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Titel

Trafikanters exponering från trafiksäkerhetssynpunkt

Resultat från VTT/VV:s kontinuerliga trafiksäkerhetsundersökning omfattande tiden april 1995 - mars 1996

 
Referat

Statens väg- och transportforskningsinstitut genomför på uppdrag av Vägverket en undersökning av trafikan-

ternas exponering i trafikmiljön. Den genomförs i form av enkätbaserad intervjuundersökning via dagliga ut-

skick av enkäter till slumpvis valda personer inom landet i åldrarna upp till 85 år. Varje dag erhåller 25 personer

enkäter.

Syftet med enkätundersökningen är att komma åt trafiksäkerhetsmässig relevant information om trafikan-

ternas exponering. Undersökningen eller mer egentligt trafiksäkerhetsundersökningen är särskilt anpassad för

att komma åt de oskyddade trafikanternas exponering. Information inhämtas om den trafikmiljö som expone-

ringen skett i. Det kan gälla hur mycket av exponeringen som skett på gång/cykelbana, hur många och vilka

typer av korsningar som passerats. Information om typ av skyddsutrustning som använts inhämtas också. Det

gäller exempelvis cykel- och mopedhjälm, fotgängarreflex, reflexutrustning på cykeln, tänd cykelbelysning,

bilbälte och krockkudde.

Undersökningen gör det möjligt att på ett detaljerat sätt beskriva trafikanternas exponeringssituation, dels

tillståndet, dels förändringen i detta. Exponeringsinformationen gör det också möjligt att bestämma trafikanter-

nas risker och hur dessa nivåer förändras.

De resultat som redovisas i denna rapport gäller tidsperioden april 1995 t.o.m. mars 1996 dvs. de tolv första

månaderna som trafiksäkerhetsundersökningen varit i gång.

 
ISSN Språk Antal sidor

0347-6049 Svenska 24 + Bil.     



 

 

  

  

 

Publisher Publication

VTI meddelande 812

Published Project code

, , 1998 20160

Swedish National Road and Project

'Danspar! Research Institute Exposure data for different road user groups.

Continuous questionnaire study.

Author Sponsor

Hans Thulin Swedish National Road Administration (SNRA)

Title

Road user exposure from a traffic safety point of view

Results from a continuous traffic safety study carried out by the VTIT/SNRA during the period April 1995 - March

1996.

 
Abstract (background, aims, methods, result)

The Swedish National Road and Transport Research Institute has carried out a study of road user exposure in

the traffic environment, commissioned by the Swedish National Road Administration. The interview study was

based on questionnaires sent daily to randomly chosen persons in Sweden aged up to 85. Every day, 25 per-

sons received questionnaires.

The aim of the road user study is to obtain relevant information on road user exposure from a traffic safety

point of view. The study, or rather the traffic safety study, was specially adapted to elucidate the exposure of

vulnerable road users. Information was gathered from the traffic environment where the exposure took place,

e.g. the proportion of exposure on pedestrian paths and in bicycle lanes, and the number and types ofjunctions

passed. Information was also obtained on the type of protective equipment used, such as cycle and moped

helmets, pedestrian retroreflectors, reflective equipment on the bicycle, bicycle lights, seat belts and airbags.

The study makes it possible to describe road user exposure more in detail, such as condition and changes.

Information on exposure also makes it possible to determine road user risks and the way these levels change.

The reported results refer to the period April 1995 to March 1996, i.e. the first twelve months of the traffic

safety study.
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Enkäten har utformats i syfte att fånga upp effekter

på exponering och risker av insatser som görs inom det

nationella trafiksäkerhetsprogrammets reformer.

Hans Thulin, VTT har varit projektledare och förfat-

tare. Siv-Britt Franke, VTT har svarat för redigering och

framställning av slutdokumentet.
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Trafikanters exponering från trafiksäkerhetssynpunkt

Resultat från VTT/VV:s kontinuerliga trafiksäkerhetsundersökning omfattande tiden april 1995 - mars 1996

av Hans Thulin

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

Rapporten redovisar resultat från den enkätbaserade,

kontinuerligt pågående trafiksäkerhetsundersökning som

Statens väg- och transportforskningsinstitut genomför

på uppdrag av Vägverket. Resultaten gäller ett års data

från undersökningen omfattande perioden april 1995

t.o.m. mars 1996.

De resultat som redovisas gäller olika trafikant-

kategoriers och trafikantgruppers exponering (resor och

förflyttningar) i trafikmiljön med hänsyn tagen till olika

förhållanden. Exponeringen är här lika med antingen

persontransportarbetet i personkilometer eller trafik-

arbetet i fordonskilometer. Av resultatet framgår bl.a.

följande:

e Nästan 75 % av de gåendes och cyklisternas expo-

nering skedde i tätort. Drygt hälften av cyklisternas

exponering skedde på cykelbana dvs. separerat från

biltrafiken.

e 14 % av cyklisternas exponering skedde med cykel-

hjälm. Bland barn var denna andel 45 %, medan den

bland äldre enbart var några procent.

e 63 % av cyklisternas exponering under mörkertid

skedde med tänd cykelbelysning. Av fotgängarnas

exponering under mörkertid skedde 30 % med

fotgängarreflex eller motsvarande.

e Bilbältesanvändningen var betydligt lägre i tjänste-

bil än i privatägd personbil. Något lägre än 80 %
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av tjänstebilsförarnas exponering skedde med

påtaget bilbälte, medan för förare av privat person-

bil motsvarande siffra var ca 90 %. Användnings-

frekvensen var lägst för förare i åldern 18-34 år,

90 % och 93 % för förare 35 år och äldre.

Uppskattningsvis skedde 91 % av personbils-

passagerarnas exponering med påtaget bilbälte. Siff-

ran var 93 % för framsätespassagerare och 89 %

för baksätespassagerare. Dessa skattningar är dock

osäkra. Användningen av bilbälte var tämligen lika

inom de olika åldersgrupperna då det gällde att

färdas som passagerare i framsätet, medan använd-

ningen av bilbälte i baksätet var lägst inom ungdoms-

gruppen 15-24 år. Ingen egentlig skillnad förekom

mellan passagerare i tjänstebil och privatägd per-

sonbil då det gällde nyttjandet av bilbälte.

64 % av taxipassagerarnas exponering skedde med

påtaget bilbälte.

16 % av personbilarnas trafikarbete utfördes av bi-

lar med airbag (på förarplats). En stor del av dessa

var tjänstebilar. Nästan 50 % av tjänstebilarnas

trafikarbete utfördes av bilar med airbag medan

motsvarande siffra för privatägd personbil var

10 %.
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Road user exposure from a traffic safety point of view

Results from a continuous traffic safety study carried out by the VTI/SNRA during the period April 1995 -

March 1996

by Hans Thulin

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTT)

SE-581 95 LINKÖPING Sweden

Summary

The report contains the results of a continuous traffic

safety study based on questionnaires carried out by the

Swedish National Road and Transport Research Insti-

tute, at the request of the Swedish National Road Admi-

nistration (SNRA). The results cover data for one year,

April 1995 to March 1996.

The reported results refer to the exposure of diffe-

rent road user categories and groups (journeys and trips)

in the traffic environment with regard to different

conditions. Exposure concerns either personal transport

in person-kilometres or vehicle mileage in vehicle-

kilometres. The results were as follows:

* Almost 75 % of the exposure of pedestrians and

cyclists occurred in urban areas. Slightly more than

half of the exposure of cyclists occurred in bicycle

lanes, i.e. lanes separated from vehicle traffic.

e Cyclists wore cycle helmets in 14 % of exposure.

Among children the proportion was 45 % but among

elderly people it was only a few per cent.

* 63 % of cyclists were exposed in darkness with their

cycle lighting on. 30% of pedestrians wore

retroreflectors or similar devices in darkness when

exposed.

e Car seat belt usage was considerably lower in

company cars than in private cars. Slightly less than
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80 % of the company car drivers used seat belts

when exposed, while for drivers of private cars the

corresponding figure was about 90 %. Usage rate

was about the same for the various age groups.

Maybe somewhat lower for drivers in the age group

of 18-34 years.

Approximately, 91 % of car passengers were

exposed when wearing seat belts. The figure was

93 % for front seat passengers and 89 % for rear

seat passengers. However, these ratings are

uncertain. The use of seat belts was fairly similar in

the various age groups regarding travel as a

passenger in the front seat, while the use of seat belts

in the rear seat was lowest in the group of young

people aged 15-24. No actual difference was found

between passengers in company cars and private cars

concerning the use of seat belts.

64 % of taxi passengers wore seat belts when

exposed.

16 % of the vehicle mileage of cars was carried out

with cars equipped with airbags. A large proportion

of these were company cars. Almost 50% of the

vehicle mileage ofcompany cars was performed with

cars equipped with airbags, while the corresponding

figure for private cars was 10 %.
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1 Bakgrund och beskrivning av VT1/VV:s kontinuerliga

enkätbaserade trafiksäkerhetsundersökning

På uppdrag av Vägverket startade Statens väg- och

transportforskningsinstitut (VTT) år 1992 en riksomfat-

tande resvaneundersökning. Ett skäl till att starta en

sådan undersökning var att få information om de

oskyddade trafikanternas exponering eller förflyttningar

i trafikmiljön. Resvaneundersökningen har pågått konti-

nuerligt alltsedan starten 1992. Enkäter skickas dagligen

ut till ca 25 slumpvis valda personer. Intervjuper-

sonerna är i åldern 0 till 85 år. Dessa ombeds att

besvara frågor om sina resor eller förflyttningar i tra-

fikmiljö under ett dygn. Enkäterna som skickas till barn

adresseras även till barnets målsman som också hjälper

till med att fylla i enkäten då det behövs.

Resvaneundersökningen pågick i sitt ursprungliga

skick fram till 1995 då enkäten modifierades. Ett skäl

till denna modifiering var starten av den s.k. RiksRVUn

(april 1994), som SCB genomför. Denna efterfrågar i

många avseenden samma information som gjordes i

resvaneundersökning. I och med starten av

RiksRVUn öppnades möjligheten att i större utsträckning

orientera VTT/VV:s resvaneundersökning mot trafik-

säkerhetsområdet och till trafiksäkerhetsreformerna.

Frågor om trafikmiljön togs därför med i enkäten lik-

som frågor om skyddsutrustning och frågor som gällde

synbarheten i trafiken. Genom modifieringen av resvane-

undersökningen har denna nu mer karaktären av trafik-

säkerhetsundersökning (TSU) baserad på trafikanternas

exponering (förflyttningar och resor) i trafikmiljön.

Enkäten finns återgiven i bilaga 1.

Intervjupersonen tillfrågas om sina resor och förflytt-

ningar i trafikmiljö under ett dygn. Detta dygn, mät-

dygnet, börjar kl. 06.00 på morgonen och avslutas kl.

06.00 nästkommande morgon. Som regel är mätdygnet

dagen eller dygnet före den dag intervjupersonen fått

enkäten i sin hand. Det innebär som exempel att mät-

dygnet för en intervjuperson som fått formuläret i sin

hand en torsdag sträcker sig från onsdag morgon kl.

06.00 till torsdag morgon kl. 06.00. För att kunna täcka

upp fredagar och lördagar anges i utskick som når

intervjupersonen på en torsdag eller fredag mätdygnet

som nästkommande dygn dvs. från fredag kl. 06.00 till

lördag kl. 06.00 och från lördag kl. 06.00 till söndag kl.

06.00 Påminnelse skickas ut efter tre veckor i form av

en ny enkät.

Samtliga vägbundna och spårbundna färdsätt är med-

tagna i undersökningen. Det gäller som förare och som

passagerare. För respektive färdsätt anges den sträcka
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man färdats under mätdygnet. Sträckan anges i kilome-

ter. Har man färdats som fotgängare anges dock sträckan

i meter.

Då man varit fotgängare anger man hur långt man

gått totalt, och hur lång del av denna man tillryggalagt

i olika miljöer. Det gäller gångsträcka i tätort samt

gångsträcka utanför tätort där uppdelning görs på gång-

väg/-bana samt landsväg. Antalet gånger man korsat väg

eller gata med biltrafik anges också. Här ombeds intervju-

personen också ange hur många av passagerna som skett

på sträcka och i korsning, hur många av passagerna som

skett på signalreglerat övergångsställe och slutligen hur

många passager som skett via ge-bro eller gc-tunnel.

Intervjupersonen anger också hur lång sträcka som till-

ryggalagts under mörkertid (inklusive gryning och

skymning), om väg- eller gatubelysning fanns, om

fotgängarreflex eller motsvarande användes.

För cyklister gäller som för fotgängare att ange hur

lång sträcka som cyklats i olika miljöer - i tätort och ut-

anför tätort, hur lång sträcka som cyklats på det från

biltrafiken separerade gc-nätet och hur lång sträcka som

cyklats på väg- eller gata, hur många passager som

skedde över vägar och gator med biltrafik, hur många

av passagerna som skedde i signalreglerad korsning och

hur många som skedde genom ge-bro eller -tunnel. För

cyklister gäller också att ange om cykelhjälm användes,

om cykeln var utrustad med föreskrivna reflexer fram

och bak samt sidoreflexer. Andra uppgifter gäller hur

långt man cyklat under mörkertid, om väg-gatubelys-

ning fanns och om man använde cykelbelysning.

Om man åkt moped gäller också att ange hur lång

sträcka som man åkt i tätort och utanför tätort samt hur

lång sträcka man åkt på cykel-/'mopedväg och om man

använt hjälm. Om man åkt motorcykel skall man ange

om man varit förare eller passagerare och om det var

tung eller lätt motorcykel man färdades med.

Som personbilsförare skall man ange färdsträcka och

typ av personbil man färdades med - var bilen man körde

privatägd, tjänstebil i privat bruk eller i tjänst. Var det en

hyrbil, taxibil, polisbil, ambulans, postbil, telebil etc.

Dessutom ställs frågan om bilbälte användes eller ej och

om bilen var utrustad med krockkudde (på förarplats).

Om man var lastbils- eller bussförare skall man också

ange om bälte användes och om fordonet var utrustad

med krockkudde (på förarplats). Utöver detta efter-

frågas typ av lastbil - lätt lastbil, tung lastbil utan släp

och tung lastbil med släp.
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För personbilspassagerare och lastbilspassagerare långlinjebuss/hyrd buss man åkte med och hur lång

efterfrågas typ av bil som man färdats med. Samma typer sträcka man färdades.

av bil gäller som för personbilsförare och lastbilsförare. Som passagerare i spårbundet fordon anger man om

Utöver detta efterfrågas om intervjupersonen använt det var spårvagn, tunnelbana, länståg, pendeltåg eller

bilbälte och om han eller hon suttit i bilens framsäte el- fjärrtåg man åkte med och hur lång sträcka man åkte.

ler baksäte.

Som busspassagerare anger man om det var buss i

tätortslinje eller buss i landsbygdslinje inom länet eller

14 VTl MEDDELANDE 812



2 Syfte

Syftet med denna rapport är att redovisa information

som inhämtats via VTT/VV:s enkätbaserade trafik-

säkerhetsundersökning (VTT/VV TSU:n). Det gäller ex-

ponering i olika trafikmiljöer, exponering med cykelhjälm,

cykelbelysning, reflexanordning på cykel, fotgängar-
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reflex, bilbälte samt förekomst av krockkudde. Det

material som utnyttjas i denna undersökning omfattar

data från det första året med trafiksäkerhetsunder-

sökningen, från april 1995 t.o.m. mars 1996.
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3 Resultat

Resultatet gäller första årets data med VTT/VV:s

trafiksäkerhetsundersökning (TSU) från april 1995

t.o.m. mars 1996.

Redovisningen omfattar:

e Gåendes och cyklisters trafikmiljö - andel person-

transportarbete i tätort och utanför tätort samt andel

persontransportarbete på gång-/cykelbana.

e Gåendes och cyklisters skyddsutrustning och syn-

barhet - andel persontransportarbete med cykel-

hjälm, fotgängarreflex, cykelbelysning och reflex-

anordning på cykeln.

e Personbilisters användning av bilbälte - andel person-

transportarbete som utfördes med bilbälte.

e Personbilar utrustade med airbag (på förarplats) -

andel av personbilars trafikarbete som utfördes av

personbilar utrustade med airbag.

Indelning görs på trafikantålder, personbilskategori

och då det gäller bilbälte även indelning på förare, bak-

och framsätespassagerare.

Totalt omfattar materialet 4 501 personer. Av dessa

angav 81 % att de rest eller förflyttat sig i trafikmiljö.

1 974 personer som svarat angav att de hade gått, 636

att de cyklat, 1 651 att de kört personbil och 1 048 att

de åkt som personbilspassagerare. Svarsfrekvensen var

55 %.
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3.1 Gående

3.1.1 Trafikmiljö

Av persontransportarbetet utfördes 72 % i tättbebyggt

område och således 28 % utanför tättbebyggt område

- se figur 1. Av persontransportarbetet utfördes 11 %

på landsväg. Gruppen 65 år och äldre var den av ålders-

grupperna som oftast gick utanför tättbebyggt område

och som också oftast gick på landsväg. Nästan hälften

av persontransportarbetet utfördes utanför tättbebyggt

område och en femtedel av persontransportarbetet på

landsväg.

3.1.2 Gående i mörker, fotgängarreflex

e Omkring en femtedel av de gåendes persontransport-

arbete utfördes under mörkertid - se figur 2. Män

gick något mer i mörker än kvinnor. Detta gällde

också åldersgrupperna, barn möjligen undantagna.

e 30 % av persontransportarbetet under mörkertid

utfördes med fotgängarreflex - se figur 3. Män och

kvinnor använde reflex i ungefär lika utsträckning.

Detta gällde också de olika åldersgrupperna. Dock

kan man inte säga att skillnaden är statistisk signifi-

kant. Ett _90 %-igt konfidensintervall för totalen är

lika med +10 % och för enskilda åldersgrupper

+25 %.

Ej tättb.omr.

väg

| Ej tättb omr.

| gångbana

   

Tättb. omr.

72

64

55

         

45-64 år 65-- år Totalt

Fotgängarnas persontransportarbete fördelat i procent på åldersgrupp och trafikmiljö.
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 7-14 år 15-24 år 25-44 år

  

45-64 år

 

 

  

Totalt

Figur 2 Procent avfotgängarnas persontransportarbete som skett under mörkertid. Indel-

ning på åldersgrupp och kön.

20 21 20

   

 

  

©7 år 7-14 år 15-24 år 25-44 år

[_] Totalt []Kvinnor - Män

  

 

45-64 år

 

62 82 2

 

65 - år

 

 

Totalt

Figur 3 Procent av fotgängarnas persontransportarbete som skett under mörkertid och

medfotgängarreflex. Indelning på åldersgrupp och kön.
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3.2 Cykel

3.2.1 Trafikmiljö

18

72 % av cyklisternas persontransportarbete utför-

des i tättbebyggt område och 28 % utanför tättbe-

byggt område dvs. lika stora andelar som för gå-

ende - se figur 4.

Drygt hälften av persontransportarbetet utfördes på

cykelbana. Barn och ungdomar nyttjade i något

större utsträckning cykelbana än äldre åldersgrup-

per.

%
100 -

80 -

60 -

 

23£ 4

 
  

20 - 41 42

          0.1

© 7 år 7-14 år 15-24 år

3.2.2 Cykelhjälm

 

 

46

   

25-44 år

14 % av cyklisternas persontransportarbete utfördes

med cykelhjälm - se figur 5. Andelen var lika för män

och kvinnor med en viss variation mellan åldersgrup-

perna. Av barnens persontransportarbete utfördes

40-45 % med cykelhjälm. Endast 3 % av cyklis-

ternas persontransportarbete i åldersgruppen 65 år

och äldre utfördes med cykelhjälm. Den statistiska

osäkerheten (90 %-igt konfidensintervall) är lika med

+15 % för totalen och + 30-40 % för enskilda ål-

dersgrupper.

 

 

 

 

         

i_[Tättb. omr.

k *!Igata

Tättb.omr.

41 (cykelbana

39 32

45-64 år 65- år Totalt

Figur 4 Cyklisternas persontransportarbete fördelat i procent på åldersgrupp och trafikmiljö.

0

70'/o

[_] Totalt

    

15-24 år7-14 år© Tår

Figur 5

hjälm. Indelning på ålder och kön.

[_] Kvinnor

 

25-44 år

. Män

14 14 14

 

45-64 år

Procent av cyklisternas persontransportarbete som utfördes av cyklister som använt
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3.2.3 Cykling i mörker, cykelbelysning, reflexanord- e 63 % av persontransportarbetet under mörkertid

       

  

ning på cykeln utfördes med cykelbelysningen tänd - se figur 7. Män

e 14 % av cyklisternas persontransportarbete utfördes och kvinnor använde cykelbelysning i ungefär lika

under mörkertid -se figur 6. Män cyklade mer i mör- utsträckning. En viss variation förelåg mellan ålders-

ker än kvinnor. Detta gällde också inom åldersgrup- grupperna. Den statistiska osäkerheten, 90 %-igt kon-

perna dock med undantag av barngrupperna och den fidensintervall, är lika med + 10 % för totalen och

äldsta åldersgruppen. omkring 46 % för enskilda åldersgrupper.

25 -

[ ]Totalt []Kvinnor ] Män

20 -

15 -

10 -

5 -

Q - s

7-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år Totalt

Figur 6 Procent av cyklisternas persontransportarbete som utfördes under mörkertid (in-

klusive gryning och skymning). Indelning på åldersgrupp och kön.

0
100 -

90 - [] Totalt

[

-] Män

80 -

70 -

60 -

50 -

40 -

30 -

20 -

           

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

Figur 7 Procent av cyklisternas persontransportarbete under mörkertid som utfördes med

cykelbelysningen tänd. Indelning på åldersgrupp och kön.
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20

85 % av cyklisternas persontransportarbete utfördes

med cykel försedd med reflex fram och bak - se figur

8. Barngrupperna och gruppen äldre över 65 år var

de av åldersgrupperna som cyklade oftast på cykel

som hade reflex fram och bak. Kvinnor använde i

större utsträckning än män cykel med reflex fram

och bak.

Ca 85% av cyklisternas persontransportarbete

utfördes med cykel försedd med sidoreflex - se

%

100 -
99 [-T Totalt EI Kvinnor

93 92 94

90 -

80 -

70 -

60 -

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

     

Tår 7-14 år 15-24 år

Figur 8

  

25-44 år

figur 9. Kvinnor använde i större utsträckning än män

cykel försedd med sidoreflex. Denna skillnad var på-

taglig i grupperna 7-14 år och 15-24 år. Den statis-

tiska osäkerheten, 90 %-igt konfidensintervall är

lika med + 5 % för totalen då det gäller förekomst

av reflex fram och bak samt sidoreflex. För enskilda

åldersgrupper är osäkerheten 5-10 %.

Emän

     

45-64 år 65- år Totalt

Procent av cyklisternas persontransportarbete som utfördes med cykel som varit

försedd med reflexfram och bak. Indelning efter cyklistens ålder och kön.

100 - [_ Totalt

90

60 -

50 -

40 -

30 -

20 -

      

Tår 7-14 år 15-24 år

Figur 9

L] Kvinnor

  

25-44 år

E Män

84

     

 

45-64 år 65- år Totalt

Procent av cyklisternas persontransportarbete som utfördes med cykel som varit

försedd med sidoreflex. Indelning efter cyklistens ålder och kön.
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3.3 Personbilsförare

3.3.1 Användning av bilbälte

Figurerna 10 och 11 visar bilbältesanvändningen för

förare i olika kategorier av personbilar samt för olika

åldersgrupper personbilsförare. För personbilsförare är

andelen som inte angivit om bilbälte använts eller ej för-

hållandevis stor. Det innebär svårigheter att ge ett fixt

skattat värde på användningsfrekvensen. I figurerna

redovisas därför för varje personbilskategori och för

varje åldersgrupp förare en punktskattning och ett in-

tervall för användningsfrekvensen. Intervallets undre

värde utgörs av kvoten mellan det persontransportarbete

(eller trafikarbete) som förarna angivit att de utfört med

bilbälte och personbilförarnas totala persontransport-

arbete. Det totala persontransportarbetet är summan av

persontransportarbetet med bilbälte, utan bilbälte och det

persontransportarbete där uppgift saknas. Denna skatt-

ning kan betraktas som ett minimivärde då det gäller

användning av bilbälte. Intervallets övre värde är lika med

%
100 -

90 -

80 -

70 -

60 -

  

Privat personbil

Figur 10
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Tjänstebil - privat

det persontransportarbete, som utförts med bilbälte

dividerat med det totala persontransportarbetet minus

det persontransportarbete för vilket det inte finns någon

uppgift om bilbälte. Denna skattning kan ses som ett

maximivärde och förmodligen en överskattning av det

sanna värdet. Punktskattning av bilbältesanvänd-ningen

för bilkategorier och förargrupper i figurerna utgörs av

andelen persontransportarbete med bilbälte plus hälften

av det persontransportarbete för vilket uppgift saknas

om bilbälte.

* Bilbältesanvändningen var högst för förare av privat-

ägd personbil, 88,7 % och lägst för förare av tjäns-

tebil i tänsten, 75,9 % - se figur 10.

e Några markanta skillnader i bältesanvändningen fö-

relåg inte mellan de olika åldersgrupperna personbils-

förare - se figur 11. Möjligen kan man säga att an-

vändningen var något lägre i medelåldersgrupperna.

I dessa grupper var också nyttjandet av tjänstebil

störst.

86,9 (+9,6/-10,7)

 

Tjänstebil i tjänsten Totalt

Procent av personbilsförarnas persontransportarbete som utfördes med bilbälte

påtaget. Indelning på kategori av personbil.
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0,
100 /o

90 1 87,6 (+8,3/-8,3) 86,3 (+9,3/-10,4) 87,2(+10,9/-11,5) 3083-108 86,9 (+9,6/-10,7)

80 -

70 -

60 -

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

  

18-24 år 25-44 år 45-64 år 65-84 år Totalt

Figur 11 Procent av personbilsförarnas persontransportarbete som utfördes med bil-

bälte påtaget. Indelning på åldersgrupp.

   

3.3.2 Förekomst av krockkudde krockkudde. För privatägda personbilar var värdet

* Personbilar med krockkudde (på förarplats) utförde 10 %. Den statistiska osäkerheten, 90 %-igt konfi-

16 % av personbilarnas trafikarbete. Hälften av densintervall är 8 % för totalen och mellan 10-15 %

tjänstebilarnas trafikarbete utfördes av bilar med för respektive underkategori.

60 -%

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

0 J

22

Privat personbil Tjänstebil - privat Tjänstebil i tjänsten Totalt

Figur 12 Procent av personbilarnas trafikarbete som utfördes medpersonbil utrus-

tad med krockkudde (vidförarplatsen). Indelning på kategori av personbil.
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3.4 Personbilspassagerare

3.4.1 Användning av bilbälte

Personbilspassagerarnas användning av bilbälte skattas

med andelen persontransportarbete med påtaget bilbälte

dividerat med totalt persontransportarbete. Viss ofullstän-

dig information föreligger om passageraren suttit i fram-

sätet eller i baksätet samt om bilbälte då använts eller inte.

Följande skattningsförfarande har då gjorts. Då uppgift

funnits om var i bilen passageraren suttit men uppgift

saknats om bilbälte nyttjats eller ej har detta transport-

arbete klassificerats som transportarbete utan bilbälte.

Då uppgift funnits om bilbälte men inte om passagera-

ren suttit fram eller bak i bilen har detta transportarbete

fördelats på plats i överensstämmelse med den befint-

liga fördelningen på "fram" och "bak" för alternativen

bilbälte använts och bilbälte inte använts. Då ingen upp-

0
100 A

90 -

80 -

70 -

60 -

50 -

40 -

  

Tjänstebil -
privat

Privat personbil

Figur 13

 

Tjänstebil i Taxi
tjänsten

gift funnits om plats i bilen och om nyttjande av bilbälte

har detta transportarbete klassificerats som transport-

arbete utan bilbälte och fördelats på "fram" och "bak" i

överensstämmelse med motsvarande empiriska fördel-

ning. Dessa skattningar har gjorts för samtliga ålders-

grupper. Skattningsförfarandet ger en osäker absolut-

nivå men torde ge god information om skillnad i bältes-

användningen för de olika bilkategorierna och ålders-

grupperna personbilspassagerare.

* Drygt 91 % av personbilspassagerarnas persontran-

port- arbete utfördes med bilbälte påtaget - se figur

13. Användningsgraden var lika i privatägd person-

bil och i tjänstebil men betydligt lägre, 64 %, för pas-

sagerare i taxi.

* Användningen av bilbälte var högst inom barn-

gruppen (yngre än 15 år) lägst inom ungdoms-

gruppen (15-24 år) - se figur 14.

63,9

 

Procent av personbilspassagerarnas persontransportarbete som utfördes med bil-

bälte påtaget. Indelning på kategori av personbil.
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24

100 7 954 959 5,5

             

91,3 99190,9 90,8 91,1

         

 * 15 år 15-24 25-44 45-64 Totalt

0 Totalt 0 Fram 8 Bak

Figur 14 Procent avpersonbilspassagerarnas persontransportarbete som utfördes med

bilbälte påtaget. Indelning på åldersgrupp.

Framsätespassagerarna använde bilbälte i betydligt

högre utsträckning av baksätespassagerarna - se

figur 14.

Användningen var tämligen lika för de olika ålders-

grupperna då det gällde bilbälte i framsätet. Av

baksätespassagerarna var ungdomsgruppen 15-24 år

den av åldersgrupperna som använde bilbälte i minst

utsträckning och barngruppen, yngre än 15 år som

i störst utsträckning använde bilbälte.
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Bilaga 1

Sid 1 (6)

Resvanor i Sverige

 

Resorna eller förflyttningarna skall ha skett i "trafikmiljö" dvs. på väg- och gatunätet.

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

och torg och liknande allmänna platser.

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 svarsformuläret i det portofria svarskuvertet

ochpostar det.

 

  
Vilket datum var det då mätdygnet började?
 

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

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag -

_ Q a a m a o a

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

Q JA Q NEJ

OMDUSVARADE NEJskall Du inte svara på flerfrågor. Sänd ändå tillbaka svarsformuläret

i det portofria svarskuvertet!

OM DUSVARADE JA anger Du med kryss i rutorna nedan hur Dufärdades. Fortsätt därefter

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

 

 

 

 

 

   

 

Q Gick Besvara frågorna i tabell A

Q Cyklade Besvara frågorna i tabell B

Q Var personbilsförare Besvara frågorna i tabell C

Q Var lastbilsförare vs. Besvara frågorna i tabel! D

Q Var passagerare i personbil eller lastbil ................. Besvara frågorna i tabell E

(I Var busspassagerare Besvara frågorna i tabell F

Q Var passagerare i spårbundet fordon ...................... Besvara frågorna i tabell G

QI Åkte moped Besvara frågorna i tabell H

Q 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, t.ex. 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 I TABELL B OM DU CYKLADE UNDER MÄÅTDYGNET

Ange antalet kilometer för
© Ö © 9 Person A cyklade 8 kilometer& t under tidsperioden 06 till 09,

6 Se tabel! B bredvid!

 

 
Hur långt cylkdade Du?

HUR LÄNG STRÅCKA DÄRAV CYKLADE DU 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.

  

 

 

i tätort?

utanför tätort?

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

Ango antalet passager för En av passagerna skedde i signalreglerad
va) Ö ©. korsning och en i cykeltunnel.

i = os till 09

|

09 un 121 12 utt 1: +. å

Hur många gånger korsade Du väg/gata med biltrafik? J $ l Han bar cykelhjälm. Cykeln var försedd med

(här ingår också passage genom gång /cykeltunnel eller på bro sidoreflexer men saknade reflex fram.

HUA MÅNGA AV DESSA PASSAGER GJORDE ou

 

 

 

  

 

 3 kilometer cyklade han i mörker eller gryning.

Han hade cykelbelysningen tänd.,

gång-oykaltunnet eller på 1 Väg- och gatubelysning fanns under

huvuddelen av denna del av resan.

i signaireglerad korsning eller på signalreglerad cykelövertart?

 

   
 

 == a Ange med JA eller NEJ för

Q

 

 

 

 

    
 

 

3 o06 till 99 09 u 121 12 till 1.

Använde Du cykelhjälm? ') a, 12

+ Han gick 400 meter

for skött REResasse en V t4 - under tidsperioden 12 till 15.
Var cykeln försedd mad sidoreftex t ex på hjulen? ':) & .

sått KRYSS i AUTAN OM DU CYKLADE i SKYMNING/GRYNING ELLER MÖRKER Han gick på gångbana/trottoar .

OCH BESVARA FÖLJANDE FRÅGOR Han korsade gata eller väg med biltrafik 4 gånge.
Ange antalet kilometer för 2 .
ekymning/gryning eller mi 2 av passagerna skedde i signalreglerad korsning

Q (Tabell A för gående liknar mycket tabell B för

 

2 09 gl 12 12 till 1! . Sod i sos mil 09 ___ % cyklister och åteges därför inte i detta exempel).
Hur lång sträcka cyldade Du i skymning/gryning eller mörkar? $ km km [___ ka
 

 
Hede Du då tänd cykelbetysning? Ange med JA eller NEJ ') &,

  

    
Fanns tänd Ange med JÅ eller NEJ A, Q.,

 

MÅ
h Under tidsperioden 18 till 21 åkte

UNDER MÅTDYGNET OCH ANGE NEDAN HUR LÄNGT DU ÅKTE . . %

Ange antalet kometerför varje tidsperiod du åkte som pass: han 8 kilometer som bilpassagerare

© © C- P © 2! Se tabell Ebredvid!
18

Han åkte i familjens privata personbil.
Han satt i framsätet och använde bilbälte.

  
FYLL i TABELL E OM DU VAR PASSAGERARE I PERSONBIL ELLER LASTBIL ?

  

  

 

Typ av bit

 

 

  

/
Han gick också 100 meter till och från bilen.

ig de em ken. k Detta skedde under mörker.
 

 

 
Fra n Han gick på gångbana, korsade ingengata

med biltrafik. Han använde inte fotgäng&!Teflex.

Gatubelysning fanns.

     

 

Du satt i fram eftter baksäte
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Bilaga 1

Sid 3 (6)

A FYLL I TABELL A OV DU GICK UNDER MÄTDYGNET
Ange antalet meter för varje tidsperiod Du gick

& || 4 > 90 © 9| 06 till 09

|

09till 12 | 12 till 15 ] 15till 18

|

18 till 21

|

21 tillo6

 

   
Hur långt gick Du?

          
HUR LÅNG STRÄCKA DÄRAV GICK DU PÅ:

trottoar, gångbana/gångväg i tätort?

utanför tätort?

Landsväg?

 

 Ange antalet passager för varje tidsperiod Du gick

1 % £$: '© .Ö Öis Q's 11© * ä ;:-

& 6 FB jan k -.

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 också passage genom gång-/cykeltunnel eller på bro!

HUR MÅNGA AV PASSAGERNA SKEDDE:

   

 

  
      

 

 

I korsning?

 

varav i signalreglerad korsning?

 

På sträcka?

 

varav på signalreglerat övergångsställe?

 

Genom gångtunnel eller på gångbro?

        
 

SÄTT KRYSS I RUTAN OM DU GICK 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 till 15f 15 till 181 18 till 21 21 till 05

 

 

 

 

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

 
 

 

Använde Du då fotgängarreflex (reflexmärke eller fastsytt

reflekterande materia!) eller lampa? Ange med JA eller NEJ

 

 
       

Fanns tänd väg-/gatubelysning? 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

Su © © P 9 © 9
06 till 09

|

09 till 12

/

12 till 15

|

15 till 18 | 18 till 21

|

21 ti06

 

 
Hur långt cyklade Du?

-...KIM km km [.............km f......km f..........km        

HUR LÅNG STRÄCKA DÄRAV CGYKLADE DU PÅ:

i tätort?

i tätort?

utanför tätort?

 

 
Ange antalet passager för varje tidsperiod Du cyklade

12

v £ & 090 v18 18 6
     

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 också passage genom gång-/cykeltunnel eller på bro

HUR MÅNGA AV DESSA PASSAGER GJORDE DU:

     

 

1 signalreglerad korsning eller på signalreglerad cykelöverfart?

 

[Genom gång-/cykeltunnel eller på gång-/cykelbro?

         

 
Ange medJA eller NEJutör varje tidsperiod Du cyklade

2 4 & 9 © P% 6 - 18 6

06 till 09 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 i RUTAN OM DU CYKLADE i SKYMNING/GRYNING ELLER MÖRKER
OCH BESVARA FÖLJANDE FRÅGOR
 

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

© © © g © 9

 

06 till 09 09 till 12 12 till 15 15 till 18 18 till 21 21 till D6 
 

ni Af örker?[Hur lång sträcka cyklade Du i skymning/gryning eller a km [.............km [|...........km (......km km |............km_

Hade Du då tänd cykelbelysning? Ange med JA eller NEJ
 

 
[Fanns tänd väg-/gatubelysning? Ange med JA eller NEJ
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Bilaga 1

Sid 5 (6)

C FYLL I TABELL C OM DU VAR PERSONBILSFÖRARE UNDER MÄTDYGNET
ANGE NEDAN HUR LÄNGT DU KÖRDE
 

Ange antalet kilometer för varje tidsperiod du körde personbil Fanns __
Typ av personbil J i KROCKKUDDE

e e s 15

-

2 Q på förarplatsen?
% 6 18 Ange nedan med

hög Os tWll 09 o9tilli2 12415 i5till1i8 tetill2i 21till08 Ja, NEJ et. VET EJ  

   

   

  
   

 
  

  

Privat personbil kom km km km km km

Tjänstebil» privat

___

|km [..............km km km km km

Tjänstebil - i tjänsten km am |...km km km km

Hyrbil
km .....km km km km kv

Taxibil krn km km 1...............km km krm
 Polis, Ambulans, Tele

Post, Servicefordon, övrigt km km kna |.... kr km |...............km   
Ange med JA eller NEJ om

Du använde BILBÄLTE          

 

  

 

  
 

 
 

 
 

   
 

D FYLLI TABELL D Om DU VAR FÖRARE AV LASTBIL/BUSS UNDER MÄTDYGNET
ANGE NEDAN HUR LÄNGT DU KÖRDE

" Ange antalet kilometer för varje tidsperiod du körde lastbil/buss Fanns
Typ av lastbil t R KROCKKUDDE
eller buss ' © * #* " (Q's ?g) på förarplatsen?

6 r få ta 6 Ange nedan med
06 till 09 O9till12 iStill 18 (8 till21 21 till 06 JA, NEJ el. VET EJ

Lätt fastbii km km km km km [........... km

Tung lastbil utan släp km em km vm km kra

Tung lastbil med släp ken km km km km km

Buss e vaken enb ene ssKW km km km km km

Ange med JA eller NEJ om

Du använde BILBÄLTE         
 

FYLL | TABELL E OM DU VAR PASSAGERARE I PERSONBIL ELLER LASTBIL

UNDER MÄTDYGNET OCH ANGE NEDAN HUR LÄNGT DU ÅKTE
som passagerare

personbil

- privat

- i tjänsten

axibil

lastbil

ung lastbil utan släp

ung lastbil med släp

r om

använde BiILBALTE

 

om

 

satt i fram- eller baksäte
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Bilaga 1

Sid 6 (6)

OCH ANGE NEDAN HUR LÄNGT DU AKTE
 

F FYLL f TABELL F OM Du AKTtE som BUSSPASSAGERARE UNDER MÄTDYGNET

  

   

     

 

  

  

 

lane a Ange antalet kilometerför varje tidsperiod Du åkte buss
Typ av buss o . Ö ©

' a u - - (NO 0 $* * #4to"! 06 till 09

|

09 till 12

|

12 till 15| 15 till 18] 18 titt 21

|

21 till 06

Buss - tätortslinje km km K k k++-o-KM£...........KM f...... m [... mm 1........... m [... .. km

[Buss - landsbygdslinje inom länet km kn km km k k............. m [............. kan

jLånglinjebuss över länsgränsen/hyrd buss k km N km km ker rr ATFL...... m
         

 

G FYLL I TABELL G Om DU ÅKTE SOM PASSAGERARE i SPÅRBUNDET FORDON
UNDER MÄTDYGNET OCH ANGE NEDAN HUR LÄNGT DU AKTE
 

  
   

 

 

 

  

 
  

Ange antalet kilometer för varje tidsperiod Du åkte
spårbundet fordon la

Typ av spårbundet fordon _G ) _él) (%., ja ,© , EB
0 = he 14 . i

06 till 09 09 tilt 12 12 till 15] 15 till 18 18 till 21 21 till 06

e
ekm [..........km f£....km f.....km [... ... km f......km

Tunnelbana ekm [............km |.........km [..........km [.............km

Länståg/pendeltåg
km km km .....Km km [.. ......km

F|arrtåg ve--KM J....km [.........km L......km f......km 1........ .....km
        

 

H FYLL I TABELL H OM DU ÅKTE MOPED UNDER MÄTDYGNET
OCH ANGE HUR LÄNGT DU ÅKTE
 Ange antalet kilometer för varje

tidsperiod Du åkte moped

2 © 0 9 © $
06 till 09] 09 till 121 12 till 15] 15 till 18 18 till 21] 21 till 06

 

 
     Hur långt åkte Du moped? Passakm [............km (............km f.............km f......km [...km

HUR LÅNG STRÅCKA DÄRAV ÅKTE Du PÅ:

; i tätort?

   

 

i tätort?

utanför tätort?

 

I FYLE I TABELL i OM DU AKTE MOTORCYKEL UNDER MÄTDYGNET
OCH ANGE HUR LÄNGT DV ÅKTE

Ange antalet kilometer för varje tidsperiod Du åkte mc

2 © P 9 © S3 0 d
, 06 till 09 09 till 12 12 till 15 15 till 18 hmmm 21 till 06

 

 seemed
 

Hur längt skte Du motoroykel? km [............km f......km [...........km |...;-KM JusKM

 

 Ange med F om Du var förare

och med P om Du var passagerare
Ange med T om me:n var tung (cylindervolym över 125 cc)

och med L. om me:n var lätt indervolym 125 cc eller mindre
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