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

I Halland genomfördes under åren 1990-94 en trafiksäkerhetskampanj under namnet Heja Halland. Mål-

sättningen var att under fem år reducera olyckorna med 30 %. Grundidén har varit att utan pekpinnar och

förmynderi få alla hallänningar engagerade i trafiksäkerhetsarbetet, genom att visa hänsyn och samspela

med andra trafikanter. Kommunikationen med hallänningarna har huvudsakligen förts via gratistidningen

Heja Halland och genom ett nära samarbete med lokalradion.

VTT fick i december 1993 i uppdrag att dokumentera och utvärdera kampanjen.

Utvärderingen redovisas i tre i princip fristående kapitel. I det första redogörs för tre undersökningar

av beteendevetenskaplig karaktär. I det andra redovisas en beskrivning av utvecklingen för antalet

skadade och dödade, medan det tredje omfattar en analys av utvecklingen baserad på personskade-

olyckor. I de båda senare fallen har SCB:s officiella statistik baserad på polisrapporterade olyckor varit

källa.

Sammanfattningsvis kan man säga att man i Hallands län ej uppnått de mål vad avser reduktion av

olyckor som sattes vid kampanjstarten. Däremot har det skett en påtaglig reduktion av döds- och svåra

personskadeolyckor. Inga säkra slutsatser kan dock dras om orsakerna till detta. Inte heller hur resultaten

kan generaliseras. Detta bland annat på grund av att man startade utifrån ett dåligt läge vad gällde just de

allvarligaste olyckorna.

 
Sökord: (Dessa ord är från IRRD tesaurus utom de som är markerade med *.)

 
ISSN: Språk: Antal sidor:

0347-6049 Svenska 69 + Bil.   
 





 

 

 

  

  

Publisher: Publication:

VTI meddelande 779

Published: Project code:

Swedish National Road and 1996 20208

ÅTransport Research Institute

S-581 95 Linköping Sweden Project:

Follow-up of the traffic safety campaign

"Heja Halland"

Author: Sponsor:

Hans Sävenhed, Ulf Bräde, Birger Nygaard, Swedish National Road Administration

Hans-Erik Pettersson and Hans Thulin (SNRA), National Society for Road Safety

(NTF), County council of Halland

 
Title:

"HEJA HALLAND"

An evaluation of a traffic safety campaign

 
Abstract

In 1990-1994, a traffic safety campaign called "Heja Halland" was carried out in the county of Halland.

The goal was to reduce the number of accidents by 30% during a period of five years. The basic idea was

to engage, without lecturing or using authority, all the inhabitants of Halland in the traffic safety work by

showing respect for and cooperating with other road users. Communication with the inhabitants was

mainly carried out by distributing free copies of the paper *Heja Halland" and through close cooperation

with local radio stations.

In December 1993, the VTI was commissioned to document and evaluate the campaign.

The evaluation is reported in three chapters, generally independent of each other. The first reports three

studies with a behavioural approach. The second reports a description of the development in the number

of injured and killed, while the third comprises an analysis of the development based on injury accidents.

For the two latter cases, the source used consisted of the official statistics of the SCB (Statistics Sweden)

based on accidents reported to the police.

To sum up, in the county of Halland the goals set at the beginning of the campaign concerning the

reduction of accidents have not been achieved. On the other hand, there is an obvious reduction in

fatalities and severe injury accidents. No definite conclusions can be drawn concerning the reasons for

the reduction or on ways of generalising the results. One major reason is the fact that when the project

was initiated, the conditions were poor concerning the most serious accidents.
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Förord

Föreliggande redogörelse utgör slutredovisning av det uppdrag som VTT fick i

december 1993, att dokumentera och utvärdera trafiksäkerhetskampanjen Heja

Halland. Uppdragsgivare och finansiärer var Vägverket, NTF och Landstinget i

Halland. Hans Sävenhed har varit VTI:s projektledare.

Trafiksäkerhetskampanjen Heja Halland genomfördes under fem år, 1990 till

1994. Utvärderingen påbörjades således när större delen av kampanjen var genom-

förd, vilket begränsar möjligheterna till en utvärdering.

Den beteendevetenskapliga utvärderingen har begränsats till tre beskrivande

analyser och intervjuer av trafikanter och myndigheter. Eftersom inga

föremätningar har varit möjliga att utföra har tekniken med retrospektiva

undersökningar använts. För denna del av utvärderingen svarar Birger Nygaard.

Vidare har SCB:s officiella olycksstatistik använts för att följa trafiksäkerhets-

utvecklingen före och under kampanjen. Effekten av kampanjen har utvärderats

dels i termer av förändringar av antalet skadade och dödade personer, dels i termer

av antalet olyckor. För dessa utvärderingar svarar Hans Thulin respektive Ulf

Bräde.

För kapitlet diskussion och slutsatser svarar Hans-Erik Pettersson, och för

kapitlen förord, referat, sammanfattning och inledning svarar Hans Sävenhed.

För slutlig utskrift och redigering av rapporten svarar Siv-Britt Franke.

Linköping i februari 1996

Hans Sävenhed, Ulf Bräde, Birger Nygaard, Hans-Erik Pettersson och

Hans Thulin
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HEJA HALLAND

Utvärdering av en trafiksäkerhetskampan;

av Hans Sävenhed, Ulf Bride, Birger Nygaard, Hans-Erik Pettersson och

Hans Thulin

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

I december 1993 fick VTT i uppdrag att dokumentera och utvärdera trafiksäker-

hetskampanjen Heja Halland. Uppdragsgivare och finansiärer har varit Vägverket,

NTF och Landstinget i Halland.

I Halland genomfördes under åren 1990 till och med 1994 en trafiksäkerhets-

kampanj under namnet Heja Halland. Kampanjidén väcktes som en följd av den

dystra olycksutveckling som registrerades i Halland under senare delen av 1980-

talet. Eldsjälen var NTF:s lokala trafikkonsulent Bert Leion som ingick i den sam-

ordningsgrupp för trafiksäkerhet som bildades 1986 i Halland. I den femåriga

trafiksäkerhetskampanjen Heja Halland sattes ett högt mål, på fem år skulle olyck-

orna minskas med 30 %.

Kampanjen finansierades av Landstinget i Halland tillsammans med ett antal

sponsorer, där Föreningsbanken och Länsförsäkringar var huvudsponsorer. Den

ekonomiska basen var mycket viktig för projektet, och gjorde det till exempel

möjligt att under alla fem kampanjåren gratis ge ut tidningen Heja Halland fyra

gånger om året till alla hushåll i Halland (ca 100 000).

Grundidén i Heja Halland har varit att utan pekpinnar och förmynderi få alla

hallänningar engagerade i trafiksäkerhetsarbetet, genom att visa hänsyn och sam-

spela med andra trafikanter. Projektidén beskrevs med följande formulering:

e Att få hallänningarna själva att ta ansvar för sitt beteende i trafiken och

samtidigt samspela med sina medtrafikanter.

e Att i en direkt dialog med hallänningarna själva - utan pekpinnar och för-

mynderi - med ett leende ständigt påminna om vikten av samspel i trafiken.

e Att verka långsiktigt - minst fem år.

Utöver ett brett trafiksäkerhetsarbete satsades på ett speciellt "tema" varje år.

1990 Hålla Nollan.

199] Yrkesförare.

1992 Barn och ungdom.

1993 "Resor till och från" främst arbetsresor.

1994 Samspela i trafiken, där allt knyts ihop med alla trafikanter.

Hallands sex kommuner kontaktades under 1989 för att engageras i det före-

byggande trafiksäkerhetsarbetet. Avsikten var bland annat att försöka få kommu-

nerna att utse en nyckelperson, vars uppgift skulle vara att samordna och driva

trafiksäkerhetsarbetet i respektive kommun.

Ett djupare och bredare samarbete med skolorna genomfördes, med avsikt att

kunskap, värderingar och attityder skulle grundläggas i unga år.

Kommunikationen med hallänningarna har huvudsakligen förts via gratis-

tidningen Heja Halland och genom ett nära samarbete med lokalradion.
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Följande begrepp/slogans skapades och användes under alla fem kampanjåren:

e Hålla Nollan.

e Samspela i trafiken.

e Lejonklubben.

Utvärderingen består av tre i princip fristående redovisningar.

e "Tre undersökningar av beteendevetenskaplig karaktär.

e Analys av antalet skadade och dödade personer (SCB:s statistik).

e Analys av antalet personskadeolyckor (SCB:s statistik).

En kampanj av Heja Hallands karaktär för fram trafiksäkerhetsfrågan utan att

egentligen presentera hur människor konkret skall bete sig för att förbättra sin

säkerhet. Den beteendevetenskapliga utvärderingen har gjorts med följande

antagande om effekter.

Det faktum att trafiksäkerhetsfrågan aktualiseras gör att trafikanterna söker

egna lösningar antingen från egna erfarenheter eller genom att söka ytterligare

information från andra håll. Vidare kan man tänka sig att den allmänna aktiviteten

kring trafiksäkerhetsfrågan som en kampanj av Heja Hallands karaktär skapar, ger

ett ökat intresse för säkerhetsfrågor även hos myndigheter och företag. En modell

av denna typ förutsätter att det skall finnas ett större intresse för trafikfrågor i

Hallands län än vad vi kan vänta oss att finna i ett län där någon kampanj av Heja

Hallands typ ej genomförts. Därför valde vi att jämföra trafikintresset och kunska-

pen bland hallänningarna med motsvarande bland sörmlänningarna, såväl vad

avser privatpersoner som myndigheter och företag.

Vi har inte kunnat finna någon skillnad mellan privatpersoner i dessa avseen-

den då vi jämför de två länen. Däremot har vi funnit att Heja Halland tycks ha haft

ett genomslag bland myndigheter och företag (MoF:ar), vilkas trafiksäkerhets-

arbete enligt uppgift påverkats och intensifierats på grund av kampanjen. Det finns

därför anledning att anta att kampanjen i den mån den haft någon effekt framför-

allt verkat indirekt genom att aktivera olika myndigheter och företag att intensifi-

era sina trafiksäkerhetsinsatser.

Man kan konstatera att antalet dödade minskat med nästan 50 %, antalet svårt

skadade exklusive de dödade har minskat med ca 25 % medan antalet lindrigt

skadade ökat med ca 10 % om man jämför kampanjperioden 1990-94 med före-

perioden 1985-89. Dock återstår att konstatera om denna förändring kan hänföras

till kampanjen eller till andra faktorer. Det är under alla förhållanden ej rimligt att

tillskriva kampanjen hela effekten eftersom vi kan se samma typ av förskjutning

mot lindrigare skadeföljd i hela riket.

Man kan också konstatera, att för kampanjperioden 1990-94 jämfört med

föreperioden 1985-89, har totala antalet personskadeolyckor i Halland

överhuvudtaget inte minskat. Dock har det, liksom i övriga landet, skett en

påtaglig minskning av döds- och svåra personskadeolyckor. Jämfört med övriga

landet har i Halland dödsolyckorna minskat med 31+18% och de svåra

personskadeolyckorna med 11 +=9 %, medan de lindriga personskadeolyckorna

ökat med 19 +8 %. Vad som kan bero på Heja Halland och vad som kan bero på

andra faktorer kan inte olycksanalysen ge några säkra svar på.

Sammanfattningsvis kan man säga att man i Hallands län totalt sett ej uppnått

de mål vad avser olycksreduktion som man satte upp vid kampanjens start. Där-

emot har det skett en påtaglig minskning av de svåraste olyckorna. Detta har inne-

burit att Hallands län, från att ha haft många döds- och svåra personskadeolyckor

VTT meddelande 779



III

under slutet av 1980-talet, under 1990-talets fem första år, har normaliserats jäm-

fört med riket i övrigt. Man kan trots detta inte uttala sig om Heja Halland haft

någon effekt. Naturligtvis kan man inte heller säga att kampanjen inte har haft

någon effekt. Ytterligare svårare blir det att dra slutsatser om vilken effekt en lik-

nande kampanj skulle ha om man startade utifrån ett mera normalt olycksläge.
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"HEJA HALLAND"

An evaluation of a traffic safety campaign

by

Hans Sävenhed, Ulf Bride, Birger Nygaard, Hans-Erik Pettersson and

Hans Thulin

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTT)

S-581 95 LINKÖPING Sweden

Summary

In December 1993, the VTI was commissioned to document and evaluate the

traffic safety campaign "Heja Halland". The project was contracted and financed

by the Swedish National Road Administration (SNRA), the National Society for

Road Safety (NTF) and the county council of Halland.

From 1990 to 1994 a traffic safety campaign called "Heja Halland" was carried

out in the county of Halland. The idea of the campaign was a result of the gloomy

accident trend in Halland recorded during the latter part of the 1980's. A

coordination group for traffic safety in Halland was formed in 1986 with Bert

Leion as the most dedicated person. The goal of the five-year traffic safety

campaign was set high: within five years accidents were to be reduced by 30 %.

The campaign was financed by the county council of Halland together with a

number of sponsors, principally a bank (Föreningsbanken) and an insurance

company (Länsförsäkringar). This financial basis was very important and made it

possible to publish the paper Heja Halland" free of charge four times a year to all

the 100,000 households in Halland during all five years of the campaign.

The basic idea of "Heja Halland" was to engage, without lecturing or using

authority, all the inhabitants of Halland in the traffic safety work by showing

respect for and cooperation with other road users. The project was described with

the following formulations:

e Making the people of Halland assume responsibility for their behaviour in

traffic and at the same time interact with their fellow road users.

e In a straight dialogue with the local inhabitants - without lecturing or using

authority - with a smile constantly reminding them of the importance of

cooperation in traffic.

e Acting over the long term - at least five years.

Besides a broad traffic safety campaign, special "topics" were focused upon

each year.

1990 No accidents!

1991 Professional drivers

1992 Children and young people

1993 Journeys, principally to and from work

1994 Cooperate in traffic

In 1989, the six municipalities of Halland were contacted in order to involve

them in the preventive road safety work. One of the goals was that the

municipalities should choose a key person whose task it would be to coordinate

and conduct traffic safety work in each municipality.
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Cooperation with schools became deeper and broader with the intention of

creating the basis for knowledge, values and attitudes at an early stage.

Communication with the inhabitants was mainly carried out by distributing free

copies of the paper "Heja Halland" and through close cooperation with the local

radio stations.

Three concepts/slogans were created and used during all five years of the

campaign.

The campaign evaluation consists of three principally separate reports.

e Three studies with a behavioural approach

e Analysis of the number of injured and killed persons (Statistics Sweden)

e Analysis of the number of injury accidents (Statistics Sweden)

-A campaign such as *Heja Halland" presents the traffic safety issue without

really indicating how people should behave to improve their safety. The

behavioural evaluation was carried out with the following assumptions of effects.

By bringing the traffic safety issue to the focus, road users try to find their own

solutions either from their own experience or by trying to obtain further

information from other sources. Furthermore, it may be assumed that the general

activity around the traffic safety issue created by a campaign such as *Heja

Halland" increases interest in safety issues also among authorities and companies.

Such a model presupposes as a result that there is greater interest in traffic issues

in the county of Halland than can be expected in a county without such a

campaign. This is the reason why we have chosen to compare interest in traffic

and knowledge among people in Halland to that of people in the county of

Sörmland; among private persons as well as authorities and companies.

When comparing the two counties, we have not been able to find any difference

between private persons in these respects. On the other hand, we found that "Heja

Halland" seems to have had an impact on authorities and companies, where

according to the information received, the traffic safety work has been influenced

and intensified because of the campaign. Consequently, there is reason to believe

that the campaign, to the extent that it has had an effect, above all had an indirect

impact by activating various authorities and companies to intensify their traffic

safety efforts.

The number of persons killed was reduced by almost 50 %, the number of

seriously injured, excluding persons killed, by approximately 25 %, while the

number of slightly injured increased by approximately 10% when comparing the

period of the campaign (1990-94) with the before-period 1985-89. It remains,

however, to be proven whether this change can be attributed to the campaign or to

other factors. In any case, it is not reasonable to attribute all of the effect to the

campaign as we can see the same type of change towards slighter injury

consequences throughout the country.

For the period of the campaign (1990-94) compared with the before period

1985-89, it can also be stated that the total number of injury accidents in Halland

was not reduced at all. However, just as in the rest of the country, there was an

substantial reduction in fatalities and severe injury accidents. Compared with the

rest of the country, fatalities in Halland were reduced by 31 + 18 % and severe

injury accidents by 11+=9% while the slight injury accidents increased by

19 + 8 %. The accident analysis cannot give any definite answers concerning the

effects of "Heja Halland" or other factors.
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To sum up, in the county of Halland the goal concerning accident reduction

formed at the beginning of the campaign was not completely achieved. There was

however an substantial reduction in the most severe accidents. This means that the

county of Halland with a considerable number of fatalities and severe injury

accidents during the end of the 1980's has been normalised compared with the rest

of the country during the first five years of the 1990*'s. Despite this fact, it cannot

be stated whether Heja Halland" had any effect, but neither can the contrary be

assumed. It would be even more difficult to draw any conclusions of the effect of

a similar campaign when starting from a more normal accident situation.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

I Halland redovisades dystra olycksrapporter under senare delen av 1980-talet.

Detta föranledde den samordningsgrupp för trafiksäkerhet som bildades 1986, att

mana till krafttag mot olycksutvecklingen. I gruppen ingick cheferna och en kon-

taktperson från Länsstyrelsen, Landstinget, Kommunförbundets länsavdelning,

Länsskolnämnden, Vägverket/vägförvaltningen, Polisen, Trafiksäkerhetsverket

västra distriktet samt Hallands läns Trafiksäkerhetsförbund. Ett trafiksäkerhets-

program skrevs för perioden 1990-92. I programmet redovisades hur trafiksäker-

hetsarbetet skulle bedrivas och de mål som sattes upp. Programmet anslöt sig till

de mål som fastlagts av riksdagen för hela landet. Detta innebar att antalet dödade

och skadade skulle minskas med 2 % per år fram till år 2000.

Parallellt med detta arbete lyckades NTF:s lokala länstrafikkonsulent, Bert

Leion, att få med alla inblandade parter på ett projekt med ännu tuffare målsätt-

ning. Under namnet Heja Halland skulle alla hallänningar engageras i trafik

hetsarbetet hemma i Halland. Målet sattes så högt som en olycksminskning med

30 % under kampanjens femåriga livslängd, 1990-94. För insatsen under intro-

duktionsåret 1990 bidrog landstinget med 1 miljon kronor och NTF/Hallands läns

trafiksäkerhetstförbund med 250 000 kronor. För det fortsatta arbetet inom ramen

för Heja Halland-satsningen reserverade landstinget 1 miljon kronor per år fram

till och med 1994. Hallands Föreningsbank och Länsförsäkringar Halland ställde

upp som huvudsponsorer. Denna bas var mycket viktig och gjorde det exempelvis

möjligt att ge ut tidningen Heja Halland till alla hushåll, drygt 100000, fyra

gånger per år under hela kampanjtiden.

Grundidén i Heja Halland har varit att utan pekpinnar och förmynderi få alla

hallänningar engagerade i trafiksäkerhetsarbetet, genom att visa hänsyn och sam-

spela med andra trafikanter. Projektidén beskrevs med följande formulering:

e Att få hallänningarna själva att ta ansvar för sitt beteende i trafiken och sam-

tidigt samspela med sina medtrafikanter.

e Att i en direkt dialog med hallänningarna själva - utan pekpinnar och för-

mynderi - med ett leende ständigt påminna om vikten av samspel i trafiken.

e Att verka långsiktigt - minst fem år.

VTT följde arbetet med stort intresse även under de första åren innan uppdraget

att utvärdera kampanjen beställdes. Det som gjorde Heja Halland intressant för

forskarna var att kampanjen var lokal, den klart uttalade tuffa målsättningen och

att tidsperioden var så pass lång som fem år. Under dessa år diskuterades flera

möjligheter att studera effekterna av kampanjarbetet. VTT lyckades tyvärr inte

hitta någon beställare och finansiär av en sådan utvärdering. När sedan kampanjen

via massmedia blev uppmärksammad och omtalad även utanför Halland, besluta-

des hösten 1993 att VTI skulle göra en utvärdering av Heja Halland. Detta arbete

finansierades av Vägverket, NTF och Landstinget i Halland.

Idealt görs en sådan utvärdering genom att mätningar av effekter genomförs

före, under och efter kampanjmomenten både i undersökningsområdet och i ett

kontrollområde. En sådan utvärderingsmodell har således inte varit möjligt att

applicera i utvärderingen av Heja Halland. Det minskar givetvis avsevärt möjlig-

heterna att knyta eventuella förändringartill själva kampanjen eller delmoment i

densamma.
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1.2 Beskrivning av Heja Halland

Halland läns trafiksäkerhetsförbund planerade trafiksäkerhetskampanjen Heja

Halland 1989. Kampanjen skulle pågå under en femårsperiod 1990-94. En pro-

jektstyrelse bildades med landshövding Björn Molin som ordförande. Övriga

medlemmar var f. landstingsrådet Inge Pettersson v. ordförande, förbundets styrel-

seordförande och länspolischef Lars Olsson, förbundets v. ordförande och avdel-

ningschef vid Landstinget Halland Ulf Nyström som var projektets ekonomiför-

valtare samt länstrafikkonsulenten Bert Leion som eldsjäl och projektledare.

Strategin för kampanjen var att "mobilisera hela Halland i kampen mot de höga

olyckstalen i trafiken. Vi ska engagera alla hallänningar, myndigheter, organisa-

tioner och företag."

Utöver ett brett trafiksäkerhetsarbete satsades på ett speciellt "tema" varje år.

1990 Hålla Nollan.

199] Yrkesförare.

1992 Barn och ungdom.

1993 "Resor till och från" främst arbetsresor.

1994 Samspela i trafiken, där allt knyts ihop med alla trafikanter.

Målsättningen var att "under fem år (1990-94) minska antalet olyckor med

30 %. Detta jämfört med genomsnittet för femårsperioden 1985-89 och relaterat

till trafikökningen." Avsikten var att "i den långsiktiga satsningen åstadkomma en

attitydförbättring bland alla Hallands trafikanter. Något som i sin tur skulle leda

till ett hänsynsfullare och säkrare beteende i trafiken."

Landstinget satsade 800000 kronor för planeringsåret 1989 och 1 miljon

kronor per år för alla fem år som kampanjen skulle pågå. Dessutom ställde Läns-

försäkringar Halland och Föreningsbanken Halland upp som huvudsponsorer

under hela kampanjtiden. Genom dessa sponsorer var projektet nästan i hamn

ekonomiskt redan när det startade. Genom Heja Halland-klubben erbjöds länets

företag att gå med som betalande medlemmar.

Hallands sex kommuner kontaktades under 1989 för att engageras i det före-

byggande trafiksäkerhetsarbetet. Avsikten var bland annat att försöka få kommu-

nerna att utse en nyckelperson, vars uppgift skulle vara att samordna och driva

trafiksäkerhetsarbetet i respektive kommun.

Ett djupare och bredare samarbete med skolorna genomfördes. Avsikten var att

kunskap, värderingar och attityder skulle grundläggas i unga år.

Basen i kampanjen har varit tidningen Heja Halland som gratis delats ut till alla

hushåll (drygt 100000) i Halland under hela kampanjtiden. Tidningen har

utkommit varje kvartal, totalt 20 nummer, och har innehållit bland annat

information om kampanjen parat med information om trafiksäkerhet. Ett nära

samarbete med lokalradion har varit ett komplement till tidningen för att etablera

en kontinuerlig och direkt kontakt med alla trafikanter i Halland. I lokalradion har

priser lottats ut på de lottnummer som angetts på tidningarna. Avsikten var att på

så sätt få hushållen att spara tidningen tills nästa nummer kom ut, för att

därigenom öka antalet läsare och lästillfällen. Den direktkontakt man fått med

hallänningarna via tidningen och lokalradioprogrammet har naturligtvis varit

ryggraden under hela kampanjtiden.

Följande begrepp/slogans skapades i satsningen, och användes under alla fem

åren. Begreppen såldes in i Halland via tidningen, lokalradion, massmedia samt

med dekaler och liknande.
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Hålla Nollan

Tanken med begreppet Hålla Nollan var att förmå kommunerna, företagen och alla

hallänningar att hålla nollan när det gäller trafikolyckor. Avsikten var att engagera

alla i tävlingsform för att ytterligare fokusera på trafiksäkerhet. Priser lottades ut

bland alla som skickat in en försäkran om att de inte varit inblandade i trafik-

olyckor.

Samspela i trafiken

Grundtanken med Heja Halland har varit att utan betoning på lagar och förord-

ningar eller med pekpinnar från myndigheter, hjälpa folk att med egen kraft för-

ändra attityder och beteende i trafiken. Begreppet Samspela i trafiken har använts

under hela kampanjtiden och funnits på dekaler, i tidningen Heja Halland och i

kontakter med massmedia.

Lejonklubben

Lejonklubben var en av Heja Hallands trafiksäkerhetssatsningar på tonåringar och

ungdomar. Juniorklubben för alla mellan 13 och 18 år, och seniorklubben för alla

som fyllt 18 men inte 25 år. Satsningen skedde i samarbete med de två

huvudsponsorerna Föreningsbanken och Länsförsäkringar. Klubben fick över

2000 medlemmar. Tanken var att alla medlemmarna skulle skriva

"proffskontrakt" och lova att försöka undvika att bli inblandade i trafikolyckor.

Medlemmarna skulle bli Sveriges bästa trafikanter. Priser delades ut och sponso-

rerna gav medlemmarna förmånliga villkor och rabatter i sin ordinarie verksam-

het.

1.3 Rapportens uppläggning

Rapporten består av tre i princip fristående redovisningar. Metodik, syfte och

avgränsningar redovisas i respektive avsnitt.

I kapitel 2 redovisas tre undersökningar av beteendevetenskaplig karaktär:

2.1 Retrospektiv analys av aktiviteter inom trafiksäkerhetsarbetet under

perioden 1988 t.o.m. 1994 hos ansvariga myndigheter, intressegrupper

och företag (s.k. MoF-are). Med andra ord före och under Heja Halland-

kampanjen.

2.2 Intervju av trafikanter (vintern 1994/95) rörande deras allmänna kunskap

om vissa trafiksäkerhetsfrågor och deras specifika kunskap om vissa

moment i Heja Halland-kampanjen.

2.3 Analys av artiklarna i Heja Halland Tidningens samtliga nummer från

1990 t.o.m. 1994 för att beskriva eventuella ändringar i innehåll och

volym av trafiksäkerhets- eller kampanjmässig karaktär.

Som referenslän i dessa undersökningar har Södermanland valts.

I kapitel 3 redovisas en beskrivning av antalet skadade och dödade personer

baserad på SCB:s officiella statistik över vägtrafikolyckor. Utvecklingen från

1970 och fram till och med kampanjens slut 1994 redovisas för varje

femårsperiod. Skadetalen från Halland har jämförts med motsvarande från hela

riket.

I kapitel 4 redovisas en analys baserad på antalet polisrapporterade person-

skadeolyckor. Samma källa som ovan. Jämförelser har i första hand gjorts mellan

perioden 1985-89 före kampanjen och 1990-94 under kampanjen. Som kontroll -

eller jämförelsematerial till Halland har övriga riket utnyttjats.

Rapporten avslutas med diskussion och slutsatser i kapitel 5.
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2 Analys av kampanjaktiviteter

En traditionell metod för trafiksäkerhetskampanjer är att genom användning av

olika massmedia söka påverka trafikanternas beteende och attityder. Oftast genom

att direkt i kampanjen anvisa eller förstärka vissa trafiksäkra beteenden och vidare

genom information öka trafikanternas säkerhetsmedvetande.

Typiska trafiksäkerhetskampanjer i Sverige har då också vid upprepade till-

fällen riktat sig mot de olika trafikantgruppernas användning av t.ex. bilbälten,

hjälmar etc., men också deras hastighetsanpassning, onykterhet, rödkörande och

dylik regelanpassning.

Allt som allt beteendeaspekter som traditionellt tillmätas betydelse för säker-

heten och olycksrisken. Men på samma gång också beteenden som mera objektivt

går både att beskriva och kommunicera genom kampanjen, och samtidigt går att

kontrollera och mäta.

Heja Halland-kampanjen är i detta avseende avvikande i sin avsaknad av

sådana avgränsade kampanjaktiviteter inriktade på att systematiskt angripa och

påverka vissa beteenden hos trafikanterna i Halland, vilka före kampanjen

identifierats som särskilt bidragande till olyckorna.

Istället för att anvisa och förstärka specifika beteenden har man mera

allmänt i sina budskap propagerat för s.k. positivt samspel och agerande i

trafiken.

För en systematisk utvärdering av Heja Halland-kampanjens roll i olycks-

utvecklingen, finns det med andra ord mycket få eller inga aktiviteter och förlopp

som i kontrollerade undersökningar kan uppvisa samband mellan, å ena sidan en

kampanjaktivitets påverkan på ett specifikt trafikbeteende i trafiksäker riktning,

och å andra sidan ändrade olycksförhållanden, som kan relateras till sådan bete-

endepåverkan.

I avsaknad av beskrivningar av trafikbeteende hos trafiken i Halland före, under

(och efter) kampanjen går inte ens effekten av budskapet om positivt samspel att

systematisk utreda.

Emellertid anses traditionellt ökade insatser på trafiksäkerhetsområdet ha posi-

tiv betydelse för trafiksäkerheten. I samband med den svenska högertrafik-

omläggningen på 1960-talet kunde man vid den tiden och åren därefter se ett

allmänt ökat intresse och ökade aktiviteter inom trafiksäkerhetsområdet. De

förbättringar av svensk trafiksäkerhet som följde åren efter högeromläggningen/

trafikomläggningen ses ofta som **spin-off" av denna.

Kan man genom retrospektiva undersökningar emellertid konstatera en ökning

i kunskap, intresse och aktiviteter inom trafiksäkerhetsområdet i Halland, både hos

myndigheter och ansvariga och hos Hallands trafikanter, direkt eller indirekt som

följd av Heja Halland-kampanjen, kan det mot bakgrund i hypotesen ovan också

tänkas leda till en allmän ökning av trafiksäkerheten under och kanske i synnerhet

efter kampanjen.

Det tar tid att få igång ny verksamhet hos myndigheter och deras åtgärder

behöver ofta lång tid för planering och genomförande för att nå en sådan sprid-

ning, att eventuella effekter kan uppnås. Man får med andra ord i många fall för-

vänta sig att ökade insatser på trafiksäkerhetsområdet som kan ha sitt ursprung i

kampanjen kommer att ge synbara effekter först mycket senare eller eventuellt

först efter kampanjens upphörande.

Då kontrollerade före-efterstudier av kampanjen inte har kunnat genomföras

har man istället vid totalt tre beskrivande analyser och intervjuer av trafikanter och
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myndigheter sökt skaffa sig underlag för bedömningar av Heja Halland-kampan-

jens troliga effekter på trafiksäkerheten.

2.1 Retrospektiv analys av aktiviteter inom trafiksäkerhetsarbetet under

perioden 1988 t.o.m. 1994 hos ansvariga myndigheter, intresse-

grupper och företag (s.k. MoF'are). Med andra ord före och under

Heja Halland-kampanjen.

2.2 Intervju av trafikanter (vintern 1994/95) rörande deras allmänna

kunskap om vissa trafiksäkerhetsfrågor och deras specifika kunskap

om vissa moment i Heja Halland-kampanjen.

2.3 Analys av artiklarna i Heja Halland Tidningens samtliga nummer

från 1990 t.o.m. 1994 för att beskriva eventuella ändringar i innehåll

och volym av trafiksäkerhets- eller kampanjmässig karaktär.

I syfte att kunna kontrollera och jämföra resultaten från undersökningarna i

Halland med motsvarande informationer från ett annat område i Sverige under

samma tidsperiod, har vissa av analyserna i 2.1 och 2.2 gjorts parallellt i Söder-

manlands län. Södermanlands län har under denna period inte engagerat sig i

någon särskild kampanjverksamhet, men är med avseende på t.ex. trafik, storlek

m.m. jämförbart med Hallands län.

VTT:s undersökningar har inletts först hösten 1993 dvs. drygt ett år före

kampanjens slut och tre och ett halvt år efter kampanjstart.

De tre undersökningarna präglas var för sig av ovannämda bristande förutsätt-

ningar hos kampanjen: att kunna genomföra systematiska och kontrollerade empi-

riska effektstudier.

Frånvaron av information om hur och med vilken styrka kampanjen har nått ut

till den enskilde hallänningen i de sex kommunerna bidrar ytterligare till osäkra

villkor för tolkningar och generella slutsatser.

Härtill kommer den mycket korta tiden, och en snäv kostnadsram för effekt-

studierna, som givetvis har begränsat de enskilda undersökningarnas volym och

bredd.

Sammanfattningsvis har man vid dessa undersökningar av några sidor av

Heja Halland-kampanjen inte kunnat basera sina analyser och tolkningar på

ett dataunderlag av samma grad av objektivitet, volym och möjlighet för

historisk och geografisk referens i hela Sverige, som är fallet i t.ex.

olycksanalyserna, som redovisas i efterföljande kapitel av detta meddelande.

Speciellt för intervjuundersökningen av trafikanterna (2.2) kan det begränsade

urvalet av trafikanter och osäkerheten om hur kampanjinformationen har nått de

olika intervjuade ha betydelse för undersökningens generaliserbarhet.

I analysen av MoF'arnas aktiviteter (2.1) har man av tids- och kostnadsskäl

endast genomfört kvantitativa sammanräkningar av svaren och baserat sina slut-

satser på detta. Mera djupgående och kvalitativa analyser av förändringar i aktivi-

teter och innehåll hos de enskilda MoF' arna torde sannolikt ha ökat informations-

värdet av denna undersökning.

Kunskap om hur Heja Halland Tidningens enskilda artiklar och information har

uppfattats och påverkat hallänningarna fick av samma tids- och speciellt kost-

nadsskäl ersättas av den rent beskrivande analysen av tidningens ämnesområden

(2.3).

En ursprunglig planerad analys av svenska och halländska tidningars allmänna

beskrivningar av trafiksäkerhetsrelaterade ämnen före och under kampanj;tiden,
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med särskild fokus på en eventuell mätbar påverkan av kampanjen, fick utgå av

samma skäl.

I efterföljande kapitel redovisas och sammanfattas resultatet av dessa tre under-

sökningar särskilt.

2.1 Retrospektiv analys av aktiviteter inom trafiksäker-

hetsarbetet under perioden 1988 t.o.m. 1994 hos

ansvariga myndigheter, intressegrupper och företag

(s.k. MoF'are). Med andra ord före och under Heja

Halland-kampanjen

Det långsiktiga och kontinuerliga trafiksäkerhetsarbetet baserar sig i Sverige

självklart inte endast på kampanjer av typ Heja Halland, utan ingår som en del i

arbetet hos ett stort antal myndigheter, företag, organisationer och dylikt. Polis,

vägverk, trafikförbund är enstaka exempel på sådana s.k. MoF'are (Myndigheter

och Företag) som har som uppgift att löpande bedriva trafiksäkerhetsarbete.

En "tilläggs"-aktivitet som Heja Halland-kampanjen bör då också ses i relation

till trafiksäkerhetsarbetet hos dessa MoF"are.

Kompletterar och understöder å ena sidan kampanjen MoF'arnas aktiviteter,

och ingår och påverkar kampanjen MoF' arnas program och verksamhet?

Denna nyckelfråga, som i synnerhet är aktuell för trafiksäkerhetsarbetets fort-

sättning efter kampanjen (MoF'arna finns kvar, kampanjen slutar), har sökts få

besvarad genom en retroaktiv enkätundersökning hos MoF'are i Halland hösten

1994.

Urvalet har gjorts av Heja Halland-kampanjens ledning. Man har valt ut myn-

digheter och organisationer i Hallands län som bedömts vara av betydelse för

trafiksäkerhetsarbetet i länet.

Vid sammanställningen av frågorna i enkäten har man specifikt fokuserat på

inriktning, omfattning, samarbete och koordinering m.m. av trafiksäkerhetsarbetet

hos myndigheter för perioden 1988-94 dvs. perioden före och under kampanjen.

Frågeformulären om trafiksäkerhetsarbete visas i bilaga.

Med syfte att konstatera eventuella förändringar i MoF'arnas trafiksäkerhets-

arbete, som kan relateras specifikt till Heja Halland-kampanjen, har aktiviteterna

undersökts hos motsvarande grupp av MoF'are i Södermanland under samma

tidsperiod.

VTT har tillsammans med MoF'are i Södermanland valt ut vilka myndigheter

och organisationer som skulle ingå i denna kontrollgrupp av MoF' are.
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En förteckning över medverkande MoF' are från de två länen ses nedan.

 
Myndigheter och företag i Halland och Södermanland (MoF'are)

 
Landstinget

Polisen

Radio Halland

Radio Sörmland

Polisen Eskilstuna

Landstinget

 

Tidning Hallands nyheter S Eskilstunakuriren

Halmstad kommun Ö Lokala hälsovården

H Tidning Laholm D RTP-frivilligorganisation

A Länsstyrelsen E Länsförsäkringen

L Föreningsbanken R Föreningsbanken

L Ögårdsskolan M Sörmlands nyheter

A RTP-frivilligorganisation A Nyköpings kommun

N Gatukontoret Kungsbacka N L-bergskolan

D Lokala hälsovården L Kommunförbundet

Länsförsäkringen A TV Östergötland

TV Halland N Gatukontoret Eskilstuna

DHallands-Posten Vägverket

Progressive-driving

Vägverket

    Kommuntörbundet 

Innan enkäten sändes ut kontaktades varje MoF'are och ombads förbereda sig

på att besvara enkätfrågorna och att välja ut den eller de representanter som skulle

besvara enkäten.

I syfte att göra svaren så kompletta som möjligt genomfördes ett uppföljande

besök hos de tillfrågade MoF'arna där man tillsammans med ansvariga för VTT:s

datainsamling gick igenom och kompletterade enkätsvaren.

Frågorna var av sådan karaktär att man endast sökte uppgifter om aktiviteter

och annan objektiv information och sökte utesluta subjektiva bedömningar. I den

mån sådana ingick, sökte man fånga upp MoF'arens mera officiella synpunkt än

den intervjuade representantens.

Kopia av enkätformulären finns som bilaga.

Inledande frågor rörde sig om trafiksäkerhetsarbetets former, framtagande,

omfattning etc.

På frågan om man hos MoF'aren riktade sitt trafiksäkerhetsarbete endast mot

interna funktioner eller om det också ingick i aktiviteter av extern karaktär, erhölls

följande svarsfördelningar i de två länen. (fråga 4).

 

 

      

4. Arbetsform Halland Södermanland Halland Södermanland

% %

Intern 1 I 6 6

Extern 8 10 44 63

Båda 8 4 44 25

Inget 1 I 6 6
 

Inga större skillnader i inriktningen av trafiksäkerhetsarbetet syns i länen. Den

större andelen externa inriktningar hos Södermanland uppvägs av högre andel

både interna och externa i Halland.
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5.1 TS-program Halland Södermanland Halland Södermanland

% %

Ja 8 7 44 44

Nej 5 7 28 44

Inget (nej) 2 28 13
 

Från svaren i fråga 5.1 verkar en lite högre andel (28 % mot 13 %) MoF'are i

Halland inte ha något trafiksäkerhetsprogram alls.

 

 

     

5.2 TS-programår Halland Södermanland Halland Södermanland

% %

1988-94 8 10 44 63

1990-94 6 1 33 6

Ökad 1990-94 2 0 11 0

Börjad 1993-94 0 4 0 25

Övriga 2 I 11 6
 

 

 

Beträffande vidtagna åtgärdsprogram under åren 1990-94 (kampanjperioden)

(fråga 5.2) syns en högre frekvens i Halland (33 % mot 6 %), men samlat över

perioden har Södermanland ett högre utgångsläge med 63 % mot 44 %.

Ökningen i programmet är i Halland störst i början av kampanjperioden medan

Södermanland sätter fart med en andel på 25 % i perioden 1993-94.

 

 

 

6. TS-medarbetare Halland Södermanland Halland Södermanland

% %

Egna 127 150 81 82

Konsult 16 19 10 10

Andra 13 13 8 7     

Andelen personalresurser i trafiksäkerhetsarbetet belyses i fråga 6 ovan.

Fördelningen av egen personal och konsulter är jämn i de två länen. Drygt

80 % är anställda hos MoFarna.

 

 

 

7. Effekt eget TS-arbete Halland Södermanland Halland Södermanland

% %

Stor 6 8 33 50

Medel 5 2 28 13

Inget 1 1 6

Vet ej 6 5 33 31     

 

Som framgår av svaren i fråga 7 anser Södermanland sig att uppnå högre effekt

av sitt trafiksäkerhetsarbete (50 % mot 33 %). Andelen svarstyp Vet-ej är dock

ganska hög i båda länen (30 %).

 

 

  

8.1 Idéer/inspiration H-H Halland Södermanland Halland Södermanland

% %

Ja 14 2 78 13

Nej 4 3 22 19

Inget svar 0 1 1 0 69   
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Det finns en mycket tydlig indikation i fråga 8.1 att MoF'arna i Halland har

hämtat idéer och inspiration från Heja Halland-kampanjen (78 %). Att 13 % i

Södermanland också har låtit sig inspireras talar om kampanjens spridningseffekt.

 

 

  

8.2 Direkt samarbete H-H Halland Södermanland Halland Södermanland

% %

Ja 14 0 78 10

Nej 4 4 22 25

Inget svar 0 12 0 75     

Av Hallands MoF'are uppger 78 % i fråga 8.2 att de har direkt samarbete med

Heja Halland-kampanjen. Ingen i Södermanland. Detta är i fallet Halland en

mycket hög andel som pekar på en bra effekt av kampanjens breda beröring

och samarbete med trafiksäkerhetsansvariga i länet.

 

 

 

8.3 Indirekt samarbete H-H Halland Södermanland Halland Södermanland

% %

Ja 12 1 67 6

Nej 6 4 33 25

Inget svar 0 1 1 0 69     

Att också ett indirekt samarbete (t.ex. att utnyttja kampanjmaterial i egen

aktivitet) har pågått under kampanjen framgår av svaren för Halland i fråga 8.3

 

 

 

ovan.

9.1 Effekt av H-H Halland Södermanland Halland Södermanland

% %

Lång 6 I 33 6

Lång om uppföljning 2 1 1 1 6

Kort 6 1 33 6

Kort om ej uppföljning 3 2 17 13

Ingen 0 0 0 0

Vet ej 1 0 6 0

Inget svar 0 11 0 69      

I fråga 9.1 har man försökt få bedömningar av kampanjens långsiktiga effekt. I

Halland anser 33 % den antingen för kort eller för lång. Uppföljning av kampanjen

tillmäts en positiv effekt. Ytterligare 11 % anser att effekten blir lång om kam-

panjen följs upp, medan andra 17 % anser att den blir kort om den inte följs upp.

Svaren från Södermanland präglas av deras sämre förutsättningar för besva-

rande och redovisas endast för kännedom.

 

 

  

9.2 H-H påverkan Halland Södermanland Halland Södermanland

% %

Ökad 13 1 72 6

Oförändrad 2 4 1 1 25

Vet ej 3 0 17 0

Inget svar 0 11 0 69     
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MoF' arna i Halland värderar i fråga 9.2 att kampanjen direkt har påverkat deras

arbetssätt med trafiksäkerhetsfrågor. Ökad påverkan anger 72 % under kampanjen.

Detta stämmer bra överens med bedömningarna i fråga 8.1 om att kampanjen har

gett idéer och inspiration.

 

 

     

9.3 Attitydförändring H-H Halland Södermanland Halland Södermanland

% %

Ökad positiv 12 2 67 13

Oförändrad (positiv) 4 2 22 13

Negativ 2 () 1 1 ()

Inget svar 0 12 ( 75  

Att 67 % i fråga 9.3 anser att deras attityd mot kampanjen har ökat i positiv

riktning under kampanjåren och att 22 % oförändrat är positiva tyder på en mycket

hög acceptans av kampanjen, inte bara som idé, utan också som den har utvecklat

sig under åren.

 

 

     

9.4 S-årsprogram Halland Södermanland Halland Södermanland

% %

Tillräcklig 14 3 78 19

För lång 1 2 6 13

För kort 2 0 11 ()

Vet ej 1 0 6 0

Inget svar 0 1 1 () 69  

Fem års kampanjperiod anses som tillräcklig hos majoriteten av MoF'arna i

Halland. (Fråga 9.4).

 

 

      

9.5 Behov för TS-typ H-H Halland Södermanland Halland Södermanland

% %

Ja 17 3 94 19

Nej 0 0 0 ()

Vet ej 1 2 6 13

Inget svar 0 11 () 69 

I den avslutande frågan 9.5 prövas behovet av kampanjer typ Heja Halland. Ja

anser 94 % i Halland och hela 19 % i Södermanland.

Sammanfattningsvis tycks Heja Halland-kampanjen ha påverkat de undersökta

trafikmyndigheternas trafiksäkerhetsarbete både i form och innehåll. Man konsta-

terar en viss ökning i aktiviteter och speciellt en positiv inställning till att utnyttja

idéer och aktiviteter från kampanjen i eget arbete.

Mot denna bakgrund kan man anta att Heja Halland-kampanjen har

lyckats integrera sina aktiviteter i det mera etablerade trafiksäkerhetsarbetet

och också medverkat till ökat intresse för och genomförande av trafiksäker-

hetsfrämjande åtgärder.

Jämfört med Södermanland syns inga stora skillnader i verksamhet och

omfång. Halland tycks under kampanjperioden, speciellt i början, ha ökat sina

aktiviteter -och därvid uppnått samma omfattning av aktiviteter som

Södermanland. En viss spridning av information och idéer från Halland till

Södermanland kan spåras som en indirekt effekt av kampanjen.

VTI meddelande 779



27

2.2 Intervju av trafikanter (vintern 1994/95) rörande deras

allmänna kunskap om vissa trafiksäkerhetstrågor och

deras specifika kunskap om vissa moment i Heja

Halland-kampanjen

En självklar förutsättning för att man ska lyckas påverka trafikanternas kunskaper

och attityder och som följd härav deras beteende med information genom mass-

media, kampanjmaterial och dylikt, är att informationen når fram och att den både

förstås, bearbetas och accepteras av trafikanten.

Sedan kan man genom att undersöka grad av uppnådd kunskap om olycksrisker

och specifika trafiksäkerhetsförhållanden hos trafikanter direkt eller indirekt

konstatera, dels om given information nått fram, dels hur den har mottagits och

dels indikera om en bättre förutsättning för ett säkert trafikbeteende har uppnåtts.

Svenska medborgare möter dagligen mycket information av trafiksäkerhets-

mässig karaktär i form av affischer, TV-spots, tidningsannonser etc. Information

som kommer från myndigheter och organisationer, som både nationellt och regio-

nalt ansvarar för sådan verksamhet. Till de stora nationella aktörerna hör bl.a.

Vägverket, NTF och tidigare TSV.

Under en 5-årig period har Heja Halland lokalt i Halland varit en speciell aktör.

Man har med denna kampanj i Halland velat bidra till en större kunskap om

trafiksäkerhet hos hallänningarna, utöver den som härrör från den allmänna infor-

mationen.

Om hallänningarna jämfört med t.ex. trafikanterna i Södermanland (som inte

under perioden har genomfört någon liknande kampanj) därvid skulle ha uppnått

en högre kunskap och som följd härav ett mera trafiksäkert beteende har varit ett

av huvudsyftena vid utformningen av intervjun av trafikanterna.

Som omtalats i inledningen har Heja Halland-kampanjen dock bara i begränsat

omfång faktiskt inrymt specifikt kunskapssökande information om trafiksäkerhet

eller direkta anvisningar till trafikanterna på säkra beteenden i trafiken. (Se också

avsnitt 2.3 rörande analysen av tidningen).

Frågorna har främst rört sig om allmänna kunskaper t.ex. olycksstatistik,

olycksrisker, kampanjbudskap, trafiksäkerhetsaktörer och dylikt, där en eventuell

högre kunskapsnivå hos hallänningarna jämfört med sörmlänningarna kan vara en

effekt av Heja Halland-kampanjens förmåga att öka intresset för trafiksäkerhets-

frågor.

Frågor om egen trafiksäkerhet under perioden 1988-95 har också ingått.

Vid intervjun i Halland har man i speciella frågor bett hallänningarna värdera

enskilda moment i Heja Halland-kampanjen. Information om dessa individuella

värderingar kan bidra till att konstatera i vilken omfattning hallänningarna har

mottagit och accepterat informationen, en förutsättning för en eventuell följande

förändring av attityd och beteende. Bortsett från ett par kontrollfrågor har Heja

Halland-frågorna generellt slopats vid intervjun i Södermanland.

Vid intervjuundersökningen har man inte haft tillgång till en s.k. representativ

panel av personer från varken Hallands eller Södermanlands län med avseende på

ålder, kön, lokalisering, trafikantgrupp m.m.

Drygt 400 trafikanter i Hallands och Södermanlands län har intervjuats (hälften

1 varje).

Det ingår sålunda trafikanter i åldersgrupper från 16 till 80 år, lokaliserade på

olika orter i länen, tillhörande trafikantgrupperna: bilister, cyklister, MC- och

mopedförare och gående och med typisk fördelning i båda könen.
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En översikt över intervjuade trafikanter i Halland och Södermanland framgår

av figurerna nedan.

Individ-enkät Halland

 

K-gående

Mm M-bilist

[0 K-bilist

© M-cyklist

K-cyklist
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Figur 2:1 Fördelning över olika trafikantgrupper för olika åldersgrupper i

enkäturvalet i Halland.
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Figur 2:2 Fördelning över olika trafikantgrupper för olika åldersgrupper i

enkäturvalet i Södermanland.

Representativiteten hos de intervjuade är som har framgått ovan inte optimal.

Detta påverkar självklart typen av analyser och de slutsatser som kan dras från

materialet och de drygt 400 intervjuerna.

Materialet torde anses tillräckligt för övergripande jämförelser av trafikanters

kunskap och bedömningar i de två länen, men icke tillräckligt för mera detaljerade

korstabuleringar av specifika undergruppers relationer. I analysen ingår därför

endast totala sammanställningar av svar på de enskilda frågorna i de två länen.

Intervjun har genomförts som personliga intervjuer. Raden av frågor har haft en

s.k. sluten form där intervjuaren i kronologisk rangordning har ställt ett antal fasta

frågor eller identifieringsuppgifter till den intervjuade, som i sin tur endast har

kunnat välja mellan ett antal fasta svarsalternativ. Vid intervjun i de två länen har

samma intervjuare genomfört samtliga intervjuer i respektive län (dvs. en fast

intervjuare i varje län).

Intervjuerna har genomförts under hösten och vintern 1994/95.
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Vid intervjun har följande uppgifter ingått:

a. Identifikation av ett antal logo och kampanjslogans från senare års svenska

trafik

b. Identifikation av typiska kurvor för utvecklingen av dödsolyckor i Sverige

och eget län under åren 1988-94. i

c. Rangordning av sex ofta förekommande trafikolyckstyper.

d. Identifikation av ett antal typiska affischer, annonser m.m. från senaste års

svenska trafiksäkerhetskampanjer.

e. Individuella bedömningar av utvecklingen av eget trafiksäkerhetsbeteende

under åren 1988-94.

f. Dessutom har hallänningarna haft i uppgift att identifiera/bedöma typiska

aktiviteter i kampanjen. (Tidning/logos/kampanjledare/slogans/affischer

m.m.).

Intervjuschema jämte bildmaterial som har visats för den intervjuade framgår

av bilaga.

Resultatet av de olika frågorna för trafikanter i Halland och Södermanland

framgår av tabellerna nedan. Skillnaden mellan rätt svar och nästan rätt svar illust-

reras bäst med frågan om NTF. Rätt svar är Nationalföreningen för Trafiksäker-

hetens Främjande. Nästan rätt svar är t.ex. Nationella Trafiksäkerhets Förbundet.

Fel] svar är t.ex. Nykterist Förbundet.

 

 

 

Block a. Identifikation av logo's och slagord

rätt H_| nära H vet ej H rättS nära S vet ej S

Dämpa farten (NTF) 43 % 32 % 24 % 63 % 1 % 3060 %

Landstinget 85 % 05 15 % 8 % 0 % 92 %

Skydda Dig i alla lägen (HH) 8 % 8 % 85 % 8 % 6 % 86 %

Bilbälte-livbälte (NTF) 4 % 19 % 77 % 16 % 15 % 69 %

Vägverket 19 % 6 % 75 % 21 % 0 % 79 %

NTF (Nationalföreningen...) 17 % 31 % 52 % 26 % 21 % 52 %

iliåråxi/nvfirmationsskylt på motor- 23 % 30 % 38 % 3 I 1 % 96 %

Barn gör som vuxna (HH) 13 % 11 % 76 % 3 % 4 % 93 %

Ge oss 20 sekunder ... (VV) 68 % 1 % 31 % 54 % 1 % 45 %
        

Antalet rätta svar och nästan rätta svar uppvisar inte stora skillnader mellan

trafikanterna i Halland och Södermanland. NTF:s kampanjer och logo tycks bäst

inarbetade i Södermanland medan identifikationen av Landstinget är extremt

mycket högre i Halland. Kunskapen om de nya, bruna informationsskyltarna på

motorvägarna är också klart större i Halland. Man får emellertid vid jämförelserna

mellan de enskilda kampanjerna beakta den tidsskillnad som finns mellan kam-

panjernas presentation i den svenska trafiken. En viss påverkan av minnet om

dessa kampanjer beroende på tidsfaktorn kan inte frånses, men är svår att bedöma.

Att Heja Halland logo och slagord är bättre kända i Halland kan inte förvåna,

dock är det förvånansvärt att 76 % av hallänningarna inte känner igen

kampanjmomentet Barn gör som vuxna.

Några av de intervjuade i båda länen anser VV logo betyda Flygvapnet och att

NTF är det Nordiska Trafikförbundet eller Nykterist-Föreningen.
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Sammanfattningsvis tycks kunskapen om svenska kampanjer och trafikorgani-

sationer inte skilja sig i de två länen.

 

 

  

Block b. Identifikation av olyckskurvor för eget län och Sverige

rätt H rätt S

Halland 34 %

Södermanland 44 %

Sverige 41 % 40 %   

Att identifiera olycksutvecklingen i Sverige och eget län under de senaste åren

uppvisar inte heller stora skillnader mellan länen. Södermanland har bäst bedöm-

ningar av eget län (44 % mot Hallands 34 %).

Man får emellertid beakta att man vid denna uppgift har visat tre olika kurvor

(Halland, Södermanland och Sverige) varav följer att även rent slumpmässiga svar

skulle resultera i 33 % rätta svar för varje alternativ. I kommentaren till intervjun

medger också en del att de gissar.

Med frågorna i block c har trafikanterna indirekt värderat olycksrisker genom

att rangordna frekventa olyckstyper. Siffrorna inom parentes anger rangen enligt

den officiella statistiken för polisrapporterade olyckor. (1)= mest frekvent, (6)=

minst frekvent.

 

 

         

 

 

 

Block c1. Rangordning av olyckstyper efter förekomst - HALLAND (%)

Rang] |Rang2 |Rang3 |Rang4 |Rang5 Rango

bil-vilt (5) 24 40 5 5 22 5

bil-bil (1) 25 23 16 10 24 2

bil-cykel (2) 23 17 21 18 16 6

bil-gående (4) 14 9 30 19 17 12

bil-singel (3) 8 9 21 33 17

cykel-singel (6) 6 3 7 16 5 63

Block c2. Rangordning av olyckstyper efter förekomst - SÖDERMANLAND (%)

Rang] |Rang2 |Rang3 |Rang4 |Rang5 Rangö

bil-vilt (5) 15 33 8 7 30 8

bil-bil (1) 30 - 24 16 6 22 2

bil-cykel (2) 22 18 18 13 18 8

bil-gående (4) 1 1 15 33 14 13 13

bil-singel(3) 12 6 21 38 12 13

cykel-singel(6 19 4 4 22 Ö 56         

Kunskapen om olycksriskerna för olika trafikantgrupper tycks mycket lika i de

två länen. Den högre rangordningen av bil-viltolyckorna hos hallänningarna kan

möjligen bero på senaste års fokus i Heja Halland-kampanjen på den konstaterade

ökningen av viltolyckorna just i Halland.

Hög enighet hos de intervjuade syns bara rörande cyklisters singelolyckor

(63 % och 56 %) uppskattar dessa olyckor som lägst förekommande bland de sex

typerna i frågan.
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Block d. Identifikation av kampanjmaterial (%)

rätt H_ nära H vet ej H rätt S_ nära S vet ej S

Heja Halland Tidningen (HH) 839 6 5 19 8 73

Nu vet jag att Gud inte finns (VV) 12 6 82 36 0 64

Högt placerade bromsljus (NTF) 27 16 57 35 6 60)

Gula kepsartill skolbarn (HH) 30 17 533 21 1 1 08

Kör inte på min kompis (Expressen) 43 7 49 1 8 4 79

Barnens Trafikklubb (NTF) 18 13 69 36 9 55

Röret (HH) 2 2 96 1 7 92

Blodiga ansikten (TSV) 61 12 27 60 7 33        

Vid identifikationen av olika kampanjer syns också endast smärre skillnader.

Expressens kampanj rörande övergångsställen känns dock igen klart bättre i

Halland (43 % mot 18 %). Vägverkets och NTF:s kampanjer identifieras också i

detta block bättre hos trafikanterna i Södermanland.

En del sörmlänningar (21 %+11 %) känner till den speciella användningen av

gula kepsar i Heja Halland-kampanjen.

Dock är det anmärkningsvärt att så få i Halland vet om Röret i Heja Halland-

kampanjen. (Utbildningsmaterial i skolorna). En medverkande orsak är givetvis att

skolbarn inte ingår i undersökningen; dock förväntas föräldrar (som är rikt repre-

senterade bland de intervjuade) ha kunskap om Röret.

Sammanfattningsvis konstateras inte i denna del av intervjun kunskapsskill-

nader i Hallands favör.

 

 

 

Block e. Förändring av eget trafikbeteende 1988-94 (%)

Halland Södermanland

Förbättring 59 57

Försämring I 1

Ingen förändring 25 30

Vet inte 15 12    

Att man både i Halland och Södermanland bedömer att man har blivit mera

trafiksäker (59 % och 57 %) under de senaste åren kan tillmätas allmän erfarenhet

och resultat av den generella påverkan av svenska medborgares trafiksäkerhets-

vetande.

Att speciellt hallänningarna skulle ha blivit ännu bättre som följd av Heja

Halland-kampanjen framgår inte från svaren i block e.
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Block f. Identifikation och värdering av HH-kampanjmoment - HALLAND (%)

bra dålig vet ej fel

Lotteri i radio 13 3 17 67

Affisch 21 3 4 72

Slagord 41 4 15 40

Logo 49 3 13 35

Person 8 2 13 77

Trafikinformatör 27 1 5 68

Vilt-reflex 38 Y 1 1 42

klubb 11 1 8 80     

De avslutande frågorna i block f enbart till trafikanterna i Halland rörande

deras identifikation och bedömningar av enskilda moment i Heja Halland-

kampanjen signalerar ganska olika resultat.

Bäst tycks man ha lyckats med slagord och logo, 41 % och 49 % känner igen

och tycker bra om dessa, 27 % tycker bra om de unga trafikinformatörerna.

Att 38 % anser viltreflexer som bra kan anses som en negativ effekt av

kampanjen. Förslaget om reflexer uppkom närmast som ett skämt från Bert Leion,

men fick stor uppmärksamhet i massmedia.

Att både personen Bert Leion och Lejon-klubben verkar dåligt bekant kan för-

våna. Dels är båda mycket omtalade i Heja Halland Tidningen och dels bär Lejon-

klubben kampanjledarens namn.

Sammanfattningsvis kan en avsaknad representativitet hos panelen av

intervjuade ha betydelse för generaliserbarheten av undersökningens resul-

tat. Emellertid finns det i enkätundersökningen mycket få indikationer att

trafikanterna i Halland under kampanjperioden har uppnått en högre grad

av kunskap om trafiksäkerhet, jämfört med trafikanterna i Södermanland. I

vissa sammanhang tycks hallänningarna visa sämre kunskap än sörm-

länningarna.

Inte heller uppvisar bedömningarna av viktiga kampanjmoment avsevärt goda

effekter. Marknadsföringen av logo och slagord har lyckats bäst, medan mera

instruktiva och pedagogiska tillvägagångssätt inte tycks ha haft samma genom-

slagskraft.

2.3 Analys av artiklarna i Heja Halland Tidningens samt-

liga nummer från 1990 t.o.m. 1994 för att beskriva

eventuella ändringar i innehåll och volym av

trafiksäkerhets- eller kampanjmässig karaktär

Heja Halland Tidningen har av kampanjledningen betraktats som kampanjens

huvudaktivitet. Genom att kvartalsvis under kampanjens 5-åriga förlopp skicka ut

en speciell tidning till samtliga hushåll skulle de trafiksäkerhetsmässiga målen

med kampanjen nås (dvs. få ner olyckstalet och få hallänningarna att bete sig mera

trafiksäkert) och löpande information från kampanjens aktiviteter framföras till de

halländska trafikanterna.

I en blandning av information om kampanjen, olycksutvecklingen, anvisningar

på säkert beteende, reklam för aktiviteter, Jottnummer och annan information

producerades totalt 20 Heja Halland Tidningar, var och en om 20 sidor och i färg.
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Samtliga nummer av tidningen hade likartad utformning och uppställning. Lott-

nummertill kampanjens dragningar i lokalradion fanns på framsidan av tidningen.

Som kampanjaktivitet har tidningen klart varit den största satsningen, både i

tid, volym och kostnad.

Tidningen skulle påverka särskilt hallänningarnas beteende i trafiken och

bidraga till den generella påverkan alla svenska medborgare (och också hallän-

ningarna) undergår löpande från samhället, och därmed bidra till ett ännu säkrare

trafikbeteende hos hallänningarna.

Genom innehållsanalys av tidningens artiklar, vad avser fördelning av trafik-

information, anvisningar för trafiksäkert beteende m.m. under kampanjens 5-åriga

förlopp kan man söka besvara: om hallänningarna genom tidningsläsningen

har kunnat uppnå förbättrade förutsättningar för säkert beteende. En bak-

grund som kan ingå i värderingen av kampanjens samlade potential att påverka

trafiksäkerheten i länet under kampanjen.

En mera djupgående analys av enskilda tidningsartiklar med avseende på deras

pedagogiska och attitydpåverkande karaktär har inte kunnat inrymmas. Dels är en

sådan analys mycket komplex till sin natur och dels har de bakomliggande förut-

sättningarna för enskilda artiklar inte varit explicit tillgängliga.

Undersökningen har lagts upp som en mängdanalys av fem olika kategorier av

artiklar och text i tidningarna:

a. Reportage om trafiksäkerhetsaktiviteter(Heja Halland och andra).

b. Olycksanalyser (Halland och andra).

c. Anvisningar på trafiksäkert beteende för olika trafikanter (Heja Halland och

andra).

d. Annat rörande trafiksäkerhet, allmänt.

e. Annat, inte trafik- eller kampanjrelaterad text, annonser m.m.

Med oförändrad utformning av tidningen under hela perioden har man enkelt

kunnat summera s.k. spaltmeter för varje tidning, dock med uppdelning i halva

och fjärdedels spalter. En enkel sida rymmer med denna uppdelning fyra helsides-

spalter och varje tidning 20 sidor om fyra spalter. (Tidning nr 1 dock 32 sidor om

fyra spalter). Text och tillhörande illustrationer, tabeller etc. har inräknats med

lika värde.

Analysen har endast omfattat sortering av tidningsmaterial i fem olika kate-

gorier. Innehållet i tidningarna har kvantifierats för respektive kategori utan att

någon ytterligare kvalitativ bedömning av innehållet gjorts.

Tidningen fanns inte tillgänglig för datoriserad analys och en manuell sortering

blev därför nödvändig. För att i förväg konstatera eventuella problem med att

sortera enligt de fem katerogierna (2-e) ombads åtta personer beräkna spaltmeter

för en och samma tidning. Inga avgörande problem konstaterades. Vid själva

analysen av de 20 tidningarna lät man tre oberoende personer från högskolor i

Sverige företa var sin sortering av samtliga artiklar. Istället för att redovisa dessa

tre sorteringar separat är resultaten (som enbart avser procentuella fördelningar)

ihopslagna i tabellredovisningarna.

Den procentuella fördelningen av artiklar och annat innehåll i samtliga 20 tid-

ningar 1990 t.o.m. 1994 framgår av tabellen nedan.
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1990-95

A. Reportage rörande Heja Halland aktiviteter 20 %

a. Reportage rörande andra trafiksäkerhetsaktiviteter 8 %

B. Olycksanalyser/ Heja Halland 3 %

b. Olycksanalyser/ andra 2 %

C. Trafiksäkert beteende/ Heja Halland 7 I

c. Trafiksäkert beteende/andra 4 %

D. Annat rörande trafiksäkerhet 10 %

O. Annat 45 %

Summa 100 %   

Av tidningsmaterialet innehåller 20 % reportage om Heja Halland-kampanjen,

7 % anvisningar på trafiksäkert beteende, 45 % inte direkt relaterad information

och de resterande 28 % fördelar sig på olycksanalyser och annan information

rörande trafiksäkerhet.

Om man sedan analyserar motsvarande fördelningar för varje kampanjår fås

följande tidsutveckling som framgår av efterföljande tabell.

 

 

 

      

1990 1991 1992 1993 1994

A. Reportage rörande Heja Halland aktiviteter 27 % |15 % 17 % 15 % 24 %

a. Reportage rörande andra trafiksäkerhetsaktiviteter 4 % 12 % 11 % 11 % 6 %

B. Olycksanalyser/ Heja Halland 2 % 4 % 4 % 2 % 2 %

b. Olycksanalyser/ andra 4 % 1 % 1 % 0 % 2 %

C. Trafiksäkert beteende/ Heja Halland 17 % 4 % 5 % 3 % 5 %

c. Trafiksäkert beteende/ andra 3 % 5 % 6 % 6 % 2 %

D. Annat rörande trafiksäkerhet 8 % 11 % 10 % 12 % 9 %

0. Annat 35 % 48% 45 % 51% 50 %

Summa 100 % |100 % 100 % 100 % 100 %
 

Reportage rörande Heja Halland-kampanjen är störst under första och sista

kampanjåret (27 % och 24 %) och mindre under de tre mellanliggande åren (15 %,

17 % och 15 %).

Redaktionellt balanseras dessa förändringar ut i mängden av reportage med

motsvarande ökning i reportage rörande andra svenska trafiksäkerhetsförhållanden

under dessa mellanliggande år.

Olycksanalyser och liknande information om olycksutvecklingen intar en

ganska liten plats under åren (0 % till 4 %).

Bara under kampanjens första år syns en tydlig redaktionell satsning på anvis-

ningar till trafikanter om trafiksäkert beteende, 17 % innehåll mot 4 %, 5 %, 3 %

och 5 % under de efterföljande åren.

Redan under första kampanjåret är den fallande tendensen för beteendeanvis-

ningar synlig:

Procentsiffrorna för de första fyra tidningarna (årgång 1990) är följande: 22 %,

20 %, 14 % och 9 %.

(OBS! Dessa siffror syns inte i tabellen ovan där endast årssumma visas).

Tidningsinnehåll med beteendeanvisningar från annat håll än Heja Halland-

kampanjen varierar under hela perioden mellan 2 % och 6 % av tidningsinnehållet.
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Övrigt innehåll av trafiksäkerhetsmässig karaktär utgör 8 % till 12 % under 5-

årsperioden.

Avslutningsvis kan man konstatera en växande andel av annat tidningsinnehåll

(annonser, tävlingar etc) under åren. Från 35 % första kampanjåret till 48 %, 45 %,

51 % och 50 % under de efterföljande.

Sammanfattningsvis utgör artiklar om trafiksäkerhet och trafiksäkerhets-

påverkan en ganska liten del av tidningsinnehållet. Bara i kampanjens första

period ses specifika anvisningar till Hallands trafikanter utgöra en viss andel

av artiklarna (17 %) för att sedan falla till marginella 3-5 % under resten av

kampanjperioden.

Mot denna bakgrund är det knappast troligt att Heja Halland Tidningens speci-

fika anvisningar om trafiksäkert beteende kan ha haft betydande effekt för olycks-

utvecklingen.

Å andra sidan kan de något högre andelarna reportageinnehåll rörande själva

Heja Halland-kampanjen ha bidragit till etablering av allmän kunskap om kam-

panjens existens och dess syfte och indirekt breddat vägen för ett ökat intresse för

trafiksäkerhet bland hallänningarna.
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3 Skadade och dödade i Hallands län

3.1 Utveckling från 1970 och framåt

Man kan konstatera att det skett en markant minskning av antalet dödade och anta-

let svårt skadade i Hallands län under 25-årsperioden 1970 till 1994. Antalet

dödade per femårsperiod har minskat kontinuerligt om man bortser från perioden

1985 till 1989 då det skedde en ökning. Antalet svårt skadade (inklusive dödade)

uppvisar liknande förändring medan antalet skadade totalt har förändrats

obetydligt.
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Figur 3:1 Antal skadade (inklusive dödade) i vägtrafikolyckor åren 1970-94 i

Hallands län. Värden för individuella år samt medelvärden för

femårsperioder. Källa: SCB.
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Figur 3:2 Antal svårt skadade (inklusive dödade) i vägtrafikolyckor åren

      

       

1970-94 i Hallands län.

medelvärden för årsperioder. Källa: SCB.

VTT meddelande 779

Värden för individuella år samt

 



70

60

50

40

30

20

10

Figur 3:3

be % ce K 04) %%) %

.........

e äe 00% % jä un % kr

_________

be 00% ä 8 0 je W je es

_________

   

37

   
 

1970 1974 -1975 1979 1980 1984 1985 1989 1990 1994

Antal dödade i vägtrafikolyckor åren 1970-94 i Hallands län.

Värden för individuella år samt medelvärden för femårsperioder.

Källa: SCB.

3.1.1 Jämförelse med riket

Om man jämför utvecklingen av antalet skadade och dödade i Hallands län med

riket och ser i femårsperioder från 1970 och framåt kan man konstatera att

utvecklingen varit väl överensstämmande, dock med två undantag, dels perioden

1975-79 då antalet skadade (exklusive dödade) var högt i Hallands län, dels perio-

den 1985-89 då antalet dödade var högt i Hallands län. Av tabell 3:1 framgår

också att antalet svårt skadade inklusive dödade samt enbart antalet dödade under

perioden 1990-94 sjunkit till ett indexvärde som ligger under det som gäller för

riket. Minskningen är den största som erhållits mellan två på varandra följande

femårsperioder från 1970 och framåt. Störst är minskningen då det gäller antal

dödade. Då det gäller svårt skadade och dödade är den minskningen i nivå med

vad som erhölls mellan perioderna 1980-84 och 1975-79.

 

 

 

Tabell 3:1 Antal skadade och dödade i Hallands län och i riket uttryckt i index

(index 100för basperioden 1970-74).

Skadade Svårt skadade Dödade

(inkl. dödade) (inkl. dödade)

Hallands län Riket Hallands län Riket Hallands län Riket

1970-74 100 100 100 100 100 100

1975-79 113 95 104 93 88 88

1980-84 91 88 84 84 69 05

1985-89 93 99 84 8 ] 90 08

1990-94 95 95 58 67 49 57
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3.2 Antal skadade och dödade - jämförelse mellan perio-

derna 1985-89 och 1990-94

3.2.1 Skadade (inklusive dödade)

Enligt den officiella statistiken var antalet skadade i polisrapporterade vägtrafik-

olyckor 3 % färre i Hallands län under perioden 1990-94 jämfört med perioden

1985-89. Det överensstämmer väl med den minskning på 4 % som erhölls för hela

riket mellan dessa två perioder.

Trafikantkategori:

Uppdelning på trafikantkategori visar att minskningen ligger på bilister och

motorcyklister samt att det skett en ökning av antalet skadade gående och cyklister

under perioden 1990-94. Minskningen av antalet skadade bilister i Hallands län

överensstämmer väl med förändringen i hela riket. Ökningen av antalet skadade

cyklister överensstämmer ganska väl med vad som skett i riket medan ökningen av

antalet skadade gående i Hallands län är tvärtemot vad som skett i riket. Man kan

dock säga att antalet skadade gående var mindre under perioden 1985-89 än vad

som kunde förväntas med hänsyn till folkmängd. Under perioden 1990-94 skedde

en återgång till en mer normal nivå. Se tabell 3:3, som visar antalet individer och

antalet skadade i Hallands län i procent av antalet individer och antalet skadade i

riket. Det motsatta förhållandet, ett högre skadetal än förväntat under perioden

1985-89, kan man säga gäller för mopedisterna i Hallands län. Även här skedde

en återgång till en mer normal nivå under perioden 1990-94.

Tabell 3:2 Antal skadade (inklusive dödade) i vägtrafikolyckor i Hallands län.

Jämförelse mellan perioderna 1985-89 samt 1990-94. Källa: SCB.
 

 

 

Dödade och skadade i Hallands län Skillnad

1985-89 1990-94 Antal %o %

Halland Halland Hela riket

Bilförare 1 497 1 488 -9 -I 0

Bilpass 896 804 -10 -8

Mc 227 180 -47 -2 1 -33

Moped 151 149 -2 - 1 8

Cykel 430 494 64 15 10

Gående 203 227 24 12 -16

Övriga 85 43 -42 -49 -17

Totalt 3 489 3 385 -104 -3 -4
       

Tabell 3:3 visar hur många procent antalet skadade och antalet invånare i

Hallands län utgjorde av det totala antalet skadade och det totala antalet invånare i

riket under perioderna 1985-89 och 1990-94. Resultatet i tabellen visar att det

totala antalet skadade per invånare var lika stort i Hallands län som i riket under

de två studerade tidsperioderna och att sålunda ingen förändring skett i detta för-

hållande mellan perioderna. Antalet invånare kan ses som ett grovt mått på expo-

neringen och antalet skadade per invånare som ett grovt mått på skaderisken. En

bättre bild av risksituationen skulle man få om det fanns information om de olika

trafikantkategoriernas exponering i trafiken. Här finns bara Vägverkets trafikmät-

ningar att tillgå. Dessa måste i detta sammanhang också betraktas som grova. De

är begränsade till statsvägnätet (lokaliserat i huvudsak utanför tätort). Mätresulta-

ten uttrycks i enheten axelpar, ej i fordon, vilket gör att trafiksammansättningen
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inte kan beaktas. Uppgifter för åren 1993 och 1994 föreligger inte heller för

Hallands län. De mätresultat som finns visar emellertid att 4 % av det totala trafik-

arbetet på statsvägnätet utförs i Hallands län.

 

 

 

Tabell 3:3 Antal skadade (inklusive dödade) och antal invånare i Hallands län

i procent av antal skadade respektive antal invånare i hela riket.

Skadade indelat på trafikantkategori. Källa: SCB.

1985-89 1990-94

Bilförare 2,97 % 2,95 %

Bilpass 3,19 % 3,13 %

Mc 3,24 % 3,82 %

Moped 3,97 % 3,62 %

Cykel 3,23 % 3,37 %

Gående 2,08 % 2,75 %

Övriga 10,17 % 6,17 %

Skadade totalt 3,08 % 3,12 %

Antal invånare 2,9 % 3,0 %
    

Åldersgrupp och trafikantkategori:

Om man tittar på hur antalet skadade förändrats i Hallands län mellan perioderna

1985-89 och 1990-94 ser man att minskning skett i åldersgruppen 15-24 år. Pro-

centuellt är denna minskning ungefär lika stor som i riket. I övriga åldersgrupper

har ökning skett av antalet skadade. Även här är den procentuella förändringen i

Hallands län ungefär lika stor som i riket. Man kan också konstatera att det pro-

centuella antalet skadade är störst i de två yngsta åldersgrupperna och i den äldsta.

Minskningen av antalet skadade i åldern 15-24 år gäller, i såväl Hallands län

som i riket bilförare, bilpassagerare och motorcyklister - se bilaga. Den procen-

tuella minskningen är sett per färdsätt lika stor i Hallands län och i riket. Ökning

har skett av antalet skadade mopedister i åldersgruppen 15-24 år, procentuellt sett

lika mycket som i riket. En merökning relativt riket har dock skett av antalet

skadade cyklister och gående inom åldersgruppen 15-24 år.
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Tabell 3:4 Antal skadade i Hallands län åren 1985-89 samt 1990-94. Skill-

nad mellan tidsperioderna i absoluta tal samt i procent med jäm-

förelse med hela riket. Antal skadade i Hallands län av antalet

skadade i hela riket tidsperioderna 1985-89 och 1990-94. Upp-

delning på åldersgrupp. Källa: SCB.
 

 

          

Skadade i Hallands län Skillnad % av antalet skadade

- i riket

Alder 1985-89 1990-94 Antal % % 1985-89 1990-94

Halland Halland |Hela riket

0-14 275 276 1 1 2 3,32 3,27

15-24 1 277 1 051 -226 -18 -2 1 3,25 3,38

25-44 904 98060 82 9 6 2,74 2,82

45-64 570 603 34 6 8 2,96 2,90

05- 446 446 () 0 1 3,52 3,49

Okänt 17 23 6 35 -34 2,19 4,44

Totalt 3 489 3 385 -104 -3 -4 3,08 3,12

Olyckstyp:

Minskningen av antalet skadade mellan perioderna 1985-89 och 1990-94 kan

huvudsakligen hänföras till tre olyckstyper: singelolyckor, mötesolyckor och

olyckor i samband med omkörning (inklusive filbyte). Störst har minskningen

varit av skadade i singelolyckor, därnäst av skadade i mötesolyckor och därnäst av

skadade i omkörningsolyckor. Dessa tre olyckstyper är främst representerade

utanför tätort och minskningen har i huvudsak skett utanför tätort. I de tre olycks-

typerna är också yngre förare överrepresenterade. Den procentuella minskningen

av antalet skadade i singel- och mötesolyckor i Hallands län är av samma storlek

som i riket totalt. Då det gäller skadade i omkörningsolyckor är minskningen

större i Hallands län än i riket. Olyckstypen är dock relativt sett ganska liten.

Antalet skadade i upphinnandeolyckor har ökat. Procentuellt ungefär som i

riket totalt. Ökningen ligger i tätort. Även antalet skadade i avsvängs- och kors-

vägsolyckor har ökat i Hallands län. I riket totalt har det skett en viss minskning

av antalet skadade i dessa olyckstyper.

Man kan också konstatera att antalet skadefall som inträffat utanför tätort i

Hallands län minskat procentuellt lika mycket som i riket medan antalet skadefall

som inträffat i tätort i Hallands län knappast förändrats. I riket har det skett några

procents minskning.
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Tabell 3:5 Antal skadade (inklusive dödade) i Hallands län åren 1985-89

samt 1990-94. Skillnad mellan tidsperioderna i absoluta tal samt i

procent medjämförelse med hela riket. Procent skadade i Hallands

län av antalet skadade i hela riket tidsperioderna 1985-89 och

1990-94. Indelning på olyckstyp för totalen samt indelning på

bebyggelseslag. Källa: SCB.

 

 

 

 

Skadade i Hallands län Skillnad % av antalet skadade

i riket

1985-89 1990-94 Antal % % 1985-89 1990-94

Halland Halland |Hela riket

Motort singel 872 739 - 133 -15 -9 3,2 2,9

Motorf-motort 1 592 1 556 -36 -2 -4 3,0 3,1

omk. filbyte 115 61 -54 -47 -15 3,2 2,0

upphinnande 199 271 72 306 28 2,4 2,5

möte 348 258 -90 -20 -2 1 3,2 3,0

avsväng 299 311 12 d a 3,0 3.2

korsväg 569 603 34 O -8 3,3 3,8

övriga 60 52 -14 -21 -13 3,2 2,9

Motorf-moped 111 120 9 8 Å 3,8 3,9

Motorf-cykel 330 361 31 9 4 3,5 3,7

Motorf-gående 189 198 9 3 - 19 2,1 2,7

Motorf-vilt 65 92 27 5 25 2,1 2,3

Cyk/mop singel 72 101 29 42 20 2,2 2,5

Övriga olyckor 258 215 -43 - 17 -4 4,8 4,2

Totalt 3 489 3 382* -107 -3 -4 3,1 3,1

p 551 1 559 3 1 -3 2,6 2,7

El 1 938 1823 -115 -6 -5 3,6 3,6
          

* Tre färre skadade i denna datakörning jämfört med SCB ""Trafikskador". Gäller även bilaga.

3.2.2 Antal svårt skadade och dödade

Totalt var antalet svårt skadade och dödade 32 % lägre i Hallands län under perio-

den 1990-94 jämfört med perioden 1985-89. Minskningen var procentuellt sett

lika stor i tätort och utanför tätort. I riket var minskningen av svårt skadade och

dödade 18%. Även här var den procentuella minskningen lika stor i tätort och

utanför tätort.

Det framgår av tabell 3:6 att minskning skett av svårt skadade och dödade i

nästan samtliga olyckstyper. Störst har minskningen varit av svårt skadade och

dödade i singelolyckor, därnäst av svårt skadade och dödade i mötesolyckor och

därnäst av svårt skadade och dödade i korsvägsolyckor. Totalt svarade dessa tre

olyckstyper för ca två tredjedelar av den totala minskningen i länet.

Den procentuella minskningen av antalet svårt skadade och dödade i singel-

olyckor och mötesolyckor var dubbelt så stor i länet som i riket medan då det

gäller korsvägsolyckorna skillnaden mellan län och rike var mindre och förmod-

ligen mer ett resultat av ett tillfälligt förhöjt skadetal i länet under perioden 1985-

89. Man kan från tabell 3:6 också konstatera att antalet svårt skadade och dödade i

olyckor mellan motorfordon och moped/cykel var stort i Hallands län under perio-

den 1985-89. Mer än 5 % av det totala antalet svåra och dödliga skadefall i denna
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olyckstyp inträffade under denna period i Hallands län. Det är däför rimligt att

förvänta en återgång till en mer normal procentnivå under efterkommande period.

Tabell 3:6 Antal svårt skadade (inklusive dödade) i Hallands län åren 1985-

89 samt 1990-94. Skillnad mellan tidsperioderna i absoluta tal

samt i procent med jämförelse med hela riket. Procent svårt

skadade i Hallands län av antalet svårt skadade i hela riket tids-

perioderna 1985-89 och 1990-94. Indelning på olyckstyp för

totalen samt indelning på bebyggelseslag. Källa: SCB.
 

 

 

 

         

Svårt skadade och dödade i Hallands Skillnad % av antalet svårt

län skadade i riket

1985-89 [1990-94 Antal % % 1985-89/ 1990-94

Halland Halland |Hela riket

Motort singel 341 221 - 120 -35 - 16 3,8 2,9

Motortf-motort 49] 324 - 167 -34 -24 3,9 3,3

omk. filbyte 41) 32 -8 -20 -28 3,5 3,8

upphinnande 40) 29 -1 1 -28 -2 4,1 3,1

möte 174 94 -80 -46 -23 4,0 2,8

avsväng 70 75 5 / -2 1 3,3 4,5

korsväg 151 89 -62 -41 -28 4,2 3,4

övriga 16 5 -11 -69 -4( 3,2 1,7

Motortf-moped 54 34 -20 -37 - 12 5,0 3,6

Motorf-cykel 141 109 -32 -23 -10 4,7 4,0

Motorf-gående 100 79 -21 -21 -25 2,5 2,7

Motorf-vilt 11 11 0 0 19 2,0 1,7

Cyk/mop singel 35 31 -4 - 11] 10 3,2 2,6

Övriga olyckor 106 58 -48 -45 - 11 6,8 4, ]

Totalt 1 279 867 -412 -32 -18 3,9 3,2

Tättbebyggt 524 358 -166 -32 -17 3,8 2,9
område

Ej tättbebyggt 755 509 -246 -33 -18 4,2 3,4
område

3.2.3 Dödade

Totalt var antalet dödade 47 % färre i Hallands län under perioden 1990-94 jäm-

fört med perioden 1985-89. I riket var minskningen 16 %. I tätort minskade anta-

let dödade med 33 % i Hallands län jämfört med 18% i riket. Utanför tätort

minskade antalet svårt skadade och dödade med 51 % i Hallands län jämfört med

15 % i riket.

Det framgår av tabell 3:7 att minskning skett av dödade i nästan samtliga

redovisade olyckstyper. Störst har minskningen varit av dödade i mötesolyckor,

därnäst av dödade i singelolyckor och av dödade i olyckor av typen "övrigt". I

gruppen "övrigt" ingår olyckor av udda karaktär. Här ingår kollisionsolyckor med

spärbundet fordon, kollisionsolyckor med långsamtgående fordon, kollisions-

olyckor mellan cykel och moped och andra oskyddade trafikanter. Det är

anmärkningsvärt att andelen dödade i Hallands län tillhörande kategorin "övrigt"

var så hög som 10% av riksantalet under perioden 1985-89. Det är samtidigt

rimligt att denna andel sjunker betydligt under efterkommande period. Även
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andelen dödade i singelolyckor och mötesolyckor av riksantalet var hög under

perioden 1985-89. Samma gäller antalet dödade i kollisionsolyckor mellan cykel

och motorfordon som är en annan olyckstyp där antalet dödade minskat betydligt.

Det förefaller rimligt att antalet dödade i dessa olyckstyper med höga andelar

under perioden 1985-89 spontant minskar och anpassar sig till en mer normal

nivå.

Tabell 3:7 Antal dödade i Hallands län åren 1985-89 samt 1990-94. Skillnad

mellan tidsperioderna i absoluta tal samt i procent med jämförelse

med hela riket. Procent dödade i Hallands län av antalet dödade i

hela riket tidsperioderna 1985-89 och 1990-94. Indelning på

olyckstyp för totalen samt indelning på bebyggelseslag. Källa:

 

 

 

 

 

SCB.

Dödade i Hallands län Skillnad % av antalet dödade

i riket

1985-89 1990-94 Antal % % 1985-89 1990-94

Halland Halland |Hela riket

Motort singel 47 32 - 15 -32 Å 4,6 3,0

Möte 51 15 -36 -7 1 -22 5,7 2,1

Övr ol mellan mf 29 18 - 11 -38 -29 3,7 3,3

Mtf-moped 5 2 -3 -60 -45 4,6 3,3

Mtf-cykel 18 8 - 10 -56 - 19 5,5 3.0

Mt-gående 18 15 -3 - 17 - 19 2,8 2,8

Mt vilt 2 1 - 1 -50 9 2,9 1,4

Cyk/mop singel 2 4 2 100 16 3,0 5,1

Övrigt 23 8 -15 -65 -26 10,4 4,9

Totalt 195 103 -92 -47 -16 4,7 2,9

Tättbebyggt 40 27 -13 -33 -18 3,1 2,5
område

Ej tättbebyggt 155 76 -79 -51 -15 5,4 3,1
område

         

3.3 Diskussion om förändringen av antalet skadade och

dödade under perioden 1990-94 i Hallands län

Då det gäller antalet skadade (inklusive dödade) i Hallands län är den slutsatsen

närmast att dra att ingen skillnad jämfört med riket har inträffat. Den uppdelning

som gjorts av skadematerialet visar påfallande likheter mellan län och rike vad

gäller de förändringar som skett.

Då det gäller antalet svårt skadade (inklusive dödade) har det, som framgått av

tidigare avsnitt, i Hallands län skett en markant minskning under perioden 1990-

94 jämfört med perioden 1985-89, större än vad som inträffade i riket. Frågan är

hur stor denna minskning i Hallands län reellt är jämfört med den förändring som

skett i riket.

Ett sätt är att titta på den utveckling som varit av andelen svårt skadade och

dödade av totalantalet skadade i Hallands län och i riket. Något grovt anger denna

andel sannolikheten att skadan är svår eller dödlig. Eftersom antalet skadade inte

förändrats i Hallands län relativt riket anger den relativa förändringen av andelen

svårt skadade och dödade även förändringen i antalet svårt skadade och dödade i

Hallands län relativt riket.
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Av figur 3:4 framgår att antalet svårt skadade och dödade per skadad varit

större i Hallands län jämfört med riket under samtliga fem femårsperioder från

1970 till och med 1994. En påtaglig minskning inträffade under perioden 1990-94

då skillnaden mellan län och rike var marginell.

Under perioden 1970 till 1989 var antalet svårt skadade och dödade per skadad

17 % större i Hallands län jämfört med i riket. Detta förhållande vore också

rimligt att förvänta under perioden 1990-94 under oförändrade förutsättningar.

Skattningen av den förändring som skett i Hallands län relativt riket erhålls genom

att dividera den faktiska andelen svårt skadade och dödade av totalantalet skadade

i länet perioden 1990-94 med det förväntade värdet, som är lika med 1,17 gånger

det faktiska riksvärdet för perioden 1990-94. Detta ger resultatet att andelen svårt

skadade och dödade av totalantalet skadade minskat med 13 % mellan tidsperio-

derna 1990-94 och 1985-89 i Hallands län jämfört med riket. Eftersom skade-

antalet förändrats på samma sätt i länet och i riket har också antalet svårt skadade

och dödade minskat med ca 13 % i Hallands län jämfört med riket. Skattningen

innehåller dock ett visst mått av statistisk osäkerhet, som rimligen borde innebära

överskattning av effekten.

Då det gäller andelen dödade av antalet svårt skadade och dödade kan man,

som framgår av figur 3:5, konstatera att denna andel inte som andelen svårt

skadade (inklusive dödade) av antalet skadade varit konsekvent högre i Hallands

län jämfört med i riket. Skillnaden mellan län och rike är slumpmässigt betingad.

Det mindre antalet dödade och svårt skadade i Hallands län jämfört med i riket

medför att variationen mellan femårsperioderna blir stor, dels inom länet, dels

mellan län och rike. Den slutsats som dras är att andelen dödade av antalet svårt

skadade och dödade ligger på samma nivå i Hallands län och i riket och ej har

förändrats mellan perioderna 1985-89 och 1990-94. Det innebär att antalet

dödade i Hallands län relativt riket minskat procentuellt lika mycket som antalet

svårt skadade inklusive dödade dvs. med ca 13 %.

  
© Halland 0 Hela riket | 
 

   0,35 |--

  

0,25

 

       

 

Figur 3:4 Andel svårt skadade och dödade per totalt antal skadade i

Hallands län och i riket. Indelning på femårsperioderfrån 1970 till

1994.
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Figur 3:5 Andel dödade per totalt antal svårt skadade (inklusive dödade) i

Hallands län och i riket. Indelning på femårsperioderfrån 1970 till

1994.
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4 Antal olyckor före och under Heja Halland-kampanjen

4.1 Inledning

Den statistiska bearbetning och analys, som här redovisas, baseras på polis-

rapporterade personskadeolyckor enligt den officiella statistik som Statistiska

centralbyrån (SCB) årligen presenterar. I kapitel 3 redovisas resultat som i stället

avser av polisen rapporterade skadade eller dödade personer, också enligt upp-

gifter från SCB.

Genomgående har jämförelser i första hand gjorts mellan 5-årsperioderna

1985-89 (före kampanjen) och 1990-94 (under kampanjen). Som kontroll- eller

jämförelsematerial till Halland har övriga landet utnyttjats.

4.2 Allmänt om olycksutvecklingen

Figurerna 4:1 a,b,c,d (se även tabell 4:1 a,b i bilagan) visar med hjälp av index

årsutvecklingen för samtliga personskadeolyckor (inklusive dödsolyckor), döds-

olyckor, svåra personskadeolyckor respektive lindriga personskadeolyckor. Som

basindex (= 100) har nyttjats genomsnittsvärdet för perioden 1980-84.

Index måste alltid betraktas med försiktighet. Valet av basår påverkar ofta

indexseriens utseende. För att minska denna inverkan kan det vara lämpligt, att

som här gjorts, använda en basperiod i stället för ett enskilt basår.

Enligt figur 4:1 a-d framgår följande:

e Totala antalet personskadeolyckor visar ingen minskning för Halland

under åren 1990-94 jämfört med övriga landet. Det syns en tendens att

Halland hade förhållandevis få personskadeolyckor under föreperioden

1985-89.

e Det framgår tydligt (observera skalan för index) att Halland hade förhål-

landevis många dödsolyckor under föreperioden. Under åren 1990-94 har

antalet dödsolyckor minskat mera i Halland än i övriga landet.

e Antalet svåra personskadeolyckor visar på en något gynnsammare utveck-

ling 1990-94 för Halland än för övriga landet.

e För lindriga personskadeolyckor har Halland haft en ogynnsam utveckling

jämfört med övriga landet. Under föreperioden hade Halland förhållandevis

få lindriga personskadeolyckor.

Av tabell 4:1 a-c (se även tabell 4:1 a,b och IT) framgår att Halland hade

förhållandevis stor andel döds- och svåra personskadeolyckor under

föreperioden 1985-89. För dödsolyckor var det inom ej tättbebyggt område

som Halland hade en stor andel under föreperioden. För svåra

personskadeolyckor var det både inom tättbebyggt och inom ej tättbebyggt

område, som Halland hade en stor andel under föreperioden. För

kampanjperioden har fördelningen för olyckorna i Halland blivit

ungefärligen densamma som för övriga landet - som haft en mera lika

fördelning före och under. Såväl före som under kampanjen har Halland, jämfört

med övriga landet, haft en större andel av olyckorna inom ej tättbebyggt område.
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INDEX FÖR PERSONSKADEOLYCKOR (INKL. DÖDSOLYCKOR)
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Figur 4:1a Indexför antal personskadeolyckor (inklusive dödsolyckor).
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Figur 4:1b Index för antal dödsolyckor.
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INDEX FÖR SVÅRA PERSONSKADEOLYCKOR
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Figur 4:1c Indexför antal svåra personskadeolyckor.
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Figur 4:1d Index för antal lindriga personskadeolyckor.
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Tabell 4:1a Personskadeolyckornas procentuella fördelning efter skadetyp.

Tättbebyggt och ej tättbebyggt.

 
Döds Svåra Lindriga Totalt
 

 

Halland 1980-84 5 36 59 100

1985-89 7 34 59 100

1990-94 Å 26 70 100

Övriga landet 1980-84 5 30 05 100

1985-89 4 27 69 100

1990-94 4 23 73 100        

Tabell 4:1b Personskadeolyckornas procentuella fördelning efter skadetyp.

 

 

 

Tättbebyggt.

Döds Svåra Lindriga Totalt

Halland 1980-84 3 36 61 100

1985-89 3 34 63 100

1990-94 2 24 73 100

Övriga landet 1980-84 3 28 69 100

1985-89 3 24 73 100

1990-94 2 21 77 100        

Tabell 4:1c Personskadeolyckornas procentuella fördelning efter skadetyp.

Ej tättbebyggt.

 
Döds Svåra Lindriga | Totalt
 

  

Halland 1980-84 8 37 55 100

1985-89 10 34 56 100

1990-94 6 27 67 100

Övriga landet [1980-84 7 33 59 100

1985-89 7 30 63 100

1990-94 6 27 67 100      

Parentetiskt redovisas i figur 4:2 antal dödade per dödsolycka år för år. 1989

var ett extremt år för Hallands del med nästan 1,5 dödade per dödsolycka.

Detta år var det 2-5 dödade i nästan var fjärde dödsolycka i Halland. Mestadels

handlade det om allvarliga mötesolyckor.

Figurerna 4:3 a-c ger en kompletterande grafisk redovisning av olyckornas

fördelning efter svårhetsgrad före och under Heja Halland-kampanjen med

uppdelning efter tättbebyggt och ej tättbebyggt område, dels för Halland och dels

för övriga landet. Dessutom redovisas genomsnittliga antal olyckor per år i samma

figurer.
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Figur 4:3b Personskadeolyckornas procentuella fördelning samt årliga antal,

tättbebyggt.
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ej tättbebyggt.
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4.3 Skattade förändringar

Tabell 4:2 (se även totalerna i tabellerna 4:111-4:VI i bilagan) ger en översiktlig

redovisning av skattade procentuella förändringar för antal olyckor i Halland

mellan perioderna 1985-89 (före) och 1990-94 (under). Förändringarna har

beräknats så att korrigering gjorts för utvecklingen i övriga landet. Dessutom

anges approximativt 95 %-iga konfidensintervall*. Även skattningar, korrigerade

för utvecklingen i övriga landet, av antal "inbesparade" alternativt "tillkomna"

olyckor redovisas. Beräkningarna exemplifieras på sidan 2 i bilagan.

Tabell 4:2 Olyckor i Halland 1990-94 jämfört med 1985-89, med övriga

landet som kontrollmaterial.
 

 

    

Förändring |Antal inbesparade alt. -

» de s i tillkomna olyckor perår
Dödsolyckor -31 + 18 % 8,6 inbesparade

tättbebyggt - 17 + 42 % 1,1 inbesparade
ej tättbebyggt -36 + 19 % 7,7 inbesparade

Svåra personskadeolyckor -1 1 + 9 % 15,7 inbesparade
tättbebyggt - 13 + 13 % 8,7 inbesparade

ej tättbebyggt -10 + 13 % 7,0 inbesparade

Lindriga personskadeolyckor |+19 + 8 % 53,2 tillkomna
tättbebyggt +21 + 12 % 31,7 tillkomna

ej tättbebyggt +16 + 12 % 21,5 tillkomna

Samtliga personskadeolyckor |+5 +6 % 21,7 tillkomna
tättbebyggt +8 + 9 % 17,7 tillkomna

ej tättbebyggt +2 + 8 % 4,4 tillkomna 

Den mest påtagliga förändringen är minskningen av antalet dödsolyckor.

Minskningen är statistiskt säkerställd (signifikant skild ifrån noll). I stort sett hela

minskningen kan hänföras till landsbygd - 7,7 inbesparade dödsolyckor på

landsbygd och 1,1 inom tättbebyggt område sett över ett år. Totalt handlar det

alltså om i genomsnitt ca 9 inbesparade dödsolyckor per år.

Även antal svåra personskadeolyckor har minskat. Förändringarna är på

gränsen statistiskt säkerställda för såväl tättbebyggt som ej tättbebyggt område.

Per år handlar det om 8,7 respektive 7,0 inbesparade olyckor.

För lindriga personskadeolyckor gäller säkerställda ökningar både inom

och utom tättbebyggt område.

Sett över samtliga personskadeolyckor föreligger inga säkerställda föränd-

ringar.
Tabell 4:3 (se även tabell 4:11) visar skattade förändringar för respektive län.

Korrigering har gjorts för utvecklingen i hela landet. Halland har den största

minskningen i antalet dödsolyckor. Vad gäller svåra personskadeolyckor finns

det flera län som uppvisar lika positiva resultat som Halland. Man kan notera

att Region Väst (län N, 0, P, R och S) har haft en positiv utveckling. Det är också

intressant att notera, att Blekinge (län K) har haft en liknande utveckling som den

för Halland.

* Se VTT-Notat T45, U. Bräde, J. Larsson, 1988.
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Tabell 4:3 Procentuella förändringar 1990-94 jämfört med 1985-89 för

respektive län med hela landet som kontrollmaterial.

 

 

 

Län . Dödsolyckor Svåra Lindriga Samtliga

B -2 +1 -6 -3

C +18 +1 - ] +0

D -3 -23 +4 -4

E -+3 +12 +1 +4

F +16 -4 +1 - ]

G +19 +7 -] 2 -6

H +9 -3 +0 - ]

I +13 -2 +14 +7

K - 13 - 1 8 +21 +8

L +4 +4 +8 +6

M +2 +14 +14 +15

N -30 -11 +18 +5

O - ] 4 +1 -3 -3

P - 1 1 -16 -8 - 10

R o -4 -5 -6

S +0 +5 -3 -2

T -8 +16 +1 1 +12

U +8 -2 +5 +5

W +12 - 13 -5 -9

X +4 +0 -23 - 17

Y +6 +19 - 1 1 -3

Z +42 -6 +2 +(

AC -6 +10 - ] +1

BD -9 -9 -3 -]

      

4.4 Skattade förändringar med hänsyn till olyckstyper

Figurerna 4:4a-c, 4:52a-c, 4:6a-c och 4:7a-c visar (se även tabellerna 4:ITIT a-

c, 4:IV a-c, 4:V a-c och 4:VI a-c i bilagan), med uppdelning efter olyckstyper,

hur många olyckor som räknat per år "inbesparats" eller "tillkommit" i Halland,

justerat för utvecklingen i övriga landet.

Enligt figurerna 4:4a-c gäller att, singel-, mötes- och cykelolyckor (bil-

cykel) på landsbygd, svarar för i stort sett hela minskningen av absoluta
antalet dödsolyckor i Halland.

För svåra personskadeolyckor ser man en ganska likartad utveckling inom

som utom tättbebyggt område. Singelolyckor är den enskilda olyckstyp som i

absoluta tal svarar för den största minskningen men minskningen är annars

ganska jämnt fördelad över olika olyckstyper.
Vad gäller lindriga personskadeolyckor finner man ökningar för praktiskt

taget samtliga olyckstyper, inte minst för olyckor med oskyddade trafikanter

inblandade.
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10 7 Dödsolyckor, tättbebyggt och ej tättbebyggt
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Figur 4:4a Årligt antal inbesparade (-) alt. tillkomna (+) dödsolyckor i Halland.

Tättbebyggt och ej tättbebyggt område.

Förklaringar:

Mf = motorfordon

S = singel

O = omkörning, filbyte

U = upphinnande

M = möte

A = avsväng

K = korsväg

Mo = moped

C = cykel

Gå = gående
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Figur 4:4b Årligt antal inbesparade (-) alt. tillkomna (+) dödsolyckor i Halland.

Tättbebyggt område.
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Figur 4:dc Årligt antal inbesparade (-) alt. tillkomna (+) dödsolyckor i Halland.

Ej tättbebyggt område.
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Svåra personskadeolyckor, tätt och ej tättbebyggt
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Figur 4:5a Årligt antal inbesparade (-) alt. tillkomna (+) svåra personskadeolyckor

i Halland. Tättbebyggt och ej tättbebyggt område.

Förklaringar:

Mtf = motorfordon

S = singel

O = omkörning, filbyte

U = upphinnande

M = möte

A = avsväng

K = korsväg

Mo = moped

C = cykel

Gå = gående
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L Svåra personskadeolyckor, tättbebyggt
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Lindriga personskadeolyckor, tätt och ej tättbebyggt
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Figur 4:6a Årligt antal inbesparade (-) alt. tillkomna (+) lindr. personskadeolyckor

i Halland. Tättbebyggt och ej tättbebyggt område.

Förklaringar:

Mf = motorfordon

S = singel

O = omkörning, filbyte

U = upphinnande

M = möte

A = avsväng

K = korsväg

Mo = moped

C = cykel

Gå = gående
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Lindriga personskadeolyckor, tättbebyggt

Or I

   

  

År
li

gt
an

ta
l
in

be
sp

ar
ad

e
al

t.
ti

ll
ko

mn
a

 

O T T

=

b=

>

:Ö

8

10 +
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i Halland. Tättbebyggt område.

Lindriga personskadeolyckor, ej tättbebyggt

      
 

 

10 --

J .

O
g .

$ +|

d L. i

- J 3

% HT d
o ås $ i 3 -

g 0 5 1 -4 i L EERETA ; | frm I o E ! 1a f pr t t t f Sgsme l f

0 $ ! 2 s 4 Ne % n å Q 8 ;"- 5
Q cd i - soma

ve 2 set &» ss so
8 + ? 2 G > > >
sön ed >
Q des :O
O

» 5 +

k

-]O JL
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Samtliga personskadeolyckor, tätt och ej tättbebyggt
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Figur 4:7a Årligt antal inbesparade (-) alt. tillkomna (+) personskadeolyckor totalt

i Halland. Tättbebyggt och ej tättbebyggt område.

Förklaringar:

Mf = motorfordon

S = singel

O = omkörning, filbyte

U = upphinnande

M = möte

A = avsväng

K = korsväg

Mo = moped

C = cykel

Gå = gående
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Samtliga personskadeolyckor, tättbebyggt
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4.5 Tidsserieanalys avseende antal dödsolyckor

Mycket av uppmärksamheten kring Heja Halland-kampanjen har fokuserats på

minskningen i antalet dödsolyckor. Det har också diskuterats huruvida variationen

i antal dödsolyckor i Halland har haft en normal slumpmässighet eller inte och hur

mycket av olycksminskningen som kan ha berott på s.k. regressionseffekt.

För att ytterligare belysa dessa frågor har tidsserieanalys genomförts. Liksom i

liknande tidigare VTT-analyser har tidsperioden 1977 och framåt utnyttjats".

Följande resultat (prediktionsmodeller) har erhållits:

Halland: -Pred. antal dödsolyckor = 0,0004828 © 0,9781*" © Traf ??": 0,61534!"

Övr. landet: Pred. antal dödsolyckor = 0,1527 : 0,9547" : Traf "***

där År 1977=1, 1978=2, osv., Traf är index för årliga bensinleveranserna i hela

landet med 1977 som basår (se sid 13 i bilagan) och HH är en s.k. dummyvariabel som

är lika med 1 för kampanjperioden 1990-1994 och 0 för övrigt.

Observerade och predikterade värden åskådliggörs i figurerna 4:8a och b.

Index för predikterade värden redovisas i figur 4:9.

För såväl Halland som övriga landet är modellernas anpassning till faktiska

observerade värden synnerligen god. Ingen överspridning i olyckornas variation

kan påvisas. .

Det framgår enligt figur 4:9 att Halland har haft en ogynnsam utveckling av

antal dödsolyckor under perioden innan kampanjen, jämfört med övriga

landet. Under kampanjen har läget normaliserats.

Analysen pekar på att det stora antalet dödsolyckor i Halland under före-

perioden snarare har berott på ett sant dåligt trafiksäkerhetsläge än på slumpen

och att regressionseffekt således endast delvis torde vara en förklaring till

minskningen i antalet dödsolyckor.

Om Halland hade haft samma dåliga utveckling som tidigare, hade antalet

dödsolyckor under 1990-94 enligt analysen legat 1/0,6153 dvs. ca 60 % högre.
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Figur 4:8a Observerade och predikterade värden för dödsolyckor i Halland.

* Se VTT-Notat Nr 21-94, U. Bräde, 1994.
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DÖDSOLYCKOR | ÖVRIGA LANDET
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4.6 Kommentarer

Studien baserar sig inte på något kontrollerat försök. Resultaten visar därför

ej säkert orsakssamband och eventuella effekter kan inte heller med säkerhet

generaliseras.

Heja Halland startade utifrån ett dåligt trafiksäkerhetsläge åren innan

kampanjen. Andelen allvarliga olyckor var större än för landet i övrigt, särskilt

vad gällde dödsolyckor på landsbygd samt svåra personskadeolyckor. Detta gör att

det blir ytterligare svårare att generalisera eventuella effekter.

Under kampanjen 1990-94 har framför allt antalet dödsolyckor minskat mera i

Halland än för övriga landet. Även svåra personskadeolyckor har haft en gynn-

sam utveckling för Hallands del. För lindriga personskadeolyckor har det där-

emot handlat om en ökning. Sett över samtliga personskadeolyckor har Halland

haft ungefär samma utveckling som övriga landet.

Under kampanjen har det tidigare dåliga trafiksäkerhetsläget i Halland norma-

liserats och kanske t.o.m. ytterligare förbättrats vad gäller de allvarligaste olyck-

orna.

Det minskade antalet döds- och svåra personskadeolyckor i Halland kan ha

flera orsaker:

e Effekt kan ha erhållits (underlättats) p.g.a. att man startade utifrån ett dåligt

utgångsläge.

e Minskning (regressionseffekt) kan ha skett p.g.a. att man startade utifrån ett

läge med ett slumpmässigt stort antal olyckor (särskilt dödsolyckor).

e Olycksutvecklingen har påverkats av den gynnsamma olycksutvecklingen

generellt i landet (orsakat av bättre vägar, fordon och förare och inte minst

den stagnerande trafiken). 1 studien har hänsyn tagits till detta

(kontrollmaterial har utnyttjats).

e Olycksutvecklingen kan ha påverkats av olycksutvecklingen mera lokalt i

Hallands närhet. Ingen hänsyn har tagits till detta i gjorda effektskattningar.

e Vägförbättringar (bl.a. motorvägsbyggnad) kan ha varit mera omfattande än

för landet i övrigt.

e Förändringar i trafik och trafikantsammansättning kan ha varit gynnsammare

än för landet i övrigt.

e Beteendeförändringar avseende bilbältesanvändning, cykelhjälmsanvänd-

ning, hastigheter m.m. som kan ha varit gynnsammare än för landet i övrigt.

e Beteendeförändringar p.g.a. Heja Halland-kampanjen avseende bättre

samspel och större vänlighet i trafiken. Detta borde i första hand ha

gällt trafiksituationer och olyckor med flera parter inblandade.

Att man i Halland startade utifrån ett dåligt olycksläge torde säkert ha under-

lättat möjligheterna att kunna minska antalet allvarliga olyckor. Minskningen har

sannolikt inte enbart berott på slumpen - en viss men ingen avgörande del av

minskningen bedöms dock ha berott på s.k. regressionseffekt.

Motorvägsutbyggnaden i Halland torde också säkert ha bidragit till en del av

minskningen i antalet dödsolyckor. Detta kan dock inte ha varit någon helt

avgörande orsak - minskningen i antal dödsolyckor är ganska spridd över

länet och berör inte bara E6-an.

Uppgifter saknas huruvida andra vägförbättringar har varit mera omfattande i

Halland än i övriga landet. Detta bedöms dock inte vara särskilt troligt.
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Tyvärr saknas också uppgifter om vilka beteendeförändringar, såväl sådana

som kan bero på Heja Halland som övriga, som har skett i Halland jämfört med

övriga landet. Utifrån olika stora förändringar i antal olyckor för t.ex. tätt-

bebyggt/ej tättbebyggt område och olika olyckstyper kan man naturligtvis speku-

lera i orsakerna till den konstaterade olycksminskningen.

Speciellt söker man svar på följande frågor:

* Vilken effekt har Heja Halland haft just i Halland (med dess dåliga

trafiksäkerhet innan kampanjen)?

och vidare

* Vilken effekt skulle en liknande ny kampanj kunna ha inom ett annat län

(med ett mera normalt trafiksäkerhetsläge)?

Enligt Vägverkets principer gäller grovt (1992 års prisnivå) följande kostnader

för polisrapporterade olyckor:

 

 

  

Skadetyp Materiella Riskvärdering (mkr) Totalt (mkr)

kostnader (mkr) '
Dödsolycka 1,3 13,4 14,7

Svår personskadeolycka 1,3 5,2 6,5

Lindrig personskadeolycka 0,3 0 0,3   

Med utgångspunkt från tabell 4:2 skulle de mera direkta materiella kost-
naderna (kostnader för sjukvård, egendomsskador, administration och produk-
tionsbortfall) sett över ett år i Halland (korrigerat för utvecklingen i övriga
landet) därför ha minskat med:

8,6 x 1,3 + 15,8 x 1,3 - 21,7 x 0,3 = 25,2 miljoner kr.

På motsvarande sätt skulle riskvärderingskostnaden (individernas betal-
ningsvilja för att minska risken för att råka ut för en olycka) ha minskat med:

8,6 x 13,4 + 15,8 x 5,2 - 21,7 x 0 = 197,4 miljoner kr.
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5 Diskussion och slutsatser

Eftersom vi inte kunnat hitta information i kampanjen som varit inriktad mot

specifika beteendeförändringar har vi gjort följande antagande om hur kampanjen

trots detta skulle kunna ha en effekt på beteendet och därmed trafiksäkerheten. En

kampanj av Heja Hallands karaktär för fram trafiksäkerhetsfrågan utan att egent-

ligen presentera hur människor konkret skall bete sig för att förbättra sin säkerhet.

Men det kan vara så att bara det faktum att säkerhetsfrågan aktualiseras gör att

man söker egna lösningar antingen från egna erfarenheter eller genom att söka

ytterligare information från andra håll. Vidare kan man tänka sig att den allmänna

aktiviteten kring säkerhetsfrågan som en kampanj av Heja Hallands karaktär

skapar ger ett ökat intresse för säkerhetsfrågor, även hos myndigheter och företag

som i sin tur strävar efter att vidta mer konkreta trafiksäkerhetsåtgärder. En modell

av denna typ förutsätter att det skall finnas ett större intresse för trafikfrågor i

Hallands län än vad vi kan vänta oss att finna i ett län där någon kampanj av Heja

Hallands typ ej genomförts. Därför valde vi att jämföra trafikintresset och kun-

skapen bland hallänningarna med sörmlänningarna, så väl vad avser privatper-

soner som vad avser myndigheter och företag. Vi har inte kunnat finna någon

skillnad mellan privatpersoner i dessa avseenden då vi jämför de två länen. Där-

emot har vi funnit att Heja Halland tycks ha haft ett genomslag bland myndigheter

och företag (MoF:ar), vilkas trafiksäkerhetsarbete enligt uppgift påverkats och

intensifierats på grund av kampanjen. Det finns därför anledning att anta att kam-

panjen i den mån den haft någon effekt framför allt verkat indirekt genom att akti-

vera olika myndigheter och företag att intensifiera sina trafiksäkerhetsinsatser.

Det bör dock påpekas att de slutsatser som dras rörande skillnader mellan

Sörmlands och Hallands län måste göras med stor försiktighet eftersom stick-

provens jämförbarhet och representativitet kan ifrågasättas.

Av MoF:arna i Hallands län anser 78 % att de inspirerats av Heja Halland-

kampanjen, ungefär lika många anger att de haft samarbete med kampanjen, inte

någon i Hallands län betvivlar att kampanjen har haft effekt och hela 44 % ser

möjligheten av långvariga effekter. Detta kan jämföras med Sörmland där man

endast fått kampanjen beskriven för sig, där är det endast 1 av 16 som ser möjlig-

heten till en långvarig effekt.

Effekten av kampanjen har utvärderats, dels i termer av förändringar av antalet

skadade, dels i termer av antalet olyckor. Det är naturligt att se till förändringen i

antalet skadade eftersom en skadereduktion kan ses som det primära för trafik-

säkerhetsarbetet. Att vi även behandlar olyckor som ett effektmått beror på att

antalet skadade kan antas vara mer känsligt för slumpvariation när man arbetar

med så små datamängder som det blir fråga om när man gör analyser av döds-

olyckor på länsnivå. Det är lätt att inse att en olycka med fem dödade ett år får en

mycket stor betydelse när vi talar om ett totalt antal dödade under ett år på 20-30

personer.

Man kan konstatera att antalet dödade minskat med nästan 50 %, antalet svårt

skadade exklusive de dödade har minskat med ca 25 % medan antalet lindrigt

skadade ökat med ca 10% om man jämför kampanjperioden 1990-94 med före-

perioden 1985-89 (se figur 3:1, 3:2 och 3:3 i avsnittet skadade och dödade i

Hallands län). Målet för Heja Halland var dock ej uppsatt i termer av skadereduk-

tion utan som en minskning av antalet olyckor med 30%. Det årliga antalet

dödsolyckor har minskat från 32 under perioden 1985-89 till 19 under perioden

1990-94, dvs. en minskning med ca 40 % (se figur 4:3a). Antalet svåra person-
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skadeolyckor har minskat från 165 per år under perioden 1985-89 till 123 per år

under perioden 1990-94, dvs. en minskning med ca 25 % (se figur 4:34). Antalet

lindriga personskadelyckor har ökat från 286 per år under perioden 1985-89 till

339 per år under perioden 1990-94, dvs. en ökning med ca 20 % (se figur 4:34).

Även om vi inte har något värde för det totala antalet olyckor (personskadeolyckor

plus egendomsskadeolyckor) får det därför ses som osannolikt att man skulle ha

nått det uppsatta målet om en reduktion av det totala antalet olyckor med 30 %.

Om man sertill svårt skadade och dödade har dock en stor förbättring skett. Där-

emot återstår det att konstatera om denna förändring kan hänföras till kampanjen

eller till andra faktorer. Det är under alla förhållanden ej rimligt att tillskriva kam-

panjen hela effekten eftersom vi kan se samma typ av förskjutning mot lindrigare

skador i hela riket. Om vi kompenserar för de förändringar som skett i övriga

landet så visar det sig att dödsolyckorna i Halland trots detta minskat med

31 + 18 % motsvarande tal för svåra respektive lindriga personskadeolyckor är en

minskning med 11 +*9 % respektive en ökning med 19+8 %. Det innebär att

reduktionen av antalet dödade varit avsevärt större i Hallands län än i övriga

landet. Å andra sidan kan vi konstatera att Hallands län hade ett exceptionellt stort

antal dödade under perioden 1985-89, vilket gör att det är rimligt att en del av den

stora skillnaden mellan de två mätperioderna måste hänföras till s.k. regressions-

effekter, dvs. det faktum att dödstalen på grund av en naturlig slumpvariation

råkar ligga extra högt eller lågt under en period varför man kan förvänta att talen

åter närmar sig medelnivån eller medeltrenden även om inga särskilda åtgärder

vidtages. En sådan slumpvariation kan t.ex. orsakas av att det ett år råkar inträffa

flera olyckor där fler än en person omkommer.

På grund av känsligheten för slumpvariation i värdet för antalet dödade eller

svårt skadade har det inte varit meningsfullt att jämföra enskilda år med varandra

utan vi har presenterat skadetalen för 5-årsperioder. Om man i stället betraktar

förändringar i antalet personskadeolyckor har man väsentligt stabilare värden,

vilket möjliggör en jämförelse på årsbasis. Man kan konstatera att Hallands län

under hela senare delen av 1980-talet hade en mer ogynnsam olycksutveckling vad

avser dödsolyckor än landet i övrigt med särskilt dåligt utfall åren 1988 och 1989

dvs. åren omedelbart före kampanjstarten. Man kan vidare konstatera att samma år

- som kampanjen startar sjunker antalet dödade drastiskt för att därefter under hela

kampanjtiden ligga kvar på i stort sett samma nivå. Om man skall tolka det

sjunkande dödstalet från 1989 till 1990 som en effekt av kampanjen kan vi konsta-

tera att kampanjen skulle ha haft full effekt redan det första året och att de

påföljande åren endast bidrog till att vidmakthålla den nivå som man uppnått.

Om man ser till det totala antalet personskadeolyckor, så tycks Hallands län

snarast ligga något under vad man kunde förvänta utifrån värdena för hela riket

under senare delen av 1980-talet för att under kampanjtiden i stort sett överens-

stämma med dem man kunde förvänta utifrån läget för hela riket. När det gäller

svåra personskadeolyckor tycks dock utvecklingen i Hallands län vara något bättre

under den första delen av 1990-talet än för hela riket.

Sammanfattningsvis kan man säga att man i Hallands län ej uppnått de mål vad

avser olycksreduktion som man uppställde vid kampanjens start. Däremot har en

påtaglig reduktion av svårhetsgraden i de skador som drabbar trafikanterna

inträffat. Detta har inneburit att Hallands län, från att ha legat på en exceptionellt

hög nivå vad avser skadornas svårhetsgrad under slutet av 1980-talet, under 1990-

talets fem första år hamnat på samma skadenivå som riket i övrigt. Men man kan
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trots detta inte uttala sig om kampanjen Heja Halland haft någon effekt, naturligt-

vis kan man inte heller säga att den inte haft någon effekt. Orsaken till detta

utvecklas något i det följande.

Den olycksstatistik som bygger på polisens rapportering gör det möjligt att göra

effektutvärderingar i termer av antal olyckor eller skadade, eftersom olycksstati-

stiken är tillgänglig för så väl perioden före som efter en åtgärd. Även om man

bortser från kända svagheteri olycksstatistiken så som olika typer av systematiska

bortfall, vilket kan betraktas som ett mindre problem då man i första hand är

intresserad av förändringar och inte absolutvärden, är rent olycksstatistiska under-

sökningar ofta otillräckliga för att utvärdera effekten av trafiksäkerhetsåtgärder.

En orsak till detta är att antalet olyckor per en viss tidsperiod uppvisar en slump-

mässig variation, dvs. en variation kring vad vi skulle kunna kalla ett sant värde.

Detta problem är större ju mindre det antal olyckor som ingår i undersökningen är.

Ett försök att kompensera för detta problem är att aggregera data över längre

perioder, men detta accentuerar å andra sidan ett annat problem i samband med

rent olycksstatistiska utvärderingar.

Trafiksäkerheten påverkas av många andra faktorer än just den åtgärd som man

önskar utvärdera. Ett försök att kompensera för dessa problem är att arbeta med

kontrollområden så som vi gjort i denna undersökning där hela riket använts som

kontrollområde. Ett kontrollområde skall för att vara helt effektivt endast skilja

sig från experimentområdet med avseende på att den åtgärd som vidtagits endast

förekommit i experimentområdet. Man har i denna undersökning använt hela riket

som kontrollområde men man kan knappast säga att det enda som skiljer Hallands

län från riket i övrigt är kampanjen Heja Halland. Ulf Bräde har i sitt kapitel givit

några exempel på skillnader som skulle kunna spela en roll.

Det finns emellertid möjligheter att kringgå de problem som är förknippade

med att utvärdera effekten av trafiksäkerhetsåtgärder. En trafiksäkerhetsåtgärd kan

sägas få en effekt på olycksutfallet genom att den påverkar någon egenskap i

trafiksystemet som i sin tur påverkar uppkomsten av olyckor eller skador. Man

kan som exempel ta en åtgärd som innebär att man informerar om nyttan av att

använda cykelhjälm och målet är att minska skadeutfallet i samband med cykel-

olyckor genom att fler cyklister använder cykelhjälm. Den förändring vi kan för-

vänta oss i trafiksystemet är en ökad användning av cykelhjälmar, och denna för-

ändring är en förutsättning för att vi skall kunna förvänta oss några förändringar i

skadeutfallet som ett resultat av den vidtagna åtgärden.

Vad man kan göra är att mäta förändringar i cykelhjälmsanvändningen genom

en före- och eftermätning. Fördelen är att vi här kan analysera betydligt större tal

där slumpvariationen inte spelar samma roll som då man enbart ser till olyckor

eller skadeutfall. Genom att dessutom genomföra mätningarna i ett lämpligt

kontrollområde kan man även kontrollera för en eventuell trend i cykelhjälms-

användningen som skulle kunna vara oberoende av den insats man vidtagit. Det är

givetvis viktigt att man förutom att mäta förändringen i trafiksystemet även mäter

effekten när det gäller skade- och olycksutfallet.

Vad som krävs för att genomföra en utvärdering av detta slag är att man har en

modell som beskriver sambandet mellan den vidtagna åtgärden och en eventuell

effekt på olycks- och skadeutfallet. Den modellen skall helt enkelt med utgångs-

punkt från tidigare kunskap eller ett logiskt resonemang visa på vilken förändring

i trafiksystemet man kan förvänta sig - information om nyttan av att använda

cykelhjälm förväntas öka användningen av cykelhjälm. Vidare skall modellen uti-
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från tidigare kunskap eller logiskt resonemang påvisa att den förväntade föränd-

ringen i trafiksystemet kan antas påverka uppkomsten av olyckor och/eller

skador - ökad cykelhjälmsanvändning förväntas minska huvudskadorna i sam-

band med cykelolyckor.

Problemet med utvärderingen av Heja Halland var, dels att man har svårt att se

vilka mätbara förändringar i trafiksystemet som kampanjen skulle kunna ge upp-

hov till och därmed givetvis även hur en sådan eventuell förändring skulle kunna

påverka olycks- eller skadeutfall, dels att utvärderingen inte igångsattes förrän

efter det att kampanjen redan pågått nästan fyra år, vilket omöjliggjorde en even-

tuell föremätning av förändringar i trafiksystemet. Den viktiga lärdomen att dra är,

dels att man vid kommande utvärderingar skall lägga ned mer möda på att analy-

sera vilken förändring i trafiksystemet man kan förvänta att de åtgärder som man

avser att vidta har, dels att man skall påbörja utvärderingen innan åtgärden vidtas

så att nödvändiga föremätningar kan genomföras.

Det bör än en gång betonas att denna utvärdering inte visat att Heja

Halland-kampanjen inte skulle ha haft någon effekt. Problemet är att vi inte

heller kan säga att den haft någon effekt. Det enda vi med säkerhet kan säga

är att en reduktion av antalet dödsolyckor skett, men vad denna reduktion

beror på är det omöjligt att dra några slutsatser om.
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Frågeformulär om trafiksäkerhetsarbete

Väg- och transport-

/Jforskningsinstitutet

FRÅGEFORMULÄR OM TRAFIKSÄKERHETSARBETE

KOMMUNER - MYNDIGHETER - INSTITUTIONER -

ORGANISATIONER.

Perioden 1988-01-01 till 1994-12-31

1. Datum

2. Myndighetens/gruppens 2.1 namn

2.2 adress

2.3 telefon

2.4 telefax

 

 

 

 

3. Kontaktpersonens 3.1 namn 

3.2 tjänst 

3.3 telefon

3.4 telefax

 

 

4. Hur sker trafiksäkerhetsarbetet?

4.1 Internt 4.1 _ _

4.2 Externt 4.2 _ _

1. rådgivande 1. mot allmänheten

2. informerande 2. mot myndigheter

3. analyserande 3. mot organisationer

4. förmedlande 4. mot andra

5. åtgärdande

6. hjälpande

5. Trafiksäkerhetsarbetet under åren 1988 - 1994, 7 år.

5.1 Finns program för planlagd verksamhet?

5.2 Vilka åtgärder har vidtagits?

5.2.1 Fysiska år ___

5.2.2 Informativa år ___
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6. Hur många medarbetare har ni som helt eller delvis jobbar med

trafiksäkerhetsarbete ?

6.1 egen personal ___

6.2 konsulter ___

06.3 annan ___

7. Effekter av eget trafiksäkerhetsarbete betr. pkt 5

Har ni märkt några effekter av ert trafiksäkerhetsarbete?

7.1 Stor effekt

7.2 Medelstor effekt

7.3 Ingen effekt

71.4 Vet ej

8. Relation till Heja Hallandprojektet

8.1 Har ni fått idéer eller inspiration från HH-projektet?

 

8.2 Har ni eller har ni haft direkt samarbete med HH?___

 

8.3 Har ni haft samarbete med HH indirekt?___

9. Era värderingar av Heja Hallandprojektet.

9.1 Tror ni att Heja Hallandeffekterna håller i sig lång eller kort tid?

9.1.1 Lång tid

9.1.2 Kort tid

9.2 Har Heja Hallandprojektet påverkat ert sätt att arbeta med trafik-

säkerhetsfrågor?

9.3 Har er syn på Heja Hallandprojektet förändrats genom åren?

 

9.3.1 Positivt

9.3.2 Oförändrat

9.3.3 Negativt

9.4 Är fem år tillräckligt lång tid för ett projekt av HH-typ?

9.4.1 Ja

9.4.2 För kort tid

9.4.3 För lång tid

9.5 Behövs sådana här projekt av Heja Hallandtyp för att förbättra

trafiksäkerheten?

9.5.1 Ja

9.5.2 Nej

9.5.3 Vet ej
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Schema för intervju av trafikanter

4, IDENTIFIERA FÖLJANDE LOGOS OCH SLAGORD.

4.1. ( ) Dämpa farten (NTF)

 

DÄMPA FARTEN

4.2. ( ) Landstinget

 

4.3. ( ) Skydda dig i alla lägen (HH)
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4.4, ( ) Bilbälte-livbälte (NTF)

 

  

att _.M ,

WBz'lbalte - d

4.5. ( ) Vlägverket

 

4.6. ( ) NTF (nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
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4.7. ( ) Brun skylt (VV)

Ass

 

4.8. ( ) Barn gör som vuxna (HH)

rn gör som vuxna
"

4.9. ( ) Ge oss 20 sekunder ..... (VV)

G Oss

20 sekunder...
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IDENTIFIERA KURVORNA FÖR DÖDSOLYCKORNA I

SÖDERMANLAND SVERIGE

'

 

 
g

   

 

 

   

3.3.  

 

  _

$8 _ a4
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0. RANGORDNA FÖLJANDE OLYCKSTYPER FRÅN DEN

VÄNLIGASTE TILL DEN MINST VANLIGA

A. BIL - VILT

 

B. BIL - BIL

   

  

  

  

C. BIL - CYKEL

D. BIL - GÅENDE

E. BIL SINGEL

F. CYKEL SINGEL
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7, KAN DU IDENTIFIERA FÖLJANDE MATERIAL?

7.1. Heja Halland tidningen (H.H.)

1 JZ202228 -

"mquc-Ig fo rxg x2*.

$å kopplar 3 l porny Ber ..

avibussms - gänga?

i trafiken

ocksa?

 

7.2. Nu vet jag att gud inte finns (V.V.)
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7.3. Högt placerade bromsljus (NTF.)

 

7.4. Gula kepsar (H.H.)
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71.5. Kör inte på min kompis (Expressen)

7.6.

 

 

 

 

/ -lv 5" -% 73. 9 S

 

ovalt. a.

) Mzii
   + £$

 

- F

 

  - och Millan.ne cI.

>

      

somnitillsammans

    

  

 

S
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7.7. Röret (H.H.)

   
 

            

x .,-_

å

ALBEÅR AK: &

s
s

"9
.
N

k
t
n
e
r
n
a

 

Tse
NSSe 113

7.8. Blodiga ansikte (TSV.)
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8. HUR HAR DITT EGET BETEENDE BETRÄFFANDE

TRAFIKSÄKERHET FÖRÄNDRATS UNDER AREN 1988-1994?

8.1. Förbättring, ingen förändring, försämring, vet ej.

8.2. Hur då, på vilket vis?

8.2.1. Beteende.

8.2.2. Beträffande olyckor.

8.2.3. Medvetenhet.

9, IDENTIFIERA OCH VÄRDERA KAMPANJMOMENT

9.1. ( ) Lotteri i radio bra, dålig, vet ej.

DITT TURNUMMER - DRAGNING ! RADIO HALLAND

1 Se vidare sidan 3

340697

9.2. ( ) Affisch bra, dålig, vet ej.

 

9.3. ( ) Slagord bra, dålig, vet ej.

NU HÅLLER VI NOLLAN i TRAFIKEN!ZME JA MALLAND-SATSNINGENS MUVU D SPONSORER ÅR PÖRENINGBBDANHKEN OCM tLÄÅNSFÖORSÅKRINOAR 1 HNALLAano L"]
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9.4. ( ) Logo bra, dålig, vet ej.

 

9.5. ( ) Person bra, dålig, vet ej.

9.6. bra, dålig, vet ej.
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9,7. ( ) Vilt kampanjmoment bra, dålig, vet ej.

en ock2H »l'c.

 

9.8. ( ) Lejonklubben
bra, dålig, vet ej.

För dig mellan 13 och 25 år.
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Antal skadade i Hallands län åren 1985-89 samt 1990-94

med indelning på trafikantkategori och åldersgrupp

Skillnad mellantidsperioderna i absoluta tal samt i procent med jämförelse med

hela riket. Antal skadade i Hallands län av antalet skadade i hela riket

tidsperioderna 1985-89 och 1990-94. Indelning på färdsätt och åldersgrupp.

Källa: SCB.

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

         

 

 

 

Skadade bilförare i Hallands län Skillnad % av antalet skadade

i riket

Ålder 1985-89 1990-94 Antal % % 1985-89 1990-94

Halland Halland Hela riket

(01-14 I ( o - 100 -38 3,13 0,00

15-24 4960 387 - 109 -22 -22 3,11 3.11

25-44 549 605 56 10 Y 2,81 2,85

45-64 305 326 21 7 15 2,98 2,77

05- 145 169 24 17 6 3,15 3,45

okänt I | 0 0 -306 1,39 2,17

Totalt 1 497 1 488 -9 -1 0 2,97 2,95

Skadade bilpassagerare i Skillnad % av antalet skadade

; Hallands län i riket

Alder 1985-89 1990-94 Antal % % 1985-89 1990-94

Halland Halland Hela riket

00-14 133 130 -3 -2 9 3,65 3,27

15-24 363 264 -99 -27 -25 3,45 3,36

25-44 168 179 11 7 2 2,08 2,79

45-64 115 117 2 2 -5 2,79 2,97

65- 102 101 2 2 7 3,41 3,17

okänt 15 13 -2 - 13 -33 2,73 3,55

Totalt 396 804 -92 -10 -8 3,19 3,13

Skadade motorcyklister i Skillnad % av antalet skadade

; Hallands län i riket

Alder 1985-89 1990-94 Antal % % 1985-89 1990-94

Halland Halland Hela riket

()-14 5 3 -2 -40 12 4,6 2,5

15-24 165 99 -66 -40 -38 3,3 3,2

25-44 47 63 16 34 -23 2,8 4,9

45-64 Y 14 5 56 8 4,7 6,8

05- I 0 2 -100 -48 3,7 0,0

okänt () 1 I -73 0,0 16,7

Totalt 227 180 -47 -21 -33 3,2 3,8
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Skadade mopedister i Hallands Skillnad % av antalet skadade

; län i riket

Alder 1985-89 1990-94 Antal % % 1985-89 1990-94

Halland Halland Hela riket

()-14 14 17 3 2 | 42 3,7 3.1

15-24 97 108 1 ] 1 ] ) 3.9 4.0)

25-44 19) 7 -2 -22 40) 3.6 2.0)

45-64 13 8 -5 -38 mo i F 4,3 3,0

05- 17 Y -8 -47 -34 4.8 3.9

okänt | () 2 -54 7,7 (),0

Totalt 151 149 -2 -1 8 4,0 3,6

Skadade cyklister i Hallands län Skillnad % av antalet skadade

i riket

Ålder 1985-89 1990-94 Antal % % 1985-89 1990-94

Halland Halland Hela riket

(-14 84 83 - 1 0 -5 3,5 3,7

15-24 9() 116 26 29 7 3,0 3,5

25-44 70 100 30 43 19 2,1 2,5

45-64 9() 96 6 7 16 3.4 3,2

05- 96 95 -I - 1 10 5,0 4,5

okänt () 4 4 - 14 0,0 9,5

Totalt 430 494 64 15 10 3,2 3,4

Skadade gående i Hallands län Skillnad % av antalet skadade

i riket

Ålder 1985-89 1999-94 Antal % % 1985-89 1990-94

Halland Halland Hela riket

()-14 34 37 3 9 - 11 2,0 2,5

15-24 30 57 21 58 -25 2,0 4, ]

25-44 33 26 -2 -2 1 - 11 1,8 1,6

45-64 25 36 1 1 44 -14 1,5 2,5

605- 75 08 -7 -9 -16 2,8 3,0

okänt 0 3 3 -3 1 0,0 7,5

Totalt 203 227 24 12 -16 2,1 2,8
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Antal skadade i Hallands län åren 1985-89 samt 1990-94

med indelning på olyckstyp och bebyggelseslag

Skillnad mellan tidsperioderna i absoluta tal samt i procent med jämförelse med

hela riket. Procent skadade i Hallands län av antalet skadade i hela riket tidsperio-

derna 1985-89 och 1990-94. Indelning på olyckstyp. Källa: SCB.

 

 

 

         

 

 

 

 

Tättbebyggt område i Hallands län Skillnad % av antalet skadade

i riket

1985-89 1990-94 Antal % % 1985-89 1990-94

Halland Halland |Hela riket

Motorftsingel 213 153 -60 -28 - 17 2,7 2.3

Motortf-motort 069 645 -24 -4 -4 2,4 2,4

omk. filbyte 15 5 - 10 -607 -28 1,5 (), 7

upphinnande 80) 151 71 89 27 1,7 2,5

möjte JS 34 -4 -1 1 -20 1,5 1,9

avsväng 134 118 -16 -12 -2 2,4 2.2

korsväg 376 319 -57 -15 -9 3,0 2,8

övriga 3() 18 - 12 -40) -8 2,6 1,7

Motorf-moped 76 85 9 12 8 3,4 3,5

Motorft-cykel 264 306 42 16 6 3,2 3,5

Motort-gående 153 163 10 7 -18 1,9 2,5

Motort-vilt 2 3 I 50 160 2,0 1,2

Cyk/mop singel 46 82 360 78 24 1,7 2,5

Övriga olyckor I 28 i 22 -O -5 9 3,7 3,2

Totalt 1 551 1 559 8 1 -3 2,6 2,7

Ej tättbebyggt område i Hallands län Skillnad % av antalet skadade

i riket

1985-89 1990-94 Antal % % 1985-89 1990-94

Halland Halland |Hela riket

Motort sinvel 659 586 -73 - 11 -5 3,4 3,1

Motorf-motort 923 911 - 12 - 1 -5 3,7 3,9

omk. filbyte 100 506 -A4 -44 -10 3,9 2,4

upphinnande 119 120 1 1 29 3,3 2,6

möte 310 224 -80 -28 -20 3,7 3,3

atvsväng 165 193 28 17 0 3,8 4.4

korsväg 193 284 9 / 47 -5 3,9 0,0

övriga 30 34 -2 -0Ö - 19 4,2 4,8

Motort-moped 35 35 0 0 -9 5,2 5,7

Motorf-cykel 66 55 - 11 - 17 -7 5,8 5,2

Motort-vående 36 35 - 1 -3 -28 3,0 4,1

Motort-vilt 03 89 26 41 21 2,1 2,4

Cyk/mop singel 26 19 -7 -27 3 4,0 2,8

Övriga olyckor 130 93 -37 -28 -28 7,1 7,1

Totalt 1 938 1 823 -115 -6 -5 3,6 3,6
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Antal olyckor före och under Heja Halland-kampanjen
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Exempel på beräkning av skattade procentuella föränd-

ringar av antal olyckor samt antal inbesparade alternativt

tillkomna olyckor

Enligt tabell 4:2 framgår att antalet dödsolyckor i Halland under perioden

1990-94 har minskat med 31 += 18 % jämfört med 1985-89 och med övriga landet

som kontrollmaterial. Antalet inbesparade dödsolyckor per år i Halland, också

korrigerat för utvecklingen i övriga landet, har skattats till 8,6.

Enligt tabell 4:Ia har antalet dödsolyckor i Halland minskat från 159 till 95 (ca

40 %).

Enligt tabell 4:Tb har antalet dödsolyckor i övriga landet minskat från 3513 till

3044 (ca 13 %).

Med samma utveckling i Halland som i övriga landet hade antalet dödsolyckor

i Halland 1990-94 skattats till 3044/3513x 159 = 137,8. Minskningen från 137,8

till 95 blir 31 %. Detta är således den skattade procentuella förändringen i Halland

korrigerat för utvecklingen i övriga landet. För beräkning av skattningens osäker-

het hänvisas till VTT-Notat T45, U. Bräde, J. Larsson, 1988.

Totala antalet "inbesparade" dödsolyckor i Halland 1990-94, korrigerat för

utvecklingen i övriga landet, skattas som 137,8 - 95 = 42,8 och per år således 8,6.
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Tabell 4:Ia Halland, antal personskadeolyckor.

Dödsolyckor Svåra Lindriga Samtliga

Titt Ej tätt Summa Tätt Ej titt Summa Tätt Ej tätt Summa Tätt Ej titt Summa

1980 8 17 25 99 76 175 171 138 309 278 23] 509

198 I 2 19 27 95 79 174 161 [132 2093 204 230 404

[982 4 0 i 8 96 9 | 187 156 113 2609 256 218 474

1983 1 1 24 35 97 94 191 160 123 283 268 241 509

1984 0 17 23 86 78 164 165 120 285 257 215 472

1980-84 37 91 128 473 418 891 813 626 1439 1323 1135 2458

1985 5 22 27 74 82 156 158 142 300 237 246 483

1986 7 24 3 1 92 87 179 155 94 249 254 205 459

1987 8 18 26 81 66 147 130 111 241 219 195 414

1988 10 23 33 81 100 181 158 158 316 249 281 530

1989 8 34 42 89 75 164 160 166 326 257 275 532

1985-89 38 121 159 417 410 827 761 671 1432 1216 1202 2418

1990) 5 12 17 75 69 144 186 167 353 266 248 514

1991 7 12 19 69 73 142 206 147 353 282 232 514

1992 0 15 21 62 59 121 167 164 331 235 238 473

1993 0 18 24 50 58 108 176 123 309 232 199 43 1

1994 2 12 14 49 52 101 183 177 360 234 241 475

1990-94 26 69 95 305 311 616 918 778 1696 1249 1158 2407

Tabell 4:Ib Övriga landet, antal personskadeolyckor.

Dödsolyckor Svåra Lindriga Samtliga

Titt Ej tätt Summa Tätt Ej tätt Summa Tätt Ej tätt Summa. [- Tätt Ej tätt Summa ..

1980 260 470 730 2547 1934 4481 5913 3598 9511 8720 6002 14722

198 I 225 44 1 666 2544 2043 4587 5624 3430 9054 8393 5914 14307

1982 232 43 1 663 2492 2027 4519 6112 3520 9632 8836 5978 14814

1983 248 423 67 1 2542 2107 4649 6269 3750 10019 9059 6280 15339

1984 250 444 694 2590 2088 4678 6820 3867 10687 9660 6399 16059

1980-84 1215 2209 3424 12715 10199 22914 30738 18165 48903 44668 30573 75241

1985 225 443 668 2369 1979 4348 6638 3792 10430 9232 6214 15446

1986 2605 452 717 2348 2008 4356 7072 4073 11145 9685 6533 16218

1987 229 462 69 1 2159 1897 4056 6500 3991 10491 8888 6350 15238

1988 226 4603 689 2337 2066 4403 6931 4654 11585 9494 7183 16677

1989 243 505 748 2293 2088 4381 7518 4790 12308 10054 7383 17437

1985-89 1188 2325 3513 11506 10038 21544 34659 21300 55959 47353 33663 81016

199() 210 477 687 2212 1984 4196 7116 4462 11578 9538 6923 16461

1991 200 442 648 1985 1687 3672 6985 4184 11169 9176 6313 15489

1992 216 430 646 1890 17 11 360 1 6649 4229 10879 8755 6370 15126

1993 181 308 549 1794 1577 3371 6539 4069 10608 8514 6014 14528

1994 167 347 514 1738 1516 3254 7307 4338 11645 9212 6201 15413

1990-94 980 2064 3044 9619 8475 18094 34596 21282 55879 45195 31821 77017
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Tabell 4:H Antal och andel (%) personskadeolyckor länsvis.

Döds Svåra Lindriga Totalt

B 1985-89 378 (3) 2034 (19) 10590 (78) 13602 (100)

199()-94 318 (3) 2222 (18) [10013 (80) 12553 (100)

C 1985-89 115 (4) 699 (27) 1759 (68) 2573 (100)

1990-94 116 (5) 588 (24) 1744 (71) 2448 (100)

D 1985-89 117 (4) 810 (30) 1759 (65) 2086 (100)

199()-94 97 (4) 520 (21) 1831 (75) 2448 (100)

E 1985-89 151 (4) 981 (25) 2757 (71) 3889 (100)

1990-94 133 (3) 920 (24) 2798 (73) 3851 (100)

F 1985-89 145 (5) 848 (31) 1701 (63) 2694 (100)

1990-94 144 (6) 681 (27) 1719 (68) 2544 (100)

G 1985-89 96 (7) 348 (24) 1009 (69) 1453 (100)

1990-94 98 (8) 312 (24) 895 (69) 1305 (100)

H 1985-89 93 (5) 647 (32) 1283 (63) 2023 (100)

1990-94 87 (5) 526 (28) 1292 (68) 1905 (100)

I 1985-89 27 (6) 171 (36) 281 (59) 479 (100)

1990-94 26 (5) 140 (29) 320 (66) 486 (100)

K 1985-89 75 (5) 438 (31) 898 (64) 1411 (100)

1990-94 56 (4) 300 (21) 1094 (75) 1450 (100)

L 1985-89 151 (6) 705 (28) 1663 (66) 2519 (100)

1990-94 134 (5) 613 (24) 1797 (71) 2544 (100)

M 1985-89 251 (3) 1957 (20) 7625 (78) 9833 (100)

1990-94 219 (2) 1873 (17) 8718 (81) 10810 (100)

N 1985-89 159 (7) 827 (34) 1432 (59) 2418 (100)

1990-94 95 (4) 616 (26) 1696 (70) 2407 (100)

10, 1985-89 261 (3) 2778 (31) 5862 (66) 8901 (100)

1990-94 191 (2) 2350 (29) 5690 (69) 8231 (100)

P 1985-89 222 (5) 1238 (28) 2954 (67) 4414 (100)

1990-94 169 (4) 874 (23) 2730 (72) 3773 (100)

R 1985-89 161 (6) 863 (32) 1687 (62) 2711 (100)

1990-94 128 (5) 690 (28) 1615 (66) 2433 (100)

S 1985-89 167 (6) 906 (32) 1738 (62) 2811 (100)

1990-94 143 (5) 796 (30) 1692 (64) 2631 (100)

T 1985-89 138 (6) 523 (21) 1789 (73) 2450 (100)

1990-94 109 (4) 509 (20) 1984 (76) 2602 (100)

U 1985-89 120 (4) 556 (20) 2089 [76) 2765 (100)

1990-94 111 (4) 458 (17) 2193 (79) 2762 (100)

W 1985-89 158 (6) 1077 (38) 1603 (56) 2838 (100)

1990-94 151 (6) 786 (32) 1526 (62) 2463 (100)

X 1985-89 178 (6) 701 (24) 2022 (70) 2901 (100)

1990-94 159 (7) 587 (25) 1556 (68) 2302 (100)

Y 1985-89 161 (6) 902 (34) 1565 (60) 2628 (100)

1990-94 146 (6) 896 (37) 1392 (57) 2434 (100)

Z 1985-89 80 (7) 399 (37) 605 (56) 1084 (100)

1990-94 97 (9) 314 (31) 617 (60) 1028 (100)

AC 1985-89 127 (6) 640 (29) 1431 (65) 2198 (100)

199()-94 102 (5) 589 (28) 1415 (67) 2106 (100)

BD 1985-89 141 (7) 723 (34) 1289 (60) 2153 (100)

1990-94 110 (6) 550 (29) 1248 (65) 1908 (100)

Hela landet 1985-89 3672 (4) 22371 (27) [57391 (69) 83434 (100)

1990-94 3139 (4) 18710 (24) [57575 (72) [79424 (100)     

VTT meddelande 779

 



Bilaga till kapitel 4

Sid 5(13)

Tabell 4:Ha Dödsolyckor efter olyckstyp, tätt och ej tättbebyggt.

 

 

          

Mif= motorfordon

S = singel

O = omkörning, filbyte

U = upphinnande

M = möte

A = avsväng

K = korsväg

Mo = moped

C = cykel

Gå = gående

* Förändring anges vanligtvis bara då antalet olyckor under 1985-89 är 2 10.

* -Approximativt 95%-igt konfidensintervall anges endast för totalen samt i

övrigt för signifikanta eller "nästan" signifikanta förändringar.

VTI meddelande 779

Föränd- Antal

Halland Övriga landet ring för inbesparade/

Halland tillkomna

jämfört i Halland

med övr. per år justerat

landet** för övr. landet

Olyckstyp 1985-89 |1990-94 |Förändring* 1985-89 |1990-94 Förändring"

Mt S 41 30 -27% 901 950 +5% -2,6

Mf-Mt, O 6 5 135 117 - 13% +0

Mtf-Mtf, U 2 3 53 38 -28% +0,3

Mtf-Mt, M 32 1 1 -66% 652 528 - 19% -3,0

Mt-Mf, A 5 3 119 102 - 14% -0,3

Mt-Mtf, K 9 5 292 192 -34% -0,2

Öv. 2 1 31 25 - 19% -0, I

C/Mo singel 2 4 48 56 +17% +0,3

Mtf-Mo 5 2 99 58 -4 1 % -0,2

Mf-C 18 7 -6 1 % 310 260 - 16% -53+41% -1,6

Mf-Gå 18 15 - 17% 627 506 - 19% +0, 1

Mf- Vilt 2 I 59 57 -3% -0,2

Övriga 17 8 -53% 187 155 -17% -43+49% -1,2

Totalt 159 95 -40% 3513 3044 -13% -31+18% -8,6

Förklaringar:
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Tabell 4:Hb Dödsolyckor efter olyckstyp, tättbebyggt.
 

 

          

 

 

 

Föränd- Antal

Halland Övriga landet ring för inbesparade/

Halland tillkomna

jämfört i Halland

med övr. per år justerat

landet för övr. landet

Olyckstyp 1985-89 1990-94 Förändring 1985-89 1990-94 Förändring

Mt S 7 5 190 203 +7% -0,5

Mtf-Mtf, O () 0 14 10 -29% +0

Mf-Mf, U 0 0 10 8 -20% +0

Mt-Mtf, M 1 ( 64 48 -25% -0,2

Mtf-Mtf. A / () 46 26 -43% -0, I

Mtf-Mtf, K 2 2 120 71 -4 1 % +(0),2

Mf-Mt. Öv. 0 0 10 7 -30% +()

C/Mo singel I 3 34 38 +12% +(),4

Mf-Mo 2 0 35 25 -29% -0,3

Mtf-C 7 4 172 14 1 -18% -0,3

Mf-Gå 10 1 1 +10% 427 343 -20% +0,6

Mf-Vilt 0 0 0 1 +0

Övriga 7 1 -86% 66 59 - 11% -84+34% -1,1

Totalt 38 26 -32% 1188 980 - 18% - 17+42% -1,1

Tabell 4:IIHc Dödsolyckor efter olyckstyp, ej tättbebyggt.

Föränd- _| Antal

Halland Övriga landet ring för inbesparade/

Halland | tillkomna

jämfört _| i Halland

med övr. |per årjusterat-

. j _ | för övr. landet

Olyckstyp 1985-89 [1990-94 | Förändring 1985-89 [1990-94 Förändring .

Mt S 34 25 -26% 711 747 +5% -30+£37% -2,1

Mt-Mt, O 6 5 121 107 - 12% -0, I

Mt-Mt, U 2 3 43 30 -30% +0,3

Mt-Mt, M 31 1 1 -65% 588 480 - 18% -57+30% -2,9

Mt-Mt, A 4 3 73 76 +4% -0,2

Mtf-Mtf, K 7 3 172 121 -30% -0,4

Mf-Mt. Öv. 2 1 21 18 - 14% -0, 1

C/Mo singel I I 14 18 +29% -0, I

Mf-Mo 3 2 64 33 -48% +0, 1

Mt-C 1 1 3 73% 138 119 - 14% -68+41% -1,3

Mtf-Gå 8 4 200 163 - 19% -0,5

Mf-Vilt 2 1 59 56 -5% -0,2

Övriga 10 7 -30% 121 96 -21% -0,2

Totalt 121 69 -43% 2325 2064 - 11% -7,7         
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Tabell 4:IVa Svåra personskadeolyckor efter olyckstyp, tätt och ej tättbebyggt.

Föränd- Antal

Halland Övriga landet ring för inbesparade/

Halland tillkomna

jämfört i Halland

med övr. per år justerat

landet för övr. landet

Olyckstyp 1985-89 1990-94 Förändring 1985-89 |1990-94 Förändring

Mt S 216 156 -28% 5866 4873 -17% - 13+18% -4,7

Mf-Mf, O 19 10 -47% 538 409 -24% -(),9

Mf-Mf, U 25 14 -44% 663 712 +7% -48+35% -2,6

Mtf-Mtf, M 58 44 -24% 1674 1274 -24% +0

Mtf-Mtf, A 50) 50 +0% 1396 1082 -22% +2,2

Mt-Mf, K 105 65 -38% 2302 1702 -26% -2,5

Mf-Mtf, Öv. | 1 4 -64% 307 197 -36% -0,6

C/Mo singel 33 27 -18% 871 1015 |+17% -30+£36% -2,3

Mtf-Mo 48 31 -35% 863 777 - 10% -28+33% -2,4

Mtf-C 1 1Y 101 -15% 2473 2293 -7% - 1,9

Mtf-Gå 78 64 - 18% 3083 2246 -27% +1,4

Mf-Vilt Y 8 346 359 +4% -0,3

Övriga 56 42 -25% 1 162 1155 |-1% -25+31% -2,7

Totalt 827 616 -26% 21544 18094 -16% - 1 1=9% -15,7

Förklaringar: Se sid. 5.
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Tabell 4:IVb Svåra personskadeolyckor efter olyckstyp, tättbebyggt.

 

 

          

 

 

         

Föränd- _|Antal

Halland Övriga landet ring för inbesparade/

Halland tillkomna

jämfört i Halland

med övr. per år justerat

landet för övr. landet

Olyckstyp 1985-89 1990-94 Förändring 1985-89 1990-94 Förändring

Mt S 55 30 -45% 1501 1120 -25% -260+33% -2,2

Mtf-Mf, O 6 1 -83% 125 75 -40% -72+59% -0,5

Mf-Mf, U 12 7 -42% 287 323 +13% -48+49% -1,3

Mt-Mtf, M 9 7 336 266 -21% +0

Mt-Mtf. A 23 22 -4% 717 515 -28% +1, 1

Mtf-Mt, K 71 34 -52% 1563 1079 -31% -31129% -3,0

Mf-Mf, Öv. 5 2 164 105 -36% -0,2

C/Mo singel 20 21 +5% 709 845 +19% -0,6

Mt-Mo 31 24 -23% 635 590 -7% - 1,0

Mtf-C 89 78 - 12% 2069 1958 -5% - 1,2

Mf-Gå 63 51 - 19% 2630 1958 -26% +0,8

Mf-Vilt 1 0 6 9 -0,3

Övriga 32 28 - 13% 764 776 +2% -0,9

Totalt 417 305 -27% 1 1506 9619 -16% - 13+13% -8,7

Tabell 4:ITVc Svåra personskadeolyckor efter olyckstyp, ej tättbebyggt.

) | Föränd- Antal

Halland Övriga landet ring _ för inbesparade/

' | Halland tillkomna

jämfört i Halland

med övr. per år justerat

) ) - 2 _ landet - för övr. landet

Olyckstyp 1985-89 1990-94 Förändring |1985-89|1990-94 |Förändring|__ *

Mt S 161 126 -22% 4365 3753 -14% -2,5

Mf-Mtf, O 13 9 -31% 413 334 -19% -0,3

Mtf-Mt, U 13 7 -46% 376 389 +3% -484148% -1,3

Mt-Mt, M 49 37 -24% 1338 1008 -25% +0

Mt-Mt, A 27 28 +4% 679 567 -16% +1, 1

Mt-Mtf, K 34 31 -9% 739 623 - 16% +0),5

Mt-Mtf, Öv. 6 2 143 92 -30% -0,4

C/Mo singel 13 6 -54% 162 170 +5% -56+44% -1,5

Mt-Mo 17 7 -59% 228 187 -18% -50+45% -1,4

Mt-C 30 23 -23% 404 335 - 17% -0,4

MY-Gå 15 13 - 13% 453 288 -36% +0,7

Vilt 8 8 340 350 +3% +0

Övriga 24 14 -42% 398 379 -5% -39+41% -1,8

Totalt 410) 311 -24% 10038 8475 - 16% - 104 13% -7,0
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Tabell 4:Va personskadeolyckor efter olyckstyp, tätt och ej

tättbebyggt.

Föränd- Antal

Halland Övriga landet ring för inbesparade/

Halland tillkomna

jämfört i Halland

med övr. per år justerat

landet för övr. landet

Olyckstyp 1985-89 [1990-94 [Förändring 1985-89 1990-94 Förändring

Mt S 339 363 |+7% 12733 12136 |-5% +12+16% +8,0

Mf-Mtf, O 40 19 -53% 1610 1418 -12% -46+30% -3,2

Mt-Mf, U 97 144 +48% 5047 5990 |+19% +25+33% |+5,8

Mt-Mtf, M 73 78 +7% 3124 2419 -23% +38+45% +4,3

Mt-Mf, A 136 133 |-2% 4964 4959 |+0% -0,6

Mf-Mt, K 258 293 8831 8225 -7% +22+21% +10,5

Mtf-Mf, Öv. 27 27 10% 1011 966 -4% +0,2

C/Mo singel 35 68 +94% 1967 2462 +55+464% |+4,8

Mf-Mo 51 72 +4 19% 1554 1743 |+12% +3,0

Mtf-C 178 233 5916 6543 +11% +18123% |+7,2

Mtf-Gå 75 99 +32% 4569 3941 -14% +53+446% +6,9

Mtf-Vilt 33 60 +82% 1910 1972 |+3% +76+76% +5,2

Övriga 90 107 1+19% 2723 3105 |+14% +0,9

Totalt 1432 1696 55959 55879 |+0% +19+8% +53,2      

Förklaringar: Se sid. 5.
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Tabell 4:Vb Lindriga personskadeolyckor efter olyckstyp, tättbebyggt.

Föränd- Antal

Halland Övriga landet ring för inbesparade/

Halland tillkomna

jämfört i Halland

med övr. per år justerat

landet för övr. landet

Olyckstyp 1985-89 [1990-94 Förändring 1985-89 1990-94 Förändring

Mt S 89 86 -3% 4303 3704 - 14% +1,9

Mtf-Mt, O 6 3 038 434 -32% -(),2

Mtf-Mtf, U 45 80 +78% 3159 3702 +17% +52+456% +5,5

Mtf-Mt, M 12 16 +33% 1024 738 -28% +1,5

Mt-Mt. A 68 03 -]% 3224 3216 +0% - 1,0

Mt-Mtf, K 187 183 -2% 6908 6424 -]% +1,8

Öv. 13 13 +0% 703 689 -2% +0, 1

C/Mo singel 25 57 +128% 1745 2187 +25% +82+86% +5,1

Mt-Mo 38 51] +34% 1285 1469 +14% +1,5

Mt-C 157 210 +34% 5481 6080 |+11% +21+25% |+7,2

Mtf-Gå 70 90 +29% 4215 3674 -13% +48+147% +5,8

Mf-Vilt 1 3 78 84 +8% +0,4

Övriga 50 63 +26% 1896 2195 |+16% +1,0

Totalt 761 918 +21% 34659 34596 |+0% +21+12% |+31,7

Tabell 4:Vc Lindriga personskadeolyckor efter olyckstyp, ej tättbebyggt.

) Föränd- Antal

Halland Övrigalandet [ring för| inbesparade/

= |Halland _ tillkomna

[jämfört - |iHalland-

- | med övr. "plerfårfjusterat;i.

. o 000 Jlandet - förövr. landet-

Olyckstyp 1985-89 1990-94 Förändring 1985-89 |1990-94 |Förändring | ___ _ .
Mt S 250 277 +11% 8430 8432 +0% +5,4
Mtf-Mt, O 34 16 -53% 972 984 +1% -54+28% -3,7
Mtf-Mtf, U 52 64 +23% 1888 2288 +21% +(),2
Mt-Mt, M 6 I 62 +2% 2100 168 I -20% +2,6
Mtf-Mtf, A 68 70 +3% 1740 1743 +0% +0,4
Mtf-Mtf, K 71 110 +55% 1923 1801 -6% +05+50% +8,7
Mf-Mf, Öv. 14 14 +0% 308 277 - 10% +0,3
C/Mo singel 10 11 +10% 222 274 +23% -0,3
Mtf-Mo 13 21 +02% 269 274 +2% +1,6
Mt-C 21 23 +10% 435 463 +6% +0, 1
Mtf-Gå 5 9 354 267 -25 % +1,0
Mt-Vilt 32 37 +78% 1832 1888 +3% +4,8
Övriga 40 44 +10% 827 910 _|+10% +0
Totalt 67 I 778 +16% 21300 21282 |*+0% +21,5         
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Tabell 4:VIa Samtliga _personskadeolyckor efter tätt och ej

tättbebyggt.

Föränd- Antal

Halland Övriga landet ring för inbesparade/

Halland tillkomna

jämfört i Halland

med övr. per år justerat

landet för övr. landet

Olyckstyp 1985-89 1990-94 Förändring 1985-89 |1990-94 Förändring

Mt S 596 549 -8% 19500 17959 |-8% +0

Mtf-Mt, O 05 34 -48% 2283 1944 - 15% -30+260% -4,3

Mf-Mt, U 124 161 +30% 5763 6740 +3,2

Mtf-Mf, M 163 133 - 18% 5450 4221 -23% +1,4

Mtf-Mtf, A 191 186 -3% 6479 6143 -5 % +1,0

Mtf-Mf, K 372 363 -2% 11425 10119 |-11% +6,7

Mf-Mf, Öv. 40 32 -20% 1349 1188 -12% -0,6

C/Mo singel 70 99 +41% 2886 3533 |+22% +2,7

Mtf-Mo 104 105 +1% 2516 2578 +2% -0,3

Mtf-C 315 341 +8% 8699 9096 '+5% +2,3

Mtf-Gå 171 178 +4% 8279 6693 |-19% +29+27% +8,0

Mtf-Vilt 44 69 +57% 2315 2388 +3% +52+58%

Övriga 163 157 -4% 4072 4415 _|+8% -3,9

Totalt 2418 2407 +0% 81016 77017 -5% +21,7         

Förklaringar: Se sid. 5.
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Tabell 4:VIb Samtliga personskadeolyckor efter olyckstyp, tättbebyggt.

 

 

          

 

 

 

Föränd- Antal

Halland Övriga landet ring för inbesparade/

Halland tillkomna

jämfört i Halland

med övr. per år justerat

landet för övr. landet

Olyckstyp 1985-89 |1990-94 |Förändring 1985-89 1990-94 Förändring

Mt S 151 121 -20% 5994 5027 - 16% - 1,

Mtf-Mt, O 12 4 -67% 777 519 -33% -50+£57% -0,8

Mtf-Mt, U 57 87 +53% 3456 4033 +17% +31+44% +4,1

Mt-Mt, M 22 23 +5% 1424 1052 -20% +1,3

Mtf-Mtf, A 92 85 -8% 3987 3757 -60% -0,3

Mtf-Mt, K 260 219 - 16% 8591 7574 - 12% -2,0

Mtf-Mf, Öv. 18 15 -17% 877 801 |-9% -0,3

C/Mo singel 46 8 1 +760% 2488 3070 +23% +42+52% +4,8

Mtf-Mo 71 75 +60% 1955 2084 +7% -(), I

Mtf-C 253 292 +15% 7722 8179 +60% +9+19% +4,8

Mtf-Gå 143 152 +6% 7272 5975 - 18% +29+30% +6,9

Mtf-Vilt 2 3 84 94 +12% +0,2

Övriga 809 92 2726 3030 |+11% - 1,4

Totalt 1216 1249 +3% 47353 45195 |-5% +819% +17,7

Tabell 4:VIc Samtliga personskadeolyckor efter olyckstyp, ej tättbebyggt.

I i Föränd- Antal

Halland . Övriga landet ring för inbesparade/

) Halland tillkomna

[jämfört - | i Halland

d med. ovr pér år-justerati.

) 0 förde 2* F nu, "'la-nde't- 'för'övr'; landet.

Olyckstyp 1985-89 1990-94 | Förändring |1985-89|1990-94 | Förändring

Mt S 445 428 -4% 13506 12932 -4% +0,4

Mtf-Mt, O 53 30 -43% 1506 1425 -5% -40+27% -4,0

Mtf-Mtf, U 67 74 +10% 2307 2707 +17% -0,9

Mtf-Mt, M 141 1 10 -22% 4026 3169 -21 % -0,2

Mtf-Mt, A 99 101 +2% 2492 2386 -4% +1,2

Mt-Mt, K 1 12 144 +29% 2834 2545 - 10% +43+36% +8,7

Mf-Mf, Öv. 22 17 -23% 472 387 -18% -0,2

C/Mosingel 24 18 -25% 398 462 +16% -35+40% -2,0

Mt-Mo 33 30 -9% 561 494 - 12% +0,2

Mt-C 62 49 -21% 977 917 -60% - 1,8

Mtf-Gå 28 26 -]% 1007 718 -29% +1,2

Mtf- Vilt 42 66 +57% 2231 2294 +3% +53+60% +4,6

Övriga 74 65 - 12% 1346 1385 |+3% -2,2

Totalt 1202 1158 -4% 336003 31821 |-5% +2+8% +4,4         
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Trafikindex baserat på de årliga bensinleveranserna:

 
År Trafikindex

1977 100

1978 103

1979 102

1980 99

1981 97

1982 98

1983 100

1984 104

1985 105

1986 111

1987 115

1988 119

1989 124

1990 117

1991 120

1992 122

1993 116

1994 117
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