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Trafikövervakning. Översikt av tidigare forskning samt
problemanalys

av Krister Spolander
Statens väg- ochtrafikinstitut
Fack .
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Föreliggande rapport redovisar en översikt av studier

om polisövervakningens effekter på olyckor och trafikan-

ters beteende, sambandet mellan regelöverträdelser och

olyckor, samt vissa studier om förhållandet mellan

övervakning, trafikantens förväntningar om övervakning

och dennes regelanpassning. Av totalt 26 olycksstatist-

iska studier finns 4 där olycksreduktion konstaterats

som med någon grad av säkerhet kan bedömas vara att

hänföra till ökad övervakning. Av totalt 25 rapporter

där beteendestudier redovisas, finns beteendeeffekter

av övervakning dokumenterade i 21. Det kan sålunda an-

ses klarlagt att övervakning ger effekter på trafikan-

ternas beteende. Det är däremot svårt att dokumentera

dess effekter på graden av trafiksäkerhet. I rapporten

diskuteras olika orsaker härtill som trafikregelsyste-

mets säkerhetsrelevans, komplexiteten i olycksgenere-

ring, och metodologiska problem förknippade med olyckors

statistiska egenskaper och experimentella kontrollpro-

blem.

Efter översikt av tidigare problemanalyser redovisas

en begreppslig modell över trafikövervakning. Rapporten

avslutas med förslag till fortsatt forskning inom tre

områden, nämligen trafikantens förväntningar om över-

vakning och den roll dessa spelar för hans beteende,

överensstämmelsen mellan trafikantens föreställningar

om övervakningssystemet och dess faktiska selektiva

egenskaper, samt övervakningsmetoder i syfte att påverka

trafikantens förväntningar om övervakningens förmåga

att upptäcka och ingripa mot regelöverträdelser.
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Traffic law enforcement. A review of the research on

the effects of police law enforcement, and a problem

analysis

by Krister Spolander _

National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The present report reviews studies on the effects of

police law enforcement on accidents and road user be-

haviour, and the relations between Violations and

accidents. Out of 26 studies of the effects on acci-

dents, there are 4 showing accident reductions that

can be assumed with some certainty to be effects of in-

creased enforcement. Evidence for behavioural effects

is given in 21 out of 25 references to behavioural

studies. Thus, the research evidence for enforcement

effects on behaviour can be regarded as quite conclu-

sive. On the other hand, there is little research sup-

port for the road safety impact of police law enforce-

ment. Some reasons for this are discussed, such as the

validity of road rules, the complexity of accident

generation, and the methodological problems connected

with the statistical properties of accidents and

experimental control problems.

Having reviewed previous research priorities suggested

foremforcement,a.conceptual model is described. The

report is concluded with suggestions to further re-

search within three problem areas, i e, the road user's

expectations of police enforcement and their impact

upon his decision and behaviour, the concordance of

the actual properties of the enforcement system with

the roadLEKHUS expectations of its selectivity, and

enforcement methods with the purpose to influence the

road user's expectations on the police capability to

detect and take actions against Violations.
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Trafikövervakning. Översikt av tidigare forskning samt
problemanalys

av Krister Spolander
Statens väg- och trafikinstitut
Fack
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Det projekt som redovisas i denna rapport, omfattar

dels en översikt av tidigare forskning om trafiköver-

vakning, dels en analys av skilda övervakningsproblem

med förslag till riktlinjer för fortsatt forskning

inom området.

Trafikregelsystemet utgör den ram inom vilken polisens

trafikövervakning arbetar. Den bedrivs utifrån förut-

sättningen att ingripanden mot författningsmässigt

definierade felbeteenden reducerar deras frekvens, och

att färre felbeteenden leder till ökad säkerhet med

färre olyckor i trafiken.

Forskningen, företrädesvis utländsk, om övervakningens

effekter omfattar tre typer av studier, nämligen

olycksstatistiska uppföljningar av övervakningsprograms

effekter, experimentella studier av övervakningens

olycksreducerande effekter, samt studier av övervak-

' ningens effekter på trafikanternas beteende. Eftersom

det knappast är möjligt att generellt undersöka över-

vakningens effekter - det skulle förutsätta att olycks-

utvecklingen inom övervakade områden jämfördes med om-

råden där övervakning aldrig förekommit - gäller de

olycksstatistiska undersökningarna egentligen effekten

av intensifierad övervakning.

Av totalt 17 icke-experimentella uppföljningar av över-

vakningsprogram förefaller antalet olyckor under över-

vakningsperioden ha minskat i 11 fall. För 6 av
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uppföljningarna föreligger ingen olycksreduktion eller

en mycket tveksam sådan.

I de fall där olycksreduktion konstaterats finns emeller-

tid inga möjligheter att bestämt hänföra olycksreduk-

tionen till den ökade övervakningen. Förändringar kan

under övervakningsperioden ha ägt rum i andra olycks-

förklarande faktorer, alltifrån trafikmängd, väglag

etc till andra säkerhetsåtgärder genomförda under pe-

rioden som t ex vägförbättringsåtgärder, trafiksäker-

hetsinformation. Endast i undantagsfall har kontroll

av sådana faktorer gjorts, och då endast av ett fåtal.

Flertalet uppföljningar förefaller vidare ha genomförts

mer som led i ett kontinuerligt pågående trafiksäker-

hetsarbete än som försök att studera övervakningseffek-

ter. ÖvervakningSprogrammen torde därför ha orienterats

mot vägavsnitt som haft ogynnsam olycksutveckling, och

därför kan olycksreduktion under övervakningsperioden

vara ett uttryck för statistik regressionseffekt.

Totalt har 9 experimentella olycksstatistiska övervak-

ningsförsök lokaliserats i litteraturen. I dessa för-

sök har kontrollsträckor eller -områden använts för

att uppskatta förväntad olycksutveckling inom de över-

vakade områdena om ingen övervakning där förekommit.

Den förväntade olycksutvecklingen har därefter jäm-

förts med den observerade, och skillnaden tagits som

uttryck för övervakningens effekter. Detta förutsätter

emellertid dels att god överensstämmelse i olycksut-

veckling före övervakningsperioden kunnat konstaterats

mellan försöks- och kontrollsträckor, dels att andra

olycksförklarande faktorer betett sig på likartat sätt

på försöks- och kontrollsträckor under övervakningspe-

rioden (vilken ofta uppgått till bortåt ett år).

I regel har dessa förutsättningar varit dåligt kon-

trollerade eller inte alls. Av de 9 experimentella

undersökningarna har fem inte kunnat demonstrera
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effekter av ökad övervakning på olyckor. Fyra av expe-

rimenten har emellertid erhållit olycksreduktioner som

kan vara att hänföra till den ökade övervakningen.

Av de totalt 26 olycksstatistiska undersökningarna

finns det sålunda fyra där olycksreduktioner redovi-

sas som med någon grad av säkerhet kan bedömas vara

en effekt av övervakningen.

Bilden är betydligt mer entydig när det gäller över-

vakningens effekter på trafikanternas beteende. Av

totalt 25 referenser där beteendestudier redovisas

- i flera referenser redovisas mer än en beteendestu-

die - finns beteendeeffekter dokumenterade i 21. Det

måste sålunda anses klart att övervakning ger effekter

på trafikanternas beteende.

Principiellt måste emellertid två typer av beteende-

effekter särskiljas. Det ena rör de omedelbara, lokala

effekter som erhålles vid synlig övervakning där tra-

fikanten har möjlighet att upptäcka övervakningen innan

övervakningen kan upptäcka eventuell regelöverträdelse.

Den andra typen av effekt gäller då övervakningen inte

är omedelbart lokaliserbar i tid och rum och där över-

vakningen kan upptäcka regelöverträdande trafikant

innan denne upptäcker övervakningen.

De allra flesta beteendestudierna gäller den först-

nämnda övervakningstypen. Sådan i förväg synlig över-

vakning ger i regel kraftiga omedelbara effekter men

effekterna är mycket kortvariga i tid och rum. Efter

det att bilisterna passerat den synliga övervakningen

återgår de till tidigare beteende. Enligt samstämmiga

undersökningar avtar effekterna med ökande avstånd från

övervakningen och efter ett par minuter eller några km

har de upphört. Några större skillnader i effekt be-

roende på hur den synliga övervakningen lokalt arran-

geras förefaller inte finnas.
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Den andra typen av effekt - där övervakningen inte kan

upptäckas i förväg - har inte blivit föremål för be-

teendestudier i samma utsträckning. I enlighet med

vad som kan väntas förefaller emellertid effekterna

av sådan övervakning ha en längre varaktighet i tiden

och rummet än i förväg synligövervakning.

Övervakningens säkerhetseffekter är beroende av trafik-

reglernas relevans från säkerhetssynpunkt. Dettahar

belysts genom studier av sambandet mellan regelöver-

trädelser och olyckor. Två typer av undersökningar

finns inom området. I ena fallet har sambandet stude-

rats över förare. I det andra har sambandet studerats

över trafikflöden. Enligt båda typerna av undersökningar

finns ett samband mellan regelöverträdelser och olyckor

men de observerade sambanden är låga. Olyckor har en

komplex orsaksbakgrund där regelöverträdelser är en av

många olycksgenererande faktorer. Mot den bakgrunden

kan förhållandevis låga eller måttliga samband också

förväntas.

Eftersom övervakning endast kan påverka sådana olyckor

där formell regelöverträdelse ingår i orsakskomplexet,

ställs stora krav på experimentell känslighet i under-

sökningar där övervakningens effekter på olyckor stu-

deras. Olyckor har som effektmått betraktade dåliga

statistiska egenskaper. Vidare finns avsevärda experi-

mentella kontrollproblem förknippade med att uppskatta

förväntad olycksutveckling som skulle ha erhållits på

övervakade sträckor om ingen övervakning där förekommit.

Dessa omständigheter har bidragit till den sammansatta

bild som forskningen inom området ger. Det är lätt att

dokumentera att övervakning påverkar beteendet, men

avsevärt mycket svårare att med någon grad av säkerhet

demonstrera dess säkerhetseffekter.

Trafikövervakning är en komplex trafiksäkerhetsresurs

som blivit föremål för problemanalyser i skilda
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sammanhang. Dessa analyser redovisar ett stort antal

problemområden som bedömts betydelsefulla för hur över-

vakningen på bästa sätt skall kunna användas i trafik-

säkerhetsarbetet. Vissa genomgående drag återfinns i

de tidigare problemanalyserna. Sålunda har övervak-

ningens förutsättningar i regelsystemet - sambandet

mellan regelöverträdelser och säkerhet - erhållit hög

prioritet. Utöver att studier inom detta område kan ge

en bild av övervakningens potentiella effekter och

underlag för att prioritera de trafikregler som över-

vakningen i första hand bör inriktas mot, kan de an-

vändas för andra typer av åtgärder, t ex trafikregle-

ring. Ytterligare andra återkommande problemområden

rör trafikantens förväntningar om övervakning och hur

dessa påverkar beteendet, samt effekten av olika slags

övervakningsmetoder.

Rapporten avslutas med förslag till problemområden för

fortsatt forskning inom området. Det konstateras att

även om i förväg synlig övervakning ger påtagliga och

omedelbara effekter, har dessa effekter så pass kort

varaktighet att denna typ av övervakning av resursskäl

även i framtiden måste användas starkt selektivt. Forsk-

ningen bör därför inriktas mot den andra typen av över-

vakning - den som upptäcker trafikanten innan denne

upptäcker övervakningen. Denna typ av övervakning ar-

betar via trafikantens förväntningar om övervakning.

En begreppslig modell redovisas, där de centrala be-

greppen utgörs av trafikantens förväntningar om över-

vakningen i form av subjektiva sannolikheter för upp-

täckt, ingripande och påföljd vid regelöverträdelse,

subjektiva risker för tillbud eller olycka vid regel-

överträdelse, subjektiv nytta i form av tidsvinster,

framkomlighet, komfort etc. Dessa komponenter ingår

i trafikantens beslut om regelöverträdande respektive

regelanpassat beteende. För att denna process skall

träda i funktion erfordras emellertid att trafikanten
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har kunskap om trafikreglerna och hur de skall till-

lämpas i olika trafiksituationer.

Trafikantens förväntningar om övervakningen påverkas

av hans direkta och indirekta erfarenheter av den, och

byggs upp av t ex hur ofta regelöverträdelser blivit

föremål för ingripande, hur ofta trafikanten observe-

rat övervakning i arbete i olika situationer etc.

Viss forskning finns gjord inom ramen för en sådan mo-

dell. Bl a har konstaterats att det finns ett samband

mellan polisens synlighet i trafiken, hur ofta trafi-

kanten blivit föremål för polisövervakning och kontroll,

och den subjektiva upptäcktsrisken vid regelöverträdel-

ser. Den subjektiva upptäcktsrisken förefaller vidare

variera över olika slags regelöverträdelser och trafik-

brott. Vidare synes samband finnas mellan subjektiv

upptäcktsrisk och olycksrisk å ena sidan och benägen-

het till regelöverträdande beteende å den andra.

Fortsatta studier av trafikövervakningen föreslås in-

riktas mot tre problemområden. Det första gäller tra-

fikantens förväntningar om övervakning och vilken roll

dessa - jämfört med andra komponenter - spelar för

trafikantens beslut om regelöverträdande respektive

regelanpassat beteende. Syftet skulle här vara att

utveckla en modell som skulle förbättra förutsätt-

ningarna att såväl mäta som förstå övervakningens

effekter.

Det andra problemområdet gäller en kartläggning av

övervakningssystemets egenskaper och överensstämmelsen

mellan trafikanternas föreställningar och systemets

faktiska egenskaper. Den polisiära övervakningen är

selektiv i åtminstone tre avseenden, nämligen över tra-

fikregler, rumsligt och tidsmässigt. Sannolikheten för

upptäckt varierar därför beroende på vilken trafikregel
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som överträds, var överträdelsen äger rum ochnär den

begås. Studier inom detta område skulle syfta till

att ge underlag för utformning av övervakningens selek-

tiva egenskaper.

Det tredje problemormådet avser att - med utgångspunkt

från de båda tidigare - utveckla och studera övervak-

ninsmetoder i syfte att öka trafikanternas upplevda

sannolikheter för upptäckt vid olika slags regelöver-

trädelser. Som exempel på utvecklingsbara metoder

nämns bl a ökad frekvens ingripanden med påminnelser

och traffipax-övervakning där metoder att informera

regelanpassade trafikanter om att de blivit föremål

för sådan övervakning kan utvecklas och prövas.
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Traffic law enforcement. A review of the research on

the effects of police law enforcement, and a problem

analysis.

by Krister Spolander
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

S-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The road rule system forms the basis for police law

enforcement. Law enforcement Operates on the assump-

tion that actions against incorrect behaviours as

defined by law, reduce their frequency, and that lower

violation rates lead to fewer accidents and hence im-

proved safety.

The international research on police law enforcement

includes three types of studies, i e, experimental and

non-experimental studies on the accident effects of

increased police enforcement, and studies on the

effects on behaviour.

Out of 17 non-experimental studies of enforcement

programs, the accident number seems to have been reduced

during the enforcement period in 11 cases. The others

fail to demonstrate any reliable accident reduction.

In those cases where accident reduction can be observed,

there are, however, no means to positiVely credit the

increased enforcement for this reduction. During the

enforcement period changes may have oCcurred in other

relevant factors, e g, traffic flow, weather and road

surface conditions or other road safety actions

implemented during the period, such as road engineering

improvements, road safety campaigns etc. Such changes

could explain any observed variation in accident rates.

Only in exceptional cases such factors have been

accounted for, and in those cases only' a few of

them. Further, most non-experimental studies seem to
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have constituted elements in the on-going road safety

efforts rather than attempts to study the specific

enforcement effects. Several enforcement programs

probably have been oriented to those segments of the

road network where unfavourable accident trends have

been observed. Thus, the accident reduction during

the program period may have been an effect of statistical

regression.

In the experimental studies of the effects on accidents

control roads or areas have been used to estimate

those accident trends that would have occurred in the

enforced areas if no special enforcement had been

implemented there. When assessing the effects, the

observed accident figures have been compared with the

expected, and the differences have been assumed to

constitute the enforcement effect. However, such an

interpretation requires a fairly high correlation in

accident trends between the control and experimental

roads before the enforcement period. It further

requires that all other factors that account for

accident variation on control and experimental roads

are comparable during the enforcement period (lasting

for about one year in several of the surveyed experi-

ments).

As a rule, these requirements have not been suffici-

ently accounted for, or not controlled at all. Out of

9 experimental studies, 5 have not been able to

demonstrate effects of increased enforcement. In 4

experiments, however, accident reductions have been

observed, that may be referable to enforcement effects.

Thus, out of 26 studies of the effects on accidents

in the research literature, there are 4 showing accident

reductions that can be assumed with some certainty to

be effects of increased enforcement.
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As for the enforcement effects on road user behaviour,

the results are more unanimous. Evidence for

behavioural effects is given in 21 out of 25 references

regarding behavioural studies; several references cover

various studies. Since the experimental problems are

far smaller in behavioural studies as compared to

accident statistical studies, the research evidence

for enforcement effects on road user behaviour could

be regarded as quite conclusive.

Two types of behavioural effects should, however, be

distinguished. The first one concerns the immediate,

local effects obtained by visible patrols where the

road user can detect the patrol before the patrol can

detect a violation. The other type of effect Operates

when the enforcement patrols are able to detect the

road user before being detected by him.

Most studies have been concerned with the first type

of effect. As a rule, patrols, visible in advance,

result in an immediate impact upon driver behaviour,

but the effects are of a very short duration. According

to most studies the effects decrease with increasing

distance from the patrol, and after a couple of minutes

or some kilometers no effects are observable. Any major

differences in effect due to variations in local design

of the enforcement patrols do not seem to exist.

The other type of effect - the one where the enforce-

ment is not detectable in advance - has not been

studied to the same extent as the first one. According

to some studies, however, those effects seem to be of

a longer duration in time and space as compared to

enforcement, visible in advance.
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The impact on road safety of police law inforcement

depends on the validity of road rules. The observed

relationships between Violations and accidents may

indicate the road safety potentials of law enforcement.

There are two types of studies within the field. In

the first one the relations between accidents and

Violations have been studied over drivers, and in the

second one over traffic flows. According to both types

of studies there exists a correlation between Violations

and accidents, but the observed correlations are low.

Considering the complexity of accident generation, where

Violations are only one of several contributing factors,

fairly low or moderate correlations should in fact be

expected.

Since the influence of law enforcement is limited to

those accidents, preferably, where formal Violations

are effective, high requirements must be put on experi-

mental methodology in order to detect any effects on

accidents. The statistical properties of accidents,

used as an assessmentxnniable, are unfavourable when

designing experiments to get sufficient statistical

power. Further, there are substantial experimental con-

trol problems connected with the estimation of expected

accident trends that would have been obtained on

enforced roads if no enforcement had been in operation.

These circumstances may explain some of the great

difficulties to demonstrate the accident reduction

capability of police enforcement, in spite of its

impact upon road user behaviour.

Traffic law enforcement is a complex road safety re-

source that has earlier been subjected to several ana-

lyses in order to identify research problems and

priorities. Some common features can be observed in

those problem analyses. Thus the basis for police law

enforcement formed by road rules, e g the relations

between Violations and accidents, has given high research
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priority in all previous analyses. Studies within this

field may reveal the potentials of enforcement and can

be useful for selective enforcement as fas as road

rules are concerned, but could be used for other road

safety measures as well, such as traffic regulation

etc. Further, common research priorities also concern

the driver's expectations of police enforcement and

how they affect behaviour, and the effects of different

enforcement techniques.

The present report is concluded with suggestions for

future research. Though having an immediate and evident

impact, the duration is so short that the enforcement,

visible in advance, has to be used very selectively in

the future as well, due to restricted resources. There-

fore, future research should be oriented to the second

type of enforcement - the one that is able to detect

the road user before kmnxm; detected by him. This type

of enforcement operates upon the expectations of the

road user about police enforcement.

A conceptual model is described where the central con-

cepts are formed by the expectations of enforcement in

terms of the subjective probabilities of being detected,

subjected to police action and sanctions when violating

a road rule, subjective risks for hazards or accidents,

utility in terms of reduced travelling time, improved

level of service, comfort etc. Components such as these

are effective when deciding to conform or not to road

rules in specific situations. However, getting this

process into operation, requires the road user to be

familiar with road rules and their application to

various traffic situations.

The expectations of enforcement are influenced by the

driver's direct and indirect experiences, and are formed

by, e g, how often violations have been subjected to
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police actions, how often the road user has observed

enforcement in various situations etc.

To a limited extent there are some studies relevant to

such a model. According to research data there seem to

exist relationships between the visibility of police,

how often the road user has been subjected to police

enforcement and control, and the subjective probability

of being detected if violating road rules. The subjec-

tive probability of being detected seems to vary accor-

ding to specific violations. Furthermore, there is some

evidence of a relationship between subjective proba-

bility of being detected, subjective accident proba-

bility, and tendency to violate road rules.

Further studies of police law enforcement are suggested

for three problem areas. The first one concerns the

expectations of police enforcement, and their impor-

tance, relative to other components, in the decision

process of the driver. The aim should be the develop-

ment of a driver decision model with improved possibi-

lities to measure as well as understand enforcement

effects upon the driver.

The second problem area is concerned with the actual

properties of the law enforcement system, and the con-

cordance of its actual properties with the road users'

expectations. The police law enforcement is selective

at least in three respects, i.e., as for road rules,

type of road and traffic environment, and time of day,

night and season. Thus, the probability of being detec-

ted varies according to what rules are violated, when,

and where the violation occurs.Studies within this

field are believed to provide a basis for the design

of the selective properties of police enforcement.

Based upon the previous two, the third problem area

aims at the development and evaluation of various en-
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forcement techniques in order to increase the subjective

probabilities of being detected by police when Viola-

ting road rules. As examples of developable techniques

mentioned are increased police usage of informal sanc-

tions such as reminders and remarks, and so called

traffipax-surveillance where methods could be developed

and assessed concerning the effects of informing non-

Violators that have been subjected to police surveill-

ance .
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BAKGRUND

Den på sitt sätt unika detaljreglering av vägtrafiken

som författningsmässigt vuxit fram och det alldeles av-

görande ansvar för säkerheten som ålagts motorfordons-

förare, har historiskt sin grund i de säkerhetsrisker

som motorfordonstrafiken innebär. I syfte att öka tra-

fiksystemets säkerhethar successivt regler utvecklats

för att motverka vissa beteenden som bedömts eller do-

kumenterats vara riskabla från trafiksäkerhetssynpunkt.

I de olika författningar som finns inom området anges

hur trafikanterna skall bete sig i olika trafiksitua-

tioner, eller snarare vilka beteenden som inte får

förekomma, och vidare de rättsliga följderna av regel-

överträdelser.

I detta sammanhang utgör polisens trafikövervakning en

stor och betydelsefull trafiksäkerhetsresurs. Eftersom

regelsystemet innebär begränsningar av trafikanternas

beteende där säkerhetsskäl i regel fått dominera över

den enskildes önskemål om t ex framkomlighet och tids-

effektivitet i förflyttningarna, torde de rättsliga

sanktionerna spela en avgörande roll för frekvensen

regelöverträdelser. Förutsättningen härför är emeller-

tid att regelöverträdelser upptäcks och blir föremål

för ingripanden från de regelövervakande myndigheter-

nas sida.

Polisens trafikövervakning bedrivs sålunda utifrån

förutsättningen att ingripanden mot felbeteenden redu-

cerar deras frekvens, och att färre felbeteenden leder

till ökad säkerhetmed färre olyckor i trafiksystemet.

Övervakningens trafiksäkerhetseffekter är emellertid

beroende av en rad olika faktorer. En faktor utgörs

t ex av dess omfattning i tiden och rummet. Det är rim-

ligt att anta att regelanpassningen förbättras ju oftare

trafikanternas beteende blir föremål för övervakning.
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Det är dock knappast troligt att förhållandet mellan

mängd övervakning och frekvens regelöverträdelser är

direkt proportionellt (se t ex Laxer 1967 s 26). Hur

sambanden ser ut är betydelsefullt för användning och

dimensionering av övervakningsresurserna i tid och rum,

och därmed för övervakningens säkerhetseffektivitet.

En annan faktor gäller vilka beteenden och regler som

övervakningen inriktas mot. Antalet regler är stort

och varierar i såväl säkerhetsbetydelse som åtkomlig-

het för övervakningen. I likhet med andra resursknappa

områden måste prioriteringar göras i övervakningen och

dess säkerhetseffekter blir en fråga om hur pass kri-

tiska från olyckssynpunkt de regelöverträdelser är som

till sist blir föremål för övervakning. Vidare finns

en rad metodiska och tekniska faktorer som påverkar

övervakningens säkerhetseffekter. Vilka slags effek-

ter ger en öppen övervakning, t ex rörlig patrullbil,

där trafikanterna har möjlighet att upptäcka övervak-

ningen innan övervakningen upptäcker eventuella regel-

överträdelser jämfört med en övervakning arrangerad så

att trafikanterna upptäcker övervakningen först efter

det att övervakningen upptäckt eventuella regelöver-

trädelser? Andra faktorer gäller hur övervakningen

samordnas med andra trafiksäkerhetsåtgärder, t ex in-

formationskampanjer och trafikregleringsåtgärder.

Som ovan antytts finns ett stort antal frågor som gäl-

ler hur övervakningsresurserna skall disponeras för

att ge största möjliga säkerhetseffekter. Den forsk-

ning som finns inom området är ojämnt fördelad över

frågeställningarna, och har huvudsakligen rört frågan

vilka effekter en viss ökning av övervakningen ger

och den synliga övervakningens utformning. Kunskaps-

underlaget för ett effektivt utnyttjande av övervak-

ningsresurserna är i långa stycken bristfälligt.

Syftet med denna rapport är att Qe§i92§§§_p§9äl§9:

99§å§s9_§§§_§Eêmfiéê_ä9§§52299_2299_9mråés2- I grova
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drag har rapporten disponerats så att den inleds med

en översikt av hittillsvarande forskning om övervak-

ningens effekter. Därefter ges en översikt av under-

sökningar där sambanden mellan regelöverträdelser och

säkerhet, olyckor, studerats. Vidare redovisas priori-

teringar av forskningsproblem för övervakningen som

gjorts i tidigare sammanhang, t ex OECD 1974. Slutligen

beskrivs de problemområden som bedömts angelägna att

närmare studera i syfte att bredda underlaget för an-

vändning och utformning av trafikövervakningen.

TIDIGARE FORSKNING OM ÖVERVAKNINGENS EFFEKTER

Att generellt undersöka om polisövervakningen har

effekter på trafiksäkerheten är knappast möjligt.

För det skulle det i princip vara nödvändigt att jäm-

föra olycksutvecklingen inom ett område där polisöver-

vakning aldrig förekommit med olycksutvecklingen inom

övervakade områden. Områden som aldrig tidigare över-

vakats torde inte vara möjliga att finna. Även om man

skulle kunna lokalisera ett sådant område kan man inte

gardera sig för risken att trafikanterna tror att om-

rådet övervakas. De måste känna till att det aldrig

övervakats och att det heller inte kommer att överva-

kas under den period undersökningen skulle omfatta

(Brehmer 1966). Sådana förutsättningar kan naturligt-

vis inte uppfyllas. Även från praktisk synpunkt är en

sådan frågeställning föga intressant. Övervaknings-

resurserna finns i samhället och de praktiska frågorna

gäller vilken nivå övervakningen bör ha, och hur den

bör utformas.

Vad som emellertid i princip skulle kunna belysas av

den tidigare forskningen inom området är dels vilka

effekter en ökning av övervakningen ger, dels effekterna
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av olika_§lag§ övervakning.

I grova drag kan tre typer av undersökningar särskil-

jas, nämligen uppföljningar av övervakningsprograms

effekter på trafikolyckor, experimentella studier av

övervakningens olyckseffekter, samt mer eller mindre

välkontrollerade studier av övervakningens effekter

på trafikanternas beteende.

De i§k§:§§B§§;måstel;2-9lyskêgppâêljgiggêäaê av genom-
förda övervakningsprogram saknar kontrollområden i

vilka övervakningsprogrammet ej genomförts. I några

fall redovisas visserligen kontrollområden men dessa

har valts i efterhand och knappast så att de varit jäm-

förbara med övervakningsområdet med avseende på tidi-

gare olycksutveckling, trafikkarakteristika eller väg-

miljö. I ett par fall har även andra olyckspåverkande

faktorer än övervakningen studerats före och under över-

vakningen. Om övervakningsprogrammet medfört ett färre

antal olyckor, och om andra faktorer som t ex trafik-

mängd, väder och väglag, vägens utformning och regle-

ring etc inte förändrats under perioden, har slutsat-

sen då dragits att det är övervakningen som svarat för

olycksminskningen. Detta är emellertid tveksamt efter-

som det förutsätter att samtliga betydelsefulla olycks-

påverkande faktorer då måste ha kontrollerats. Inga

sådana möjligheter finns tillnärmelsevis för närva-

rande.

De sêpêziEêQEsllê_§Eyéisraê av övervakningens effek-
ter_på_trafik9lygkor har omfattat kontrollsträckor.

Övervakningsprogrammet genomförs på experimentsträckan.

Efter programmet jämförs olycksutvecklingen på experi-

mentsträckan med den på kontrollsträckan. Syftet med

kontrollsträckan är att den skulle ange olycksutveck-

lingen på egperimentsträgkan om övervakningsprogrammet

inte genomförts. Detta förutsätter inte bara att kon-

troll- och experimentsträckorna måste vara jämförbara
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i fråga om utformning, trafikmängd, trafiksammansätt-

ning, väder och väglag, trafikregleringar etc. Det

förutsätter framför allt att man från perioden före

övervakningen kan förutsäga olycksutvecklingen på den

ena sträckan utifrån olycksutvecklingen på den andra.

Sambandet mellan de båda sträckornas olycksutveckling

över tid måste sålunda vara mycket högt om kontroll-

sträckan skall kunna användas för att ange antalet

olyckor på experimentsträckan om övervakning inte före-

kommit där. I de experimentella studierna hör det

emellertid till ovanligheterna att sträckornas jämför-

barhet empiriskt redovisats. I regel har man nöjt sig

med jämförbarhet i fråga om vissa yttre faktorer som

trafikmängd, vägutformning etc (undantag finns emeller-

tid; t ex Lund & Jørgensen 1974 där olycksutvecklingen

för ett flertal år tillbaka kan konstateras vara lik-

artad för experiment- och kontrollsträckor).

Detta är i och för sig inte tillräckligt. För att kunna

dra slutsatser om övervakningens effekter får experi-

ment- och kontrollsträckor inte skilja sig åt under

perioden i fråga om förändringar i faktorer som vägför-

bättringar, trafikregleringar, andra säkerhetsåtgärder,

väglag, trafik etc. Alla de faktorer som varit gemen-

samma för sträckorna under förperioden måste också vara

gemensamma under övervakningsperioden, med det enda

undantagep att övervakningSprogrammet genomförs på

experimentsträckan.

Till den tredje gruppen av studier har förts sådana

som gällt övervakningens §§§§EE§E-P§-Eäêälkäêêêêêêêä-
Undersökningarna här är av varierande karaktär. I re-

gel har det varit fråga omexperiment i mindre skala

där de omedelbara effekterna av olika slags övervak-

ningsutformning studerats på företrädesvis bilförarnas

hastigheter och anpassning till hastighetsgränser.

Vid dessa mindre experiment genomförda under
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kortare tid, och med möjlighet att variera övervak-

ningen och hålla andra faktorer under kontroll, är de

experimentella svårigheterna avsevärt mindre än i de

stora, ofta årslånga, undersökningarna av de båda tidi-

gare slagen.

Icke-experimentella uppföljningar av övervaknings-

 

effekter

De icke-experimentella studier som här nedan redovi-

sas, har genomförts som uppföljning av övervaknings-

program, och utgör inga egentliga försök att pröva om

övervakningen ger effekter och hur pass stora de

effekterna kan vara. Efter det att ett övervaknings-

program genomförts, studeras olycksutvecklingen under

programmets gång, ibland även efter det att program-

met avslutats, och jämförs med olycksutvecklingen före

programmet. Som tidigare nämnts har i några fall även

andra faktorer kontrollerats som trafikmängd, väderlek

etc.

Studier av detta slag tillåter egentligen inte några

slutsatser om övervakningsprogrammet haft effekter

eller ej. Om emellertid flertalet uppföljningar redo-

visar olycksreduktioner efter övervakningsprogram,

skulle så att säga den samlade mängden erfarenheter

ge en mer stabil grund för slutsatser.

Detta är emellertid tveksamt av två skäl.

För det första finns det, som påpekas i Fennessy et al

(1968), sannolikt en naturlig tendens att i den offent-

liga litteraturen endast dokumentera de program som

varit framgångsrikt (s 80). De program som inte givit

några effekter kommer inte alltid till allmän känne-

dom, varför den samlade bilden kan bli skev.
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För det andra, vilket är mer kritiskt, finns ett

regressionsfenomen i olycksvariationen över tid. Inom

geografiskt begränsade områden finns en variation i

antalet olyckor över tid. Under vissa perioder är

olyckstalen höga, under andra perioder är de lägre; en

variation som inte kan förklaras av kända faktorer.

Efter en period av höga olyckstal tenderar olyckorna

att närma sig ett slags genomsnittsvärde äyen_9m_inga

åtgärder sätts in. Efter en period av låga olyckstal

tenderar antalet olyckor att närma sig genomsnittsvär-

det och således öka (se t ex Hays, 1963 s 500 ff, Camp-

bell 1974). Denna variation över tid kring ett slags

genomsnittsvärde kan vara högst avsevärd (se 2.5.1 nedan).

Ofta anges i uppföljningsrapporterna att övervaknings-

program satts in med anledning av ökning i antalet

olyckor, eller höga olyckstal inom vissa områden. Om

ökningen, eller de höga olyckstalen, är slumpmässigt

betingad så är sannolikheten större för att olycks-

frekvensen skall minska än att den skall öka ytterligare

eller förbli oförändrad. Använder man sig av olycks-

variation i denna mening som grund för var och när

övervakningsprogram skall genomföras, är det med andra

ord sannolikt att man fått en olycksreduktion även om

övervakningsprogrammet inte genomförts.

Detta gör det synnerligen svårt att bedöma om den

olycksreduktion som följt övervakningsprogrammet, är

en effekt av övervakningen eller ett uttryck för detta

regressionsfenomen. Till detta problem kommer sedan

övriga tolkningsproblem med icke-experimentella upp-

följningar vilka inledningsvis berördes.

(1) Kunz 1950

Från april 1945 genomfördes ett omfattande övervaknings-

program i Springfield, Massachusetts, för att "enforce

all traffic laws on an impartial basis". Före programmet
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hade olycksfrekvensen ökat kraftigt. Antalet person-

skador minskade med över 40% år 1945, och med två

tredjedelar år 1946 jämfört med före programmet (1944).

Uppföljningen antyder kraftfulla effekter av övervak-

ningsprogrammet. Inga kontrollområden användes emeller-

tid, och det finns ingen möjlighet att bedöma om

olyckorna ökade igen efter det att övervakningsprogram-

met avslutats.

(2) Jeffcoate 1950

Jeffcoate redovisar en utvärdering av ett övervak-

ningsprogram genomfört i sju polisdistrikt i England

från april 1938 till september 1939. Programmet inne-

bar en ökning av antalet poliser, men det anges inte

hur stor. Effekterna bedömdes genom att jämföra anta-

let dödsolyckor år 1938 med år 1937, dels för de sju

distrikten där programmet genomfördes, dels för de

återstående 78 polisdistrikt där programmet inte genom-

fördes. I de sju övervakningsdistrikten minskade döds-

olyckorna med 7%. I övriga distriktökade antalet med

3%.

Valet av kontrollområden gjordes efter det att program-

met genomförts. Ingen kontroll av andra faktorer, t ex

trafikarbete, hade gjorts.

(3) Baker 1954

Baker redovisar i en artikel bl a erfarenheterna från

en icke närmare angiven ökning av polisövervakningen i

' Chicago. Under åren 1948 - 51 kunde en viss minskning

i antalet dödade per 10 000 fordon konstateras, samti-

digt som den genomsnittliga hastigheten med Vilken

_trafikanterna överskred hastighetsgränser minskade,

och antalet ingripanden mot hastighetsöverträdelser

ökade (uttryck för övervakningen). Nedgången i antalet

dödade per fordon kan emellertid knappast tolkas. Under
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perioden skedde totalt sett i USA en minskning i anta-

let dödade vägda med hänsyn till trafikarbete.

(4) Vickrey & Israel 1955

Vickrey & Israel ger bl a data om ökad övervakning med

s k special enforcement units i staten California för

åtta områden. Den intensifierade övervakningen sattes

in under en månad under åren 1952 - 54 där antalet

olyckor inom respektive områden jämfördes med antalet

olyckor motsvarande månad föregående år. I genomsnitt

ökade övervakningen med 35% i patrulltimmar räknat,

vilket i genomsnitt åtföljdes av en olycksreduktion

på 19%. Ett svagt men avtagande positivt samband kan

ses om de åtta områdena jämförs. Ökad övervaknings-

insat55tenderadeaatt följas av ökad olycksreduktion.

Områdena kan emellertid knappast anses som jämförbara.

Under perioden genomfördes en rad vägförbättringar.

Vidare inleddes övervakningsinsatserna med medveten

publicitet om var och när övervakningsintensifieringen

skulle äga rum.

(5) Irby & Jacobs 1960

I närheten av en militärbas utvaldes fem segment high-

ways (valda på grund av höga olyckstal). Under en 10-

veckorsperiod runt årsskiftet l957 - 58, täcktes väg-

sträckorna av 2 militärpolispatruller som stannade

privata personbilar tillhörande militärbaspersonalen.

Syftet var dels att ta hand om rattonyktra förare, dels

att "implant a feeling of ever-present surveillance".

Övervakningsperioden jämfördes med avseende på antalet

olyckor per 10.000 man på basen, dels med motsvarande

period föregående år, dels med föregående period samma

år samt efterföljande period. Inga signifikanta skill-

nader kunde konstateras för övervakningsperioden.

Däremot sjönk olyckstalen med 42% för de nio veckor

som följde omedelbart efter övervakningsperioden. I
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rapporten tolkas detta som en "time-1ag"-effekt, dvs

först efter det att information om den pågående över-

vakningen trängt igenom på militärbasen kunde effekter

uppstå. Inga kontrolldata redovisas.

(6) Sieben 1960

Sieben redovisar, dock utan att ge närmare information,

ett kortvarigt försök där ett 50-tal poliser sattes

in för övervakning av ca 20 miles väg under ca 10 tim-

mar under ett veckoslut. Inga allvarligare olyckor in-

träffade under övervakningsinsatsen, jämfört med ett

30 - 40-ta1 som genomsnittligt sett inträffat under

tidigare veckoslut. Inga faktorer som t ex trafikar-

bete kontrollerades. Övervakningsintensiteten är att

betrakta som mycket hög. Vidare förekom omfattande

publicitet i anslutning till insatserna. Eftersom över-

vakningsinsatserna var mycket koncentrerade både i tid

och rum, hade data som belyst långtidseffekterna varit

intressanta.

(7) Huffman, Payne, Florio & Henry 1961

Det sista halvåret 1958 förstärktes övervakningen av

26 miles av Route 45 i Illinois från 15 till 20 pat-

ruller. Sträckan valdes på grund av höga olyckstal.

Olycksdata under övervakningsperioden 1958 jämfördes

med motsvarande period dels före, 1957, dels efter,

1959. Jämfört med 1957 minskade såväl totalantalet

olyckor under övervakningsperioden (med 32%) som döds-

olyckor, övriga personskadeolyckor samt egendomsskade-

olyckor. Även efter övervakningsperioden - andra halv-

året 1959 - låg olyckstalen i stort sett kvar på samma

nivå som under övervakningsperioden, vilket av förfat-

tarna tolkats som en "carry-over-effect". Resultaten

är emellertid svårtolkade eftersom dels en generell

olycksminskning kunde konstateras för highways i

Illinois 1958 - 59, dels inga kontroller av andra
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faktorer gjordes som t ex trafikarbete, väder, väg-

lag etc.

(8) Mulcahy 1962

Efter en ökning i antalet dåkde i trafiken den första

14-dagarsperioden i januari 1962 (från 6 till 14 jäm-

fört med 1961), sattes samtliga patrullbilar i Connec-

ticut in i ett övervakningsprogram, där polisidenti-

fikationen togs bort från fordonen. Programmet omfat-

tade bl a en informationskamplanj om den ökade över-

vakningen. Antalet dödade under den andra 14-dagars-

perioden, då programmet var i kraft, uppgick till 9

mot 14 för motsvarande period 1961. Detta har av Mul-

cahy bedömts som effekter av programmet.

(9) Roche 1965

Under en 12-månadersperiod 1964 intensifierades över-

vakningen i New York State inom 7 områden utanför tät-

bebyggelse som valts beroende på höga olyckstal. In-

tensifieringen uppgick till ca 12.700 extra övervak-

ningstimmar. Antalet olyckor minskade med 17% jämfört

med föregående lZ-månadersperiod. Under samma tid

ökade totalantalet olyckor utanför tätbebyggelse inom

staten med 12%. Ingen egentlig kontroll gjordes emel-

lertid av andra faktorer som trafikarbete, vägföränd-

ringar och vägförbättringsåtgårder under perioden,

och olyckstrender under längre tid före övervaknings-

programmet.
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(10) Gates & Hands 1965

I ett försök i England intensifierades övervakningen

av 88 miles av motorväg 6 under en tremånadersperiod

med en polisbil och en polismotorcykel per 15 miles

under dagtid resp per 30 miles under natten. Den efter-

följande tvåmånadersperioden - då övervakningsprogram-

met skulle ha upphört - användes som kontrollperiod.

Vid olycksjämförelserna togs hänsyn till periodernas

olika längd samt trafikvolymen under resp perioder.

Inga signifikanta skillnader kunde emellertid konsta-

teras, varken för personskadeolyckor, eller totalan-

talet olyckor.

(ll) California Highway Patrol 1966

År 1964 genomfördes den s k operation 101 som inne-

bar en fördubbling av övervakningen till totalt 22

bil- och 8 motorcykelpatruller på 36 miles av väg 101

i Californien. Olyckorna 1964 jämükdes med olycksan-

talet 1961 - 63, där en signifikant minskning inträf-

fade vad gäller personskadeolyckorna (från ett för-

väntat antal på 316 - 380 till 264). Ingen signifi-

kant minskning ägde rum i fråga om dödsolyckor, egen-

domsskadeolyckor, eller totalantalet olyckor. I för-

söket studerades sju kontrollfaktorer (väder, väglag,

trafikmängd, publicitet, förarsammansättning och tra-

fiksammansättning). Enligt rapporten kan vägförbätt-

ringsåtgärder under 1964 förklara en del av olycks-

minskningen under året, men inte hela. I övriga fak-

torer skulle inga nämnvärda förändringar ha inträffat

som skulle kunnat ha förklarat olycksminskningen

under den studerade perioden.
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I anslutning till övervakningsförsöket gjordes punkt-

visa observationer av trafikanternas beteende längs

övervakningssträckan (California Highway Patrol 1969).

För hastighetsöverträdelser erhölls inga otvetydiga

effekter. Däremot konstaterades minskad frekvens i

fråga om vissa andra regelöverträdelser ("following

too close, unsafe turning, improper lane changing").

(12) Fraser & Hills 1967

Fraser & Hills redovisar erfarenheter av övervakning

med motorcykelpatruller i Hampshire 1964 - 67. Under

perioden utökades antalet patruller från 12 till 37

som hade att täcka vägavsnitt från 3 till 30 miles

vardera. Olycksutvecklingen 1964 - 66 studerades för

resp vägavsnitt. Personskadeolyckorna minskade på 8

avsnitt, under det att ökning kunde konstateras på

9 avsnitt, och ingen förändring på 2 avsnitt. Inga

kontrollåtgärder hade vidtagits.

(13) Ross & Campbell 1968

Ross & Campbell redovisar en omvärdering av den s k

Connecticut Speed CrackdownEKMIinleddes årsskiftet

1955/56. Övervakningen inriktades på hastighetsgrän-

ser i staten Connecticut där följderna av hastighets-

gränsöverskridande skärptes till indragning av kör-

kort under 30 dagar med längre spärrperioder för upp-

repade överträdelser. Antalet dödade i trafiken år

1956 var 12% lägre än år 1955, vilket tolkades som en

effekt av programmet. Ross & Campbell omvärderar data,

dels genom en regressionsanalys på olyckorna före och

efter programmet, dels genom en jämförelse mellan
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olyckycksutvecklingen i Connecticut och ett antal andra

stater. Inte i något fall erhölls signifikanta resultat

som tyder på att programmet i Connecticut givit effek-

ter. De lägre olyckstalen 1956 förklaras vara ett ut-

tryck för regression: "As high accident rates for 1955

were used to justify the crackdown, lower rutes for

1956 would be expected, due to regression". Vidare dis-

kuteras andra tänkbara förklaringar som t ex väder och

väglag, förbättrade vägar och effektivare vård av ska-

dade, publicitet kring de höga olyckstalen 1955 etc.

Det bör dock nämnas att Fennessy et al (1968) framför

vissa invändningar mot de statistiska modeller som

Ross & Campbell använt vid omvärderingen.

(14) Marriott 1969

Polisens aktivitet följdes på ca 1.000 miles primära

vägar i England i syfte att studera sambandet mellan

polisens övervakningsaktivitet och olyckor. Informa-

tion om övervakningsaktivitet inom ett 50-tal avsnitt

sattes i relation till de olyckor som inträffade inom

områdena. Inget samband kunde konstateras mellan po-

lisövervakningens nivå och antalet olyckor. Ingen kon-

troll av andra faktorer hade vidtagits (som t ex tra-

fikarbete etc).

(15) California Highway Patrol 1972

I rapporten slutredovisas den s k operation 500 som

genomfördes i Californien 1966/67. Försöket innebar

att polisövervakningen ökades 2 - 3 gånger på sex väg-

avsnitt om totalt ca 30 miles. Försöket omfattade and-

ra halvåret 1966 och första halvåret 1967. Inga kon-

troller finns redovisade i rapporten. Antalet döds-
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olyckor under försöksperioden uppgick till 152, vilket

skall jämföras med 144 året innan och 206 två år in-

nan. Antalet personskadeolyckor uppgick till ca 6.600

under försöksperioden Vilket är att jämföra med 6.400

året innan och 6.200 två år innan. Av dessa siffror

skulle slutsatsen kunnadras att övervakningen inte

medfört någon reduktion i antalet olyckor. I rappor-

ten dras emellertid en annan slutsats. Genom att från

en förperiod från 1961 fram till försöksperioden be-

räkna förväntat antal olyckor under försöksperioden

- vilket sker med hjälp av kurvanpassning där upp till

tredjegradsfunktioner används (1) - hävdas i rapporten

att antalet dödsolyckor minskade med 17% och att an-

talet personskadeolyckor minskade med 3%.

Förarnas beteende observerades före och under försöks-

perioden. Antalet hastghetsöverträdelser per 1.000

fordon synes ha reducerats under övervakningsperioden.

Däremot förändrades inte frekvensen "high accident

potential violations" per 1.000 fordon under försöks-

perioden (korta köavstånd samt "unsafe lane change").

(16) Michigan 1972

I rapporten redovisas olycksdata för 17 områden i sta-

ten Michigan inom vilka övervakningsprogram genomförts

under perioden 1969 - 71. I de flesta områden redovi-

sas minskande olyckssiffror, och slutsatsen dras att

den sammanlagda effekten av övervakningen resulterat

i ca 70 färre dödade i trafiken 1969 - 71. Inga kon-

trollgrupper användes emellertid och olycksminskning-

arna kan vara ett uttryck för generell minskning i

antalet dödsolyckor som inträffade i USA 1969 - 70.
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(17) McEwen 1976

McEwen redovisar en serie om sex försök genomförda

1972 - 74 i El Paso, Texas. Försöken omfattade punktvis

polisövervakning i olycksbelastade korsningar, rörlig

polisövervakning, samt radarövervakning. I ett av för-

söken kombinerades övervakning med en omfattande infor-

mationskampanj under en månad. Detta försök medförde

en reduktion i antalet olyckor då jämförelser gjordes

med motsvarande månad de två föregående åren. Övriga

försök, där varaktigheten uppgick till ca ett halvt

år, medförde inga reduktioner i antalet olyckor.

-1-1 §2999§k§§:_9å_gppfêligiagêraê

Totalt kan ll av uppföljningarna anses kunna redovisa

en reduktion i antalet olyckor under övervakningsperio-

den. För 6 av uppföljningarna föreligger ingen olycks-

reduktion eller en mycket tveksam sådan.

Icke-experimentella uppföljningar tillåter som tidigare

nämnts inga slutsatser om att det är övervakningspro-

grammen som påverkat de olycksreduktioner som konsta-

terats.

Flertalet uppföljningar förefaller ha genomförts mer som

led i en kontinuerligt pågående olycksuppföljning än

som försök att studera övervakningseffekter. I och för

sig kan det från praktisk-administrativ synpunkt

vara angeläget att med olika slags uppföljningsdata

söka bedöma genomförda åtgärder. I anslutning till en

del av uppföljningsprogrammen har även värdefulla

erfarenheter erhållits vad gäller administration och

genomförande av polisövervakning. Från personell och

teknisk synpunkt är övervakning en komplicerad administ-

rativ process där de praktiska synpunkter som vissa
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uppföljningsförsök givit kan ge ett värdefullt bidrag.

Försök att kontrollera andra faktorer har gjorts i

ett par undersökningar. Det kanske bästa exemplet

härpå är den undersökning som genomfördes i Califor-

nien 1964 (California Highway Patrol 1966). Här stu-

derades under övervakningsperioden ett antal faktorer

som väder och väglag, trafikmängd, vägförbättringar

etc. Detta övervakningsprogram följdes av en förhål-

landevis kraftig reduktion i antalet personskadeolyckor.

Även om resultaten är ett stöd för hypotesen att ökad

mängd polisövervakning ger positiva effekter på säker-

heten - vilket ytterligare styrks av att vissa föränd-

ringar i kritiska förarbeteenden kunde konstateras -

finns det ändå andra tänkbara förklaringar till olycks-

reduktionen som inte eliminerats i försöksuppläggningen

(andra kritiska faktorer utöver de som kontrollerats,

regressionsfenomen etc). Den relativa osäkerhet som

resultaten vilar på, understryks av att samma polis-

departement ett par år senare genomförde ett utökat

övervakningsprogram men utan att observera några olycks-

reduktioner eller samma beteendeförändringar som det

tidigare försöket (California Highway Patrol 1972).

.2 Experimentella studier av övervakningens effekt på

trafikolyckor

 

Antalet experimentella studier av effekten av ökad

övervakning på antalet trafikolyckor är förhållandevis

få. Totalt har 9 studier lokaliserats.

(18) Blomqvist 1958

Under tremånadersperioden augusti - oktober 1957
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fyrdubblades övervakningen på 85 km av väg E4 i Sverige.

Som kontrollvägar valdes totalt 88 km av riksvägarna

ll - 13. Före och under övervakningsperioden studera-

des trafikanternas beteende på experiment- och kon-

trollsträckor. Ingen signifikant förändring vad gäller

formell regelefterlevnad kunde konstateras under över-

vakningsperioden (anpassning till stOpplikt, hastig-

hetsgränser samt signalering vid omkörning). Däremot

drogs i rapporten slutsatsen att-frekvensen riskabla

omkörningar minskat under övervakningsperioden. Enligt

en efteranalys av Brehmer (1966) var emellertid denna

minskning inte signifikant. Genomsnittshastigheterna

minskade på experimentsträckan med ca 3 km/h och ökade

på kontrollsträckorna med ca 6 km/h. Vidare minskade

andelen lastbilar och bussar som överskred hastighets-

gränser på experimentsträckan.

Faktiskt antal olyckor på experimentsträckan jämfördes

med förväntat antal olyckor under övervakningsperio-

den. De förväntade olyckstalen togs fram utifrån anta-

gandena att olyckstalen ökar proportionellt med trafik-

mängd, attolycksutvecklingen varit jämförbar på

experiment- och kontrollsträckor, och att förperioden

maj - juli varit likvärd med försöksperioden augusti -

oktober 1957. Olyckstal för förperioden hämtades från

åren 1954 - 57. Det förväntade antalet olyckor på

experimentvägen under övervakningsperioden uppgick till

58. Antalet inträffade olyckor uppgick till 39. Detta

skulle sålunda svara mot en olycksminskning av ca en

tredjedel.

I en efteranalys av Brehmer (1966) visar emellertid

att olycksutvecklingen på kontroll- och försökssträckor

inte varit densamma tidigare år- och att därför sträck-

orna inte kan anses som jämförbara. Vidare framkom där

att antalet olyckor på experimentvägen inte skiljde

sig signifikant från olycksantalen föregående år samma

period. Inte heller fanns någon signifikant skillnad
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mellan antalet olyckor under övervakningsperioden jäm-

fört med genomsnittet på experimentvägen åren 1954 -

56.

(19) Shumate 1959

Under 1956/57 genomfördes i Wisconsin ett övervaknings-

experiment omfattande fyra experiment- och tre kon-

trollsträckor (highway). Experimentsträckorna omfat-

tade totalt 390 miles väg, och de fyra sträckorna fick

en varierad övervakningsintensitet (från en patrull

per 3 miles väg till en patrull per 26 miles väg).

Olyckorna 1947 - 55 användes för att beräkna förväntade

olyckstal under övervakningsperioden på experiment-

och kontrollsträckor. Shumate fann signifikant lägre

antal personskadeolyckor på de experimentsträckor där

övervakningsintensiteten uppgått till en patrull per

3, 6,5 respektive 13 miles väg. På vägen med den lägsta

övervakningsnivån - en patrull per 26 miles - fanns

ingen signifikant skillnad. Ingen signifikant föränd-

ring inträffade på de tre kontrollsträckorna då för-

väntat och faktiskt antal inträffade personskadeolyckor

jämfördes.

Inga signifikanta förändringar inträffade i trafikar-

betet under övervakningSperioden, varken på experiment-

eller kontrollsträckor, då det faktiska trafikarbetet

jämfördes med förväntat trafikarbete.

Någon systematisk skillnad i medelhastigheten före och

under övervakningsperioden kunde inte konstateras.

Michaels (1960) visade emellertid att någon trend

knappast förelåg i olyckstalen under åren före över-

vakningen, och att Shumate genom att använda en "trend"

gjorde en överskattning av det förväntade antalet
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olyckor under övervakningsperioden på experimentsträck-

orna (och därmed av övervakningseffekterna). Michaels

jämförde i stället förändringarna på kontrollsträckorna

1955 och 1957 med förändringarna på experimentsträck-

orna motsvarande år. Ett signifikant lägre antal olyckor

under övervakningsperioden erhölls endast för en av

de fyra experimentsträckorna (den sträcka som av någon

anledning inte tilldelats kontrollsträcka). Lades

emellertid samtliga experimentsträckor ihop och jämför-

des med de sammanslagna kontrollsträckorna fanns en

signifikant minskning på experimentsträckorna under

övervakningen. Michaels drar emellertid slutsatsen

att resultaten inte ger någon grund för att bedöma om

övervakningen haft effekter.

Ytterligare en omanalys av Shumate's data har gjorts

av Brehmer (1966). I en analys av olycksutvecklingen

1951 - 57 på experiment- och kontrollsträckor kunde

olyckstalen på experimentsträckorna inte förutsägas

med någon högre grad av precision utifrån kontroll-

sträckorna för åren före övervakningen. Kontrollsträck-

orna skulle sålunda varken kunna användas på det sätt

Shumate eller Michaels gjorde. Brehmer jämförde därför

antalet olyckor 1957 på de fyra experimentsträckorna

med det genomsnittliga antalet 1950 - 55. I inget fall

kunde signifikanta skillnader konstateras.

(20) Novak & Shumate 1961

Under perioden oktober 1958 - september 1959 utökades

övervakningen på 110 miles highway i Wisconsin.

-Sträckan delades in i 21 segment. övervakningen upp-

gick till en patrull per 15 miles väg. Som jämförelse-

period användes de två föregående 12-månadersperioderna.

Två typer av kontrollsträckor användes. Den ena kon-

trollen utgjordes av 21 slumpmässigt valda segment

VTI RAPPORT NR 139



21

från vägsträckor som tidigare haft låg övervakning.

Den andra kontrollen omfattade 21 matchade segment

som valts så att de skulle likna experimentvägen så

mycket som möjligt vad gäller vägens utformning och

trafikmängd. De båda kontrollurvalen omfattade totalt

95 respektive 125 miles väg. Antalet personskadeolyckor

på experimentvägen under de tre perioderna uppgick

till 127, 96 respektive 118 (den sista siffran gällde

övervakningsperioden). Motsvarande för de slumpmässigt

valda kontrollsträckorna uppgick till 40, 39 och 46,

samt för de matchade kontrollsträckorna till 79, 43,

67. Olycksantalen på experimentsträckan jämfördes med

förväntade olyckstal.Då de förväntade värdena beräk-

nades utifrån olycksförändringen på de slumpmässigt

valda kontrollsträckorna konstaterades visserligen

att antalet olyckor på experimentvägen under övervak-

ningsperioden var signifikant lägre, men att det också

var fallet för lZ-månadersperioden före övervakningen.

Då de matchade kontrollsträckorna användes konstatera-

des ingen signifikant skillnad på experimentsträckan

under övervakningsperioden mellan faktiska och förvän-

tade olyckstal. Däremot var olyckstalen under föregå-

ende lZ-månadersperiod signifikant lägre.

Uppenbarligen kunde varken de slumpmässigt valda eller

matchade vägsträckorna användas som kontroller. Even-

tuella övervakningseffekter doldes av den årliga olycks-

variationen.

(21) Munden 1966

Under en period om ett år, 1964/65, ökades övervakningen

3 - 4 gånger på sex vägsträckor i England med en sam-

manlagd längd av ca 10 miles. Vägsträckorna var has-

tighetsbegränsade till 30 miles/h. Jämfört med
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föregående 12-månadersperiod minskade antalet döds-

olyckor och allvarliga personskadeolyckor med 22%

(totalantalet olyckor var emellertid lågt; olyckorna

minskade från 60 till 47). I sex kontrollområden, av

ospecificerad omfattning och art, skedde ingen föränd-

ring i olyckstalen. Antalet hastighetsöverträdelser

minskade från 40 till 26% bland personbilar. Minsk-

ningen inträffade ett par månader efter det att över-

vakningsprogrammet påbörjats (och kan bero på väder-

leks- och väglagsfaktorer). Inget samband mellan olycks-

minskning och hastighetminskning kunde konstateras för

vägsträckorna. Ingen kontroll gjordes av trafikarbete.

Vidare syntes de sex försökssträckorna ha valts bero-

ende på höga olyckstal (eventuella regressionseffekter).

(22) Ekström, Kritz & Strömgren 1966

Under de två månaderna augusti - september 1965 tre-

dubblades övervakningen på ett avsnitt av E3 och ett

avsnitt av E4 i Sverige, totalt ca 25 mil. övervakningen

per dygn uppgick i genomsnitt till 45 bilpatruller och

30 polismotorcyklar. Därutöver gjordes totalt 62 has-

tighetskontroller, 35 vägningskontroller samt 25 s k

razzior under försöksperiodenQ Vidare användes heli-

kOpter i genomsnitt 3 dagar i veckan.

Som kontrollsträcka användes en del av E4. Kontroll-

data vad gäller olyckor insamlades från maj och juni

samma år. Antalet dödsolyckor och olyckor med svåra

personskador minskade under övervakningsperioden på

försökssträckorna från 19 till 10. På kontrollsträckan

skedde en ökning från 9 till 14. Antalet lätta person-

skador på försökssträckorna minskade från 45 till 35,

under det att en ökning inträffade på kontrollsträckan

från 23 till 48. I efterhand valdes ytterligare tre

kontrollvägar (delar av E3 och E4). Även här konstaterades
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ökning i antalet olyckor från förperiod till övervak-

ningsperiod. Det synes sålunda som om den tredubblade

övervakningen haft effekter. Olyckstalen är emeller-

tid förhållandevis små och - som framförs av Brehmer

(1966) - innan definitiva slutsatser kan dras måste

man visa att de fluktuationer i olyckstalen som obser-

verats inte förekommer även utan övervakning.

I anslutning till försöket genomfördes även studier av

trafikanternas beteende. En viss förbättring kunde

konstateras vad gäller infartpå huvudled på försöks-

sträckan jämfört med kontrollsträcka (frekvensen tids-

marginaler under 15 sekunder till fordon på huvudleden

minskade). Inga förändringar kunde observeras i fråga

om medianhastigheter på sträckor utan hastighetsbe-

gränsning. Däremot kunde en viss minskning konstateras

i andelen som överskred hastighetsgränsen på 70 km/h-

begränsad sträcka. Vidare kan möjligen en viss minsk-

ning i andelen trafikanter som ej stannat vid stopp-

plikt ha inträffat på de övervakade sträckorna.

(23) Gates & Hand 1967

Ca 540 miles primärvägar i sydvästra England erhöll

under de sista 22 veckorna 1965 förstärkt övervakning

omfattande en patrullbil och en polismotorcykel per

20 miles väg under dagtid respektive per 40 miles väg

under natten. Detta skulle innebära en ökning av över-

vakningen jämfört med 1964 på ca 6 gånger. Ett icke

specificerat antal primärvägar inom samma område an-

vändes som kontrollvägar. Motsvarande period 1964 an-

vändes som jämförelseperiod. Antalet dödsolyckor och

allvarligare personskadeolyckor minskade på försöks-

Vägarna med 16%. På övriga primärvägar inom distriktet

ökade olyckorna med 5%, och samma ökning kunde konsta-

teras för övriga vägar inom distriktet. Totalt för hela
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England minskade antalet olyckor under motsvarande

period med en halv procent.

Antalet olyckor på försöksvägarna utgjorde drygt 10%

av totalantalet olyckor inom distriktet. Det framgår

inte huruvida kontrollvägarna var jämförbara med för-

söksvägarna. Vidareredovisas inga tillförlitliga data

om trafikarbete, eller andra faktorer som vägar, väg-

lag etc.

(24) Shoup 1973

Shoup redovisar ett experiment i vilket olika typer

av motorcykelpolisövervakning studerades i Los Angeles.

Åtta sträckor valdes, ca 3 miles vardera, med så stor

likhet som möjligt vad gäller utformning, olyckor,

trafikvolym etc. En av sträckorna användes som kon-

troll utan polisövervakning. På övriga förekom en över-

vakning från 0,2 polismän per mile till 1,2 polismän

per mile sträcka. Vidare varierades polismännens åt-

gärder, eller "taktik". På en sträcka gjordes inga in-

gripanden från övervakningen (utom vid särskilt svåra

trafiköverträdelser) och övervakningen skulle sålunda

här verka genom att synas. På en annan sträcka ingrep

övervakningen enbart genom att ge muntliga varningar.

På övriga experimentsträckor användes standardövervak-

ningen men med varierande övervakningsintensitet. För-

söket pågick i 9 månader. Kontroll av trafikmängden

på de 8 sträckorna gjordes under övervakningen. Anta-

let personskadeolyckor minskade på sträckor med konven-

tionell övervakning i proportion till ökningen i över-

vakningsnivå. Minskningen uppgick till 19% på den

sträcka där övervakningen ökats från 0 till 4 polis-

män. På sträckor med mindre ökning i övervakningen var

olycksreduktionen mindre. På sträckor där övervakningen

reducerats eller kvarstod oförändrad skedde viss ökning
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i antalet personskadeolyckor. Vidare konstaterades en

minskning på den sträcka där enbart varningar utdela-

des till regelöverträdande bilister trots att övervak-

ningsnivån var oförändrad jämfört med tidigare (minsk-

ningen uppgick till 13%).

Kostnaden för förändringen i övervakningen sattes i

relation till vinsten av övervakningens effekt i en

cost-benefit analys. Den enda övervakningsåtgärd som

gav en nettovinst (net benefit) var övervakningen där

enbart varningar utdelades till regelöverträdande bi-

lister (utom vid särskilt allvarliga överträdelser då

sedvanliga ingripanden gjordes).

Shoup förklarar varningsåtgärdens gynnsamma resultat

med att polismannen dels hann med avsevärt fler ingri-

panden per övervakningspass än vid konventionella in-

gripanden, dels hade möjlighet att ingripa mot regel-

överträdelser som låg "på gränsen" och som polismännen

tenderade att undvika med konventionella ingripanden

(svårigheter att klart dokumentera överträdelser).

Även om projektet inte omfattat samtliga kostnader i

en cost-benefit-analys - tidskostnader för de enskilda

bilisterna täcktes inte i analysen vilka kan uppgå

till avsevärda belopp som påpekas av Mayo (1973) -

antyder försöket intressanta utvecklingsområden för

framtida forskning.

(25) Lund & Jørgensen 1974

Under en period av ett år, november 1970 - oktober l97l,

studerades effekterna av polisövervakning på 73 km av

huvudväg Al i Danmark. Övervakningen uppgick till en

patrull per 20 km väg, en "økonomisk set realistisk

patruljeringsintensitet". Som kontrollsträcka användes
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sammanlagt 71 km av huvudvägarna A2, A3 och A5 där

sträckorna valts så att likhet skulle erhållas med

experimentsträckan i fråga om vägtyp, trafikmängd och

olyckstal (olycksutvecklingen 1962 - 70 på kontroll-

och experimentsträckor var likartad; Rådet för trafik-

sikkerhedsforskning l97l). Antalet olyckor under expe-

rimentperioden jämfördes med olycksantalet under före-

gående respektive efterföljande lZ-månadersperioder.

Inga effekter av den ökade övervakningen kunde obser-

veras vad gällde totalantalet personskadeolyckor,

eller antalet dödade eller skadade personer.

I anslutning till experimentet gjordes mätningar res-

pektive observationer på experimentsträckan och kon-

trollsträckorna av genomsnittshastigheter, trafikan-

ternas anpassning till stopplikt och väjningsplikt

samt omkörningsbeteende. Inte heller i fråga om dessa

beteenden kunde några övervakningseffekter spåras.

Intervjuer med trafikanter tydde på att övervaknings-

intensiteten varit för svag för att trafikanterna

skulle ha uppfattat den som en intensifiering.

(26) COOper 1974

Ett av de få övervakningsförsöken genomförda inom tät-

bebyggt område genomfördes av Cooper i Kanada. Experi-

mentet omfattade 7 gatukorsningar i Toronto, där en

korsning användes som kontroll. Sex av korsningarna

försågs med polisövervakning under oktober månad 1972.

Korsningarna övervakades under högtrafiktid på förmid-

dag och sen eftermiddag, med 30 - 90 minuter varaktig-

het under respektive period. Tre av korsningarna er-

höll två polismän, och de övriga tre fick en polisman.

Inga effekter kunde spåras i fråga om antalet olyckor

när jämförelser gjordes med antalet olyckor under en
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12-månadersperiod före övervakningen respektive under

12-månadersperioden efter. Antalet observerade regel-

överträdelser - felaktig körfältsanvändning och felak-

tiga svängar i korsningarna, felbeteende gentemot tra-

fiksignal samt uteblivet körriktningstecken - vägda

med hänsyn till trafikmängden visade emellertid en

signifikant minskning under övervakningsperioden (sär-

skilt för de mindre allvarliga felbeteendena). Denna

minskning inträffade så gott som omedelbart då övervak-

ningen sattes in. Felbeteendefrekvensen återgick till

tidigare nivåer då övervakningen upphörde. Inga större

skillnader i effekt kunde observeras mellan korsningar

med en övervakande polisman och korsningar med två

polismän.

Även konflikter mellan svängande fordon samt mellan

fordon i samma kö (kritiska köavstånd) studerades.

Ingen förändring i frekvensen konflikter, vägda med

hänsyn till variationer i trafikmängd, kunde emeller-

tid observeras under övervakningsperioden.

Ett försök gjordes att studera sambandet mellan olyckor

och totalantal felbeteenden i de sju korsningarna, men

inget samband kunde konstateras (vilket även misslyckats

i en tidigare observationsstudie i korsningar; Cooper

1973).

2 2-1 §YQEEBEE§§_Eå-§§-§§9§§i@ê§§êllê-§§§§l§§§ê

Undersökningen av Blomqvist (1958) kan av resultaten

att döma inte ha givit några effekter på olyckor (en-

ligt Brehmers efteranalys 1966), och inga effekter på

trafikanternas beteende förutom möjligen en liten has-

tighetsreduktion. Inte heller undersökningen av Shumate

(1959) kan efter de efteranalyser som gjorts anses

redovisa några effekter. Novak & Shumate's experiment
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(1961) där två principiellt skilda slags uppsättning

kontrollsträckor använts - matchade respektive slump-

mässigt dragna - gav otolkbara resultat och demonstre-

rade samtidigt en del av de experimentella svårigheterna

inom området.

Ett i och för sig Välgjort experiment av Lund &

Jørgensen (1974) gav inga effekter varken på olyckor

eller trafikanternas beteende. Här kan dock noteras

att övervakningsnivån valdes med hänsyn till vad som

bedömdes vara ekonomiskt realistiskt i generaliserings-

sammanhang. Möjligen kan detta vara en förklaring.

Ytterligare ett experiment utan effekter på olyckor

eller konflikter var det som genomfördes av C00per i

tätortskorsningar (1974). Här konstaterades emellertid

effekter på trafikanternas beteende.

Övriga experiment tyder med varierande säkerhetsgrad

på att övervakningseffekter kan ha förekommit. I Mundens

(1966) övervakningsexperiment med hastighetsgränsen

30 mph har visserligen kontrollområden använts, men

ospecificerade. En rad osäkra faktorer finns i experi-

mentet men det kan tyda på vissa effekter av övervak-

ningen på såväl olyckor som hastighetsanpassning.

Även experimentet av Ekström et al (1966) tyder på

effekter av övervakningen på såväl olyckor som vissa

trafikantbeteenden. Antalet personskadeolyckor i ex-

perimentet var emellertid få, och den - procentuellt

sett - kraftiga ökning som inträffade på kontrollsträc-

kan är egendomlig. Om denna ökning är ett uttryck för

'normal fluktuation i olyckstalen blir det mer tveksamt

om experimentet kan anses redovisa övervakningseffek-

ter.

Även försöket av Gates & Hand (1967) skulle tyda på

en effekt av övervakning. Där bör emellertid observeras

att ökningen i övervakningen var kraftig (6 gånger den

normala nivån). Kontrollvägarna är dock dåligt
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specificerade (inte alls).

Ett av de intressantare, väldesignade och väldokumen-

terade experimenten är det som genomfördes av Shoup

(1973). Detta experiment synes visa effekter av såväl

ökad övervakning som olika metoder för ingripanden vid

observerade regelöverträdelser.

Totalt har fem av experimenten inte kunnat demonstrera

effekter av ökad övervakning på olyckor. Eyra av expe*

rimenten har emellertid erhållit olycksreduktioner som

kan vara att hänföra till den ökade övervakningen. En

osäkerhet behäftar sålunda den sammanlagda bilden, och

detta trots att undersökningarna här varit ambitiöst

upplagda experiment med kontrollåtgärder i olika av-

seenden. Bilden är ett uttryck för de avsevärda svårig-

heter som är förknippade med storskaliga övervaknings-

experiment vad gäller såväl uppläggning som mätning av

effektvariabler (olyckor).

Studier av övervakningens effekter på trafikanternas

beteende

Effekten av trafikövervakning på trafikanternas be-

teende har i regel studerats i småskaliga försök där

man varit intresserad av de omedelbara effekterna av

synlig övervakning, hur effekterna varierar med olika

typer av synlig övervakning, och vilken varaktighet

effekterna har i tid och rum. Som ovan nämnts (2 ovan)

är de experimentella svårigheterna här avsevärt mindre.

Trafikantbeteendet ger vidare helt andra möjligheter

till tillförlitliga och känsliga mätningar än olycks-

data.
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(27) Baker 1954

Baker redovisar två förförsök där effekterna av olika

slags övervakning studerades på trafikanternas hastig-

hetsanpassning. I ett försök placerades en omärkt

polisbil vid vägkanten. I ett fall satt en polisman i

bilen. I ett andra fall stod polismannen bredvid en

civil personbil i färd med att anteckna föraren för

någon förseelse. I det andra försöket användes en po-

lismotorcykel som rörde sig i trafikflödet.

En viss, men mycket liten (ej signifikant), effekt

kunde spåras på hastigheten i det fordonsflöde som

förekom i samma riktning som polisbilen var parkerad

(vägen var hastighetsbegränsad till 35 mph). I det

andra försöket kunde vissa effekter av motorcykeln

observeras då den kördes i en hastighet 5 mph under

hastighetsgränsen 35 mph. Effekten begränsades till

ungefär 300 m framför motorcykeln och ett 50-tal m

bakom motorcykeln.

(28) Shumate 1960

Från oktober 1958 utökades övervakningen på ca 200

miles highway i Wisconsin och omfattade en polispatrull

per 15 miles väg. På fem platser genomfördes mätningar

av hastigheter månaden före övervakningen, vilket upp-

repades ett år senare. Även mätningar på kontrollsträcka

genomförde. Inga effekter kunde emellertid konstateras.

De signifikanta skillnader som observerades innebar

snarare att medelhastigheterna och andelen hastighets-

överträdelser ökat efter övervakningen.
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(29) Rowan & Keese 1962

Rowan & Keese redovisar ett experiment i syfte att

studera effekterna av en radarövervakningspatrull på

anpassningen till hastighetsgräns. Såväl effekter

omedelbart vid radarövervakningen som spridningseffek-

ter i rummet studerades. Data insamlades från fyra

platser med hastighetsgränsen 55 mph. Effekter kunde

konstateras på såväl genomsnittshastigheter som andel

hastighetsöverträdelser, men huvudsakligen i den tra-

fikström som rörde sig i motsatt riktning mot radar-

övervakningen (i och för sig naturligt eftersom dessa

förare såg den stoppstation som var placerad efter

radarövervakningsenheten). Effekterna upphörde på ett

avstånd av ca 4 miles från övervakningen.

(30) Smith 1962

Smith studerade i ett experiment effekten av olika

typer av polisövervakning på trafikanternas anpassning

till hastighetsgränser. Tre experimentsträckor om var-

dera 3 miles valdes med hastighetsgränsen 65 mph. Åtta

olika varianter aV'stationärt placerad polisbil använ-

des i experimentet (omärkta respektive märkta polis-

bilar, polisbil parkerad vinkelrätt mot körbanan res-

pektive parallellt med körbanan etc). Mätningar av

restider gjordes vid fyra punkter längs sträckan;

Effekterna var emellertid måttliga. Den variant som

gav störst effekter medförde en reduktion av medelres-

tiden på ca 3%. I rapporten drogs vidare slutsatsen

att effekterna av övervakningen var kvarstående i åt-

minstone 3 miles.
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(31) Callica, Crowther & Shumate 1963

Callica et al undersökte effekterna av olika typer av

övervakning på trafikanternas beteende. Totalt valdes

för experimentet 8 vägsträckor, 4 miles vardera. Fyra

typer av övervakning förekom, nämligen (a) polisbil

parkerad vinkelrätt mot körbanan med polisman inuti,

(b) polisbil uppställd som ovan med med polisman vid

sidan av bilen, (c) polisbil och personbil parallellt

vid vägkanten med en polisman stående vid personbilen,

samt (d) polisbil i rörelse inom vägsträckan.

Vissa små effekter kunde observeras på medianhastig-

heten vid punktmätningar (0,5 - 1,5 mph i reducerad

hastighet), på färdtid genom försökssträckorna (ett

par sekunder i ökad tid per mile i färdtid), samt

i fråga om frekvensen omkörningar. Effekterna är dock

ytterligt små. I fråga om kritiska köavstånd (under

2 sekunder) kunde inga nämnvärda förändringar konsta-

teras.

(32) Klebensberg 1963

Klebensberg redovisar ett förförsök som omfattade

ett 20-tal körningar, l - 1,5 timmar vardera, med po-

lisbil, omärkt polisbil samt civil bil i tre miljöer i

Österrike. En observatör observerade antalet regelöver-

trädelser i omgivande trafik under körningarna. I

centrala Wien upptäcktes dubbelt så många regelöver-

trädelser från den civila bilen som från polisbilen.

I anslutning till en infart till Wien upptäcktes 6

gånger så många överträdelser från den civila bilen,

och på landsväg utanför Wien ca 4 gånger så många över-

trädelser. Trots förförsökskaraktären kan försöket ge

en bild av den synliga övervakningens omedelbara

effekter på trafikanternas regelöverträdelser.

VTI RAPPORT NR 139



33

(33) Hand & Hills 1967

Hand & Hills redovisar ett försök i England där effek-

ten av olika typer av övervakning studerades på trafi-

kanternas anpassning till hastighetsgränsen 40 mph. Fyra

olika typer av övervakning förekom (radarövervaknings-

grupp, ett vägmärke som förvarnade om radarövervakning

längre fram på vägen, en märkt polisbil parkerad vinkel-

rätt mot körbanan, samt en polismotorcykel parkerad vin-

kelrätt motkörbanan). Experimentet genomfördes på fem

vägar, där en av vägarna användes som kontroll. Mätt i

frekvens hastighetsöverträdelser gav samtliga övervak-

ningstyper förhållandevis kraftiga effekter. Även på

ett avstånd av drygt 900 m gav samtliga typer utom

motorcykeln effekter.

(34) Smeed 1968

Smeed redovisar erfarenheter från ett försök i London

där fyra signalreglerade korsningar övervakades av

polis. Förarnas och fotgängarnas beteende studerades

före, under och efter övervakningen vilken omfattade

tre veckor. Förarnas beteende rapporteras ha förbätt-

rats i 14 av 15 avseenden. Även fotgängarnas beteende

påverkades men inte i samma utsträckning som fordons-

förarnas.

(35) Wiener 1968

En kombinerad övervaknings- och informationskampanj

genomfördes för att minska frekvensen felaktiga körbane-

passager i korsningar av äldre fotgängare i Miami Beach.

I polisövervakade korsningar ingrep polismannen på olika

sätt mot regelöverträdande fotgängare. Som resultat av
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aktiviteterna ökade frekvensen korrekta passager med ca

en tredjedel i såväl polisövervakade korsningar som

korsningar där polis ej förekom. Fyra månader efter över-

vakningen hade emellertid överträdelsefrekvensen åter-

gått till den tidigare utom för de korsningar som varit

polisövervakade där vissa kvarstående effekter kunde

observeras.

(36) Council 1970

Council studerade korttidseffekterna på medelhastighet

och andel hastighetsöverträdelser av två typer av över-

vakning, dels parkerad polisbil vid vägkanten, dels

polisbil i rörelse. Fyra teststräckor valdes om totalt

57 miles i längd, med hastighetsgränserna 55 och 60 mph.

Över lag var effekterna små i experimentet. Det konsta-

terades emellertid att det parkerade polisfordonet med-

förde en reduktion i såväl genomsnittshastighet som

andel hastighetsöverträdelser. Den rörliga polisbilen

medförde i vissa fall inga förändringar, men i vissa

fall ökningar i trafikens genomsnittshastighet och an-

del hastighetsöverträdelser.

(37) Buikhuisen & van Weringh 1970

Buikhuisen & van Weringh genomförde ett experiment som

är intressant därför att effekten av en kombinerad

polisaktion och informationskampanj studerades på i

vilken utsträckning bilägare bytte ut dåliga däck på

sina fordon. Undersökningen omfattade två jämförbara

holländska städer, Groningen och Leeuwarden. Aktionen

genomfördes i Groningen. Leeuwarden användes som kon-

troll. Efter aktionen konstaterades att över hälften av

bilägarna vars bilar haft dåliga däck, bytt ut däcken

mot nya. I kontrollstaden hade detta gjorts av drygt
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en fjärdedel av bilägarna.

(38) Syvänen 1968 & 1970

Syvänen redovisar en serie experiment där syftet varit

att undersöka effektiv utformning av övervakning. I ett

experiment studerades effekten av synlig polisbil på

förarnas upptäckt av vägmärke, placering i kurva samt

hastigheter (Syvänen 1968). Det genomfördes på en huvud-

väg ett par mil utanför Tampere, och omfattade experi-

mentella variationer av polisbilens placering med kon-

trollbetingelser, mätning av trafikens hastigheter och

sidolägesplacering i kurva, samt intervjuer med förarna

som stannades vid vägkanten. Försökssträckan var inte

hastighetsbegränsad.

Upptäckbarheten av vägmärket "Annan fara" påverkades

av om polisbil förekom på sträckan. Då polisbilen stod

parkerad ett par hundra meter före vägmärket ökade väg-

märkets upptäckbarhet. Av viss teoretisk men mindre

praktisk betydelse var också att vägmärkets upptäckbar-

het minskade då polisbilen parkerats i vägmärkets ome-

delbara närhet jämfört med då ingen polisbil förekom.

Vidare gav polisbilen effekter på bilisternas placering

i sidled i kurva. Frekvensen olämpliga sidledsplace-

ringar (överskridanden av körbanans mittlinje) minskade

då polisbil förekom på försökssträckan (från ca 12 till

ca 4%). Vissa mindre effekter kunde även konstateras på

bilisternas genomsnittshastigheter,

I Syvänen 1970 redovisas ytterligare fem experiment. I

ett experiment studerades effekten av rörlig polisbil

på omkörningar. Tre fordon färdades med relativt låg

hastighet på landsväg (60 km/h) med ett avstånd mellan

första och tredje fordonet på ca 1 km. Det första
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fordonet var civilt, det andra en polisbil och det tredje

civilt. Observationer av omkörande fordon gjordes från

de tre experimentbilarna. När bakomvarande fordon körde

om det första fordonet i experimentkön, det ena av de

civila fordonen, skedde överskridanden av spärrlinje i

36% av fallen. Vid omkörningen av polisbilen låg andelen

hela eller delvisa spärrlinjeöverskridanden på ca 14%.

Vid omkörningen av det tredje, civila, fordonet skedde

överskridanden i 19% av fallen. De siffror som är in-

tressanta att jämföra är 36 och 19% som innebär att

åsynen av polisbilen ökade frekvensen korrekta omkör-

ningar. I experimentet kunde även konstateras att över-

vakningseffekterna kvarstod i ca 1 km framåt (eller

uttryckt i tid ca 5 minuter).

I ett annat experiment studerades fordonshastigheter

100 m efter hastighetsbegränsningen 60 km/h. Ca 70%

av förarna överskred hastigheten. Då polisbil placerades

300 m före mätpunkten minskade andelen hastighetsöver-

trädelser till ca 30%. Effekten minskade ju längre bort

polisbilen uppställts. På ett avstånd om 1 800 m hade

i stort sett andelen hastighetsöverskridanden återgått

till tidigare nivåer. Även om sålunda avsevärda effek-

ter erhållits hade de en rumsligt sett kort räckvidd.

Detta experiment upprepades men polisbilen ersattes av

ett vägmärke med tilläggstavla som angav att "kontroll

av körsätt" ägde rum. De omedelbara effekterna härav

var visserligen inte större än för polisbilen, men

effekterna hade en längre varaktighet. Syvänen menar

att dessa resultat antyder att en dold övervakning,

representerad i experimentet av vägmärkesarrangemanget,

är effektivare än synlig övervakning.

I ytterligare ett experiment studerades effekten av

synlig polisbil på 50 km/h-begränsad sträcka medstor

andel återkommande bilister. Under en två veckors för-

mätningsperiod konstaterades att så gott som samtliga'
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förare överskred hastighetsgränsen. Under en efterföl-

jande tvåveckorsperiod övervakades området av en synlig

polisbil vilket hade kraftiga effekter på hastighets-

anpassningen. När övervakningen upphörde, återgick

emellertid förarna omedelbart till tidigare hastighets-

överskridanden. Inte ens en upprepad övervakning kunde

få förarna att ändra beteende annat än då en polisbil

var inom synhåll.

Ett antal av förarna med upprepade hastighetsöverskri-

danden tillställdes per brev en anmärkning härom. Detta

gav omedelbara effekter på hastighetsanpassningen som

ännu två veckor senare var kvarstående i ungefär samma

utsträckning (liknande teknik med brevledes påpekanden

*om regelöverträdelser har med goda resultat studerats

i bl a Israel; se Ben-David et al 1970 & 1972).

(39) Joscelyn, Bryan & Goldenbaum 1971

I ett experiment studerades effekterna på trafikflödens

hastigheter och köavstånd av olika former av stationär

och rörlig övervakninggiRåfyra olika platser introdu-

cerades vid fyra olika tillfällen sex olika typer av

övervakning (civilt fordon, omärkt polisbil, märkt

polisbil, polisbil med radarövervakning, polisbil med

påslagna ljussignaler i en "arrest configuration" med

civilt fordon, samt två märkta polisbilar med radar-

övervakning). De stationära fordonen medförde en minsk-

ning i såväl genomsnittshastigheter som frekvensen has-

tighetsöverträdelser. Däremot kunde inga generella effek-

ter konstateras i fråga om köavstånd. Effekterna syntes

avta inom ett område om ca 3 miles. Den rörliga över-

vakningen gav liknande, men svagare, effekter, där

effekterna var Hmm' uttalade framför fordonetän bakom

det.
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I fråga om såväl den rörliga som den stationära över-

vakningen upphörde effekterna snabbt efter det att

Övervakningen upphört.

(40) Krell l97la-b, Lenz et al 1972 (från OECD 1974)

I OECD (1974) redovisa ett antal försök av Krell

(l97la-b) samt Lenz et al (1972) med olika åtgärder i

syfte att reducera förarnas hastigheter. Ett försök

studerade effekten av skyltning av en rekommenderad

hastighet på 60 km/h före kurva på motorväg (Lenz et al

1972). Effekter erhölls emellertid först då polispatrull

användes. I ett annat försök studerades effekten av en

blinkande varningsskylt, "caution 60 km/h", som utlös-

tes av fordon med hastigheter över 65 km/h. Initiala

effekter erhölls men efter ca 2,5 månader hade hastig-

heterna återgått till tidigare nivåer (Krell l97lb). I

ett annat försök erhölls kraftiga effekter av synlig

polispatrull. Andelen hastighetsöverträdelser reudcera-

des kraftigt, men var mycket kortvariga: "a few minutes

after the departure of the police the same rate of

violation, i e 30 per cent, was observed" (Krell l97la).

.4,0

(41) Murata & Kobuyski 1972 (från C00per 1974)

I ett japanskt försök jämfördes hastighetsfördelningarna

på en highway före och efter förstärkt övervakning.

Hastighetsöverträdelserna reducerades i stort sett helt

då patrullbil förekom (från 18 till 0% på ett avstånd

av 300 m efter polisbilen). Vissa effekter erhölls även

av en polisman till fots, dock avsevärt mindre.
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(42) Lewis 1976

Lewis redovisar kortfattat ett antal smärre försök där

effekterna av radarövervakning studerades på en sträcka

begränsad till 30 mph. Försöken genomfördes på platser

med varierande andelar återkommande bilister. I försö-

ken konstaterades att övervakningen hade störst effek-

ter på platser där andelen regelbundet återkommande

bilister är hög.

(43) Beteendestudier i anslutning till uppföljningar

och experiment

I anslutning till vissa av icke-experimentella uppfölj-

ningar och experimentella studier av övervakningens

effekter på trafikolyckor (ovan 2.1 - 2) har beteende-

studier genomförts. Dessa har sammanfattningsvis givit

följande resultat.

Icke-experimentella uppföljningar

Baker (1954) och California Highway Patrol (1972) redo-

.visar minskad frekvens hastighetsöverskridanden, Cali-

fornia Highway Patrol (1966) reducerade frekvenser kri-

tiska köavstånd, "unsafe turnings", och "improper lane

changing" (vilket däremot inte kunde konstateras i

California Highway Patrol 1972). Inga entydiga effekter

på hastigheter erhölls i California Highway Patrol 1966.

Experimentella studier

Några effekter på beteende kan knappast anses dokumen-

terade i Blomqvist 1958 (utom möjligen på genomsnitts-

hastigheter). Inga effekter erhölls i fråga om anpass-

ning till stopplikt, signalering vid omkörning eller

frekvens riskabla omkörningar.
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Shumate 1959 gav inga effekter på hastighet. Däremot

synes förbättrad anpassning till gränsen 30 mph ha er-

hållits av Munden 1966.

Experimentet av Lund & Jørgensen 1974 gav inga effek-

ter på genomsnittshastigheter, beteende vid stopplikt

eller väjningsplikt eller omkörningsbeteende. Däremot

kunde Ekström et al 1966 konstatera effekter på beteende

vid infart på huvudled, anpassning till hastighetsgräns,

samt möjligen även på beteende vid stopplikt. I Cooper

1974 kunde vidare effekter på beteende i gatukorsningar

konstateras (placering i körfält, sväng i korsning samt

användning av körriktningstecken, och anpassning till

ljussignal).

§Y§EEQEE§E_På_P§E§§QQ§§EEQlêEEê

När det gäller övervakningens effekter på trafikanternas

beteende är resultaten helt entydiga. I det övervägande

antalet referenser redovisas mer eller mindre kraftiga

effekter. Av de totalt 25 redovisade referenserna med

beteendemätningar, har beteendeeffekter upptäckts i

21. I 4 av referenserna har inga beteendeeffekter kunnat

dokumenteras.

Det måste sålunda anses klart att övervakning ger

effekter på trafikanternas beteende. Principiellt måste

man emellertid skilja mellan ;vå_nyp§§_§y_eff§k§en.Det

ena slaget rör de eneêelêarai_lekala_e§§§kter_§em_er-

Eållê§_Yl§_§Y§l19_§YêEYêEElES där trafikanterna kan
lokalisera övervakningen både i tid och rum. I regel

torde trafikanten här kunna upptäcka övervakningen innnn

övervakningen har möjlighet att upptäcka trafikantens

eventuella regelöverträdelser. Den andra typen av effekt

gäller då övervakningen inte_är_9meéeläart_lekaliêeräar
;_Eid_ggn_nnm och där övervakningen kan upptäcka
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regelöverträdelser innan trafikanten upptäcker att över-

vakning finns på sträckan.

De allra flesta beteendestudierna gäller den förstnämnda

typen, nämligen de omedelbara, lokala effekterna av syn-

lig övervakning. I enlighet med vad som kan förväntas,

ger sådan övervakning i regel mer eller mindre kraftiga

Qmeéelêêrê_eââe5§er men effekterna är mYcket Berzyerigê
både i tid och rum. Efter det att bilförarna passerat

den synliga övervakningen återgår de till tidigare

beteende. Effekterna avtar med ökande avstånd från den

synliga övervakningen och efter ett par minuter eller

några km har de upphört (Baker 1954, Rowan & Keese 1962,

Smith 1962, Hand & Hills 1967, Syvänen 1970, Joscelyn

et al 1971 Murata & Kobuyski 1972).

Den andra_typen_ay_effekt - där övervakningen inte är

omedelbart lokaliserbar i tid och rum - har inte blivit

föremål för experimentella beteendestudier i samma ut-

sträckning. I anslutning till vissa av de experimentella

olycksstudierna (2.2 ovan) har visserligen beteendestu-

dier gjorts. Bilden här är emellertid inte lika entydig

som för de experimentella beteendestudierna. Vissa stu-

dier har givit effekter (Munden 1966, Ekström et al

1966, Cooper 1974). Andra studier redovisar inga effek-

ter (Blomqvist 1958, Shumate 1959, Lund & Jørgensen

1974). Det är vidare svårare att bedöma om dessa effek-

ter är att hänföra till den ökade övervakningen. För-

söken har pågått under lång tid, och andra icke kontrol-

lerade faktorer än övervakning kan ha förändrats och

givit upphov till beteendeförändringarna. Vidare är

samplingsproblemen i tid och rum samt mätproblemen avse-

värt större än i de småskaliga beteendeexperimenten,

vilket kan medföra generaliseringsproblem.

Endast en av beteendestudierna (en av Syvänens studier

1970) kan sägas ha gällt sådan övervakning som inte

omedelbart varit lokaliserbar av trafikanterna (nämligen
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vägmärket med tilläggstavlan "kontroll av körsätt").

Det som är intressant här är att effekterna hade en

signifikant längre varaktighet i tid och rum än för syn-

lig polisövervakning. Det är också rimligt att trafi-

kanterna beter sig regelanpassat under längre tid eller

längre sträcka när de vet eller tror att polisövervak-

ning förekommer inom ett område men inte exakt var den

finns, jämfört med då övervakningen exakt kan lokali-

seras i tid och rum.

Sambandet mellan regelöverträdelser och olyckor

Effekten av intensifierad övervakning på säkerheten

(olyckor) har studerats i sammanlagt 26 icke-experimen-

tella och experimentella undersökningar. I fyra fall

har olycksreduktioner konstaterats som kan vara en

effekt av den ökade övervakningen.

Bilden är den motsatta när det gäller beteendestudi-

erna. Av de 25 referenser där studier av övervakningens

effekter på beteende redovisats har beteendeförändringar

konstaterats i 21 av fallen. I flertalet fall torde

beteendeförändringarna utan vidare kunna hänföras till

övervakningen.

Det är sålunda lätt att med stöd av forskningslittera-

turen dokumentera att övervakning ger effekter på tra-

fikanternas beteende eller regelanpassning. Det är be-

tydligt svårare att demonstrera dess olycksreducerande

effekter. Eftersom övervakning inriktas på att reducera

frekvensen författningsmässigt definierade felbeteen-

den - regelöverträdelser - är övervakningens betydelse

från säkerhetssynpunkt beroende av orsakssambandet mel-

lan regelöverträdelser och olyckor. Sambandet mellan

överträdelser och olyckor ger ett uttryck för övervak-

ningens potentiella säkerhetseffekter. Om sambandet är
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mycket lågt spelar det föga roll hur effektivt övervak-

ningen än reducerar överträdelsefrekvensen. Endast en

mindre del av olyckorna kan då påverkas. Är sambandet

med regelöverträdelser högt, är däremot övervakningens

potentiella betydelse från säkerhetssynpunkt stor under

förutsättning att sambandet uttrycker ett orsaksförhål-

lande mellan regelöverträdelser och olyckor.

Sambandet mellan olyckor och regelöverträdelser har

studerats på skilda sätt. I en typ av undersökningar

har antalet registrerade olyckor respektive registre-

rade regelöverträdelser studerats öyer_förare. Detta

förutsätter att olyckor och regelöverträdelser kan

återföras på någorlunda stabila egenskaper hos föraren.

Eftersom så knappast är fallet - en förare som ådragit

sig ett antal olyckor under en period kan vara olycks-

fri under efterföljande period - och eftersom långt

ifrån alla olyckor eller överträdelser upptäcks och

dokumenteras i register, är reliabiliteten låg i båda

måtten, såväl olyckor som regelöverträdelser. Det gör

att några starkare samband inte kan förväntas i denna

typ av studier.

Reliabiliteten i måtten kan belysas av sambandet mel-

lan två perioder vad gäller olyckor respektive regel-

överträdelser (eg temporal stabilitet, se Peck et al

1971). I en översikt av Goldstein (1961) redovisas

korrelationen .18 som högsta samband mellan antal

olyckor under två på varandra följande perioder för

vanliga förare (för yrkesförare föreligger i regel

högre samband). Forbes (1939) redovisar en korrelation

på .11 när sambandet mellan antal olyckor under två

treårSperioder på l930-talet studerades för ca 30 000

förare i Connecticut. Ungefär samma koefficient erhöll

Burg (1970) för ca 8 000 förare i Californien (två

treårsperioder på 1960-talet; r = .13). Korreleras

olyckor för kortare perioder sjunker sambandet. Peck

et al (1971) fann korrelationer omkring .05 när
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olycksfrekvenser från ett år korrelerades med frekven-

ser från påföljande år bland ca 150 000 förare i

Californien 1961 - 63. En korrelation på .13 - för att

ta den koefficient som redovisas av Burg - innebär att

2% av olycksvariansen för efterföljande period kan

förutsägas från olycksvariansen under föregående period.

Sambanden är, även om de är signifikanta, mycket

låga. Härtill finns en rad orsaker, se t ex McBride

& Stroad (1975), men om sambandet tas som uttryck för

olycksmåttets reliabilitet kan konstateras att det är

synnerligen lågt.

Stabiliteten i måttet regelöyerträdelser förefaller

vara högre när sambandet mellan två perioder studeras

över förare. I ovan nämnda Californien-undersökning

erhölls samband på .22 - .25 för män och .14 - .15 för

kvinnor när överträdelsefrekvensen för två på varandra

följande år korrelerades 1961 - 63 (Coppin et al 1965,

Peck et al 1971). För två treårsperioder på 1960-ta1et

fann Burg (1970) att i dessa sammanhang högt samband

på .50 (vilket innebär att 25% av variansen är predi-

cerbar).

Sambandet mellan rågalêyêrfrêéa1§§§_99b_912959§ kan
sålunda förväntas ligga på en måttlig nivå. I vissa

studier redovisas visserligen sambandet utan hänsyn

till felvarians vilket ger ett överdrivet intryck.

T ex O'Neall (1967) fann ett i stort sett lineärt sam-

band i 1,7 milj förarrecords: sannolikheten att råka

ut för trafikolycka ökade med antal registrerade regel-

överträdelser, från .04 för förare utan överträdelser

till .40 för förare med nio eller fler överträdelser.

Campbell (1964) fann bland 40 000 förare i North

Carolina ett genomsnittligt antal olyckor på 0,17

bland förare utan regelöverträdelser jämfört med 1,00

olyckor bland förare med fem överträdelser. Fördelningen

över regelöverträdelser är emellertid kraftigt sned.

I Campbell's fall gällde t ex hälften av olyckorna de
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förare som inte haft några regelöverträdelser.

Korrelationen mellan regelöverträdelser och olyckor

blir därför låg och ligger på niyån_;gg_:_;åg enligt

de olika undersökningar som genomförts inom området. I

tidigare nämnda material från Californien erhölls ett

samband på .27 mellan olyckor och överträdelser för en

treårsperiod (Coppin 1965; om överträdelser begångna

i samband med olycka tas bort sjunker sambandet något,

i Coppin's fall till .23). Studeras sambandet för

ettårsperioder sjunker det; Peck et al erhöll korre-

lationerna .10 - .12 för män och ca .07 för kvinnor

(1971). Burg (1970) redovisar samband på .26 - .30 för

treårsperioder, och ungefär samma nivåer har erhållits

av t ex Williams (1958), Schuster & Guilford (1964),

och Kaestner (1967). I någon enstaka undersökning redo-

visas högre samband, t ex Goldstein & Mosel (1956; där

var emellertid antalet förare litet i förhållande

till andra studier). McGuire (1972) erhöll samband

på .24 - .32 bland 3 000 förare trots att han under-

sökte en grupp där starkare samband kunnat förväntas

(17 - 20 år), och trots att han genom enkäter fick en

bättre täckning av såväl olyckor som överträdelser än

vad som är möjligt i officiella register.

Vissa försök har gjorts att jämföra sambanden mellan

olika typer av överträdelser och olyckor (Campbell

1958, COppin et al 1966, Peck et al 1971). Undersök-

ningarna ger emellertid motsägande resultat. Campbell

(1958; cit från Laxer 1967) fann t ex de högsta sam-

banden med brott mot högerregeln, korta köavstånd och

regelöverträdelser i samband med omkörning. Peck et al

(1971) fann de högsta sambanden för hastighetsöver-

trädelser (men variationen för olika typer av över-

trädelser var inte särskilt stor, från .03 till .15).

Vissa typer av överträdelser har studerats särskilt

ingående, t ex sambandet mellan alkoholpåverkan
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(trafiknykterhetsbrott) och olycksrisk. Goldberg

(1970) redovisar sex studier där olycksfallsmaterial

och kontrollmaterial jämförts med avseende på före-

komst av alkoholpåverkan. Även om risken för trafik-

olycka som funktion av alkoholpåverkan varierar något

mellan olika studier är bilden i stora drag samstämmig.

Med ökande grad av alkoholpåverkan ökar risken för

trafikolycka. I en Studie av Perrine et al (1971),

som kan ges som representativt exempel, uppskattades

riskerna att bli ansvarig för en dödsolycka till ca

7 gånger större vid en påverkansgrad av 1,0 promille

(BAC) jämfört med opåverkad förare, och ca 25 gånger

större vid 1,5 promille. Fastän trafikonykterhet är

ett avsevärt trafiksäkerhetsproblem, svarar trafik-

nykterhetsbrotten för en mindre andel av brotten mot

trafiklagstiftningen (år 1976 ca 7% av samtliga brott

mot trafiklagstiftningen exklusive parkeringsöverträ-

delser; RPS 1977). Studeras samband mellan trafik-

onykterhetsbrott och olyckor över förare blir därför

sambanden lägre än vad riskfunktionerna ger intryck

av (Peck et al, 1971, fann en korrelation på .03 mel-

lan "major violations" inkluderande bl a trafikonyk-

terhetsbrott - 2% av totalantalet violations - och

trafikolyckor över förare).

I en annan typ av undersökningar har sambandet mellan

regelöverträdelser och olyckor studerats över trafik-

flöden. Förhållandevis få studier av detta slag före-

faller emellertid ha gjorts. California Highway Patrol

(1968) studerade hastighetsöverträdelser och 17 andra

typer av regelöverträdelser på 13 vägsträckor (t ex

fel vid körfältsbyte, företrädessituationer, kritiska

köavstånd etc). Inget samband mellan hastighetsöver-

trädelser och olyckor kunde emellertid observeras.

Däremot rapporterades ett visst linjärt samband mellan

frekvensen övriga regelöverträdelser och olycksfrek-

venser över vägsträckorna. Både olyckor och regelöver-

trädelser samvarierar emellertid med trafikmängd. Inga
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samband kunde konstateras i en omanalys av Fennessy

et al (1968) när frekvensen överträdelser och olyckor

normerats med hänsyn till trafikmängd.

Vissa samband erhölls av Callica et al (1963) mellan

olycksfrekvensen i ett trafikflöde och frekvensen korta

köavstånd, hastighet, omkörnings- och mötesfrekvens.

Cooper som i två studier studerat sambandet mellan

frekvensen regelöverträdelser och olyckor i korsningar

i tätort fann inga nämnvärda samband (1973; 1974; den

senare studien gjordes i samband med ett övervaknings-

experiment, se ovan 5 26). Även Munden (1966) gjorde

ett försök att studera sambandet i anslutning till ett

övervakningsexperiment. Han fann emellertid inget sam-

band mellan olycksminskning och minskning av frekvensen

hastighetsöverträdelser över de sex vägsträckor under-

sökningen omfattade (s 21 ovan).

Sambandet mellan förares "hastighetsvanor" och olycks-

belastning har studerats i några undersökningar.

Munden (1967) mätte under en period återkommande fö-

rares hastighet på ett tiotal platser på landsväg i

England. Via fordonets registreringsskylt erhölls upp-

gifter om antalet registrerade olyckor för fordons-

ägaren. Ett U-format samband erhölls, innebärande att

förare med höga respektive låga hastigheter hade rela-

tivt sett fler olyckor än förare med genomsnittliga

hastigheter. Sambandet ökade i styrka ju reliablare

mätningen av hastighetsvanorna gjordes (då analysen

baserades enbart på de förare för vilka flera hastig-

hetsmätningar förelåg). I en liknande undersökning av

Cleveland (1959) i två amerikanska stater fann man

att förare med hög olycks- och förseelsebelastning

tenderade att köra något fortare än andra. Lefeve

et al (1956) studerade hastigheter och köavstånd för

ett urval förare på tvåfältig landsväg utan att dock

erhålla några konsistenta samband med förarnas olycks-

belastning (via registreringsnummer).
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Vidare kan nämnas en studie av Solomon (1964) som jäm-

förde hastighetsfördelningarna på ett antal landsvägar

med hastighetsfördelningarna bland fordon inblandade i

olyckor på samma vägar (det senare erhölls genom inter-

vjuer med inblandade förare eller utredande polis).

Solomon fann samma slags U-samband som Munden (1967).

I en nyare undersökning genomförd av Research Triangle

Institute (1970) uppskattades fordonshastigheten före

olyckor genom intervjuer med förare, passagerare,

vittnen och genom att studera "physical evicence"

(bromssträckor etc). Hastighetsfördelningen sattes i

relation till uppmätta hastighetsfördelningar i for-

donsflödena på de vägar där olyckorna inträffat. Även

här erhölls ett U-format samband mellan olyckssanno-

likhet och avvikelse från genomsnittshastigheten (vil-

ken låg något underhastighetsgränsen; avsvängsolyckor

medtogs ej i analysen). Olyckssannolikheten ökade

abrupt - med en faktor 6 - 21 beroende på typ av väg

etc - när fordonets hastighet avvek med 15 mph från

Vägarnas genomsnittshastighet. Inom hastighetsområdet

115 mph var olyckssannolikheten i stort sett konstant.

De försök med differentierade hastighetsgränser som

genomförts i Sverige 1968 - 72 ger en bild av samban-

det mellan säkerhet och förändringar i fordonsflödets

genomsnittshastigheter. När hastighetsgränsen på två-

fältiga landsvägar förändras med 20 km/h (90-+llO,

llO-+90, respektive 90-+7O km/h) synes genomsnitts-

hastigheten förändras med 6 - 8 km/h och olyckskvoten

(olyckor/axelparkm) med 20 - 40% (Nilsson 1977).

legägrê_Egmplgäg_9§§gk§êgägäggg

Sammantaget kan de studier som ovan refererats anses

ge ett belägg för att gg§_figg§_222_§gmêggé mellan
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regelöverträdelser och trafiksäkerhet. Förare med

många regelöverträdelser tenderar också att ha många

olyckor (överträdelser begångna i samband med olyckor

borträknade). Undersökningarna beskriver emellertid

endast statistiska samband. Förarens benägenhet att

begå regelöverträdelser - som antalet observerade

överträdelser skulle vara ett mått på - kan vara kOpp-

lad till någon annan förarfaktor som är den som egent-

ligen ingår i olyckornas orsakskomplex. Denna reserva-

tion gäller även de studier av Munden (1967) och andra

där samband konstaterats mellan förarens hastighets-

vanor och olycksbelastning, och de studier där samband

observerats mellan fordonets avvikelse från genomsnitts-

hastigheten och dess olyckssannolikhet. Förarens has-

tighetsvana kan bestämmas av någon annan förarfaktor

som egentligen är den olycksgenererande.

Att samband finns är i och för sig väntat. Trafiklag-

stiftningen har under årens lOpp utvecklats genom er-

farenheter att vissa beteenden är riskablare än andra.

Det är också rimligt att de statistiska sambanden 1

ovan refererade undersökningar har ett inslag av orsak-

verkan, även om det empiriska stödet härför är magert.

Det är förenat med stora svårigheter att experimentellt

manipulera överträdelsefrekvensen för att studera

effekterna på säkerhet. De försök med differentierade

hastighetsgränser som genomförts i Sverige tyder emel-

lertid på ett orsakssamband mellan hastighet och säker-

het. Sänks fartgränsen med 20 km/h sjunker genomsnitts-

hastigheten med 6 - 8 km/h vilket ger lägre olyckskvot

(Nilsson l977)l).

 

1)

Formellt sett ökar naturligtvis frekvensen hastighets-
överträdelser. För en kontinuerlig variabel som has-
tighet är det emellertid den faktiska hastigheten som
är av intresse i sammanhanget (man kan naturligtvis
även säga att frekvensen hastighetsöverträdelser
minskar om man utgår från den tidigare hastighets-
gränsen).
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Vad som emellertid kan observeras är att sambanden_är

låga. Detta är emellertid inte alls förvånande. Bakom

en population olyckor finns totalt sett ett stort an-

tal tänkbara orsaksfaktorer. Den enskilda olyckan ut-

löses till följd av interaktioner mellan ett antal

orsaksfaktorer (för en diskussion av och vissa kritiska

synpunkter på denna multiple factor accident causation

theory se t ex Michaels l96l). Förarens beteende klas-

sat i regelöverträdelser respektive icke-regelöver-

trädelser - en i detta sammanhang mycket grov beskriv-

ning av ett antal författningsmässigt definierbara

förarbeteenden - är bara en av ett stort antal olkas-

genererande faktorer. Endast en mycket liten del av

överträdelserna resulterar i trafikolycka. Vidare kan

regelöverträdelser endast konstateras vid en mindre

andel av olyckorna (i 10% enligt Campbell 1958; cit

från Laxer 1967).

Mot bakgrund av olyckors komplexa orsaksbakgrund är

det sålunda inte förvånande att sambanden mellan regel-

överträdelser och säkerhet/olyckor är låga. Det är i

själva verketvad som genomgående kan konstateras när

enskilda faktorers förmåga att förklara trafikolkaor

studeras (se t ex McBride & Stroad 1975, Miller &

Dimling 1969), eller när effekten av enskilda åtgärder

studeras (se t ex Joksch 1972).

övervakning Opererar på olyckor via regelöverträdelser.

Eftersom sambanden mellan regelöverträdelser och olyckor

inte synes vara särskilt högt kan detta utgöra en för-

klaring till svårigheterna att demonstrera övervakningens

olycksreducerande effekter. En korrelation på t ex ca

.30 mellan överträdelser och olyckor innebär att 9%

av olycksvariansen kan förklaras av variansen i fördel-

ningen av regelöverträdelser. Olyckor inträffar till

följd av även andra faktorer än författningsmässigt

definierade felbeteenden. Sådana olyckor kan övervak-

ningen rimligen inte påverka.
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I princip är det därför knappast ändamålsenligt att

använda totalantalet olyckor när övervakningseffekter

studeras. Den möjliga variationen i totalantalet olyckor

är så pass stor - se vidare 2.5 nedan - att den kan

dölja även en avsevärd minskning i den typ av olyckor

som övervakningen kan påverka. Det finns emellertid

i dag knappast några möjligheter att särskilja olyckor

på detta sätt - det kräver en bättre kunskap om den

olycksgenererande processen - och tills dess torde man

vara tvungen att acceptera att olycksstatistiska stu-

dier av övervakningseffekter har en begränsad möjlig-

het att upptäcka olycksreducerande effekter (låg s k

power).

Metodologiska problem

 

Vid experiment där övervakningens olycksreducerande

effekter studeras finns en rad problem av vilka de vik-

tigaste torde utgöras av olyckors statistiska egenska-

per samt experimentella kontrollproblem.

9l29595_§99_e§âekzmå22

Olyckor kan antas vara genererade av en Poissonprocess.

Det innebär att variansen i en olycksfördelning för

ett avgränsat rums- och tidsavsnitt är lika stor som

fördelningens medelvärde. Den slumpmässiga variationen

kring ett förväntat olyckstal är sålunda stor och det

behövs kraftiga skillnader mellan observerade och för-

väntade olyckstal för att en signifikant skillnad skall

kunna demonstreras. Antag t ex att det förväntade

olyckstalet på en försökssträcka uppgår till 64, dvs

antalet olyckor från en förperiod. Ett 95-procentigt

konfidensintervall kring detta förväntade olyckstal
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sträcker sig från 48 till 80 olyckorl). Det innebär

att det observerade olyckstalet måste understiga 48

eller överstiga 80 för att det observerade olyckstalet

med 95 procents sannolikhet skall kunna anses avvika

från det förväntade (en avvikelse med 27%).

Precisionen i förväntade olyckstal - med vilka de ob-

serverade jämförs - är sålunda mycket låg, om inte

det förväntade olyckstalet är mycket högtz). Höga

olyckstal kräver emellertid långa försöksperioder vil-

ket ökar risken för att andra faktorer än övervakning

ligger bakom de eventuella skillnader som observeras

mellan förväntade och observerade olyckstal.

ååpszlmsgfellê_599259llp§9§lse

Problemet med den experimentella kontrollen av övervak-

ningsexperiment där den olycksreducerande effekten

studeras har tidigare berörts (s 4 - 6 ovan). Det

räcker inte med att konstatera att antalet olyckor

 

l)Samplingfördelningen (felfördelningen) för så pass
höga olyckstal kan praktiskt sett betraktas som nor-
malfördelad. Medelfelet (standardavvikelsen i samp-
lingfördelningen) uppgår då till s//n där n = 1
(en försökssträcka). I detta fall där n = 1 blir

medelfelet lika stort som standardavvikelsen i
olycksfördelningen.

Situationen blir bättre (= lägre medelfel) om man
har flera försökssträckor (= större n). Om samma
Poissonfördelning kan antas gälla för de olika för-
sökssträckorna - vilket förutsätter att de är lika
vad gäller längd, trafikarbete etc - kan medeltalet
användas för att skatta variansen. Eller om olycks-
talen på sträckorna är tillräckligt höga kan fördel-
ningen antas vara approximativt normalfördelad. Vari-
ansen skattas då på sedvanligt sätt.

2)Ett 95-procentigt konfidensintervall för ett förvän-
tat antal olyckor på t ex 1 000 uppgår till 938-1062.
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under en övervakningsperiod är lägre änunder en jäm-

förelseperiod. Det måste Också göras sannolikt att

minskningen inte hade inträffat om övervakningen inte

satts in, dvs att det är just övervakningen som med-

fört olycksreduktionen och inte någon eller några andra

faktorer som t ex förändringar i trafikmängd, trafik-

sammansättning eller trafikantsammansättning, väderlek,

ljusförhållanden, väglag, andra säkerhetsåtgärder som

väghållningsåtgärder, vägförbättringar, trafikregle-

ringsåtgärder, informationsåtgärder etc; för att nämna

några'exempel.

Problemet ligger i att uppskatta det förväntade olycks-

talet som skulle ha erhållits om övervakningen inte

genomförts. I princip kan två typer av kontrollåtgär-

der vidtas (eller kombineras). Det ena är att studera

förändringar i olika olycksförklarande faktorer under

för- respektive övervakningsperioderna. Om några för-

ändringar inte konstaterats skulle slutsatsen kunna

dras att det enda som skiljer för- respektive övervak-

ningsperioderna åt, är övervakningen, och att olycks-

talet under förperioden anger det antal olyckor som

erhållits under övervakningsperioden om inte övervak-

ningen satts in. Finner man emellertid förändringar

och känner man sambandet mellan olyckor och de

olycksförklarande faktorerna skulle i princip ändå en

skattning av det förväntade olyckstalet vara möjlig

genom att utnyttja kända samband. Problemen härvid är

emellertid för det första att man har dålig kunskap

om de kritiska faktorerna och att mätningen även av

dem man känner till är resurskrävande. För det andra

erfordras kunskap om hur sambanden ser ut mellan dessa

faktorer och Olyckor. Förutsättningar av dessa slag

föreligger inte för närvarande.

Den andra kontrollåtgärden är att utnyttja kontroll-

sträckor eller kontrollområden. Som tidigare nämnts

*- sid 4 - 5 ovan - skulle olyckstalen på kontrollsträckan
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användas för att uppskatta det förväntade olyckstalet

på försökssträckan om övervakningen inte genomförts

där. Bortsett från att vägarna bör vara likartade i

fråga om utformning, trafikmängd etc, kräver detta

två ting. Det ena är att olycksutvecklingen på kontroll-

och försökssträckor skall ha varit likartad före för-

söksperioden. Endast i undantagsfall synes kontroll-

och försökssträckor ha valts på detta sätt, och inte i

något fall redovisas korrelationer mellan försöks- och

kontrollsträckor vad gäller olycksutvecklingen över

tid. Ännu mindre synes man ha prövat om korrelationen

varit signifikant skild från 1.

Det andra är att man även här måste kunna demonstrera

att försöks- och kontrollsträckor inte skilt sig åt

under försöksperioden i fråga om andra olycksförkla-

rande faktorer. Ju längre försöksperioden varit desto

större är risken att sträckorna kommit att skilja sig

åt i kritiska faktorer. Först då dessa båda förutsätt-

ningar är uppfyllda kan det förväntade olyckstalet

antas ange det olyckstal som skulle ha erhållits på

försökssträckan om övervakningen där inte genomförts.

Skillnaden mellan observerade och förväntade olyckstal

skulle då kunna tillgodogöras övervakningsinsatsen.

Som framgår är de experimentella och statistiska svå-

righeterna avsevärda vid övervakningsförsök där den

olycksreducerande effekten studeras. Problemet att

välja kontrollsträckor illustreras t ex i det experi-

ment som Novak & Shumate genomförde medmatchade

respektive slumpmässigt valda kontrollsträckor (1961).

Sammanfattningsvis kan konstateras att försök där

olyckor används som effektmått ger övervakningen dåliga

odds. För det första synes övervakningen i likhet med

de flesta andra säkerhetsåtgärder ha en begränsad sä-

kerhetspotential (sambandet mellan regelöverträdelser

och olyckor synes inte vara särskilt högt). För det andra
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har olyckor som effektmått betraktat dåliga statistiska

egenskaper. För det tredje föreligger de experimentella

kontrollproblemen och de därmed sammanhängande svårig-

heterna att tolka skillnader mellan observerade och

förväntade olyckstal. Att dessa tre typer av problem

är reella bekräftas till fullo av de Olycksstatistiska

övervakningsförsök som genomförts. I endast 4 av 26

fall kan olycksreduktioner konstateras som kan vara en

följd av övervakningsinsatser. Olycksstatistiska över-

vakningsförsök - sedda i relation till den resurs- och

tidsåtgång de medför - kan därför knappast anses ut-

göra en framkomlig väg för den fortsatta forskningen

inom området. Elementära krav inför eventuella olycks-

statistiska övervakningsförsök är att försökens s k

power analyseras - dvs chansen att upptäcka en effekt

av viss storlek - och att olika tolkningsproblem klar-

görs i förväg.

ANALYS AV ÖVERVAKNINGSPROBLEMATIK

Polisövervakning utgör en avseVärd trafiksäkerhetsre-

surs. Totalt finns i Sverige ca 1 400 polismanstjänster,

ca 470 bilar och ca 470 motorcyklar för trafikövervak-

ning (budgetåret 1976/77; RPS 1977). Tillsammans med

annan övervakningsmateriel som t ex ett tiotal heli-

kOptrar - som emellertid inte enbart används för tra-

fikövervakning - summerar de årliga driftskostnaderna

för övervakningen till avsevärda belopp.

Det är betydelsefullt att en så pass stor trafiksäker-

hetsresurs används på bästa sätt. Trafikövervakning

är en komplicerad process med en rad komponenter som

påverkar dess effektivitet. Som tidigare framgått har

den hittillsvarande forskningen huvudsakligen begrän-

sats till frågor om övervakningens dimensionering -

vilka effekter ger en ökad övervakningsinsats - samt

effekter av synlig övervakning och olika sätt att
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lokalt arrangera synlig övervakning.

Härutöver rymmer emellertid Övervakningen ett stort

antal problemställningar som i skilda sammanhang blivit

föremål för synpunkter och förslag. I följande avsnitt

ges en översikt av de problemprioriteringar som tidi-

gare gjorts i anslutning till analyser av trafiköver-

vakning.

Tidigare problemanalyser av trafikövervakning

Mer eller mindre omfattande problemanalyser av trafik-

övervakning har tidigare gjorts av bl a Brehmer (1966),

Laxer (1967), Fennessy et al (1968), Kamber (1972),

samt OECD (1974). Brehmer och Laxer har begränsat sig

till ett fåtal problemområden av mer generell karak-

tär, vilket i viss utsträckning även gäller Kamber.

Fennessy et al redovisar ett mycket omfattande och

långsiktigt forskningsprogram inom området. En inter-

nationellt sammansatt arbetsgrupp inom OECD Road

Research Programme har vidare givit förslag till fram-

tida forskning inom området genom att arbetsgruppens

medlemmar individuellt bedömt en uppsättning problem-

områden i fråga om deras betydelse (OECD 1974).

(1) Brehmer 1966.

övervakningens inlärningspsykologiska aspekter utgör

ett centralt inslag i Brehmers analys. Principiellt

kan övervakning ordnas på tre sätt i trafikanternas

miljö, nämligen (l) övervakningen är synlig och kan

upptäckas innan den kan ingripa mot eventuell regel-

överträdelse, (2) övervakningen blir synlig först efter

det att den haft möjlighet att ingripa mot regelöver-
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trädelse, samt (3) Övervakningen är dold och uppenba-

ras enbart för de trafikanter mot vilka ingripanden

sker.

De olika övervakningstyperna antas ge upphov till

olika inlärningsprocesser hos trafikanten. Den först-

nämnda typen av övervakning skulle leda till s k "dis-

criminated operant conditioning". Denna typ av inlär-

ningsprocess innebär då att trafikanten kommer att

ha särskilda motiv för regelanpassat beteende endast

då han upptäcker trafikövervakande polis. Ingen s k

allmänpreventiv effekt kan förväntas av denna inlär-

ningsprocess. Det medför också att det med denna typ

av övervakning skulle erfordras mycket stora insatser

för att åstadkomma önskvärd regelanpassning.

Den andra typen av övervakning - den som kan ingripa

mot regelöverträdande trafikant innan denne upptäcker

övervakningen - antas ge upphov till två inlärnings-

processer. Den ena är att trafikanten lär sig att det

finns en viss sannolikhetsrelation mellan hans be-

teenden och övervakningsingripanden. Ju högre sanno-

likheten för ingripanden mot regelöverträdelser är,

desto snabbare kommer trafikanten att bete sig regel-

amxmsat. Eftersom trafikanten inte i förväg kanupp-

täcka övervakningen medför detta även att han kan för-

väntas bete sig regelanpassat i situationer där över-

vakning faktiskt inte förekommer.

Trafikanten kommer även att lära sig den sannolikhets-

relation som finns mellan olika trafiksituationer och

förekomst av polisövervakning. Denna inlärning sker

på grundval av trafikanternas observationer av hur

övervakning förekommer i miljön.

Den tredje typen av övervakning, den dolda som bara

ger sig tillkänna gentemot regelöverträdande trafikant,

kan förväntas ge upphov till att trafikanten lär sig
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sannolikhetsrelationer mellan beteenden och ingripan-

den,

De förväntningar om övervakningen som trafikanten så-

lunda byggt upp genom de olika inlärningsprocesserna

kan påverka hans beteende på olika sätt. En möjlighet

är att trafikanten uppvisar korrekt beteende med sam-

ma frekvens om övervakning förekommer i hans trafik-

miljö. En annan möjlighet är att han antingen ständigt

beter sig som om övervakningssannolikheten vore 1,

eller att han ständigt beter sig som om övervaknings-

sannolikheten vore 0. Hur trafikanten kommer att bete

sig är beroende av hur starka förväntningar om polis-

övervakning han byggt upp - dvs den subjektiva eller

upplevda sannolikheten för polisingripande vid regel-

överträdelse. Den subjektiva sannolikheten för polis-

ingripande är vidare i sin tur beroende av hur pass

frekvent polisövervakningen är och med vilken frekvens

polisingripanden sker.

Eftersom de tre typerna av övervakning faktiskt före-

kommer i trafiken, kan man vänta sig att samtliga typer

av inlärningsprocesser äger rum samtidigt och att de

påverkar varandra. Mot bakgrund av denna modell kan

övervakningen antas fungera på olika sätt i olika

delar av trafikantens miljö. I de delar där trafi-

kanten ofta kör kan han bygga upp förväntningar

om hur övervakningen förekommer i olika situationer.

Detta skulle inte vara möjligt i delar där trafikanten

sällan vistas, eftersom han inte skulle kunna bygga

upp sina förväntningar på annat sätt än genom upprepade

observationer av övervakningens faktiska förekomst i

olika situationer. En ökning av övervakningsintensi-

teten skulle därför få olika följder beroende på var

ökningen sätts in. Om ökningen sker i ett miljöavsnitt

där trafikanten ofta förekommer, kan han lära sig den

ökade övervakningsintensiteten. Sådana förutsättningar

skulle inte föreligga i miljöavsnitt där trafikanten
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mer sällan färdas.

Denna inlärningspsykologiska modell anger inriktningen

av ett av de problemområden Brehmer föreslår för den

framtida forskningen inom området. Modellen kan gene-

rera ett stort antal problemställningar som rör hur

E§§§25§9229_2299§E_299_såga_åêryägsaiggêä om sannolik-
het för polisövervakning i olika situationer och sanno-

likhet för ingripanden mot olika slags regelöverträdel-

ser, hur olika slags §§EY§QEQ$QQ§E-P§Y§EEêE-EEê§lEêQ:

E§E§_êêäê§2§§r samt hu:_91;ha_:29§5_êy_§y§ryêkalgg_påz
yerkar inlärningen av trafikantens förväntningar.

Ett annat problemormåde som föreslås i analysen gäller

EEêÃlEEêQêlâY§E§E§E§_§§EEE§êEEQlQQêE för att övervak-
ningen skall ge effekt på graden av trafiksäkerhet.

Trafikreglerna bör vara adekvata i den meningen att

sannolikheten för trafikolycka är minimal om reglerna

följs. Om reglerna inte är adekvata, finns enligt

Brehmer, ingen grund att vänta sig att ökad övervakning

skall förbättra säkerheten.

(2) Laxer 1967

Laxer föreslår i sin analys fyra problemområden för

den framtida övervakningsforskningen.

Han skiljer mellan formell och informell kontroll av

förarbeteendet. Den formella kontrollen svarar polis-

övervakningen för. Det är emellertid endast en mycket

liten del av det totala trafikarbetet som äger rum

under polisövervakningl). Vid sidan av denna formella

1)
Enligt RPS (1977) räcker de nuvarande övervakningsre-
surserna i Sverige endast till en patrull per 138:e
mil av det statliga vägnätet per 24 tim/dygnet (om
övervakningen skulle fördelas lika på olika typer av
Vägar).
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kontroll finns en informell_kgntr9ll som utövas av om-

givande trafikanter och som påverkar trafikantens be-

teende. Den informella kontrollen kan ta sig olika ut-

tryck och kanaliseras på olika sätt. Olika åtgärder är

tänkbara för att få den informella sociala kontrollen

att operera effektivare. Laxer föreslår studier i syfte

att beskriva omfattningen av informell kontroll och

vilka uttryck den tar, sambandet mellan informell kon-

troll och formell poliskontroll etc.

Ett problem vid studier av äâmêânés:_msllêa_rssslêyerz
trädelser_ggh_glygkgr är bristande representativitet

hos rapporterade överträdelser. Det är föga känt i vil-

ken utsträckning som de rapporterade överträdelserna

utgör ett mått på de faktiska överträdelserna i tra-

fiken. Rimligen är det bara en mindre del av de fak-

tiska överträdelserna som upptäcks och registreras, men

det som är besvärligt är att bortfallet troligen för-

delar sig olika på olika typer av överträdelser. Laxer

föreslår här studier av faktisk trafik, utförda obe-

roende av polisens verksamhet, där olika typer av re-

gelöverträdelser skulle studeras inom begränsade om-

råden. Överträdelsernas fördelning över olika överträ-

delsetyper kan sedan jämföras med registrerade över-

trädelser för att ge en bild av de registrerade över-

trädelsernas representativitet. Syftetmed projekt av

detta slag skulle vara att på sikt få en bättre upp-

fattning om sambandet mellan överträdelser och olyckor

och hur detta samband varierar med specifika regelöver-

trädelser. Det skulle ge underlag för inriktning av

övervakningsresurserna.

Ett tredje problemområde som Laxer föreslår gäller

§YâEYâEEåEE§lEEâE§lEâEQE- Han redovisar en modell där
sambandet mellan övervakning och dess trafiksäkerhets-

effekter inte är linjärt prOportionellt. Vid en viss

nivå ger övervakningen Optimala effekter. Under denna
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nivå reduceras visserligen graden av trafiksäkerhet.

Variationer i övervakningsintensiteten under den Op-

timala nivån spelar emellertid ingen roll. Vidare inne-

bär modellen att en ökning av övervakningen över den

Optimala nivån inte ger några ytterligare tillskott i

trafiksäkerheten utöver vad som erhållits vid danopti-

mala övervakningsintensiteten. Om denna modell är rik-

tig är det betydelsefullt att fastställa denOptimala

övervakningsnivån för att få den bästa dimensionering-

en av övervakningsresurserna.

Sannolikt är det inte fråga om endast en Optimala nivå.

Nivån kan variera för olika miljöer - t ex olika typer

av vägar inom och utom tätbebyggelse - olika typer av

regelöverträdelser etc. Att fastställa icke linjära

samband ställer vidare avsevärt högre krav på undersök-

ningsmetodik än att enbart studera om en viss övervak-

ning ger effekter eller inte. I vissa tidigare studier

har samband mellan övervakningsintensitet och effekter

studerats, t ex Vickrey & Israel (1955), Shumate (1959L

Shoup (1973), C00per (1974). Dessa studier ger en bild

av de särskilda svårigheter som är förknippade med

detta problemområde.

Med utgångspunkt från de lokalt begränsade effekter som

erhållits av synlig övervakning där trafikanten kan

upptäcka övervakningen innan övervakningen kan upptäcka

eventuell regelöverträdelse (se 5 41 ovan), föreslår

Laxer vidare att den fortsatta forskningen inriktas

mot den andra typen av övervakningen, nämligen den där

êy25y§52229§2_5§9_;ggrip§_@93_§29§l§y§535ê§s1§§_299ê2

Esêfiäêgfsg_kê9_Eppfäsbê_sysäyêkgisgsa- Utan närmare
detaljer förslås studierav ökad övervakning inom hela

regioner i stället för enskilda vägsträckor.
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(3) Kamber 1972.

Kamber har i Norge gjort en analys av trafikövervak-

ningsproblem och redovisar förslag till fortsatt forsk-

ning inom sju problemområden. Även Kamber har priori-

terat vissa av de tidigare nämnda problemområdena; sam-

band mellan specifika regelöverträdelser och olycksrisk,

trafikanternas upplevelser av upptäckts- och ingripande-

sannolikheter vid regelöverträdelser och i Vilken ut-

sträckning sådana subjektiva sannolikheter kan påverkas

av olika övervakningsmetoder (t ex "hidden" resp "open

patrol").

Härutöver föreslår Kamber fem problemområden. Han för

en diskussion om Qiygksgsnsrsrêngs_prssssssr och tänker
sig en särskillnad mellan olyckor som går att undvika

och olyckor som inte går att undvika (avoidable resp

unavoidable accidents). övervakning skulle vara verk-

sam på den förstnämnda typen, och en praktisk använd-

bar distinktion skulle underlätta såväl bedömning av

övervakningens potentiella effekter som studier av dess

faktiska effekter. Som tidigare berörts förutsätter

emellertid en sådan eller liknande distinktioner en av-

sevärt bättre insikt i olycksgenerering (sid 51 ovan).

Det torde dröja innan sådana förutsättningar föreligger.

Ytterligare ett område gäller öyeryakningsmetgder och

öyeryakningstekgiker där Kamber föreslår jämförande stu-

dier mellan olika metoder vad gäller deras förmåga att

reducera regelöverträdelser och olyckor, t ex rörlig

respektive stationär övervakning, öppen respektive dold

övervakning etc.

Ett hitintills föga utforskat område gäller hur och i

vilken utsträckning som frêâiksäksrhsfsinâsrnêzien_kên
ÅQEêQEåEê§_E§§_99liåêYêEYêEQi29- Trafiksäkerhetsinforma-
tion kan användas på olika sätt för att öka effekterna

av övervakning. Informationen kan syfta till att öka
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trafikanternas kunskaper om regelsystemet. Ju bättre

kunskap trafikanterna har om en regel och vad som är

regelöverträdande respektive regelanpassat beteende

desto effektivare blir troligen den övervakning som in-

riktas mot denna regel. Informationen kan även syfta

till att påverka trafikanternas förväntningar Om över-

vakningen, t ex öka de subjektiva sannolikheterna för

upptäckt och ingripande vid regelöverträdelser.

Effekten av olika typer av påföljder är bristfälligt

kartlagd (för översikt av s k driver improvement actions

se t ex Goldstein 1974, Peck & Harano 1975). Kamber

föreslår bl a studier i avsikt att jämföra effekter

av körkortsåterkallelser av varierande längd. Härutöver

tar Kamber upp vissa organisatignsprgblem av specifik

norsk natur (integrerade respektive särskilda övervak-

ningsorganisationer).

(4) Fennessy et al 1968

Fennessy et al redovisar ett omfattande och sammanhål-

let programförslag till forskning inom trafikövervak-

ningens område. Det omfattar totalt 23 projekt inom 4

"basic areas". Projekten är tänkta att genomföras i

faser med ett tids- och innehållsmässigt beroende sin-

semellan.

Problemområde 1 (The nature of the problem)

Utveckling av metoder för studier av regelöverträ-

delser i trafikflöden.

Sambandet mellan regelöverträdelser, trafikflöde
och olyckor. Fennessy et al tänker sig här studier
av dels i vilken utsträckning regelöverträdelser
påverkar trafikflödet (t ex trafikavveckling), dels
i vilken utsträckning regelöverträdelser bidrar
till olyckor. Sådana studier kan även ge underlag
för precisering av trafikreglerna så att de blir
mer instruktiva för trafikanterna och lättare för
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polisen att övervaka.

Analys av farliga men inte olagliga förarbeteenden.
Även förarbeteenden som inte är regelöverträdande

kan i mer eller mindre hög grad bidra till olycks-
genereringen. Det är tänkbart att övervakning även
kan få effekter på sådana beteenden.

Identifiering av "threat groups". Vissa grupper av
förare har ett beteendemönster som kan öka deras
olyckssannolikhet. Fennessy et al tänker sig att
sådana grupper skulle kunna identifieras och att
övervakningsåtgärder kan orienteras mot dessa.

Utveckling av metoder för att beskriva trafiksäker-

hetsproblem inom enskilda övervakningsområden.

Problemområde 2 (The police response)

Definition av trafikövervakningens mål. Fennessy
et al tycker sig ha observerat att trafikövervak-
ningens syften inte översatts till åtgärdsoriente-
rade mål. En närmare analys av övervakningens mål
föreslås (med hjälp av den s k Delphi-tekniken).

Krav- och arbetsanalys av övervakningens verksamhet.
Här skulle med metoder utvecklade inom industriell
ergonomi en krav- och arbetsanalys göras av övervak-
ningen. Detta skulle ge underlag för bl a allokering
av övervakningsresurser över olika slags uppgifter,

och för befattningsbeskrivningar för den trafiköver-

vakande personalen.

Analys av övervakningstekniker. Empiriska studier
av existerande övervakningstekniker där deras till-

lämpning i detalj skulle beskrivas.

Analys av externa faktorer som påverkar övervak-
ningens effektivitet. Syftet med detta projekt är
att undersöka om effekten av övervakning kan isole-

ras från effekten av andra åtgärder. Detta förut-
sätter emellertid att effekten av andra åtgärder,
deras interaktioner sinsemellan och med övervakning
kan uppskattas, vilken knappast kan göras inom ra-
men för ett enda projekt.

Experimentella studier av övervakningens effekter
på regelöverträdelser och olyckor. Här skulle sam-
bandet mellan övervakningsintensitet och dess effek-

ter studeras, dels i småskaliga experiment där
effekten på överträdelser studeras, dels i storska-
liga experiment där effekten på olyckor studeras.
Fennessy et al synes medvetna om att "it will require
a significant time period to make it meaningsful
and is potentially quite costly" (s 404).
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Utveckling av alternativa övervakningsmetoder.

Utformning av övervakningssystem. Projekten avses
huvudsakligen gälla planering och administration av
övervakningssystem (och utmynna i t ex en manual för
övervakningsadministratörer).

Problemområde 3 (Police services and the driver)

Allmänhetens attityder till polisövervakning. Under-
sökning av hur trafikanterna ställer sig till tra-

fikövervakningens mål och metoder.

Studier av hur information om övervakningen når
olika trafikantgrupper.

Studier av de psykologiska effekterna av övervak-
ning på förarbeteendet. Fennessy et al tänker sig
bl a att övervakning har olika slags effekter inom
skilda förargrupper.

Effekten av olika slags påföljder vid regelöverträ-
delser.

Utveckling av metoder för löpande resursallokering
inom enskilda övervakningsområden.

Problemområde 4 (Supporting projects)

Beskrivande studier av polisens allmänna service
till bilister - t ex hjälp vid motorstopp, vägled-
ning etc - dess art och omfattning samt analys av
dess betydelse från säkerhetssynpunkt.

Effektiviteten av trafikdirigering i korsningar.

Mål och innehåll för internutbildning av trafiköver-
vakande personal.

Utveckling av modeller för simulering av övervak-
ningsproblem.

Analys och specifikation av krav på utrustning och
materiel för övervakning.

Systemanalys av trafikövervakningen. Trafikövervak-
ning utgör en komponent i den sociala kontroll som
förekommer i samhället. Projektet skulle syfta till
att identifiera de andra kontrollkomponenterna och
studera relationen mellan dessa och trafikövervak-
ningen.

Som framgår av ovan är det ett omfattande program som

föreslås av Fennessy et al, men det illustrerar även

komplexiteten i den process trafikövervakning utgör.
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Vissa projekt rör grundläggande frågeställningar av

intresse inte bara för trafikövervakningen, t ex sam-

bandet mellan regelöverträdelser, trafikflöde och

olyckor, analys av externa faktorer som påverkar över-

vakningens effekter etc. Det är å andra sidan omfattande

projekt som kräver avsevärda insatser för att ge an-

vändbara data. Andra projekt är mer direkt relaterade

till övervakning och är av enmer begränsad och målin-

riktad karaktär.

(5) OECD 1974

En översikt av trafikövervakning har utarbetats av en

internationellt sammansatt arbetsgrupp inom OECD Road

Research Programme. Förslag till framtida forskning

har givits genom att arbetsgruppens medlemmar indivi-

duellt bedömt en uppsättning problemområden i fråga

om deras betydelse (på en numerisk skala). I OECD

(1974) redovisas de genomsnittliga bedömningarna för

ett större antal problemområden, dock utan närmare

kommentarer. Enligt denna procedur har följande pro-

blemområden prioriterats.

Samband mellan regelöverträdelser, trafiksäkerhet

och flöde (särskilt i fråga om trafikonykterhet,
hastighetsöverträdelser samt överträdelser i sam-

band med omkörning).

Utformning och uppföljning av beteendereglerande
trafiklagstiftning samt användning och utformning
av information om trafikregler.

Åtgärder inom ramen för s k "re-training" av regel-
överträdande förare.

Subjektiva risker i trafiken - föreställningar om
sannolikheter för upptäckt och ingripande vid regel-
överträdelser, subjektiv olyckssannolikhet etc.

Övervakningsmetoder, bl a övervakningsstrategier
("policy planning, information, conflict data"),
synlig övervakning, övervakningsintensitet, samt
automatisk övervakning.
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Yi§§§-9§@§Q§ê§@â_EEQQlêg9gäåéêâ

Vissa genomgående drag återfinns inom ovan refererade

problemanalyser. Sålunda har övervakningens förutsätt-

ningar i regelsystemet - sambandet regelöverträdel-

ser/olyckor - erhållit en hög prioritet. Utöver att

studier inom detta område kan ge en bild av övervak-

ningens potentiella effekter och underlag för att prio-

ritera de trafikregler övervakningen i första hand bör

inriktas mot, kan resultat möjligen även användas som

underlag för andra åtgärder, t ex trafikreglering, och

för att precisera trafikregler så att de blir mer in-

struktiva för trafikanterna och lättare att övervaka

för polisen.

Ytterligare gemensamma problemområden avser dels de

subjektiva sannolikheterna för upptäckt och ingripande

vid regelöverträdelser, dels olika övervakningsmetoder.

Förslag till problemområden

Som tidigare diskuterats kan två typer av övervaknings-

effekter särskiljas (s 40 ff ovan). Den ena rör de

omedelbara, lokala effekterna som erhålles vid synlig

övervakning och där trafikanten kan upptäcka övervak-

ningen innan övervakningen upptäckt eventuell regelöver-

trädelse. Den andra typen av effekt gäller då övervak-

ningen inte_gmedelbart_kan lokaliseras i tid och rum

av trafikanten, och där övervakningen kan upptäcka

regelöverträdelse innan trafikanten upptäcker att över-

vakning finns.

Den synliga övervakningen och dess effekter har stude-

rats i jämförelsevis många undersökningar. Som tidigare

konstaterats ger sådan övervakning påtagliga effekter

på förarnas beteende men effekterna är mycket kortvariga
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i tid och rum. I den mån variationer i den synliga över-

vakningens utformningär av betydelse för dess möjlig-

heter att ingripa vid upptäckt av regelöverträdelse,

borde utformningen spela en viss roll. I flertalet

undersökningar synes dock variationer i den synliga

övervakningens utformning endast ge marginella skill-

nader i effekt (se t ex Baker 1954, Smith l962, Callica

et al 1963, Hand & Hills 1967, Council 1970, Joscelyn

et al 1971).

De kortvariga effekterna gör det synnerligen resurs-

krävande om man med hjälp av synlig övervakning vill

minska frekvensen regelöverträdelser på ett större

väg- och gatunät. De nuvarande övervakningsresurserna

medger endast att en mycket liten del av landets tra-

fikarbete inom och utom tätbebyggelse kan ske under

synlig övervakning (RPS 1977). Även en kraftig ökning

av resurserna skulle sannolikt endast möjliggöra en

marginell utökning av den andel trafikarbete som sker

under synlig övervakning. Också i framtiden måste tro-

ligen den synliga övervakningen användas starkt selek-

tivt - på vissa hårt belastade och begränsade sträckor,

och på vissa kritiska punkter i väg- och gatunätet.

Den andra typen av övervakning - den som kan upptäcka

regelöverträdande trafikant innan trafikanten upptäcker

övervakningen - arbetar via trafikantens förväntningar.

Övervakningen syftar här till att bygga upp förvänt-

ningar hos trafikanten att regelöverträdelser upptäcks

och leder till ingripanden och påföljd. Denna typ av

övervakning bör rimligen ge effekter som är mer varak-

tiga i tid och rum än den omedelbart lokaliserbara,

synliga övervakningen (Syvänen 1970 ger visst stöd här-

för). Från resurssynpunkt bör därför denna typ av över-

vakning i flertalet fall utgöra ett mer användbart

alternativ än den synliga övervakningen. Vissa typer

av trafikbrott påverkas endast av trafikantens upple-

velse av risk för upptäckt - det är sådana trafikbrott
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där trafikantens beslut fattas innan körningen, t ex

att använda fordon defekt från säkerhetssynpunkt, över-

last, körning i alkoholpåverkat tillstånd etc.

Till skillnad från den synliga övervakningen finns

mycket liten forskning gjord om trafikantens förvänt-

ningar om övervakning. Förväntningarna om upptäckt och

ingripande vid regelöverträdelser varierar sannolikt

för olika typer av regelöverträdelser och trafikbrott,

för olika trafikmiljöer och för olika tidpunkter (på

dygnet, veckodag). Förväntningarna påverkar trafikantens

beteende, men olika slags samband mellan förväntningar

och beteende är tänkbara. Vidare påverkar övervakningen

trafikantens förväntningar, men kunskapen om hur över-

vakningen skall ordnas för att bygga upp förväntningar

tillräckligt starka för att påverka beteendet är mycket

bristfällig.

EQ-§§9§§BE§119-meésll_§ysä_§§ê§ibêysäyêkgigg

Trafikregelsystemet utgör den ram inom vilken övervak-

ningen opererar. Övervakningens effekter inte bara på

säkerheten utan även på trafikanternas beteende blir

därför beroende av egenskaper hos regelsystemet. Re-

gelsystemets entydighet och begriplighet inverkar på

trafikanternas förmåga att tillägna sig trafikreglerna

och tillämpa dem; i vilken utsträckning ger regelsyste-

met klara instruktioner om tillåtna respektive icke

tillåtna beteenden i specifika trafiksituationer, i

vilken utsträckning finns inbyggda motsättningar i

systemet etc? Systemets entydighet och begriplighet

inverkar även på polisens möjlighet att övervaka tra-

fikreglerna. För att ingripande mot regelöverträdelse

skall kunna ske måste beteendet kunna observeras och

klassificeras som regelöverträdande.
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Figur 1. En begreppslig modell över trafikövervakning
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Enligt ovanstående modell påverkar övervakningen tra-

fikantens beslut om regelanpassat respektive överträ-

dande beteende i trafiksituationer via dennes förvänt-

ningar om övervakningen. För att denna process skall

träda i funktion fordras emellertid att trafikanten

identifierat situationen och de element i situationen

som bestämmer vilka reglersom skall tillämpas och hur

de skall tillämpas. Vidare erfordras att trafikanten

har kunskap om regler och deras tillämpning. Om dessa

förutsättningar inte föreligger, kommer enligt modellen

inte den process hos trafikanten att aktualiseras i

vilken förväntningar om upptäckt och ingripande ingår

i dennes beslut om beteende. Beteendet behöver för den

skull inte bli regelöverträdande, men förväntningar om

övervakningen kommer då inte att påverka beteendet.

Modellens centrala begrepp utgörs av trafikantens för-

väntningar om övervakningen i form av subjektiva sanno-

likheter för upptäckt, ingripande och påföljd vid regel-

överträdelse, samt den beslutsprocess där den subjek-

tiva nyttan av ett regelanpassat respektive regelöver-

trädande beteende hanteras. Den subjektiva nyttan av

regelöverträdelse täcker olika aspekter som t ex tids-

vinster, framkomlighet, komfort. I de subjektiva nack-

delarna av regelöverträdelse ingår förutom riskerna

för upptäckt och ingripande från polis, sådana kompo-

nenter som påföljders negativa värde för trafikanten,

risk för tillbud och trafikolycka, risken för att

regelöverträdelsen upptäcks av omgivande trafikanter

och att dessa reagerar på ett eller annat sätt (från

yttringar via ljud- eller ljussignal till formella

anmälningar vilket kan ske vid t ex trafiknykterhets-

brott), samt reaktionens negativa värde för trafikan-

ten.

Dessa komponenter ingår i trafikantens beslut om be-

teende där för- och nackdelar sammanvägs. Processen

aktualiseras dock knappast i sin helhet inför varje
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trafiksituation. Snarare är det så att trafikanten ut-

bildat förhållandevis stabila beslut för olika i förväg

klassificerade trafiksituationer. Modellkomponenterna

ligger emellertid, enligt modellen, till grund för be-

sluten och deras utveckling.

Trafikantens förväntningar om övervakningen påverkas

av hans direkta och indirekta erfarenheter av den. För-

väntningarna byggs upp av dels hur ofta trafikantens

regelöverträdelser blivit föremål för upptäckt och in-

gripande, dels hur ofta trafikanten observerat övervak-

ning i arbete i olika situationer, och dels information

om övervakning som nått trafikanten i olika former,

t ex via massmedia, bekantskapskrets. På motsvarande

sätt skulle förväntningar om och värderingar av på-

följder vid olika slags regelöverträdelser byggas upp.

Viss forskning finns gjord om vissa av modellkomponen-

terna. Klette (1972) fann t ex ett visst samband mellan

hur ofta trafikanten sett polis vid bilkörning och

subjektiv upptäcktsrisk vid olika slags trafikbrott.

Samband kunde även konstateras mellan hur ofta trafi-

kanten blivit föremål för trafikkontroll och subjektiv

upptäcktsrisk; ju senare eller ju oftare trafikanten

utsatts för trafikkontroll desto högre upplevde tra-

fikanten att risken för upptäckt av trafikbrott var.

Den upplevda risken att upptäckas synes även variera

för olika slags trafikbrott. Risken att upptäckas av

polis upplevdes t ex avsevärt högre vid trafiknykter-

hetsbrott med "något vinglig körning" än vid olovlig

körning och trafiknykterhetsbrott med "normal körning"

(undersökningen gjordes innan lagen om alkoholutand-

ningsprov). De subjektiva upptäcktsriskerna kan stå i

visst förhållande till de faktiska upptäcktsriskerna.

Enligt Gates & Hand (1965) finns en avsevärd variation

när det gäller polisens möjligheter att upptäcka olika

slags regelöverträdelser, där en av de viktigare fak-

torerna synes vara regelöverträdelsens varaktighet.
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Vissa studier har även gjorts av sambandet mellan upp-

täcktsrisk, olycksrisk och beteende. Romän (1972) fann

i en intervjuundersökning samband mellan en variabel,

sammansatt av både upptäckts- och olycksrisk, och be-

nägenhet att överskrida hastighetsbegränsningarna.

Denna sammansatta upptäckts- och olycksriskvariabel

kunde genomgående förklara mest varians i benägenheten

att överskrida hastighetsgräns jämfört med en rad andra

variabler med lägre förklaringsvärde, t ex kön, ålder,

civilstånd, utbildningsnivå och socialgruppstillhörig-

het.

Samband med beteende (rapporterat) redovisas även av

Norström (1975) i en undersökning. Han särhöll upp-

täckts- och olycksrisk och fann en interaktion mellan

dessa båda riskvariabler. Upptäcktsrisken förefaller

inte ha någon generell effekt utan synes bara påverka

fortkörningsbenägenheten hos dem som upplever liten

risk vid fortkörning. För dem som upplever hög olycks-

risk vid fortkörning spelade upptäcktsrisken ingen

roll. Även om upptäcktsrisken totalt sett uppvisade

samband med fortkörningsbenägenhet, kunde starkare sam-

band konstateras för olycksrisk, och andra variabler

som kön och körsträcka. Interaktioner kunde även kon-

stateras mellan upptäcktsrisk, ålder och kön. För yngre

män fanns inget samband mellan upptäcktsrisk och fort-

körningsbenägenhet, däremot för äldre män och kvinnor.

Varken Norström eller Román fann några samband mellan

attityder till hastighetsbegränsningar och fortkörnings-

benägenhet. Norström tolkar detta med att trafikbrott

till skillnad från konventionella brott endast har en

viss sannolikhet att medföra skada. En person som i och

för sig har en positiv attityd till en trafikregel kan

ändå bryta mOt den eftersom risken för att vålla andra

skada är liten. Detta skulle kunna tyda på att positiva

attityder till trafikregelsystemet inte är tillräckligt

för god efterlevnad, utan att ett verksamt sanktionssystem
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är nödvändigt.

Vissa data finns även om hur trafikanterna bedömer

olika slags regelöverträdelser och trafikbrott, vilket

kan ge ett indirekt mått på den upplevda olycksrisken.

T ex Klette (1972) jämförde fem olika brottstyper och

fann att rattfylleri och vårdslöshet i trafik blev be-

dömda som mest allvarliga. Brown & C0peman (1973) redo-

visar data för ett 30-tal olika typer av regelöverträ-

delser där stor samstämmighet kunde konstateras vad

gäller den relativa rangordningen. Till de lindrigare

regelöverträdelserna hörde t ex hastighetsöverskridande

med 10 - 20 km/h, överträdelser mot parkeringsföre-

skrifter, att inte lämna företräde åt fotgängare vid

signalreglerat övergångsställe. Till de allvarligaste

hörde omkörning vid skymd sikt, körning i alkoholpå-

verkat tillstånd, körning med fordon med defekta brom-

sar eller defekt styrinrättning etc.

Sammanfattningsvis är emellertid forskningen sparsam

inom ramen för en modell enligt ovan. Två grundläggande

frågor kan urskiljas. Den ena gäller modellkomponen-

ternas betydelse och inbördes samband för trafikantens

beslut om regelöverträdande respektive regelanpassat

beteende. Den andra gäller hur övervakningen skall ord-

nas för att påverka modellkomponenterna och därmed

trafikantens beteende.

-2 EêEêlâH-Elll-§EEél§E

Fortsatta studier inom trafikövervakningens område

föreslås inriktas mot tre områden, nämligen (l) ut-

veckling av en modell för trafikantens beslut om regel-

överträdande respektive regelanpassatbeteende i olika

situationer, (2) kartläggning av trafikantens före-

ställningar om övervakningssystemet, övervakningssystemets
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faktiska egenskaper samt överensstämmelsen mellan tra-

fikantens föreställningar och övervakningssystemets

faktiska egenskaper, samt (3) övervakningsmetoder i

syfte att öka trafikantens subjektiva upptäcktssanno-

likheter vid olika slags regelöverträdelser.

(l) QEY§EEl229_§2-§B-E9Qêll_äêä-§§ê§läê§§§§§-äê§l2§-
Av såväl metodologiska som teoretiska skäl är det nöd-

vändigt att få en bättre bild av hur trafikantens för-

väntningar om övervakning påverkar hans beslut och be-

teende innan direkta övervakningsförsök kan genomföras.

Den relativt stora mängd övervakningsförsök som genom-

förts har givit förhållandevis liten användbar infor-

mation om hur övervakning optimalt skall ordnas. En

utvecklad modell skulle förbättra förutsättningarna

att såväl mäta som förstå övervakningens effekter.

Modellkonstruktionen genomförs lämpligen i tre steg. I

det första definieras modellvariablerna operationellt

(konstruktion av mätmetoder). Vidare studeras samband

mellan modellvariablerna och kriterier på regelanpass-

ning. Syftet är här att beskriva de variabler som ingår

i modellen, deras interaktioner och relativa vikt när

det gäller att förklara regelanpassning; vilket för-

klaringsvärde har t ex subjektiv upptäcktssannolikhet

för regelanpassning jämfört med t ex upplevd olycks-

sannolikhet, påföljdsvärde eller sannolikhet för att

omgivande trafikanter reagerar på regelöverträdelse?

I ett andra steg prövas modellens förmåga att förutsäga

observerad regelanpassning. Ett antal förare observe-

ras inom ett lokalt begränsat område. I samband härmed

genomförs mätningar av modellvariablerna (subjektiv

upptäcktsrisk etc). Därefter analyseras modellens för-

måga att förutsäga förarnas faktiska regelanpassning.

I ett tredje steg kan effekten studeras av förändringar

i några påverkbara modellvariabler. Förare inom ett
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begränsat område utsätts för ett par typer av övervak-

ning i syfte att påverka subjektiv upptäcktsrisk och

värdering av påföljd vid polisingrupande mot regelöver-

trädelse. Effekten av övervakningen studeras dels på

dessa modellvariabler, dels på förarnas beteende. Sam-

bandet mellan förändringar i modellvariablerna respek-

tive förarbeteendet analyseras i syfte att klarlägga

beroendet.

Den på detta sätt utvecklade modellen avser att ge en

teoretisk utgångspunkt för fortsatta studier av hur

övervakning lämpligen ordnas för att påverka trafikan-

ternas subjektiva upptäcktssannolikheter, och metoder

för att mäta övervakningens effekter i sådana avseenden.

<2) Irêäiäêgzsaâ_âêrêêså;;92992;_9m_êye§yêkaiagsa_§§9:
de§§_fak§i§ka_egen§kaper. Den polisiära trafikövervak-

ningen är selektiv i åtminstone tre avseenden. För det

första förefaller den vara ojämnt fördelad över trafik-

regler (något som stöds av den stora variation mellan

olika typer av trafikbrott som redovisas i den offici-

ella statistiken, RPS 1977). Vissa trafikregler kan

bedömas som mer betydelsefulla än andra och därför

inriktas övervakningen mot dessa. Vidare är vissa

regler tekniskt svåra att övervaka och därför blir över-

vakningen av dessa begränsad även om regeln i sig kan

vara av storbetydelse. Brott mot företrädesregler

eller omkörningsregler vilka är svåra att övervaka rap-

porteras med betydligt lägre frekvens än t ex brott

mot hastighetsbegränsningar som är lättare för polisen

att mäta och dokumentera (RPS 1977). För det andra är

övervakningen rumsligt selektiv. Vissa delar av väg-

nätet erhåller betydligt mer övervakning än andra

(vissa starkt trafikerade EurOpa- och riksvägar samt

vissa större primära länsvägar). För det tredje är

övervakningen selektiv i tiden (tid på dygnet, vecko-

dag). Även i andra avseenden kan selektivitet föreligga.

Klette (1972) redovisar data som tyder på att en viss
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koncentration av övervakningen sker mot manliga förare

samt yngre förare.

Sannolikheten för upptäckt varierar sålunda beroende

på vilken trafikregel som överträds, var överträdelsen

äger rum ochnär den begås.

Vissa begränsningar gör att polisen inte kan ingripa

mot alla överträdelser som upptäcks. Fall där överträ-

delsen är svår att juridiskt dokumentera kan undgå in-

gripande. Beroende på resurSproblem vid en stoppsta-

tion kan vid stora fordonsflöden en del hastighets-

gränsöverskridande förare inte stoppas trots att deras

överträdelse observerats. En rörlig patrull kan ha

svårt att ingripa mot regelöverträdelser i mötande for-

donsflöde. Dessa omständigheter gör att sannolikheten

för ingripande torde vara lägre än sannolikheten för

upptäckt av en regelöverträdelse. Trafikanterna kan ha

uppmärksammat en sådan skillnad i den mån de begått

regelöverträdelser vid trafikövervakning utan att de

blivit föremål för ingripanden.

Vidare torde inte alla polisingripanden vid regelöver-

trädelser leda till kännbarare påföljder för trafikan-

ten. Ibland kan påföljden begränsas till påminnelse.

Syftet med studier inom detta problemområde är att

dels kartlägga trafikanternas föreställningar om över-

vakningssystemet 1 ovan nämnda avseenden, dels studera

hur övervakningens faktiska selektivitet ser ut, och

slutligen studera överensstämmelsen mellan trafikanter-

nas föreställningar om övervakningen och dess faktiska

egenskaper.

Studierna av trafikanternas föreställningar om över-

vakningen görs med utgångspunkt från den modell som

tidigare studerats. Övervakningens faktiska selektivi-

tet kan kartläggas genom att studera hur antal
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resurstimmar och frekvens ingripande i förhållande till

övervakat trafikarbete fördelar sig över olika trafik-

regler, geografiskt samt tidsmässigt.

<3) stryêägiEgêmegeésä_i_§y§§s_§§§_§kê_frêâikêgte§9ê§

§Räisääiyê_999§êskzê§ê299125h22§:_yié_91;Eê_§l§9§_§s-
gelöyerträdelser. Studier inom problemområde 1 och 2

ovan avser att ge underlag för val och utformning av

metoder för att öka trafikanternas subjektiva upptäckts-

risker vid regelöverträdelser. Metoderna studeras i

småskaliga experimentella undersökningar där effekterna

studeras på såväl trafikanternas föreställningar om

övervakning (subjektiva upptäcktssannolikheter etc)

som trafikanternas regelanpassning.

Om skillnaden mellan subjektiv upptäckts- och ingri-

pandesannolikhet är stor kan övervakningsmetoder prövas

där polisman mer frekvent än för närvarande ingriper

med påminnelser o dyl (jämför Shoup 1973). Härigenom

ökar möjligheterna att ingripa mot fler observerade

regelöverträdelser.

I vissa fall uppmärksammar föraren inte att hans be-

teende övervakats om han inte betett sig regelöverträ-

dande och blivit föremål för ingripande. Detta gäller

särskilt traffipax-övervakning. Traffipax-övervakningen

har nått en förhållandevis stor omfattning för närva-

rande. År 1976 genomförde polisen ca 160 000 tjänst-

göringstimmar med totalt ca 30 000 ingripanden med

traffipax (RPS 1977), dvs drygt 5 tjänstgöringstimmar

per ingripande (eller drygt 2,5 traffipaxtimmar per

ingripande eftersom traffipaxpatrullen omfattar två

polismän). Ett avsevärt större antal bilförare måste

under denna tid ha varit under övervakning utan att

uppmärksamma det. I syfte att påverka förarnas subjek-

tiva upptäcktsrisker skulle t ex i anslutning till

traffipaxövervakning olika metoder kunna prövas för

att informera regelanpassade förare om att övervakning
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förekommit. Eftersom förarna i regel lätt kan identifi-

eras via registreringsskylt torde standardiserade meto-

der för sådan information kunna utvecklas och effekten

därav studeras inombegränsade områden.

Med utgångspunkt från studier inom problemområde 1 och

2 ovan torde vidare förutsättningarna öka att såväl

utforma som mäta effekten av experiment där olika sätt

att fördela övervakning i tiden och rummet studeras.

T ex Brehmer (1966) har formulerat vissa hypoteser om

hur övervakningens fördelning i rummet och tiden på-

verkar trafikantens förväntningar om övervakning och

hans beteende.

Manuell övervakning är kostsam och därför har olika

former för automatisk övervakning diskuterats (t ex

Edholm 1970). Grundläggande tekniska förutsättningar

finns härför och från säkerhetsmässig synpunkt utgör

automatisk övervakning ett intressant komplement till

konventionell övervakning. Automatisk övervakning är

emellertid förknippad med vissa principiella problem.

Automatiska övervakningssystem kan stå i viss konflikt

med andra samhälleliga värderingar både i sig och med

tanke på de svåröverskådliga perspektiv inom andra om-

råden än trafik som sådana system kan ge. Automatisk

övervakning torde vidare förutsätta att det ägaransvar

som för närvarande gäller överträdelser mot parkerings-

föreskrifter utvidgas till även andra trafikregler.

Eftersom brott mot trafikregler är körkortsåterkall-

elsegrundande innebär detta ett principiellt problem

i de fall förare och ägare inte är samma person.

Kan dessa principiella problem lösas - t ex genom att

trafikanterna genom skyltning eller motsvarande om var

och när sådan övervakning äger rum, och genom metoder

där fordonets verklige förare kan identifieras - kan

olika sätt att punkt- och sträckvis arrangera övervak-

ning studeras inom trafikmiljöer som är kritiska från
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säkerhetssynpunkt, t ex områden med hög andel oskyd-

dade trafikanter.
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