ett antal olika typer av

faktorer som kan ha betydelse för säkerheten, men de är inte på något sätt

uttömmande. Vi skulle därför vilja att Du tänker efter ett slag ifall Du tycker att det

finns några vikti ker i inte har frå m m. m borde ha funni

formuläret. Skriv i så fall ned dessa saker här, och beskriv gärna vilken betydelse Du

anser att de har för säkerheten vid transporterna av farligt gods.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TACK FÖR DIN HJÄLP
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Bilaga 2

Sida 1(7)

Tabeller över svar från olika undergrupper av förare

Tabell 1, Bilaga 2

Genomsnittliga svar från förare i olika åldersgrupper, antal svar samt signifikans-

nivåerför effekten av ålder.

 

 

Ålder

© 35 år 35-44 år > 44 år

Fråga/faktor M n M n M n p!

Specialfordon 56,3 81 59,6 58 38,6 79 -

Fordonsunderhåll 18,1 85 12,1 61 25,6 82 *

Vägstandard/-underhåll 36,9 85 39,2 62 41,4 82 -

Vägutformning 36,6 87 28,9 63 34,0 82 X

Andra trafikanter 27,7 87 31,8 05 33,9 82 -

Arbetsmiljö 61,4 87 61,2 65 63,6 82 -

Arbetstider 51,2 87 50,1 64 51,3 82 -

Stimulantia 51,4 85 59,9 65 62,7 76 *

Utbildningsinnehåll 59,6 87 61,9 64 605,8 81 XX

Åtgärder vid olycka 50,4 87 53,3 65 59,2 81 -+

Regelutformning/läsbarhet 44,8 87 40,5 63 43,0 82 -

Hindrande bestämmelser 47,5 86 51,1 64 54,9 81 -+

Företagets inställning 53,9 86 55,8 63 62,3 81 d

Transporthandlingar 60,3 86 58,3 63 62,8 80 -

Olycks-/tillbudsrapporter 56,0 81 50,2 59 60,2 78 +

Tull-/poliskontroller 66,6 87 68,9 62 69,8 81 --

Hastighetsgränser +8,0 86 +6,5 64 +5,2 81 -

Utbildningens omfattning +21,2 87 +13,8 63 +14,3 77 *

Regelverkets omfattning -4,2 83 -5,0 62 -1,0 81 -

 

1 - = p> .15, x = p*.15, xx = på + = på .05, ++ = * = pr .005, ** = pr .001
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Bilaga 2

Sida 2(7)

Tabell 2, Bilaga 2

Genomsnittliga svar från förare med olika lång erfarenhet av farligt gods-transporter,

antal svar samt signifikansnivåerför effekten av erfarenhet.

 

 

Erfarenhet

1 år 1-5 år 6-10 år >10 år

Fråga/faktor M n M n M n M n p'

Specialfordon 57,9 49 54,0 57 60,3 46 61,1 62 -

Fordonsunderhåll 16,1 51 19,1 60 15,7 48 24,2 65 -

Vägstandard/-underhåll 42,5 51 34,0 59 39,3 49 41,5 66 +

Vägutformning 33,8 51 31,1 62 36,1 49 33,9 66 -

Andra trafikanter 32,5 52 27,1 63 30,6 49 34,7 _66 -

Arbetsmiljö 62,3 52 59,1 63 63,4 49 604,6 66 -

Arbetstider 45,7 52 52,2 62 51,4 49 54,7 66 -

Stimulantia 51,2 50 54,7 62 60,6 48 65,0 63 *

Utbildningsinnehåll 61,4 52 61,9 63 61,1 48 64,0 65 -

Åtgärder vid olycka 49,3 52 51,6 63 54,7 49 60,6 65 ++

Regelutformning/läsbarhet 43,2 52 43,5 62 40,2 48 44,4 _66 -

Hindrande bestämmelser 49,8 52 48,7 61 51,8 49 53,7 65 -

Företagets inställning 56,0 49 54,5 62 56,7 49 61,3 66 -

Transporthandlingar 57,2 49 59,4 62 62,6 49 63,6 65 -

Olycks-/tillbudsrapporter 50,7 46 54,6 60 57,4 46 59,8 62 -

Tull-/poliskontroller 70,7 52 61 69,1 49 67,9 64 -

Hastighetsgränser +5,3 52 +7,3 61 49 66 -

Utbildningens omfattning +22,8 52 +18,5 62 +11,0 48 +14,4 61 #*

Regelverkets omfattning +0,3 52 -3,1 59 -6,0 46 -4,6 65 -

 

1 - = p> .15, x = pr .15, xx = pr .10, + = på .05, ++ = pr * = på .005, ** = pr .001
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Tabell 3, Bilaga 2

Bilaga 2

Sida 3(7)

Genomsnittliga svar från förare av olika fordonstyper, antal svar samt signifikans-

nivåerför effekten av fordonstyp.

 

 

Fordonstyp

Lastbil u s Lastbil ms Tankbil Annat

Fråga/faktor M n M n M n M n p'

Specialfordon 56,6 49 56,5 111 606,1 32 58,4 25 XX

Fordonsunderhåll 23,8 50 15,8 119 28,3 32 14,3 26 +

Vägstandard/-underhåll 40,2 50 36,4 120 42,2 32 46,9 26 +

Vägutformning 37,0 51 31,0 122 37,1 32 34,0 26 -

Andra trafikanter 38,1 53 28,3 122 32,5 32 28,3 26 +

Arbetsmiljö 57,2 53 63,3 122 74,0 32 53,7 26 #*

Arbetstider 46,2 53 52,2 121 55,9 32 49,2 26 -

Stimulantia 54,0 50 57,3 119 64,7 31 59,6 25 -

Utbildningsinnehåll 64,2 53 62,6 122 59,5 31 60,8 25 -

Åtgärder vid olycka 51,4 53 51,1 122 70,1 31 55,5 26 k

Regelutformning/läsbarhet 43,8 53 41,0 121 50,3 32 40,7 25 -

Hindrande bestämmelser 54,0 52 47,5 121 59,5 31 52,7 26 F

Företagets inställning 55,1 52 56,3 121 06,8 32 55,6 24 XX

Transporthandlingar 57,7 52 60,0 121 75,0 31 52,3 24 * *

Olycks-/tillbudsrapporter 55,5 48 54,7 114 63,2 32 53,3 23 --

Tull-/poliskontroller 67,8 53 68,2 118 72,4 32 65,8 26 -

Hastighetsgränser +5,8 53 +7,1 119 +8,4 32 26 -

Utbildningens omfattning +20,3 53 +16,1 119 +18,3 28 +11,5 26 X

Regelverkets omfattning +0,5 53 -5,3 117 -5,1 29 -0,7 26 -

 

1- = p> .15, x = xx = pr + = på .05, ++ = pr .01, * = på .005, ** = pr .001
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Bilaga 2

Sida 4(7)

Tabell 4, Bilaga 2

Genomsnittliga svar från förare med olika årliga körsträckor, antal svar samt

signifikansnivåerför effekten av körsträcka.

 

Årlig körsträcka

= 4000 mil _4000-10000 mil > 10000 mil

 

Fråga/faktor M n M n M n p'

Specialfordon 56,8 71 58,5 112 59,5 35 -

Fordonsunderhåll 23,2 74 18,3 117 14,1 37 X

Vägstandard/-underhåll 44,0 74 36,5 118 37,6 36

Vägutformning 38,2 75 31,4 120 31,4 37 XX

Andra trafikanter 34,7 76 29,9 121 28,1 37 -

Arbetsmiljö 57,6 76 64,6 121 63,5 37 T

Arbetstider 41,1 75 55,6 121 55,4 37 *

Stimulantia 52,0 75 60,3 116 62,0 35 +

Utbildningsinnehåll 62,2 76 63,7 119 57,8 37 -

Åtgärder vid olycka 51,5 76 56,3 120 52,8 37 -

Regelutformning/läsbarhet 44,2 75 41,7 120 43,6 37 -

Hindrande bestämmelser 53,1 74 50,0 120 50,6 37 -

Företagets inställning 54,7 76 59,9 117 54,6 37 -

Transporthandlingar 53,7 76 604,6 116 62,1 37 *

Olycks-/tillbudsrapporter 54,7 74 36,2 110 57,2 34 -

Tull-/poliskontroller 69,6 75 67,8 119 67,6 36 -

Hastighetsgränser +3,4 75 +7,0 120 36 ok ok

Utbildningens omfattning +20,2 75 +13,4 117 +19,9 35 ++

Regelverkets omfattning 0,0 74 -4,0 117 -8,4 35 +

 

|- = p> .15, x = xx = pr .10, + = p .05, ++ = pr .01, * = på .005, ** = pr .001
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Bilaga 2

Sida 5(7)

Tabell 5, Bilaga 2

Genomsnittliga svar från förare med olika frekvens av farligt gods-transporter, antal

svar samt signifikansnivåerför effekten av transportfrekvens.

 

 

Transportfrekvens

Dagligen Varje vecka Mera sällan

Fråga/faktor M n M n M n p'

Specialfordon 60,2 48 60,0 51 56,6 119 -

Fordonsunderhåll 20,8 51 21,7 53 17,6 124 -

Vägstandard/-underhåll 39,2 51 40,1 35 38,4 122 -

Vägutformning 35,3 52 36,4 56 31,9 124 -

Andra trafikanter 27,4 52 35,2 56 30,9 126 --

Arbetsmiljö 65,5 52 62,7 56 60,6 126 -

Arbetstider 52,2 52 52,0 56 49,8 125 -

Stimulantia 63,6 50 60,7 55 54,0 121 +

Utbildningsinnehåll 60,4 51 65,5 55 61,6 126 -

Åtgärder vid olycka 58,8 51 57,4 56 50,7 126 +

Regelutformning/läsbarhet 45,0 52 46,8 35 40,8 125 -

Hindrande bestämmelser 54,6 52 48,6 56 50,7 123 -

Företagets inställning 59,4 52 56,2 56 57,3 122 -

Transporthandlingar 65,7 51 57,7 56 59,8 122 --

Olycks-/tillbudsrapporter 57,1 51 55,3 50 55,4 117 -

Tull-/poliskontroller 69,7 51 65,2 56 69,1 123 -

Hastighetsgränser +10,9 51 +8,0 56 +4,2 124 #*

Utbildningens omfattning +21,3 47 +12,7 55 +16,5 125 -)

Regelverkets omfattning -3,0 49 -3,9 53 -3,2 124 -

 

1 - = p> .15, x = p*.15, xx = på .10, + = p .05, ++ = pr .01, * = pr .005, ** = pr .001
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Bilaga 2

Sida 6(7)

Tabell 6, Bilaga 2

Genomsnittliga svar från förare som (oftast) transporterar olika typer av farligt gods,

antal svar samt signifikansnivåerför effekten av godstyp.

 

 

Godstyp

Styckegods Bensin/olja Övrigt

Fråga/faktor M n M n M n p'

Specialfordon 56,0 122 61,3 43 56,3 32 -

Fordonsunderhåll 19,9 129 23,8 43 18,0 34 -

Vägstandard/-underhåll 40,2 130 37,8 43 37,1 34 -

Vägutformning 34,9 133 32,7 43 31,1 34 -

Andra trafikanter 30,4 134 29,5 43 28,6 34 -

Arbetsmiljö 59,7 134 63,7 43 67,8 34 d

Arbetstider 51,6 134 53,6 43 45,7 34 -

Stimulantia 57,7 129 57,3 42 58,9 33 -

Utbildningsinnehåll 62,7 134 58,6 41 61,8 34 -

Åtgärder vid olycka 52,7 134 61,5 42 51,6 34 xx

Regelutformning/läsbarhet 41,1 133 45,8 43 44,9 34 -

Hindrande bestämmelser 47,9 133 53,9 43 56,4 33 d

Företagets inställning 54,6 133 63,6 43 37,1 34 XX

Transporthandlingar 59,3 133 67,1 42 61,4 34 -

Olycks-/tillbudsrapporter 54,7 127 59,1 39 60,1 32 -

Tull-/poliskontroller 67,2 132 71,6 42 70,7 34 --

Hastighetsgränser +6,6 134 +5,0 43 +8,1 32 -

Utbildningens omfattning +16,8 132 +14,9 40 +20,7 33 -

Regelverkets omfattning -3,7 132 -3,2 41 -2,6 31 -

 

1 - = p» .15, x = p xx = pr .10, + = p .05, ++ = pr * = på .005, ** = ps .001
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Bilaga 2

Sida 7(7)

Tabell 7, Bilaga 2

Genomsnittliga svar från förare med olika anställningsförhållanden, antal svar samt

signifikansnivåerför effekten av anställningsförhållande.

 

Anställningsförhållande

 

Företagare Anställd Arbetar ej f n

Fråga/faktor M n M n M n p'

Specialfordon 65,5 34 57,4 143 53,6 37 +

Fordonsunderhåll 16,7 36 20,0 150 16,1 37 -

Vägstandard/-underhåll 38,9 37 38,7 149 39,2 37 --

Vägutformning 35,3 39 34,0 151 28,6 37 --

Andra trafikanter 33,9 39 30,8 151 28,0 37 --

Arbetsmiljö 67,8 39 61,3 151 60,5 39 X

Arbetstider 66,7 39 48,1 151 44,6 34 **

Stimulantia 68,7 36 58,4 146 46,4 39 #*

Utbildningsinnehåll 62,5 39 62,4 149 61,6 39 -

Åtgärder vid olycka 57,7 39 53,8 150 54,3 39 -

Regelutformning/läsbarhet 39,6 39 43,1 150 45,4 34 -

Hindrande bestämmelser 54,7 39 51,0 149 48,8 38 -

Företagets inställning 64,7 39 56,7 149 51,0 38 +

Transporthandlingar 58,9 39 61,5 148 58,7 38 -

Olycks-/tillbudsrapporter 59,7 37 56,5 140 49,3 37 XX

Tull-/poliskontroller 63,2 38 69,8 149 69,5 38 XX

Hastighetsgränser +5,9 39 +7,7 149 +2,7 38 XX

Utbildningens omfattning _+6,9 37 +17,1 148 +22,7 38 #*

Regelverkets omfattning -11,4 37 -2,1 147 +0,3 37 *

 

I- = p> .15, x = p* .15, xx = på + = på ++ = pr * = på .005, ** = pr .001
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