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Förord

Föreliggande undersökning har ingått som en del i pro-

jektet RVU- Blekinge, för vilketGöran Nilsson, Statens

Väg- och transportforskningsinstitut (VTI) varit projekt-

ledare. Undersökningen har finansierats av Vägverket

Region Sydöst med Ylva Persson, trañksäkerhets-
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ansvarig för Blekinge län och för SÄKEREKEN, som
kontaktman. Författare har varit Hans Thulin,

forskningsledare VTI.

Siv-Britt Franke har svarat för slutlig redigering av

rapporten.
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Resvanor och risker i Blekinge

av Hans Thulin

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 Linköping

Sammanfattning
Statens väg- och transportforskningsinstitut genomför

på uppdrag av Vägverket Region Sydöst en undersök-

ning av Blekingebornas resvanor. Undersökningen star-

tade i september 1995 och pågår kontinuerligt genom

dagliga enkätutskick till 15 slumpmässigt valda Blekinge-

bor. Blekingebornas resvanor kartläggs. I enkäten ställs

förutom frågor om resandet även andra frågor kopplade

till trafiksäkerheten som användning av cykelhjälm,

cykelbelysning och reflexer på cykeln, fotgängarreflex,

bilbälte och förekomst av krockkudde. Resultat som

gäller användning av cykelhjälm etc. finns redovisat i

(Thulin H, 1996). Svarsfrekvensen är ca 50%.

I denna rapport redovisas resultat från de två första

åren som resvaneundersökningen varit igång i Blekinge,

dvs. tidsperioden från september 1995 tom. augusti

1997. Jämförelse görs med riket där en identisk resvane-

undersökning pågått sedan 1992. Baserat på data från

resvaneundersökningen redovisas också risker för olika

färdsätt och olika åldersgrupper av färdsättsanvändare.

Även här görs jämförelse med riket.
Blekingeborna förflyttar sig i genomsnitt 3,7 mil per

invånare och dygn i trafiken, vilket är en något kortare

sträcka än vad som gäller för riket. Sett per individ cyklar

Blekingeborna mer än vad som görs i riket. Blekinge-

bon åker också mer moped och motorcykel. Blekinge-

bon kör bil lika mycket som sin motsvarighet i riket, men

åker mindre som personbilspassagerare och buss-

passagerare. Han rör sig också mindre som fotgängare

i trafikmilj ön.

I Blekinge län utgör äldre invånare en större andel av

invånarantalet än i riket, vilket också avspeglade sig i en

större andel äldre i trafiken. Det gällde i första hand som

fotgängare, cyklister och personbilsförare. Andelen ung-

domar, personer i åldern 15-24 år är lika stor i Blekinge

län och i riket. Det gäller både i Blekinge län och i riket

att ungdomar är överrepresenterade i trafiken

andelsmässigt. Jämfört med riket svarade ungdomar i

Blekinge län för en större andel av cyklandet och för en

något mindre andel av moped/mc-åkandet och åkandet

som personbilspassagerare. Om man ser på färdsätts-

fördelningen inom ungdomsgruppen kan man konsta-

tera att ungdomar i Blekinge län oftare körde bil jämfört

med sina motsvarigheter i riket. Barngruppen i Blekinge

län skilde sig från motsvarigheten i riket genom att den
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färdades mer som personbilspassagerare och mindre

som busspassagerare.

Resandets fördelning på de fem kommunerna i länet

överensstämde väl med folkmängdens fördelning, 40%

av Blekinge läns befolkning bor i Karlskrona kommun,

Karlskronaborna svarade för ca 40% av resandet. Man

kan dock konstatera att en större del av cyklandet skedde

i Karlshamns kommun än vad som kan förväntas med

hänsyn till befolkningsandelens storlek. På samma grund

kan man konstatera större mc- och mopedåkande i

Sölvesborgs och Olofströms kommuner och ett något

större bilåkande och bussåkande i respektive Karlskrona

och Ronneby kommuner.

Antalet skadade och dödade relaterat till folkmäng-

den (hälsoindex) skiljer sig obetydligt mellan Blekinge län

och riket. Uppdelning på åldersgrupp visar dock signi-

fikant högre värde i Blekinge för ungdomsgruppen 15-

24 år samt för barngruppen 7-14 år.

Resultat från resvaneundersökningen används för att

beräkna risker i trafiken för olika färdsätt och för olika

åldersgrupper. Detta görs genom att antalet skadade och

dödade relateras till den färdade sträckan.

Resultatet visar att risknivåerna är tämligen lika i Ble-

kinge och i riket. Erhållna skillnader var inte av den

omfattningen att de var statistiskt säkerställda.

Störst risk att komma till skada i trafiken har man

som mopedist. Skaderisken är 40 gånger högre jämfört

med att åka bil. Motorcyklistens skaderisk är tio gånger

högre, cyklistens åtta gånger högreoch fotgängarens

fyra gånger högre än bilistens.

Av de olika åldersgrupperna personbilsförare har

ungdomsgruppen (här gruppen 18-24 år) högst risk att

komma till skada. Den risken är tre gånger högre jäm-

fört med gruppen 45-64 år, den åldersgrupp som har

lägst risk. Även som personbilspassagerare har

ungdomsgruppen (15-24 är) högst risk. Som fotgäng-

are har gruppen äldre (65-84 år) den högsta risken att

komma till skada, fem gånger högre skaderisk jämfört

med gruppen 45-64 år. Situationen tycks vara bättre för

äldre cyklister med lägre risknivå. Här har de yngre

cyklisterna (< 25 är) högst risknivå.

Förutom risken för skada är resandets omfattning,

dess fördelning på färdsätt och färdsättsanvändare etc.

bestämmande för antalet skadade och dödade. 1 Blekinge



använder man oftare än i riket färdsätt med hög risk.

Man cyklar, åker moped och motorcykel oftare. Om man

använder rikets risker i Blekinge, men fortfarande

Blekingebornas resvanor (exponering) ger detta utfall av

antalet skadade och dödade en indikation om hur mycket

skillnaden i resvanorna betyder för antalet skadade och

10

dödade. Skillnaden står för 5% av antalet skadade och

dödade i Blekinge län. Det vill säga merutnyttj andet av

cykel, moped och motorcykel i Blekinge län relativt

riket svarar för 5% av antalet dödade och skadade i

länet.
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Travel habits and risks in Blekinge

by Hans Thulin

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

SE-58195 Linköping Sweden

Summary

The Swedish Road and Transport Research Institute is

carrying out a survey of travel habits in the county of

Blekinge at the request of the National Road Adminis-

tration, South-east Region. The travel habit survey

started in September 1995 and is being conducted

continuously through daily questionnaires sent to 15

randomly selected inhabitants of the county. In addition

to travel, the questionnaire contains questions dealing

with traffic safety, such as cycle helmet usage, cycle

lighting, reflector tags on cycles, pedestrians reflector

tags, seat belts, and the number of vehicles fitted with

an air bag. The results concerning usage of cycle

helmets, etc. have been reported in Thulin H, 1996. The

response rate is approximately 50%.

This report describes results from the first two years

ofthe travel habit survey in Blekinge, i.e. the period from

September 1995 to August 1997. A comparison is made

with the country as a whole, where an identical travel

habit survey has been in progress since 1992. Based on

data from the travel habit survey, risks accompanied with

different modes of transport and various age groups of

transport users are also described. Here again, a natio-

nal comparison is made.

The inhabitants of Blekinge travel on average 37

kilometres per inhabitant and day in traffic, which is a

somewhat shorter distance than the national average. On

an individual basis, the inhabitants ofBlekinge cycle more

than the national average. They also use mopeds and

motorcycles to a greater extent. Although the inhabitants

of Blekinge drive a car as much as the national average,

they travel less as a car or bus passenger. They also travel

less as pedestrians in the traffic environment.

In the county of Blekinge, older inhabitants constitute

a larger proportion of the total compared to the national

average, which is also reflected in a larger proportion

of elderly people in traffic. This applies primarily to

pedestrians, cyclists and car drivers. The proportion of

young people aged 15-24 is the same in Blekinge as the

national average. Young people are over-represented in.

traffic, both in Blekinge and in Sweden as a whole.

Compared with the national average, young people in

Blekinge account for a larger proportion of cycling and

a somewhat smaller proportion of moped/motorcycle
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riding and travel as car passengers. In terms of the dist-

ribution among modes of transport within the group of

young people, it was found that young people in Ble-

kinge more often drove a car compared with the natio-

nal average. The group of children in Blekinge differed

from the national average in that they travelled more as

car passengers and less as bus passengers.

The distribution of travel among the five

municipalities in the county agrees well with the distri-

bution of the population. 40% of the county°s popula-

tion live in the municipality of Karlskrona and the people

in Karlskrona accounted for about 40% of travel inthe

county. However, it was found that there was a larger

proportion of cycling in the municipality of Karlskrona

than would be expected in view of the municipality°s

share of the population. Similarly, motorcycle and mo-

ped riding were found to be more widespread in the

municipalities of Sölvesborg and Olofström, and car and

bus usage more extensive in the municipalities of Karls-

krona and Ronneby respectively.

The number of killed and injured in relation to the

population (health index) of Blekinge differs

insignificantly from the national average. However, the

distribution by age group was significantly higher in

Blekinge for the group aged 15-24 and for the group

aged 7-14.

The results from the travel habit survey are being

used to calculate risks in traffic for different modes of

transport and for different age groups by relating the

number of injured and killed to the distance travelled.

The results show that the risk levels are

approximately equal in Blekinge and Sweden as a whole.

The differences noted were not large enough to be

statistically significant.

The greatest risk of being injured in traffic is faced

by moped riders. The injury risk is 40 times higher

compared with travelling by car. Compared with the

injury risk for a motorist, the risk for a motorcyclist is

10 times higher, for a cyclist 8 times higher, and for a

pedestrian four times higher.

Of the different age groups among car drivers, the

group of young people (in this case, the 18-24 group)

faces the highest risk of being injured. The risk is three

11



times higher compared with the 45-64 group, the age

group with the lowest risk. The group ofyoung people

(15-24) also faces the highest risk as car passengers.

Among pedestrians, the group of elderly people (65-84)

faces the highest risk ofbeing injured, five times higher

compared with the 45-64 group. The situation seems

to be better for older cyclists, who have a low risk level.

Here, the younger cyclists (under 25) had the highest

risk level.

Apart from the injury risk, the extent of travel, its

distribution by mode of transport, transport user, etc.

are also determinative for the number of injured and

killed. In Blekinge, modes oftransport with a higher risk

12

than the national average are used more extensively.

People use bicycles, mopeds and motorcycles more

often. Ifthe national risk level is applied to Blekinge, but

the travel habits (exposure) of the inhabitants of Blekinge

still apply, this gives an indication of how much the

difference in travel habits means for the number of

injured and killed. The difference accounts for 5% of

the number of injured and killed in Blekinge, i.e. the

above-average usage of cycles, mopeds and

motorcycles in the county relative to the national average

accounts for 5% of the number of killed and injured in.

the county.
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1 Bakgrund och beskrivning av resvaneundersökningen i

Blekinge

Inom satsningen SÄKEREKEN har Vägverket Region

Sydöst givit Statens väg- och transportforskningsinstitut

i Linköping i uppdrag att genomföra en intervjubaserad

resvaneundersökning i Blekinge län. Resvane-

undersökningen startades i september 1995 och genom-

förs via dagliga utskick av brevenkäter till slumpvis valda

Blekingebor i åldern upp till 85 år. Varje dag skickas 15

enkäter ut, tre stycken till varje kommun. Personerna

som får enkäten ombeds att besvara frågor om de resor

och förflyttningar man gjort i traflkmiljö under ett visst

dygn. Det gäller när på dygnet man rest, hur långt man

rest och Vilket eller vilka färdsätt man använt. Varannan

Blekingebo återsänder formuläret ifyllt. Det använda for-

muläret finns redovisat i bilaga 1. I formuläret ställs

också frågor med direkt trañksäkerhetsanknytning

exempelvis om intervjupersonen använt cykelhjälm,

cykelbelysning, om cykeln varit utrustad med reflex, om

fotgängarreflex använts under gång i mörker, om bilbälte

använts, om bilen varit utrustad med krockkudde.

Resultat som gäller cykelhjälmsanvändning i Blekinge

och användning av annan skyddsutrustning enligt enkä-

ten finns redovisade i (Thulin H, 1996). Resultaten där

gäller det första året som resvaneundersökningen i Ble-

kinge län varit i gång, dvs. perioden fr.o.m. september

1995 tom. augusti 1996.

Redovisningen i denna rapport, som omfattar två års

data, gäller resultat som har framkommit genom

resvaneundersökningen om Blekingebornas resvanor.

Redovisning görs också av de risker för personskada

som föreligger för olika färdsättsanvändare. Resultaten
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från resvaneundersökningen gör det möjligt att be-

stämma dessa risker. Jämförelse görs med riket. Detta

är möjligt eftersom enkätformuläret i Blekinge-

undersökningen och också tillvägagångssättet är iden-

tiskt med det som VTI använder i en pågående resvane-

undersökning på riksnivå. l riksenkäten skickas 25

enkäter ut varje dag. Med god tillförlitlighet kan således

jämförelser göras mellan Blekinge län och riket.

Det är självfallet av stor vikt att ha god kunskap om

Blekingebornas resvanor då man genomför satsningen

SÄKEREKEN, därju målsättningen är att göra resandet

säkrare. En intervjubaserad resvaneundersökning är i

detta sammanhang ett användbart instrument som gör

det möjligt att komma åt frågor kring hur man reser, i

vilken omfattning resandet sker, när och hur man reser

och vilka som reser. Sett från trañksäkerhetssynpunkt

är det exempelvis väsentligt att veta hur mycket man

exponerar sig i trafiken som oskyddad trañkant, hur

mycket äldre vistas i trafiken och vilka färdsätt denna

grupp använder. En annan grupp som är av speciellt

intresse om man ser till olycks- och risksituationen är

ungdomsgruppen. Även denna grupps resande belyses

med resvaneundersökningen. Förutom att resvanorna

belyses gör informationen från resvaneundersökningen

det möjligt att bestämma trafikanters risker att råka ut

för olycka och skadas i trafiken. Det blir härigenom

möjligt att peka ut riskgrupper och om resvane-

undersökningen pågår kontinuerligt även följa risk-

utvecklingen resvanorna över tiden och därigenom också

se effekter av satsningen SÄKEREKEN.
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2 Målsättning och material

Målsättningen med undersökningen är att ge tillstånds-

beskrivning av Blekingebomas resvanor och risker i tra-

fiken. Jämförelse görs med riket.

Beskrivningen av resvanoma baseras på resultat från

den resvaneundersökning som VTI genomför i Blekinge

län och som görs på uppdrag av Vägverket Region Syd-

öst. Redovisningen av resvanedata baseras på de två

första åren med resvaneundersökningen dvs. perioden

från september 1995 tom. augusti 1997. Resvanedata

från VTI:s riksundersökning, som används som jämfö-

relsematerial omfattar även denna tidsperiod.

Riskberäkningama ochjämförelsema mellan län och

rike baseras på, förutom resdata från resvane-

14

undersökningarna, antal skadade och dödade i polis-

rapporterade vägtrañkolyckor. Datauttag som gäller

skadade och dödade i Blekinge län har gjorts från Väg-

verkets olycksdatabank VITS och omfattar de tre åren

1994-1996. Resdata från resvaneundersökningen i

Blekinge län omfattar i det här fallet tidsperioden

september 1995 tom. augusti 1996 och då det gäller

den rikstäckande resvaneundersökningen, som ligger till

grund för jämförelsen, tidsperioden april 1995 tom.

mars 1996. Data om antal skadade och dödade på riks-

nivå har hämtats från den officiella statistiken som i lik-

het med VITS baseras på polisrapporterade olyckor.

Även här omfattar data de tre åren 1994-1996.

VTI MEDDELANDE 837



3 Resultat

3.1 Beskrivning av resvanorna i Blekinge

Det totala persontransportarbetet medväganknutna färd-

sätt, som utfördes av Blekingebor var nästan två miljar-

der personkilometer - se tabell 1. Som kan utläsas ur

figur 1 förflyttade sig Blekingebon i snitt 37,1 kilometer

per dygn, Vilket var 1,6 kilometer kortare än vad som

gällde genomsnittligt för riket.

Av Sveriges befolkningbor 1,7% i Blekinge. Blekinge-

borna svarar för lika stor andel av det totala

persontransportarbetet i landet. Ser man till olika färd-

sätt och jämför med befolkningsandelen kan man kon-

statera att Blekingeborna åker mer motorcykel, moped

och cykel än vad man gör i riket, att man går mindre i

samband med resandet, att man färdas mindre som buss-

och personbilspassagerare.

Kilometer

1,2 -

0,84

0,8 -

0,6 -

0,4 -

  

CyklisterGående

Figur 1a
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Tabell 1 Miljonerpersonkilometer (pkm) som utförts

av Blekingebor med uppdelningpåfärdsätt och i pracent

av det totala transportarbetet i landet för respektivefärd-

sätt). Resdata är ärsmedelvärden för perioden september

1995 1. om. augusti 199 7.

   

  

 

Miljoner % av riket
pkm

Gående 36 1,3
Cyklister 52 1 ,8
Mopedister 4 3,2
Motorcyklister 16 2,0

Personbilsförare 1 169 1,7
Personbilspassagerare 541 1,6

Busspassagerare 152 1,3

Totalt 1 970 1,6

Blekinge Riket

0,29

Mopedister Motorcyklister

15



Kilometer

30 -

25-

20-

15-

10-

 

o J

Person bilsförare

Figur 1b

Person bilspassag

Blekinge Riket

 

Busspassag

Figur Ia-b Reslängd i kilometer per invånare och dygn i Blekinge

län och i riket. Datafrån VT1.'s resvaneundersökningar i Blekinge län

och i riketfrån perioden september 1995 t. o.m. augusti 1996.

I stort överensstämmer persontransportarbetets för-

delning på kommun med folkmängdens fördelning. Av

Blekinge läns folkmängd finns 40% i Karlskrona kom-

mun, 40% av persontransportarbetet utförs av Karls-

kronabor. Uppdelning på färdsätt och kommun ger dock

resultat som pekar påvissa skillnader mellan länets kom-

muner - se tabellerna 3 och 4 samt figur 2. Med beak-

tande av antal kommuninvånare kan följ ande sägas:

0 att Karlshamnsborna åker mer cykel, går något mer

och åker mindre som personbilspassagerare,

Tabell 2

0 att Karlskronaborna åker mindre buss, mer som

personbilspassagerare och mindre som tvåhjulig

resenär,

0 att Olofströmsborna åker mer som personbils-

passagerare, kör personbil mindre, cyklar mindre

men åker mc/moped mer,

0 att Ronnebyboma åker mer buss, går mer och åker

mindre som tvåhjulig resenär,

0 att Sölvesborgsborna åker mindre buss, färdas

mindre som cyklist och gående men åker mer mo-

ped och motorcykel.

Persontransportarbetet i Blekinge läns kommuner i miljoner personkilometer. Indelning

på färdsätt. Data från VTIss resvaneundersökning i Blekinge, årsvården baserat på perioden septem-

ber 1995 t. o.m. augusti 1997.

  

Kommun Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Blekinge

Gående 8 14 3 7 3 36
Cyklister 14 20 4 9 5 52
Mc-/mopedister 4 5 3 3 5 20
Personbilsförare 242 469 95 231 132 1 169
Personbilspassagerare 87 228 75 106 62 541
Busspassagerare 30 53 16 39 14 152

Totalt 384 790 179 395 222 1 970

VTl MEDDELANDE 83716



VTI

Tabell 3

baserat på perioden september 1995 t. o. m. augusti 1997.

Antal invånare (31/12 1995) och persontransportarbete (personkilometer) i Ble-

kinge la'n fördelat i procent på kommun. Resdata från VTI.'s resvaneundersökning i Blekinge

  

Kommun Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Blekinge

Invånare 20,5 39,7 9,7 19,1 10,9 100 %
Gående 21,5 40,2 9,3 20,2 8,8 100 %
Cyklist 25,9 39,2 8,5 17,1 9,3 100 %
Mc-/mopedister 19,7 23,6 14,8 16,1 25,9 100 %
Personbilsförare 20,7 40,1 8,1 19,8 11,3 100 %
Personbilspassagerare 16,2 42,2 10,5 19,5 11,5 100 %
Busspassagerare 19,6 35,0 10,5 25,7 9,2 100 %

Totalt (personkm) 19,5 40,1 9,1 20,1 11,3 100 %

Tabell 4

tember 1995 t. o.m. augusti 1997.

Persontransportarbetet (personkilometer) i Blekinge la'ns kommuner fördelat i

procentpåfärdsätt. Datafrån VT1:s resvaneundersökning iBlekinge län avseende perioden sep-

  

Kommun Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Blekinge

Gående 2,0 1,8 1,9 1,8 1,4 1,8
Cyklist 3,5 2,6 2,5 2,3 2,2 2,7
Mc-/mopedister 1,0 0,6 1,6 0,8 2,3 1,0
Personbilsförare 63,0 59,3 53,1 58,4 59,7 59,3

Personbilspassagerare 22,7 28,9 31,9 26,7 28,1 27,4

Busspassagerare 7,8 6,8 9,0 10,0 6,3 7,8

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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Figur 2a-b Antal kilometer per invånare, dygn och färdsätt i Blekinge läns kommuner. Datafrån

VTIss resvaneundersökning baserat på tidsperioden september 1995 t. 0. m. augusti 1997.

3.1.1 Färdsätt och åldersgrupp

Tabellerna 5 och 6 visar i procent hur antal invånare och

persontransportarbete för olika färdsätt fördelar sig på

åldersgrupper i Blekinge län och i riket.

Från tabell 6 och figurerna 3a-g kan bl.a. följande kon-

stateras då det gäller olika åldersgrupper färdsättsanvänd-

are i Blekinge län och i riket.

Resultatet att Blekingebon rör sig mindre som fotgäng-

are i traflkmiljön än vad riksinvånaren gör gäller även

för de olika åldersgrupperna, dock med undantag för

gruppen äldre (64-84 år). Äldre i Blekinge rör sig mer

som fotgängare och svarar för drygt 17% av degåen-

des persontransportarbete, vilket också är lika med äldre-

gruppens andel av befolkningen i länet. I riket svarar

gruppen äldre (65-84 år) för något mindre än 12% av

de gåendes persontransportarbete.

0 Resultatet att Blekingebon cyklar mer än genom-

18

snittsinvånaren i riket gör gäller även då manjämför de

olika åldersgrupperna, dock med undantag för ålders-

grupperna 1-6 år och föräldragruppen 25-44 år. I

Blekinge län svarade äldre cyklister (65-84 år) för drygt

11% av cyklisternas persontransportarbete. I riket var

motsvarande andel drygt 8%.

Resultatet att Blekingebon åker mer moped än vad

riksinvånaren gör gäller också då man betraktar ålders-

grupperna dock med undantag för gruppen äldre (65-

84 år), som per individ reser i samma omfattning som

sin motsvarighet i riket.

Det meromfattande motorcykelåkandet i Blekinge

län kan hänföras till gruppen 25-44 år. Den sva-

rade för över 70% av motorcyklisternas

persontransportarbete i länet, vilket kan jäm-

föras med de ca 40% som gällde för samma ål-

dersgrupp motorcyklister i riket. Blekingeborna i

övriga åldersgrupper dvs. grupperna 15-24 år och

45-64 år använde motorcykeln i samma omfatt-

ning eller kanske tom. något mindre än motsva-

rande åldersgrupper i riket.

Äldre personbilsförare svarade för en större an-

del av personbilsförarnas persontransportarbete

i Blekinge län, än vad som var fallet för äldre

personbilsförare på riksnivå.

Barn i Blekinge län åkte mer som personbils-

passagerare jämfört med barn i riket. I Blekinge

län svarade barn under 15 år för nästan 32% av

personbilspassagerarnas persontransportarbete.

Motsvarande andel var 27% på riksnivå. I Ble-

kinge län åkte även föräldragruppen 25-44 år i

större utsträckning som personbilspassagerare än

vad som var förhållandet för motsvarande grupp

på riksnivå.

Resultatet att Blekingebon åkte mindre buss än

vad riksinvånaren gjorde gäller också då manjäm-

för åldersgrupperna.
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Tabell 5 Folkmängden (i ålder 1-84 år) i Blekinge län och i riket (31/12 1995)

fördelat i procent på åldersgrupp.

1-6 år 7-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65-84 år Totalt

 

Blekinge 7,7 9,8 12,7 26,0 26,5 17,3 100 °/o

Riket 8,5 9,8 12,7 28,4 24,7 15,9 100 %

Tabell 6 Persontransportarbetet (personkilometer) i Blekinge län och i riket fördelat i procent på

färdsättför olika åldersgrupper Data från VT1.'s resvaneundersökningar i Blekinge län och i riket av-

seende perioden september 1995 t. o. m. augusti 1997.

    

Blekinge

1-6 år 7-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65-84 år Totalt

Gående 3,7 8,6 19,4 26,0 25,0 17,2 100 °/o
Cyklister 2,5 12,9 23,1 21,6 28,6 11,3 100 %
Mopedister 0,0 2,4 48,5 25,2 15,2 8,7 100 %

Motorcyklister 0,4 0,0 8,4 71,6 19,6 0,0 100 %
Personbilsförare 0 0 10,2 38,0 40,0 11,8 100 %
Personbilspassagerare 15,9 15,8 14,6 26,1 19,3 8,3 100 %

Busspassagerare 1,8 9,5 34,9 23,8 19,8 10,1 100 %

Summa transportarb. 4,7 5,6 13,9 33,3 31,9 10,7 100 %

Riket

1-6 år 7-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65-84 år Totalt

Gående 5,4 9,0 20,3 29,6 24,0 11,6 100 %

Cyklister 4,1 13,0 21,1 28,8 24,5 8,5 100 °/o
Mopedister 0,0 5,1 56,8 14,8 3,5 19,8 100 %
Motorcyklister 0,0 1,2 19,4 39,7 39,6 0,0 100 %

Personbilsförare 0 0 9,8 42,0 37,6 10,7 100 °/o

Personbilspassagerare 13,5 13,2 17,8 23,7 21,3 10,4 100 °/o
Busspassagerare 3,8 10,3 34,3 24,2 19,6 7,8 100 °/o

Summa transportarb. 4,3 5,1 14,9 34,6 30,8 10,2 100 %

Gående
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V Figur 3a-3g Antal kilometer per invånare, dygn och färdsättför olika åldersgrup-

per i Blekinge län och i riket. Datafrån VTIss resvaneundersökning baserat på tids-

perioden september 1995 tom. augusti 1997.
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3.1.2 Åldersgrupp och färdsätt
I följande avsnitt jämförs åldersgruppemas resande med

olika färdsätt i Blekinge län med motsvarande

åldersgruppers resande i riket. J ämförelserna baseras på

resultaten i tabellerna 7 och 8. Tabell 7 visar person-

transportarbetet i Blekinge län och i riket fördelat i pro-

cent på färdsätt för olika åldersgrupper. Tabell 8 visar

antal kilometer per invånare och dygn i Blekinge län och

i riket med indelning på åldersgrupp och färdsätt. Sam-

manfattningsvis kan följ ande resultat konstateras:

0 Totalt färdades gruppen barn (här grupperna 1-6år

och 7-14 år) i Blekinge län något mer i trafiken än

vad motsvarande grupp i riket gjorde. Barngruppen

i Blekinge län färdades mer som personbils-

passagerare, mindre som busspassagerare, cyklade

ungefär lika mycket (per individ) som barngruppen

i riket, uppträdde något mindre som fotgängare i

trafikmiljön.

0 Totalt färdades ungdomsgruppen (här gruppen 15-

24 år) i Blekinge län mindre i trafiken än vad

Tabell 7

ungdomsgruppen i riket gjorde. Ungdomsgruppen i

Blekinge län körde bil lika mycket som ungdoms-

gruppen i riket gjorde, men färdades mindre som

personbilspassagerare och busspassagerare. Grup-

pen cyklade och åkte moped mer än sin motsvarig-

het i riket.

Medelåldersgruppen (här grupperna 25-44 år och 45-

64 år) i Blekinge län färdades ungefär lika mycket i

trafiken som medelåldersgruppen i riket gjorde. Grup-

pen körde något mindre bil, åkte buss något mindre,

rörde sig mindre som fotgängare i trafikmilj ön, cyk-

lade ungefär lika mycket som sin motsvarighet i

riket men åkte mer moped och motorcykel.

Motorcykelåkandet gällde gruppen 25-44 år.

Äldregruppen (här gruppen 65-84 år) i Blekinge län

färdades något mindre i trafiken än vad äldregruppen

i riket gjorde. Gruppen färdades mindre som

personbilspassagerare, cyklade mer, men färdades

för övrigt i samma omfattning som motsvarande

grupp i riket gjorde.

Persontransportarbetet (personkilometer) för olika färdsätt i Blekinge län och i riketför-

delat i procent på åldersgruppen Datafrån VT[ss resvaneundersökningar i Blekinge län och i riket avse-

ende perioden september 1995 t. om. augusti 1997.

Blekinge

 

VTl

   

1-6 år 7-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65-84 år Totalt

Gående 0,32 0,59 1,03 0,67 0,63 0,66 0,67
Cyklister 0,31 1,28 1,79 0,81 1,05 0,64 0,98
Mopedister 0,00 0,02 0,29 0,07 0,04 0,04 0,08
Motorcyklister 0,02 0,00 0,26 1,09 0,29 0,00 0,29
Personbilsförare 0 0 17,6 31,8 32,9 14,8 26,4
Personbilspassagerare 21,3 16,5 11,8 10,2 7,5 4,9 10,2

Busspassagerare 0,7 2,8 7,9 2,6 2,1 1,7 2,9

Summa transportarb. 22,6 21,2 40,7 47,3 44,5 22,7 37,1

Riket

1-6 år 7-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65-84 år Totalt

Gående 0,54 0,78 1,37 0,88 0,81 0,62 0,84
Cyklister 0,45 1,25 1,59 0,95 0,92 0,50 0,94
Mopedister 0,00 0,02 0,18 0,02 0,01 0,05 0,04
Motorcyklister 0,00 0,03 0,38 0,35 0,40 0,00 0,25
Personbilsförare 0,0 0 17,4 33,0 33,5 15,0 27,3
Personbilspassagerare 17,0 14,4 15,2 8,9 9,1 7,0 10,7
Busspassagerare 1,7 3,9 9,9 3,1 2,9 1,8 3,7

Summa transportarb. 19,7 20,3 46,1 47,2 47,6 25,0 38,7
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Tabell 8 Antal kilometer per invånare och dygn i Blekinge län och i riket. Indelningpå åldersgrupp

och färdsätt. Data från VT[ss resvaneundersökningar i Blekinge län och i riket avseende perioden sep-

tember 1995 t. om. augusti 1997.

 

Blekinge

1-6 år 7-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65-84 år Totalt

Gående 1,4 2,8 2,5 1,4 1,4 2,9 1,8

Cyklister 1,4 6,1 4,4 1,7 2,4 2,8 2,6
Mopedister 0,0 0,1 0,7 0,2 0,1 0,2 0,2
Motorcyklister 0,1 0,0 0,6 2,3 0,7 0,0 1,1
Personbilsförare 0,0 0,0 43,2 67,2 73,9 65,2 58,9
Personbilspassagerare 94,2 78,0 29,0 21,6 16,7 21,6 27,6
Busspassagerare 2,9 13,1 19,5 5,5 4,8 7,3 7,7

 

Summa transportarb. 100 % 100 % 100 % 100 °/o 100 % 100 % 100 %

 

Riket
1-6 år 7-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65-84 år Totalt

Gående 2,7 3,8 3,0 1,9 1,7 2,5 2,2
Cyklister 2,3 6,2 3,4 2,0 1,9 2,0 2,4
Mopedister 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,2 0,1

Motorcyklister 0,0 0,2 0,8 0,7 0,8 0,0 0,6
Personbilsförare 0,0 0,0 37,7 69,8 70,4 60,0 57,6
Personbilspassagerare 86,5 70,7 32,9 18,9 19,1 28,0 27,6
Busspassagerare 8,4 19,1 21,8 6,6 6,1 7,3 9,5

 

Summa transportarb. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3.2 Risksituationen i Blekinge Ser man till åldersgrupper finner man statistisk

signifikant högre risktal (skadade och dödade i för-

3.2.1 Skadade och dödade i förhållande till folk- hållande till folkmängden) för ungdomsgruppen 15-
mängden - hälsoindex 24 år i Blekinge. Det gäller såväl skador totalt som

Figurerna 4, 5 och 6 Visar antalet skadade och dödade per år SVåTa den dödliga Skader- ÄVen antalet Skadade i

och i förhållande till folkmängden, dels i Blekinge län, dels i åldersgruppen 7_l4 år äri förhållande till felkmäng'
riket. Ingen statistisk säkerställd skillnad föreligger mellan län den Större i Blekinge jämfört med l landet. ÖVrlga

och rike då det totala antalet skadade, svårt skadade (inklu- Skillnader mellan åldersgwpperna i Blekinge eehl
sive dödade) relaterad till folkmängdens storlek. Möjligen kan riket är inte aV den Sterleken att de kan SägaS Vara

man säga att antalet dödade i förhållande till folkmängden är StatlStlSkt Säkerställda-
med statistisk signifikans större i Blekinge än i riket.
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Skadade per år och 100 000 av folkmängden
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Figur 4 Antal skadade inklusive dödade per år och per 100 000 av folkmängden i Blekinge

län samt i riket. Data från åren 1994-1996. Källa: VITS för olycksdata som gäller Blekinge, SCB

för olycksdata som gäller riket.

Svårt skadade och dödade per år och 100 000 av folkmängden
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Figur 5 Antal svårt skadade och dödadeper år och per 100 000 avfolkmängden i Blekinge

län samt i riket. Data från åren 1994-1996. Källa: VITS för olycksdata i Blekinge, SCB för

olycksdata som gäller riket.
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Dödade per år och 100 000 av folkmängden
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Antal dödade per år och per 100 000 av folkmängden i Blekinge län samt i ri-

ket. Data från åren 1994-1996. Källa: VITSför olycksdata i Blekinge, SCBför olycksdata som

gäller riket.

3.2.2 Skadade och dödade relaterat till reslängden

Resultaten från resvaneundersökningen gör det möjligt

att bestämma risken att skadas och dödas i trafiken.

Antalet skadade och dödade relateras då till hur mycket

trafikanterna och trafikantgrupperna rest dvs. till det

persontransportarbete som utförts. Persontransport-

arbetet uttrycks i antal personkilometer och gäller resan-

det under ett år, för Blekinge gäller årsperioden septem-

ber 1995 t.o.m. augusti 1996, för riket gäller års-

medelvärdet av perioden april 1995 tom. mars 1997.

Jämförelse görs mellan Blekinge län och riket. Antal dö-

dade och skadade baseras på den polisrapporterade

olycksstatistiken. Då det gäller Blekinge är data hämtade

från Vägverkets olycksdatabank VITS. Då det gäller ri-

ket är data hämtade från den officiella

trafikskadestatistiken, som SCB tillhandahåller.

Tre typer av risker bestäms:

0 Skaderisken. Den anger risken att som trafikant

komma till skada i trafiken och bestäms som antal

skadade (inklusive dödade) per miljon personkilome-

ter.

0 Risken att skadas svårt i trafiken. Den bestäms som

antal svårt skadade (inklusive dödade) per miljon per-

sonkilometer°

26

0 Dödsrisken. Den bestäms som antal dödade per mil-

jon personkilometer.

Färdsätt och risker

Som framgår av figur 7 är skaderisken med de olika

färdsätten tämligen lika i Blekinge och i riket. Störst

skillnad råder mellan mopedisternas skaderisk. Där

resultatet visar att risken är högre i Blekinge. Skillnaden

kan dock inte sägas vara statistiskt säkerställd. Samma

gäller också för övriga färdsätt. Man kan således kon-

statera att det inte finns skillnader i skaderisknivåer

mellan färdsätten i Blekinge och i riket som är av sådan

omfattning att de kan betraktas som säkerställda. De

riskrelationer som gäller mellan färdsätten i riket kan

således även sägas gälla i Blekinge:

0 Högst risk att komma till skada har man som mope-

dist - 40 gånger högre risk jämfört om man åker

personbil.

0 Som motorcyklist har man tio gånger högre risk att

komma till skada jämfört med personbilist.

0 Som cyklist har man åtta gånger högre skaderisk jäm-

fört med personbilist.

0 Som gående har man fyra gånger högre skaderisk

jämfört med personbilist.
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Skadade inkl. dödade per miljon personkm

8

                  

Gáende Cyklister Mopedister Motorcyklister Person bilsf Pe rsonbilsp

Figur 7 Skaderisk och färdsätt i Blekinge län och i riket (antal skadade inklusive dödade

i polisrapporterade olyckor per miljon personkilometer). Bearbetade datafrån VT1.'s enkät-

baserade resvaneundersökningar i Blekinge och i riket samt olycksdatajrän VITS och SCB.

Även risken att skadas svårt och att dödas är täm- 0 Som mopedist har man 50 gånger högre risk att ska-

ligen lika i Blekinge och i riket för de olika färdsätten, das svårt jämfört med personbilist.

se figur 8. Inga av skillnaderna kan sägas vara statis- 0 Som motorcyklist har man 20 gånger högre risk att

tiskt säkerställda. Antalet svårt skadade och dödade i skadas svårt jämfört med personbilist.

Blekinge är så begränsat att det krävs betydande reella 0 Som cyklist har man tio gånger högre risk att skadas

skillnader för att man statistiskt skall kunna säkerställa svårt jämfört med personbilist.

dem. De riskrelationer som gäller mellan de olika färd- 0 Som gående har man åtta gånger högre risk att ska-

sätten i riket antas därför också gälla i Blekinge: das svårt jämfört med personbilist.

Svårt skadade inkl. dödade per miljon personkm
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Figur 8 Riskför svär inklusive dödlig skada per färdsätt i Blekinge län och i riket (antal

svårt skadade inklusive dödade i polisrapporterade olyckor per miljon personkilometer). Bear-

betade data från VTI:s enkätbaserade resvaneundersökningar i Blekinge och i riket samt

olycksdatajrän VITS och SCB.
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Figur 9 visar dödsrisken för olika färdsätt i Blekinge

och i riket. Risktalen för färdsätten i Blekinge är mycket

osäkra, baserat på ett litet antal dödade, och skillnaderna

mellan län och rike inte statistiskt signifikanta. Även här

antas samma riskrelationer gälla mellan de olika färd-

sätten i Blekinge och i riket:

0 Som mopedist har man 25 gånger högre risk att dö-

das jämfört med personbilist.

Dödade per miljon personkm

0 Som motorcyklist har man tolv gånger högre risk att

dödas jämfört med personbilist.

0 Som cyklist har man fem gånger högre risk att dö-

das jämfört med personbilist.

0 Som gående har man åtta gånger högre risk att dö-

das jämfört med personbilist.
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Riskför dödlig skada perfärdsätt iBlekinge län och i riket (antal dödade per mil-

jon personkilometer). Bearbetade data från VTIss enkätbaserade resvaneundersökningar i Ble-

kinge och i riket samt olycksdata från VITS och SCB.

Åldersgrupper och risker

De fyra figurerna 10, 11, 12 och 13 visar skaderisken

för olika åldersgrupper då man går, cyklar, kör person-

bil eller åker som personbilspassagerare. Jämförelse görs

mellan Blekinge och riket. I bilaga 2 visas motsvarande

figurer med risken att skadas svårt eller dödas. Indel-

ning av mope-dister och motorcyklister på åldersgrup-

per har inte gjorts på grund av att materialet varit alltför

begränsat.

Som framgår av figurerna 9, 10, 11, 12 och 13,

föreligger vissa skillnader i risker mellan ålderskatego-

rier i Blekinge och i riket. Det går dock inte att med sta-

tistisk metodik säga att skillnaderna är reella. De kan

dock ses som indikation på att det möjligen kan finnas

faktisk skillnad.
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Då det gäller gående visar resultatet att det råder god

överensstämmelse mellan risknivåerna i Blekinge och i

riket för de olika ålderskategoriema, möjligen skiljer sig

gruppen äldre gående i Blekinge från detta med en nå-

got högre skaderisk. Resultatet visar också samma risk-

profil för åldersgrupperna i Blekinge län och i riket dvs.

med högst risk för gruppen äldre, 65 år och äldre och

därnäst högst risk för gruppen barn 15 år och yngre.

Gruppen 65 år och äldre har 4-5 gånger högre risk att

skadas som fotgängare och gruppen yngre än 15 år två

gånger högrejämfört med gruppen 45-64 år (den grupp

som har lägst risknivå som fotgängare).
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Skadade in kl. dödade per miljon personkm
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Figur 10 Skaderisk för åldersgrupper gående i Blekinge län och i riket (antal skadade in-

klusive dödade per miljonpersonkilometer). Bearbetade datafrån VTI:s enkåtbaserade resvane-

undersökningar i Blekinge och i riket samt olycksdatafrån VITS och SCB.

Då det gäller cyklister visar resultatet klart lägre risk- äldres cyklande i Blekinge. Det bedöms dock som inte

nivå för de äldre cyklisterna i Blekinge jämfört med Vad särskilt rimligt eftersom resultaten baseras på identiska
som gäller i riket. De äldre i Blekinge Cyklar enligt re- undersökningar. Resultatet indikerar också något högre

sultatet betydligt mer än äldre i riket (längre sträcka per risknivå för cyklisteri bam- och ungdomsgmppen, < 25

individ), vilket kan tyda på en viss överskattning av de år, i Blekinge.

Skadade inkl. dödade per miljon
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Figur 11 Skaderisk för åldersgrupper cyklister i Blekinge län och i riket (antal skadade

inklusive dödade per miljon personkilometer). Bearbetade data från VTI.°s enkåtbaserade

resvaneundersökningar i Blekinge och i riket samt olycksdata från VITS och SCB.
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Risknivåerna för de olika ålderskategorierna

personbilsförare i Blekinge överensstämmer väl med

ålderskategoriernas risknivåer i riket. Möjligen skulle man

kunna säga att personbilsförare i ungdomsgruppen 18-

24 år i Blekinge har högre risk än personbilsförare i

ungdomsgruppen i riket. Jämförelsen mellan per-

sonbilsförarnas risker i Blekinge och i riket visar samma

riskprof11, dvs. högst risk för ungdomsgruppen och där-

Skadade inkl. dödade per miljon personkm

näst för gruppen äldre. Personbilsförare i åldersgruppen

15-24 år har tre gånger högre skaderisk och risk att ska-

das svårt inklusive dödas, jämfört med en personbils-

förare i åldersgruppen 45-64 år, den bland åldersgrup-

pema som har lägst risk. För personbilsförare i åldern

65-84 år är motsvarande relation för skaderisk och risk

att skadas svårt inklusive dödas dubbelt så stor.
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Figur 12

  

45-64 65-84 Totalt

Skaderiskför åldersgrupper personbilsförare i Blekinge län och i riket (antal

skadade inklusive dödade per miljon personkilometer). Bearbetade data från VTI:s enkät-

baserade resvaneundersökningar i Blekinge och i riket samt olycksdatajrån VITS och SCB.

Risknivåerna för de olika ålderskategoriernas

personbilspassagerare i Blekinge överensstämmer också

väl med ålderskategoriernas riksnivåer i riket. Person-

bilspassagerare i ungdomsgruppen (15-24 år) är de

bland åldersgrupperna som har högst risknivå. Nästan

lika hög risknivå har gruppen äldre (65-84 år). Skade-

risken för personbilspassagerare i ungdomsgruppen och
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risken att skadas svårt inklusive dödas är drygt två

gånger högre jämfört med personbilspassagerare i ålders-

gruppen 45-64 år, den grupp som har lägst risk. För

personbilspassagerare i åldern 65-84 år är motsvarande

relation för skaderisk och risk att skadas svårt inklusive

dödas nästan dubbelt så stor.
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Totalt2544 45-64 55.84

Skaderiskför åldersgrupper personbilspassagerare i Blekinge län och i riket (an-

tal skadade inklusive dödade per miljon personkilometer). Bearbetade datafrån VTIss enkät-

baserade resvaneundersökningar i Blekinge och i riket samt olycksdata från VITS och SCB.

3.2.3 Hälsoindex och risker och exponering med olika

färdsätt

Signifikant fier antal skadade och dödade per antal indi-

vider erhölls för grupperna 7-14 år och 15-24 år i Ble-

kinge län då länet jämfördes med riket. Även antalet

dödade i förhållande till folkmängden tycks vara något

större i Blekinge än i riket. Det höga dödstalet (antalet

dödade i förhållande till folkmängden) som erhölls för

Blekinge förklaras delvis av att det inträffade ett par all-

varliga olyckor med ett flertal dödade under den stude-

rade perioden, 1994-1996.

Resultatet Visar att gruppen 7-14-åriga Blekingebor

rör sig mer i trafiken än vad samma grupp i riket gör.

Den åker mer som bilpassagerare, den cyklar mer och

utsätter sig då möjligen också för högre risk.

Då det gäller gruppen 15-24-åriga Blekingebor visar

resultatet att den kör mer personbil jämfört med samma

åldersgrupp i riket, förmodligen sker detta också med

något högre risk. Gruppen åker också mer moped och

motorcykel.

Det gäller också för Blekinge län att man exponerar

sig mer i trafiken som oskyddad trafikant jämfört med

vad som sker i riket. Detta förhållande att färdsätt med

hög risk används mer i Blekinge än i riket och att ålders-

grupper med hög risk exponerar sig mer, bidrar till att

den samlade risken för skada och allvarlig konsekvens

blir högre även om risknivån inte skiljer sig mellan län

och rike om man ser till grupper av färdsättsanvändare.
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I figurerna 14, 15 och 16 visas risken per färdsätt i

Blekinge då det antas att det råder samma risk för de

olika åldersgrupperna i Blekinge och i riket. Den gröna

stapeln i figurerna visar vilken risk som erhålls totalt per

färdsätt med den exponering eller de resvanor som gäl-

ler i Blekinge län och givet rikets risker. De skillnader

som därvid föreligger i risker mellan Blekinge län (den

gröna stapeln) och riket (den röda stapeln) beror enbart

på skillnader i hur mycket olika åldersgrupper använder

olika färdsätt, dvs. den skillnad som beror av skillnader

i resvanor. l figurerna redovisas också de risker för färd-

sätten som baseras på empiriska värden för Blekinge län

(den blå stapeln) och som också finns redovisade i fi-

gurerna 7, 8 och 9.

l tabell 9 visas antalet skadade och dödade givet de

olika riskvillkoren. Deltabell A visar det faktiska antalet

dödade och skadade i Blekinge enligt Vägverkets VITS

under de tre åren 1994 tom. 1996 (preliminära värden

för 1996). Deltabell B visar antalet dödade och skadade

då rikets risker råder i Blekinge men resvanorna i Ble-

kinge är oförändrade. Deltabell C visar antalet dödade

och skadade i Blekinge då rikets risker och rikets res-

vanor gäller i Blekinge.

Figur 14 visar att man kan förvänta en något högre

risknivå för gående i Blekinge jämfört med riket bero-

ende på olikheter i åldersgruppernas exponering. I Ble-

kinge län svarade exempelvis gruppen 65-84 år för 16%

av de gåendes exponering jämfört med 11% i riket.
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Totalt vistades dock de gående i Blekinge mindre i trafi-

ken än vad som gällde för riket. Det innebär, som fram-

går av tabell 9, ett mindre antal skadade gående, elva

stycken under perioden 1994-1996. Tabellen visar också

att det verkliga antalet dödade och skadade gående i Ble-

kinge län väl överensstämmer med det antal man kan för-

vänta sig då risksituationen är samma som i riket.

Figur 14 visar också att man kan förvänta en något

högre risknivå för cyklister i Blekingejämfört med riket

beroende på olikheter i åldersgruppernas exponering. 1

Blekinge län svarade exempelvis gruppen 65-84 år för

15% av cyklisternas exponering jämfört med 7% i ri-

ket. Procentuellt sett cyklade man ocksåmer i Blekinge

Skadade och dödade per m'ljon personkilometer

än vad man gjorde i riket. Det innebär om ålders-

gruppernas risker antas vara samma som i riket att an-

talet skadade cyklister i Blekinge skulle ha varit 37 fler i

Blekinge län under perioden 1994-1996. Antalet dödade

cyklister skulle ha varit tre fler och antalet svårt skadade

cyklister elva fler. Då det gäller dödade ochsvårt ska-

dade överensstämmer dessa förväntade värden väl med

det faktiska antalet. Då det gäller skadade cyklister to-

talt var det faktiska antalet betydligt lägre än det för-

väntade . Detta berodde på den lägre skaderisk som er-

hölls för äldre och medelålders cyklister (45 år och äldre)

i Blekinge. Om denna lägre risk är en tillfällighet eller av

mer varaktigt slag kommer framtiden att utvisa.
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Skaderisk, risk att skadas svårt (inklusive dödas) och dödsriskför gående och

cyklister i Blekinge och i riket samt i Blekinge då det antas att rikets risker för olika ålders-

grupper gående och cyklister också gå'ller i Blekinge.

Av figur 15 framgår att den totala risknivån för

mopedister och motorcyklister är nästan samma i Ble-

kinge och i riket då man utgår från att åldersgrupperna i

län och rike har samma risker. Moped- och motor-

cykelåkandet fördelar sig ungefär på samma sätt på

åldersgrupperna i Blekinge län och i riket. I Blekinge åker

man dock mer moped och motorcykel per individ än vad

som görs i riket. Det innebär att man kan förvänta fler

skadade och dödade mopedister och motorcyklister. Det
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förväntade merantalet då det gäller mopedister är nio ska-

dade, tre svårt skadade och en dödad. Det faktiska an-

talet skadade mopedister ligger något över det förvän-

tade värdet medan det faktiska antalet svårt skadade

ligger något under motsvarande förväntade värde. Då

det gäller motorcyklister är det förväntade merantalet

skadade elva stycken, svårt skadade tre stycken och

dödade noll. De faktiska värdena överensstämmer väl

med dessa förväntade värden.
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Skadade och dödade per m'ljon personkilometer
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Figur 15 Skaderisk, risk att skadas svårt (inklusive dödas) och dödsriskför mopedister och

motorcyklister i Blekinge och i riket samt i Blekinge då det antas att rikets risker för olika ål-

dersgrupper mopedister och motorcyklister också gäller i Blekinge.

Figur 16 visar att den totala risknivån för personbils-

förare är nästan samma i Bleinge och i riket då man ut-

går från att åldersgrupperna i län och rike har samma

risker i län och rike. Visserligen kör yngre personbils-

förare (18-24 år) och äldre personbilsförare i (65-84

år) i Blekinge län något mer personbil jämfört med mot-

svarande grupper i riket. Detta förhållande har dock inte

någon större betydelse för den totala risknivån för per-

sonbilsförare. Man kör också nästan identiskt lika

mycket personbil totalt sett per individ i länet och i ri-

ket. Det förväntade antalet skadade personbilsförare blir

sju fler i Blekinge då man tar hänsyn till skillnaden i

exponeringsfördelningen och utgår från samma risk per

åldersgrupp. Antalet svårt skadade blir en mer och an-

talet dödade oförändrat. Dessa förväntade värden

överensstämmer ganska väl med det verkliga antalet

dödade och skadade personbilsförare i Blekinge län. Slår

man ihop antalet dödade och svårt skadade har man

nästan överensstämmelse. Det totala antalet skadade

personbilsförare är dock något större (8%) än det för-

väntade . Bidraget till detta kommer från gruppen unga

bilförare i åldern 18-24 år, som konstaterades ha något

högre risknivå jämfört med motsvarande åldersgrupp i
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riket. Skillnaden var dock inte av den omfattningen att

den kunde sägas vara statistiskt säkerställd.

Av figur 16 framgår att den totala risknivån för

personbilspassagerare är något lägre i Blekinge län jäm-

fört med i riket då man utgår från att åldersgruppernas

risker är samma i län och rike. Skillnaden är en effekt

av att äldre åker mindre som passagerare jämfört med i

riket men också en effekt av att en större andel barn fär-

das som personbilspassagerare i Blekinge. Totalt färdas

man också något mindre som personbilspassagerare i

Blekinge jämfört med i riket. Det förväntade antalet ska-

dade personbilspassagerare blir 16 färre i Blekinge då

man tar hänsyn till skillnaden i exponeringsfördelningen

och utgår från samma risk per åldersgrupp. Antalet svårt

skadade blir tre färre och antalet dödade oförändrat. Det

verkliga antalet skadade personbilspassagerare i Blekinge

överensstämmer väl med det förväntade antalet ska-

dade personbilspassagerare. Viss diskrepans råder mel-

lan verkligt och förväntat antal dödade och mellan

verkligt och förväntat antal svårt skadade personbils-

passagerare. Slår man ihop antalet dödade ochsvårt

skadade blir dock överensstämmelsen god.
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Skadade och dödade per m'ljon personkilon'eter
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Figur 16 Skaderisk, risk att skadas svårt (inklusive dödas) och dödsrisk för personbilsförare

och personbilspassagerare i Blekinge och i riket samt i Blekinge då det antas att rikets riskerför

olika åldersgrupper personbilsförare och personbilspassagerare också gäller i Blekinge.

Tabell 9

A. Enligt Vägverket VITS.

Antal skadade och dödade i Blekinge län 1994-1996.

B. Om rikets risker för åldersgrupp och färdsätt gäller i Blekinge län.

C. Om rikets risker och exponeringsfördelning för åldersgrupp ochfärdsätt gäller i Blekinge län.

      

A. Vägverket VITS Dödade Svårt skadade Skadade totalt

Gående 4 18 65
Cyklister 4 47 148
Mopedister 1 8 57
Motorcyklister 2 18 55
Personbilsförare 15 68 513
Personbilspassagerare 9 30 213

Summa 35 189 1 051

B. Rikets risker i Blekinge län Dödade Svårt skadade Skadade totalt

Gående 3 19 63
Cyklister 5 45 191
Mopedister 1 13 45
Motorcyklister 2 16 53
Personbilsförare 13 72 477
Personbilspassagerare 5 36 214

Summa 28 201 1 042

C. Rikets risker och exponerings- Dödade Svårt skadade Skadade totalt

fördeln. i Blekinge län

Gående 3 21 74
Cyklister 2 34 1 54
Mopedister 0 10 36
Motorcyklister 2 13 42
Personbilsförare 13 71 470
Personbilspassagerare 5 39 230

Summa 26 188 1 006
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Bilaga 1

Sid 1 (6))

Enkät

Resvanor i Blekinge

 

Resoma eller förflyttningarna skall ha skett i trañlaniljö dvs. på väg- och gatunätet.

I detta ingår också vägar/banor för gående, cyklister och m0pedister samt trottoarer, gågator

och torg och liknande allmänna platser.

4 Mätdygnet är dygnetföre den dag Dufick detta brev i Din hand. Det börjar klockan 06.00 på
morgonen och sträcker sig till klockan 06.00 morgonen därpå.

Fick Du detta brev i Din hand exempelvis en torsdag så är de 24 timmarna från onsdag morgon
kl. 06.00 till torsdag morgon kl. 06.00 mätdygn.

När Du besvaratfrågorna lägger Du svarsformulá'ret i detporto/na svarskuvertet

och postar det.

   

Vilket datum var det då mâtdygnet började?

 

Vilken veckodag var det då måtdygnet började? Ange med X.

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

:i a a a D D :i

Gjorde Du några resor eller förflyttningar under mätdygnet? (sätt kryss)

DJA ONE]

OM_DU SMRADE NEJskall Du inte svara pâjlerfrâgor: Sänd ändå tillbaka svarsformulâret
i det portojria narskuvertet! v

OMDUSTKR/IDE JA anger Du med kryss i rutorna nedan hur Dufärdades. Fortsätt därefter

medfrågorna i den tabell som anges tilljärdsättet, exempelvis tabell B om Du cyklade.

       

0 Gick Besvara frågorna i tabell A

Cl Cyklade Besvara frågorna i tabell B
Cl Var personbilsförare Besvara frågorna i tabell C

D Var lastbilsförare ' Besvara frågorna i tabell D

E] Var passagerare i personbil eller lastbil .................-- Besvara frågorna i tabell E

Cl Var busspassagerare Besvara frågorna i tabell F

G Var passagerare i spårbundet fordon _...............-. Besvara frågorna i tabell G

G Åkte moped Besvara frågorna i tabell H
U Åkte motorcykel Besvara frågorna i tabell I

På baksidan till detta blad finns ett ifyllt exempel som visar en persons resor och förflyttningar

under ett mätdygn. OBS! glöm inte sträckor som Du gått, Lex. till och från busshållplatsen,

den parkerade bilen till olika affärer etc.
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Bilaga 1

Sid 2 (6)

Exempel som visar en persons resor och förflyttningar under mätdygnet.

B ' FYLL l TABELL a OM DU CYKLADE UNDER MÃTDYGNEI'
. Ang. antaletHWför

& .O .0 Ö. 9 Person A cyklade 8 kilometer
' . under tidsperioden 06 till 09.
m 3 L 5 Se tabell B bredvid!_Hur långt cyklade Du? _ 9 L...

HUFI Uwe smÃch OÃRAV cvxuoe ou PÅ: Av dessa cyklade han

3 km på cykelbana/cykelväg i tätort.
3 km på cykelbana /cykelväg utanför tätort,
2 km av dessa cyklade han på landsväg.

   

.kn

  

    

I tätort?

Han uppskattar att han korsat gata eller väg
med biltrafik 5 gånger under sin färd. _

Ange mm..Was. En av passagerna skedde i signalreglerad
O .0 Ö korsning och en i cykeltunnel.

 

  

 

e ' W °" '2 mm" Han har cykelhjälm. Cykeln var försedd medu - i o ta med blltrafik? .g a .mm,MNml 5_ Sidomflexer men saknade reflex fram.

 

 

         

HunMÅNGA AV DESSA PASSAGER suomi-:Du: __ _
__l MW ko .Mpå Mmm Gym. , a., I 3 kilometer cyklade han i mörker eller. gryning.

- Han hade cykelbelysningen tänd.Genom gång-IW kr på 9M94M'M? I L ' Väg- och gatubelysning fanns under

     

huvuddelen av denna del av resan.

 

AngemodJAelkrNEJlöi

4.3
ocuaoo osten: 12mm.

-Amrindo'DuWhiilm? 3 q 12 ' i .

ahah ömdd' bådofu och han U ° .- 1 Han g1Ck 400 meter

w ' I mmm m '1 5;under tidsperioden 12 till 15.

 

         

V-rcykdnfömddnndsldonkatuplhidm7

5A ms o 00 CWDEISKYMNlNG/GRYNING ELLER MÖRKER Han giCk Pâ gångbana/trottoar - - .ocLTeesvaFLg-ÖNANSE FRÅGOR m 'dth Han korsade gata eller väg med biltrafik 4 gange
mägm eller mt 2 av passagerna skedde i signalreglerad korsning

- u u 12 m 1. (Tabell A rdr gående liknar mycket tabell B för
°° 'm °° L ' cyklister och åteges därför inte i detta exempel).

 

 

^ Hummmmlwmmmouumdmn 5 m Mm ___un

HadeDudlündcykobelytning7AngomodJAeuorNEJ 'DK

     

- Fm tänd vig-Igatubomnøng? Ange med J_A .uu NEJ N

  

UNDER MÅTDYGNET OCH ANGE NEDAN HUR LÅNGT DU ÅKTE 21 han 8 kilometer som bilpassagerare., Angemm'64' '-00W 4"m' mm
°Se tabell E bredvrd!

'5
.FMWQ 7 . Han åktcifamiljens privata personbil.

Han satt i framsätet och använde bilbälte.

FYLL 1 TABELL s om nu VAR PASSAGERARE l Pensouau. ELLER :45113110 Under tidsperioden 18 till 21 åkte

[Up av bil

 

  

 

   

Han gick också 100 meter till och från bilen.

         

m9'mm M 9 ..-........_.lun .......Jn .......-...m m * Detta skedde under mörker. 'Ange med .Millor NEJ om

Du amanda BILBÅLTE

FRÅN MBAK . . amL't'dem a.: wet.. ° ' Fra vn Han 8§°k På gångbana. korsade anger: gat Hex
med biltrafik. Han använde mte fotgangarre o

 

Gatubelysning fanns.
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Bilaga 1

Sid 3 (6)

A V FYLL l TABELL A OM DU GICK UNDER MÄTDYGNET

Ange antalet meter för varje tidsperiod Du gick
13

.ff "Q,
0 I O 1, 3 21 .- z, 0

i ' n a .

 

 

                   

06 till 09 09 till 12 12 till 15 15 till 18 18 till 21 21 till 06

' Hur långt gick Du?
m m m m m m

HUR LÅNG STRÃCKA DÅRAV GICK DU PÅ:

IGågata, trottoar, gångbana/gångväg i tätort?
4

m m rn m rn m

Gångbana/gángvâg utanför tätort?
............. ..m m m m m m

Landsvåg? - - '
m m m rn m rn

          

Ange antalet_ passager för varje tidsperiod Du gick
12

55.9..
' i S 13 2 2 "wf,

i 'I 10

06 till 09 09 till 12 12 till 15. 15 till 18 18 till 21 21 till 06

 

  

 

 

'Hur många gånger korsade Du väg/gata med biltrafik?

(här ingår inte passage genom g-ángtunnel eller på bro)

_ HUR .MÅNGA AV PASSAGERNA SKEDDE:

         

-l korsning?

 

varav i signalreglerad korsning?

 

På sträcka?

 

varav pá signalreglerat övergångsställe?

   

Genom gångtunnel eller på gångbro?

      

SÄTT KRYss IRUTAN OM DU GlCK I SKYMNING/GRYNING ELLER MÖRKER
OCH BESVARA FÖLJANDE FRÅGOR

 

Ange antalet meter för varje tidsperiod Du gick i
skymning/gryning eller mörker

   

 

06 till 09 09 till 12 12 til! 15 15 till 18 18 till 21 21 till 06

 

Hur lång sträcka gick Du i skymning/gryning eller mörker?
............. ..m m m m m m

 

Använde Du då fotgängarreflex (reflexmärke eller fastsytt

reflekterande material) eller lampa? Ange med JA eller NEJ

       

Fanns tänd våg-lgatubelysning? Ange med JA eller NEJ
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Bilaga 1

Sid 4 (6)

B FYLL -I TABELL B OM DU CYKLADE. UNDER MÄTDYGNET
Ange antalet kilometer för varje tidsperiod Du cyklade

ge) 'e .0 d d e e
06 till 09 09 till 12 12 till 15 15 till 18 18 till 21 21 till 06

          

Hur långt cyklade Du? '^ .............km km km km ...... ..km ' .............km

 

HUR LÅNG STRÃCKA DÃRAV CYKLADE DU PÅ:

Cykelbana/cykelvåg i tätort?

Gata/våg i tätort?

utanför tätort?

Landsvåg?
km krn km km ........... ..km

 

 

Ange antalet passager för varje tidsperiod Du cyklade
. 1 12

.-.W' o ' '2

:Q 0 (En: (Q1: :Q 'M' vid.
?V . ' r6; _. V

E 0 1' ' 10

06 till 09 09 till 12 12 till 15 15 till 18 18 till 21 .21til-l06

 

      

. Hur många gånger korsade Du väg/gata med biltrafik?
(här ingår inte passage genom gång-lcykeltunnel eller på bro)

'HUR MÅNGA AV RASSAGERNA GJORDE DU:

     

l signaireglerad korsning eller på signalreglerad cykelöverfart?

        

Genom gång-Icykeltunn-el eller på gång-Icykelbro?

   

Ange med JA eller NEJ för varje tidsperiod 'Du cyklade
t 12

,'.ar
:ige

'6) ' ®= C9" :Q \17\

0 lt n o

06 til109 09 till 12 12 till 15 15 till 18 18 till 21 21 till 06

    
   

 

Använde Du cykelhjälm?

 

Var cykeln försedd med reflex både fram och bak?

        

Var cykeln försedd med sidoreflex t ex på hjulen?

  

SÄTT KRYss l RLlTAN OM DU CYKLADE l SKYMNING/GRYNING ELLER MÖRKER
OCH BESVARA FÖLJANDE FRÅGOR

 

Ange antalet kilometer för varje tidsperiod Du cyklade i
skymning/gryning eller mörker q

1 '\.\

Q) .eb <5 Q
06 till 09 09 till 12 12 till 15 15 till 18 18 till 21 21 till 06

   

  

Hur lång sträcka cyklade Du i skymning/gryning eller mörker? .
km km km km ............ ..km ........... ..km

 

Hade Du dá tån-d cykelbelysning? Ange med JA eller NEJ

        

Fanns tänd våg-Igatubelysning? Ange med JA eller NEJ
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Bilaga 1

Sid 5 (6)

FYLL l TABELL C OM DU VAR PERSONBILSFÖRARE UNDER MÄTDYGNET
ANGE NEDAN HUR LÅNGT DU KORDE

 

'Typ av personbil

%

Ange antalet kilometer för varje tidsperiod du körde personbil

'GD 'Ö C5* C?" 49

 

4,, '

 

Fanns

KROCKKUDDE

På törarplatsen?
Ange nedan med

                         

D

05 :m 09 09 till 12 12 till 15 15 till 18 18 till 21 21 till 06 JA, NEJ el. VET EJ
Privat personbil km km km km km km

Tjanstebll - privat km km km km km km,

Tjanstebil -I tjansten km km km km km km

Hyrbil km km km km __ km ............. ..km

Talell km km km km km km

Polis, Ambulans. Tele

Post, Servicefordon, övrigt km . km km km km .. km

Ange med 'JA eller NEJ om
Du använde BILBALTE

FYLL l TABELL D OM DU VAR FÖRARE AV LASTBIL/BUSS UNDER MÄTDYGNET

 

Typ_ av lastbil'
'eller .buss--

 

ANGE NEDAN HUR LÄNGT DUKÖRDE
Ange antalet kilometer för varje tidsperiod du körde lastbil/buss

t 12

6) Ö (5 G Q
6 '0 16

 

Fanns

KROCKKUDD-'E

på förarplatsen?

' _ Ange nedan med

                

06 till 09 09 nu 12 12 till 15 15 tili 18 18 till 21 21 till 06 JA, NEJ el. VET EJ

Lätt lastbil ............. .m .km km m m km
Tung lastbil utan släp km km km km km km

Tung lastbil med släp _____________"km km km km km km

BUSS km km km km km km

 

Ange med JA eller NEJ om

Du använde BlLBÄLTE

         

E FYLL l TABELL E OM DU VAR PASSAGERARE I PERSONBIL ELLER LASTBIL
UNDER MÄTDYGNET OCH ANGE NEDAN HUR LÄNGT DU ÄKTE

 

 

 

Ange antalet kilometer för varje tidSperiod du åkte som passagerare

'GD 'Ö

 

                      

06 till 09 09 till 12 12 till 15 15 till 18 18 till 21 21 till 06

Privat personbil m m km km km ...............km

Tjänstebil - privat _____________"km km km km .km ...............km

Tjänstebü - i tjänsten ............. "km ,,,,, ., km km km km ..............m
Hyrbil ...............km ............. ..km ............. ..km km km km
Taxibil ............."km _ . km km km km .. ..km

Lån 'asmu ...............km km km . ...km ............. ..km ............. ..km

Tung lastbil utan släp _______________km km __.km km km , km

Tung '5th med Släp ............. ..km ...............km ............. ..km .km ...km ............. "km

 

Ange med JA eller NEJ om

Du använde BlLBÄLTE

 

Ange med FRAM eller BAK om
Du satt i tram- eller baksäte
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Bilaga 1

Sid 6 (6)

F FYLL l TABELL F OM DU ÅKTE SOM BUSSPASSAGERARE UNDER MÄTDYGNET
OCH ANGE NEDAN HUR LANGT DU AKTE

       

m1_ _' Ange antalet kilometer för varje tidsperiod Du åkte buss
' n ' a :A

'
av buss

.0 .Ö 619 Gu :Q 2 T
:rr-L. 7.:::5:----"_' i o .. .

-- 06 till 09 09 till 12 12 till 15 15-tlil 18 18 till 21 21 till 06

Buss - tätortslinie '
km km km ........... ..km .............km km

Buss-lad d "° ' t
i

n sbyg sllnje Inom lane km km km km ........... ..km ........... ..km

å ' i ' °' "L nglmpebuss over lansgransen/hyrd buss km km km .............km ........... ..km .............km

          

G. FYLL l TABELL G OM DU ÅKTE SOM PASSAGERARE l SPARBUNDET FORDON
UNDER MATDYGNET OCH ANGE NEDAN HUR LÄNGT DU ÄKTE

Ange antalet kilometer för varje tidsperiod Du åkte
spårbundet fordon

TYP av spårbundet fordon //ç/ø L .Q ,Ö (5., G1_ ,Q

 

 

                   

/ 9 9

I 06 till 09 09 till 12 12 till 15 15 till 18. 18 till 21_ 21 till 06

spårvagn km km ........... ..km km.. km km

Tunne'baña .............km km. km km km km
Lån-ståg/pendeltåg km km km ' km, km . km

'Fjärrtág km km km km * _ km km

     

H FYLL l TABELL H OM DU ÅKTE MOPED UNDER MÄTDYGNET
OCH ANGE HUR LÅNGT DU ÅKTE

 

Ange antalet kilometer för varje

tidsperiod Du åkte moped
12

@ -Ö @- GV @
06 till 09 09 till 12 12 till 15 15 till 18 18 till 21 21 till 06

  

          

Hur långt åkte Du moped? km km km km km km

HUR LÅNG STRÅOKA DÃRAV ÅKTE DU PÅ:

  

Cykel/mopedvåg i tätort?

Gata/våg i tätort?

Cyke'l/mopedv'åg utanför tätort?

Landsvåg?

Ange med om

 

I FYLL I TABELL | OM DU ÄKTE MOTORCYKEL UNDER MÄTDYGNET
OCH ANGE HUR LÄNGT DU ÅKTE

 

Ange antalet kilometer för varje tidsperiod Du åkte mc
c 1

0"_be

0 0 15 13 2 :i 2;:

o to tu I

06till09 09til112 12till15 15mm; 18till21 21 tiIIOG

  

 

7Hur långt åkte Du motorcykel. ___________"km km km km km ___________ "km

Ange med F om Du var förare

och med P om Du var passagerare

Ange med T om mczn var tung (cylindervolym över 125 cc)

och med L om mczn var låtggylindervolym 125 cc eller mindre)
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