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FÖRORD

Denna rapport - som utgör ett försök att beskriva effek-

ten av trafiksäkerhetsarbetet i Sverige under perioden

1968-1976 - har utarbetats på uppdrag av riksrevisions-

verket i samarbete med statens trafiksäkerhetsverk. I

arbetet har personal från trafiksäkerhetsverket, riks-

polisstyrelsen och statens väg- och trafikinstitut del-

tagit. Projektledare har varit Göran Nilsson och Kris-

ter Spolander.
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REFERAT

I anslutning till en av Riksrevisionsverket utförd in-

ventering av aktiviteter som direkt eller indirekt an-

tas påverka trafiksäkerheten i anslutning till trafik-

säkerhetsverkets ansvarsområde har statens väg- och

trafikinstitut på uppdrag av Riksrevisionsverket och

i samarbete med trafiksäkerhetsverket gjort en över-

siktlig beskrivning av trafiksäkerhetsarbetet i Sverige

under perioden 1968-1976.
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II

ABSTRACT

Following up an inventory made by the National Swedish

Audit Bureau concerning the activities which directly

or indirectly are supposed to influence road safety,

the Swedish Road and Traffic Research Institute, commis-

sioned by the National Audit Bureau and in co-operation

with the National Road Safety Office, has prepared a

general review of the road safety work performed in

Sweden in the period 1968-1976.
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III

SAMMANFATTNING

I anslutning till en av Riksrevisionsverket utförd in-

ventering av aktiviteter som direkt eller indirekt an-

tas påverka trafiksäkerheten i anslutning till trafik-

säkerhetsverkets ansvarsområde har statens väg- och

trafikinstitut på uppdrag av Riksrevisionsverket och

i samarbete med trafiksäkerhetsverket gjort en över-

siktlig beskrivning av trafiksäkerhetsarbetet i Sverige

under perioden 1968-1976.

På grund av den komplexitet som karakteriserar vägtra-

fiken i form av kraftiga tidsmässiga variationer röran-

de trafikens storlek och sammansättning och yttre för-

hållanden samt variationen i vägmiljön har det i de

flesta fall inte varit möjligt att kvantifiera effekten

av en enskild åtgärd eller åtgärdsgrupp.

För att detta skall vara möjligt krävs kännedom om tra-

fiken, vägmiljön och olyckor. För närvarande är kun-

skapsbasen med avseende på trafikdata mycket bristfällig

och härvid saknas ett för många syften användbart tra-

fikinformationssystem för kontinuerlig uppföljning av

trafikens förändringar, som kan "eliminera" de effekter

på olyckor som inte beror på vidtagna åtgärder.

Om man utgår från de vidtagna åtgärderna finner man att

det inte finns någon enskild åtgärd som radikalt har

förändrat trafiksäkerhetsläget. I princip karakteriseras

perioden av talesättet att många bäckar små 0 s v. De

största effekterna torde emellertid kunna hänföras till

följande åtgärderunder perioden

nybyggnadsåtgärder på landsbygden

fordonsåtgärder inklusive däcksutrustning

bilbältesanvändningen

trafiksanering i tätorter
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IV

Bland andra åtgärder som kan nämnas är förändringar av

hastighetsgränserna på landsbygdens vägnät. Förändring-

arna av hastighetsgränserna har i huvudsak inneburit att

_de faktiska hastigheterna totalt sett legat på samma ni-

vå under åren 1968-1976.

En stor del av de förbättringsåtgärder och driftåtgärder

som vidtages av väghållaren har medfört att trafikanter-

na genom den höjda vägstandarden ökat hastigheten och där-

med har en eventuell förväntadtrafiksäkerhetsvinst helt

eller delvis försvunnit. Detsamma gäller också utveck-

lingen på fordonssidan. Bland åtgärder som inte medför

hastighetshöjning kan, förutom bilbälten, nämnas fordons-

belysning under dagtid och strålkastarrengörare där an-

vändning respektive förekomst ökat under perioden.

Uppföljningar av trafikkunskapsläget visar att kunskaps-

nivån för vissa trafikantgrupper är lägre än vad som

gällde omedelbart efter högertrafikomläggningen, 1967.

Det finns i slutet av perioden utifrån ovanstående många

tecken som tyder på att trafikanternas hastighetsanpass-

ning till nuvarande hastighetsgränssystem och att trafik-

övervakningskapaciteten försämrats, vilket dock i hög

grad kompenserats av en ur trafiksäkerhetssynpunkt för-

bättrad kvalitet medavseende på vägmiljö, Vägunderhåll

och fordon. Det är emellertid på längre sikt angeläget

att åtgärder som vidtas för att öka trafiksäkerheten

inte enbart får en hastighetshöjande effekt.
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SUMMARY

Following up an inventory made by the National Swedish

Audit Bureau concerning the activities which directly

or indirectly are supposed to influence road safety,

the Swedish Road and Traffic Research Institute, commis-

sioned by the National Audit Bureau and in co-Operation

with the National Road Safety Office, has prepared a

general review of the road safety work performed in

Sweden in the period 1968-1976.

Due to the complexity of road traffic, with considerable

time-bound variations in the volume and mix of traffic,

in external conditions and the development of road en-

vironment, it has in most cases not been possible to

quantify the effects of a separate measure or of a set

of measures taken.

Assessing the effects of road safety measures requires

knowledge of the traffic, road environment and accidents.

At present, the basic knowledge available from traffic

data is very limited in that there is no multi-purpose

traffic information system capable of being used for a

continous follow-up of traffic changes and which could

eliminate the accident factors that have nothing to do

with the measures in Operation.

Reviewing the measures taken, one realizes that there is

no individual measure that has drastically changed the

road safety situation. In principle, the period under

review can be characterized by the stock phrase "many

a little makes a mickle" or the like. However, among

those general measures that have had an effect during

the period, the following are probably the most impor-

tant
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VI

building of new roads in rural areas

vehicle improvement, including the tire equipment

the use of seat belts

environmental traffic improvement in urban areas

Other measures worth mentioning are the modified speed

limit regulations applicable to the rural road network.

On the whole, the speed limits imposed have simply meant

that the actual speeds have not changed to any appreci-

able extent in the years 1968-1976.

Most of the construction and maintenance improvements

performed by road authorities have resulted in increas-

ing speeds. So, that whatever expected gains in road

safety there may have been, these have more or less dis-

appeared. The same seems to be valid also for vehicle

improvements. Among the measures not involving increa-

sed speeds are, besides seat belts, vehicle daytime

lighting and headlamp cleaners, the respective use and

presence of which have increased during the period.

Follow-up studies of road rules knowledge show that the

level of knowledge for certain road-user categories is

lower now than it was immediately after the change-over

to right-hand traffic, 1967.

Towards the end of the reviewed period there are many

indications that there has been a deterioration in road

users' adaptation to the present speed regulation system

and also in the law enforcement capacity. To a high de-

gree, this deterioration is compensated in road safety

by better roads, road environments, road maintenance

and vehicles. In the long run, however, it is essential

that the measures taken to improve road safety do not

merely have speed-increasing effects.
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TRAFIKSÄKERHETSARBETET I SVERIGE 1968-1976

Inledning

 

I anslutning till den s k översiktliga ekonomiska ana-

lysen av trafiksäkerhetsverket har statens väg- och

trafikinstitut på uppdrag av riksrevisionsverket (RRV)

gjort en inventering av de aktiviteter inom olika om-

råden som direkt eller indirekt antas påverka trafik-

säkerheten och därmed trafiksäkerhetsverkets ansvars-

område.

Utmärkande för de myndighetsuppgifter som åligger tra-

fiksäkerhetsverket är att TSV i flertalet fall utformar

åtgärden i samråd med andra myndigheter genom före-

skrifter och anvisningar. Ansvaret för genomförande,

kontroll eller övervakning av åtgärdena ligger oftast

hos andra myndigheter t ex väghållare, polisen, AB

Svensk Bilprovning, m fl.

Syftet har varit att ge en bild av de olika trafiksäker-

hetsåtgärder, organisatoriska förändringar och utred-

ningsarbeten som genomförts under perioden 1968-1976.

I uppdraget ingick också att beskriva effekten av de

vidtagna åtgärderna på i första hand olyckor med per-

sonskada. I den utsträckning de vidtagna redovisade

åtgärderna varit föremål för uppföljning presenteras

effektmätningar i anslutning till redovisningen av de

olika åtgärdsområdena.

Man kan härvid konstatera att det i de flesta fall inte

finns någon systematiserad uppföljning av vidtagna åt-

gärder. De uppföljningar som genomförs avser i regel

indirekta trafiksäkerhetseffekter, såsom förändringar

 

i trafikkunskaper till följd av informationskampanjer,

elevers trafikkunskaper och attityder som funktion av

skolans trafikundervisning, användning av bilbälte
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efter informations- och lagstiftningsåtgärder etc. I

mycket få fall har direkta trafiksäkerhetseffekter

d V 5 effekt på olyckor studerats. Ett exempel härvid

är effekten på olyckor av de olika hastighetsbegräns-

ningar som prövats på landsbygdens vägnät under perioden

1968-1976.

Detta innebär att det inte finns något beslutsunderlag

för att förändra en vidtagen åtgärd eller föreslå nya

åtgärder och att underlaget, i de fall då sådant finns,

inte kan utnyttjas för att bedömma vilken effekten

viss åtgärd haft på olyckorna. Ovanstående kan delvis

vara en följd av att det saknas en uttalad målsättning

för trafiksäkerhetsarbetet vad avser trafiksäkerheten

uttryckt i trafikskadade personer eller andra riskmått

för olika trafikantkategorier.

Åtgärdsområden

 

På grund av TSVs nuvarande organisation och det i många

fall delade ansvaret för trafiksäkerhetsåtgärder har

följande strukturering gjorts efter åtgärdsområden.

Övriga åtgärder och förändringar

0 Trafikregler

0 Trafikinformation och trafikundervisning

0 Trafikant- och föraråtgärder

o Fordonsåtgärder

o Väghållaråtgärder

0

o Statliga utredningar

I tablån på nästa sida har ett försök gjorts att belysa

när olika åtgärder av betydelse, för trafiksäkerheten

vidtagits under perioden 1968-1976. Tablån är inte

fullständig och av utrymmesskäl anges åtgärderna i rub-

rikform.
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TRAFIKREGLER OCH
TRAFIKREGLERINGAR
0 TRAFIKREGLER
0 HASTIGHETSBEGRÃNS-

NINGAR
0 VÄGMÄRKEN OCH

SIGNALER
0 PLA KORSNINGAR

VAG JARNVAG

TRAFIKINFORMATLON
OCH TRAFIKUNDERVISNING
0 TRAFIKINFORMATION
0 TRAFIKUNDERVISNING

TRAFIKANT- OCH

FÖRARATGÄRDER

0 TRAFIKANTÅTGÄRDER

0 FÖRARUTBlLDNING

0 TRAFIKöVERVAKNING

FORDONSÅTGÅRDER

0 FORDONSBESTÄMMELSER

0 FORDONSÅTGÄRDER

0 FORDONSKONTROLL

VÄGHÅLLARÅTGÄRDER

0 NYBYGGNADSÅTGÃRDER

0 FORDÄTTRINCS-
ÄTGARDER

0 DRIFTÅTGÄRDER

UVRIGA ÅTGÄRDER
OCH FÖRÃNDRINGAR

STATLIGA UTREDNINGAR
(SOU)

 

RIKTLINJER FÖR STADS-
ALLMÄNNA VÄGAR

  

 

 

 

  

  

FORsöK MED 90 OCH 110 BARNENs TRAFIKKLUBB PARKERING
KM/H PÅ LANDSBYGDENS (NTF) PLANERING TRAFIKMALSUTREDNINGAR
VAGNA; (8ü5) 90 KM7H (SCAFTRNORMER) BILREGISTRERING

1968 ååå'âOTOCHYIIOFEÃjEK LOKAL TRAFIKSERVICE
. TRANSPORTFORSKNINGENS

(2,9) ORGANISATION

TRAKTORBESKATTNING

STATLIGT FÖRARSKYDD
ALLMÄN ARBETSTIDSLAG

VÅRKOLLEN BESTÄMMELSER RÖRANDE SKOLSKJUTSARNA OCH TRk
n ..
Du OCH DE ANDRA I . BROMSAR FIKSAKERHETEN

TRAFIKEN . DÄCK FORDONSBESKATTNINGEN

(H-KOLLEN) VÄGPLAN 70
1969

0 BILBÃLTEN I FRAMSÄ-

TET FR 0 M 1969 ÅRS

MODELL

FRIVILLIG BEGRÄNSNING TRAFIK OCH MILJÖ" BARNS UTEMILJÖ
AV TUNG TRAFIK UNDER SINGELOLYCKOR KöRKORT OCH KÖRKORTS'
HELGER' REGISTRERING

1970 90 KM/H pÅ LANDSBYG- TRAFIKNYKTERHETSBROTT

DENs VÄGNÄT (30,4).

NYA FÖRESKRIFTER FÖR BILBÄLTESKAMPANJ KONTROLLBESIKTNINGS- TÅGSTREJK ETT NYTT BILREGISTER

VÄGMÄRKEN. SKYLDIGHET FöR 2 ÅR DEN MÄNSKLIGA FAKT0RN

BASHASTIGHETSGRÄNS GAMLA REGISTRERADE l VÄGTRAFIKEN

1971 70 KM/H (70, 90, 110) MOTORFORDON

(1,6)

HELGTRAFIKFÖRBUD FöR TESTA DIG SJÄLV VÄGLAGEN (SFS) ADB-BASERADE BIL- OCH CKR
TUNG TRAFIK BILBÄLTESKAMPANJ BOSTADENS GRANNSKAP KöRKORTSREGISTER VÄGTRAFIKBESKATTNINGEN

RÄTTEN TILL RATTEN

1972

FÖRSÖK MED 30 KM/H VID NY vÄOTRAFIKLAGSTIFT- KöRKORTSKUNGöRELSE E$§§§§§§$§§2?§§3§Göp- RIGU VAGTRAFIKE ' KUST'
SKOLOR OCH INOM BOS- NING" ELSE _ NADER OCH AVGIFTER

TADSOMRÅDEN SKYDDA DIG SJÄLV UTBYTE Av KÖRKORT älg REGISTRERINGSSKYL'
1973 VÄGTRAFIKKUNGÖRELSE "TESTA DIG SJÄLV" DIFFERENTIERADE KÖR- NYA'SKOLSKJUTSBESTÄMMH

(TERRÄNGTRAFIKKUNGÖR- BILBÄLTESKAMPANJ KORT GILTIGHET 10 ÅR ååååäñs BESTAMMELSER

ELSE) 0 STRÅLKASTARRENGÖRARE
0 UNDERKORNINGSSKYDD

ngLIIHMHAgâINGAR
TRAFIKKUNSKAPENS ÅR STRÅLKASTARRENGÖRARE BENSINRANSONERING MOTORREDSKAP

ER 0 M ÅRSMODELL _74, (JANUARI) TRAFIKBULLER

VARNINGSTRIANGEL TRAFIKSKADEERsÄTTNING

1974 HÖJDA BENSINPRISER
BELYSNING PÅ CYKEL

OVERSYN AV H-GRÄNSERNA TRAFIKNYKTERHET BILBÄLTESPLIKT (1,1) BLlNKERs EA MC HÖJDA FÖRSÄKRlNGS- ZäalsâgåägääçäggEgCH

70, 90, 110 KM/H BILSKROTNINGSLAG PREMIER FöR MOTOR- IT2ç§EOLYCKOR OCH STA_
.. n .. .. _ CYKEL1975 TERRANGKORNINGSLAG ägêåOäAMåEKägêåN §3#LEKTIVTRAFIK I TÃT_

TRAFIKPOLITIK - BEHOV
OCH MOJLIGHETER
HANDIKAPPANPASSAD KOL-
LEKTIVTRAFIK
VÄGPLANERING

"BARN I TRAFIKEN MC-SKYDDSHJÄLM (1,5) SKOLSKJUTSSKYLT STADENS TRAFIKNÃT REGIONALA TRAFIKPLANER

- LÄNSVISA SAMMANFATT-

NINGAR

1976 LOKALA TRAFIKFÖRE-

      

 
SKRIFTER M M

LÄNSKORT I KOLLEKTIV-

TRAFIKEN
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Polisrapporterade trafikolyckor med personskada under

 

perioden 1968-1976

 

Den officiella statistiken över antalet personskade-

olyckor och antalet trafikskadade personer uppvisar en

Antalet

dödade och skadade personer är i stort sett oförändrat

under åren 1968-1976 förvånande stabilitet.

år från år.

Den officiella trafikolycksstatistiken som enbart om-

fattar polisrapporterade trafikolyckor med personskada

är av hög kvalitet rörande dödsolyckor respektive an-

tal dödade medan däremot kvalitén avtar med avtagande

skadeföljd på person. Under förutsättning att polisens

rapporteringsgrad inte förändrats under perioden 1968-1976

kan den officiella statistiken användas för mycket över-

siktliga bedömningar t ex förändringar mellan år.

Däremot saknas förutsättningar att med hjälp av den

officiella statistiken direkt analysera effekten av

enskilda generella åtgärder på trafikolyckor.

En genomgång av den officiella statistiken visar att de

största förändringarna mellan olika år torde betingas

av skillnaden i väglagsförhållanden medan effekten av

åtgärder som ändrade hastighetsgränser (1971) och bil-

bälteslagen (1975) inte direkt kan spåras i den offici-

ella trafikolycksstatistiken. Härvid är det viktigt

att nämna att detta beror på att det i första fallet

finns ingen tillgänglig väganknuten olycksstatistik

och i båda fallen var inte trafikolycksstatistiken för-

beredd för uppföljning. För att belysa effekten av

hastighetsgränsändringar och bilbältesanvändning har

därför andra tillgängliga statistikkällor använts.
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För perioden 1968-1976 var antalet personskadeolyckor

högst på landsbygdens vägnät 1968-1969 och 1976. 1970

minskade antalet olyckor och därefter har läget varit

i stort sett oförändrat med undantag för 1976. An-

talet personskadeolyckor med dödlig utgång och med

lindrig personskada har under perioden minskat något

medan antalet med svår personskada varit ganska kon-

stant.

Inom tätbebyggt område har olycksantalet varit ungefär

detsamma för hela perioden. Antalet dödsolyckor har

varit i stort sett oförändrat. Antalet med svår per-

sonskada har ökat något medan antalet med lindrig per-

sonskada i stället minskat.

Antalet olyckor i korsningar (olyckstypernas avsväng

och korsväg) uppvisar ungefär samma mönster som total-

antalet olyckor.

Andelen olyckor vid is/snö-väglag har i regel varit

stor under år med högt antal olyckor och liten då total-

antalet olyckor varit lågt.

Andelen olyckor med oskyddade trafikanter inblandade

har varit oförändrat eller möjligen minskat något. Av

olyckorna med oskyddade trafikanter har andelen under

mörker varittämligen konstant.

På landsbygden synes andelen mörkerolyckor ha ökat något

medan andelen mörkerolyckor inom tätort legat på unge-

fär samma nivå.

I tabell 1 anges antal dödade personer efter trafikant-

kategori åren 1968-1976.
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I tabell 2 anges antalet skadade och dödade personer

*efter trafikantkategori 1968-1976.

     

      

 

 

 

  

 
 

 
 

 

               

 

 

   

    

 

  

Tabell 1. Antal dödade personer efter trafikantkate-
gori 1968-1976.

Personbil Annan bil thorcykel lpred Cykel Gående Varia Surma

förare passa- förare passa- förare passa- förare förare totalt
gerare gerare gerare & passa- & passa- dödade

gerare gerare

1968 357 300 10 4 27 9 111 152 260 32 1262

1969 351 259 25 15 44 8 120 169 255 29 . 1275

1970 368 266 25 9 40 13 108 141 308 29 1307

1971 370 271 21 7 43 9 115 118 243 16 1213

1972 370 254 15 6 57 9 101 138 226 18 1194

1973 368 260 17 4 33 7 100 144 231 13 1177

1974 345 247 17 10 64 8 92 139 247 28 1197

1975 348 247 19 6 35 6 91 147 240 33 1172

1976 353 275 11 30 25 4 73 127 247 23 1168

§'= 359 264 18 10 41 8 101 142 251 25 1218

s = 10 17 5 8 13 2 .14 15 24 7 52

Tabell 2. Antal skadade och dödade personer efter
trafikantkategori 1968-1976

Personbil Annan bil Motorcykel Nbped Cykel Gående varia Summa

förare passa- förare passa- förare passa- förare förare antal
gerare gerare gerare & passa- & passa- skadade

gerare gerare

1968 7929 7745 384 274 836 192 2021 2017 2650 242 24290

1969 7959 7374 387 344 950 214 2205 2057 2796 188 24474

1970 7764 7024 395 319 962 206 1904 1953 2823 187 23537

1971 7532 6890 427 290 1018 240 1836 2020 2632 140 23085

1972 7731 6561 378 321 1153 240 1680 1892 2372 122 22450

1973 8331 7022 439 317 1003 217 1781 2156 2297 165 23728

1974 7480 6153 400 249 1171 243 1728 2031 2450 194 22099

1975 7226 6190 423 272 976 191 1945 2136 2363 259 21931

1976 8488 6268 459 338 914 180 1821 2018 2315 210 23011

§'= 7827 6803 410 303 998 214 1886 2031 2522 190 23184

= 403 555 28 33 107 24 161 82 206 44 902
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Bedömning av trafiksäkerhetslägets förändring under
perioden 1968-1976

 

För att kunna bedöma hur trafiksäkerhetsläget förändrats

under perioden 1968-1976 krävs förutom kännedom om

olyckor även information om förändringar i trafiken.

Den information som finns tillgänglig rörande trafikens

förändringar utgörs av skattningar av förändringen i

antalet uträttade motorfordonskilometer - trafikar-

betet - på statsvägnätet. Under perioden 1968-1973

ökade trafikarbetet på statsvägnätet med nästan 5 %

per år. Under 1974 minskade trafikarbetet med ungefär

3 % jämfört med 1973 på grund av oljekrisen. 1975

ökade trafikarbetet med ungefär 8 % jämfört med 1974.

Totalt sett har trafikarbetet på statsvägnätet ökat

med drygt 30 % under perioden 1968-1976.

För att kunna belysa effekten av det samlade trafik-

säkerhetsarbetet måste hänsyn tas till ökningen av tra-

fikarbetet. Flera undersökningar utförda vid VTI Visar

att antalet olyckor ökar med ökat trafikarbete. I

undersökningar där det varit möjligt att renodla väg-

miljön har det framgått att olycksantalet är propor-

tionellt mot trafikarbetets storlek.

Om vi antar att inga åtgärder vidtagits under perioden

1968-1976 skulle utifrån ovanstående resultat antalet

olyckor ökat i takt med trafikökningen. Eftersom an-

talet olyckor/år inte nämnvärt förändrats under perioden

medför detta enkla antagande att den totala effekten

av vidtagna åtgärder motsvarar den effekt som trafik-

ökningen annars skulle ha haft på antalet olyckor. Med

andra ord har trafiksäkerhetsarbetet under perioden

inneburit att den ökning av antalet olyckor som annars

skulle ha uppkommit på grund av trafikökningen har ute-

blivit. Om inga åtgärder vidtagits skulle således an-

talet olyckor 1976 vara drygt 30 % högre än det verk-
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liga antalet inträffade olyckor. Uttryckt i personskade-

olyckor motsvarar detta ungefär 7 000 olyckor i vilka

400 personer skulle ha dödats.

Ovanstående innebär att trafiksäkerhetsarbetet inte

medfört någon förändring i antalet olyckor under pe*

rioden på grund av trafikökningen. Däremot har risken

att råka ut för olycka uttryckt i olyckskvot - antal

olyckor per miljon fordonskilometer - minskat med stor-

leksordningen 25 %.

Den enkla modellen för att uppskatta effekten av det

samlade trafiksäkerhetsarbetets effekt på antalet per-

sonskadeolyckor och risker i trafiken är emellertid

inte helt invändningsfri. Forskningsresultat från VTI

visar att en Ökad trafikintensitet inom vissa

trafikflödesintervall medför en minskning av olycks-

kvoten men samtidigt erhålles en ökning av olyckskvoten

inom andra trafikflödesintervall. Totalt sett över

hela det svenska vägnätet torde denna effekt därför i

mycken liten utsträckning påverka det totala antalet

olyckor under perioden 1968-1976. Däremot kan vissa

inlärnings- och anpassningseffekter i trafiken under

perioden bidragit till den minskade risken för trafik-

olycka i förhållande till motorfordonstrafikens stor-

lek.

Bedömningen av trafiksäkerhetsarbetets effekt bygger

på förändringar av motorfordonstrafikens storlek.

Information om hur persontrafikarbetet för fotgängare,

cyklister och mopedister förändrats under perioden

saknas, Vilket innebär att det inte är möjligt att

uppskatta hur trafiksäkerheten förändrats för olika

trafikantkategorier.
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TRAFIKREGLER OCH TRAFIKREGLERINGAR

Inom trafiksektionen på trafik- och informationsbyrån

vid TSV handläggs ärenden som gäller anvisningar och

föreskrifter rörande trafikregler och trafikregleringar.

l972 samlades alla bestämmelser för trafik på väg i en

ny vägtrafikkungörelse. Samtidigt överflyttades vissa

bestämmelser rörande vägmärken i den gamla vägtrafik-

förordningen till vägmärkeskungörelsen. Dessutom till-

kom en särskild terrängfordonskungörelse.

Handläggningen av ärenden rörande trafikregler och

trafikregleringar sker i nära samarbete med övriga be-

rörda myndigheter. Vid utformningen av riktlinjer och

föreskrifter tas också hänsyn till internationella

överenskommelser. Några direkta olycksanalyser, bort-

sett från undersökningar av effekten på olyckor av

olika förändringar av hastighetsgränserna, har inte

utförts i anslutning till att olika trafikregler eller

trafikregleringar införts.

Trafikregler

 

1968 framhöll trafiksäkerhetsverket att det inte före-

låg något förbud att även med fordon av annat slag än

långsamtgående fordontrafikera vägren i syfte att

tillfälligt skapa ökade omkörningsmöjligheter. Under-

sökningar från olycksmaterial 1971-1974 visar att på

vägar med bred vägren (belagd vägbredd 13 m) inträffar

högre antal olyckor per miljon fordonskilometer än på

vägar med smal vägren.

1969 utfärdades rekommendationer och anvisningar om

reglering av trafiken 1 platser med cirkulationstrafik

innebärande bl a att fordon som skall föras in i sådan

plats skall lämna företräde för fordon som redan be-

finner sig inne i cirkulationsplatsen.
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1973 infördes en regel som innebar att fordonsförare,

där hastighetsbegränsning till 50 km/h råder, är skyl-

dig att lämna företräde för buss som skall lämna buss-

hållplats.

1973 lämnades kompletterande synpunkter på vägrens-

körning i anslutning till den nya vägtrafiklagstift-

ningen.

1975 utfärdade trafiksäkerhetsverket rekommendationer

i syfte att göra vänstersvängar i korsningar så risk-

fria som möjligt.

Hastighetsbegränsningar för motorfordonstrafik

 

Syftet med hastighetsbegränsningsåtgärder är att öka

trafiksäkerheten i vägtrafiksystemet genom att sänka

fordonshastigheterna vilket reducerar såväl antalet

olyckor som olyckornas skadeföljd.

De första försöken med rumsdifferentierade hastighets-

begränsningar (1968) - rumsdifferentierade maximihas-

tighetsgränser - innebar att motorvägarna fick högre

hastighetsgräns (130 km/h) än tvåfältsvägar av hög

standard (110 km/h) som i sin tur fick högre hastig-

hetsgräns än det övriga vägnätet(90 km/h).

Efter införandet av bashastighetsgränsen 70 km/h (1971)

förekommer inte längre hastighetsgränsen 130 km/h på

motorvägar utan de hastighetsgränser som för närvarande

förekommer på landsbygdens vägnät är 70, 90 och 110

km/h.

vägar av god standard och betraktas som undantag från

Hastighetsbegränsningarna 90 och 110 km/h åsätts

bashastighetsgränsen 70 km/h. 1971 års kriterier för

val av hastighetsgräns högre än 70 km/h framgår nedan.
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Fr o m 1975 finns också beslutsregler som även beaktar

olyckskvoten i de fall önskemål framförs om justeringar

av hastighetsgränser för enskilda vägavsnitt.

 

Vägklass Hastighets-

.Motorvägar där inte särskilda förhållanden gräns
kräver lägre hastighetsgräns. 110

Belagd vägba- Trafik

 

bredd m Fordon/åmd 1969

2_ 12.0 _<_ 3.000 110
'Vägar i Y, 3_ 9.0 j_l.500 god linjeföring "
Z,Imioch
BD-län 3_ 7.0 .5 1.000 " " "

3_ 6.0 5_ 800 mycket god linjeföring "
f_ 6.0 obetydlig " " "
3_10.0 90

9.0 - 9.9 j_7.000 god linjeföring
8.0-8.9 _§1i000" "
7.0 - 7.9 j_5.000 " " "
6.0 - 6.9 j_3.000 " "
6.0 - 6.9(grusli 1.000 " " "
5.5 - 5.9 :_500 mycket god linjeföring "

2. 5.0 i 'I I' 'i 'I

<: 5.0 obeqwüig "

Med avseende på totala antalet olyckor uppvisar varje

sänkning av hastighetsgränsen ett minskat antal olyckor

samt en minskad skadeföljd.

Förändring av hastighetsgränsen från 90 till 110 km/h

på tvåfältsvägar av hög standard har inneburit en ökning

av olyckskvoten - antal olyckor/axelparkilometer -

med 40 %. Sänkning av hastighetsgränsen från 90 till

70 km/h har medfört en minskning av olyckskvoten med

22 % medan sänkning av hastighetsgränsen på motorvägar

från 130 till 110 km/h medfört en minskning av olycks-

kvoten med 30 %.
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I samband med förändringarna av hastighetsgränsen med

20 km/h har de faktiska hastigheterna förändrats med i

genomsnitt 6 till 8 km/h, vilket innebär att ju lägre

hastighetsgräns desto större andel av förarna kör fortare

än hastighetsgränsen. I figur 1 anges överträdelse-

frekvensen vid olika hastighetsgränser.

Överträdelse-
frekvens (%)

A
80

70

60
.o

.0.
.-0

i o u g a c a p n a »-
u o n o u o n - o u nu
n o u c o o n c a u .-
n u 0 o a n . u c u .u

' .lo-ICO...-
. o u o n u u u . u'-

u n o . o n . - i . n c-
o a n o a c a a n . n u.
n n n a n o 0 . u I a nu
a a o n u . n p n 9 u u.

. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ..40 ................. _.,...... H. . . . . . . . . . . . . ..

 

30

20

10

   

Hastighetsgräns (H)

Figur 1. Överträdelsefrekvens som funktion av hastig-

hetsgräns (H) respektive hastighetsgräns
+ 10 km/h (H+lO).

Lokala maximihastighetsgränser har sedan länge utnytt-

jats på vägavsnitt som utgjort uppenbara trafik- eller

trafiksäkerhetsproblem.

VTI RAPPORT 156



13

Lokala hastighetsbegränsningar administreras på läns-

nivå. Trafiksäkerhetsverket utformar i vissa fall

riktlinjer för hur denna åtgärd skall utformas. Under

perioden 1968-1976 är det i första hand användandet av

hastighetsgränsen 30 km/h i bostadsområden och i an-

slutning till skolor som rönt stort intresse.

0 30 km/h i bostadsområden

Effekt

 

Vid sänkning av hastighetsgränsen från 50 till 30

km/h minskade genomsnittshastigheten med l-7 km/h.

I nedanstående tablå redovisas resultat rörande

efterlevnaden av hastighetsgränserna 50 respektive

 

 

30 km/h.

Gällande högsta Andelen överträd- Andelen överträd-

tillåtna hastig- elser av högsta elser av högsta
het (km/h) tillåtna hastig- tillåtna hastig-

het (%) het (%)

50 -0-15 0-3 I

30 36-78 3-38

 

    

Någon slutsats om förändring av antal olyckor eller

deras svårighetsgrad har ej kunnat göras.

o 30 km/h vid skolor

Effekt

 

Försök med 30 km/h vid skolor har utförts med olika

typer av utformning, permanenta respektive omställ-

bara hastighetsskyltar. Liksom i bostadsområden er-

hölls sänkta hastigheter - medelhastigheten har

sänkts med 2-9 km/h. Antalet fordon som överskrider

begränsningen till 30 km/h varierade mellan 20 och

80 % mellan de olika försökssträckorna.
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För att belysa trafiksäkerheten har s k konflikt-

studier utförts som visar att antalet registrerade

konflikter mellan gående skolbarn och motorfordon

reducerats med ca 50 % på de förSökssträckor som

valts.

För vissa fordon eller fordonståg gäller särskilda

högsta hastigheter om inte lägre hastighetsgräns an-

getts med vägmärken. Dessutom gäller att om den högsta

fordonshastigheten är 40 km/h (tidigare 30 km/h) får

dessa fordon inte framföras på motorväg och motortrafik-

led.

Under perioden 1968-1976 har för lastbilar och bussar

med totalvikt som överstiger 3,5 ton högsta tillåtna

hastighet på motorvägar och motortrafikleder höjts

från 70 till 90 km/h.

Inga effektstudier rörande hastigheter eller olyckor

finns att tillgå.

Förardifferentierade maximihastighetsgränser har inte

prövats i Sverige men förekommer bl a i Finland och

gäller då förare under det första körkortsåret.

En fördel med hastighetsbegränsningsåtgärder är att de

kan införas eller ändras utan större praktiska svårig-

heter. En nackdel med hastighetsgränser är att de i

viss utsträckning måste anpassas till trafikanternas

faktiska hastigheter, vilket innebär att hastighets-

gränsnivån delvis måste bestämmas av hur motorfordons-

.förarna i genomsnitt anpassar sina hastigheter efter

vägmiljön och fordonens fartresurser. För att eliminera

denna nackdel krävs en mycket hög övervakningsinSats

som kan kontrollera att fordonen inte framförs med

hastigheter högre än hastighetsgränsen. I dagens läge

råder ett mellanting. På en stor del av vägnätet som

hastighetsbegränsats till 70 km/h överskrids hastig-
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hetsgränsen i mycket hög grad men inte i så hög grad

att de faktiska hastigheterna når upp till den nivå

som gäller om hastighetsgränsen höjdes till 90 km/h.

Vägmärken, signaler m m

1969 utfärdades rekommendationer till väghållarna om

ökad användning av förbud mot'vänstersväng.v

1971 utfärdades anvisningar för reglering av trafiken

vid korsande möten.

1971 utfärdades föreskrifter om trafikSignalanlägg-
ningars användning och utformning.'^

1972 utfärdades kompletterande föreskrifter om vägmärf

ken och trafikanordningar vid vägarbeten.

'1973 i anslutning till den nya vägtrafiklagstiftningen

förändrades utformningen på vissa vägmärken, bla in-

fördes ett nytt åttakantigt st0ppmärke.

1973 utfärdades närmare föreskrifter om utbyte av lo-

kaliseringsmärken med nedsatt läsbarhet.

1974 utfärdades i anslutning till vissa ändrade trafik-

regler för cyklister och m0pedförare närmare föreskrif-

ter om sådana förares färdväg före och i vägkorsning.

Bland övriga åtgärder som vidtagits kan nämnas rekommenm

dationer om säkrare skolvägar samt vidare delrapporterna

inom projektet "Stadens trafiknät" som behandlat cykeln,

bussen och fotgängaren i detta nät.(p1anverket i samar-

bete med TSV och Vägverket).
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Skyddsanordningar i plankorsningar mellan järnväg och

3732

 

Det bidrag som årligen utgår till trafiksäkerhetsfräm-

jande åtgärder vid järnvägskorsningar (budgetåret

1975/76, 7,5 miljoner kr) handläggs av endelegation

bestående av representanter för TSV, VV och SJ. TSV

skall i samråd med VV och SJ vaka över bestämmelserna

i säkerhetskungörelsen rörande skyddsanordningar i

plankorsningar. Av figur 2 framgår att såväl antal

plankorsningar som antalet sammanstötningar mellan

rälsgående fordon och vägfordon minskat under perioden

1968-1975.

åtgärderna i plankorsningar mellan järnväg och väg

Effekten på olyckor av de olika vidtagna

har inte undersökts.
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Figur 2. Antal plankorsningar och sammanstötningar i
plankorsningar mellan rälsgâende fordon och
vägfordon under åren 1968 t 0 m 1975.
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TRAFIKINFORMATION OCH TRAFIKUNDERVISNING

Informationsaktiviteter

 

TSV:s informationsaktiviteter indelas i tre grupper:

huvud-, special- och basaktiviteter.

Under åren 1968-1974 har informationsaktiviteter pla-

nerats för halvårsperioder, mars t o m augusti och sep-

tember t o m februari. Från och med 1974 finns en mer

långsiktig plan för trafiksäkerhetsinformation.

Huvud- och specialaktiviteter täcker över ett stort

område av trafiksäkerhetsproblem och kan sammanfattas

enligt följande:

kampanjer för att öka trafikkunskapen

kampanjer för kontroll av fordonsutrustning

kampanjer med hänsyn till oskyddade trafikanters
trafiksäkerhet

o kampanjer för att öka användning av bilbälten,
reflexmärken, skyddshjälm och s k stingpinnar

kampanjer för trafiknykterhet

kampanjer riktade mot olika trafikantgrupper, for-
donsförare, lastbilsförare, motorcykelförare, unga

förare, äldre trafikanter, cyklister, fotgängare

0 kampanjer rörande vissa olyckstyper eller trafik-
situationer

Basaktiviteterna omfattar allmän information och infor-

mation inom skolan och aktiviteter inom organisationer,

myndigheter och företag och sådan information, som läm-

nas om aktuella regler och i form av påminnelser.

I tablån på nästa sida redovisas exempel på huvud- och

specialaktiviteter efter syfte, målgrupp, effekt m m

under åren 1968-1974.
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KAMPANJ TID SYFTE TYP MÅLGRUPP UNDERLAG UPPFÖLJNING KOMMENTAR

v 1968 Kunskaps- Huvud Vana tre_ Två riksrepr. intervju- Kampanjen synes ha

'förbättring fikanter ' undersökningar före givit positiva
resp efter. effekter på trafik-

kunskaper bland såväl
körkortsinnehavare som

personer utan körkort.

h 1968 Kunskaps- Huvud Vana tra- Riksrepresentativa Mycket små - eller
förbättring fikanter intervjuundersökningar inga - kunskapseffekter

före reso efter. bland körkortsinnehavare,

Inga kunskapseffekter

bland trafikanter utan

körkort.

h 1968 öka signale- Special Fordonsförare Signal Beteendestudier före Inga beteendeeffekter
ringsfrekven- beteende- resp efter. kunde konstateras.
sen vid sväng studier,

i gatukorsnig olycks-

analyser

etc.

"Fyr- h 1968 Få bilägarna Special Personbils- Riksrepresentativ Kampanjen synes hagivit
punkts- att kontrollera ägare intervjuundersökning kunskapseffekter: 93 %
kollen" stråkastare, _ n . av körkortsinnehavarna

däck Enbart eftermatnlng kunde ange minst en av

de fyra kontrollpunkterna

Kampanjen synes även ha

givit beteendeeffekter:

75 % av bilägarna uppgav

sig ha kontrollerat

bilen på minst en av de
fyra punkterna (över

50 % uppgav sig ha

kontrollerat bilen på
samtliga fyra punkter).

"Lämna v 1969 Öka kunskapen Huvud Bilförare Kunskaps- Två intervjuunder- Inga effekter på kunska-
företräde om företrädes- data, sökningar före resp per om företrädesregeln

regeln samt olycksdata efter. kunde konstateras.
öka benägen- etc. o H U

företräde. y '

Inga effekter på atti-
tyder avseende för-

hållandet bilister -
fotgängare i företrädes-

situationer.

Trafik Öka kunskaperna Huvud vuxna och Inga uppföljningar
och 1970 om trafiken barn

miljö samt insatserna

för förbättrad
trafikmiljö

Bilbälten 1971- Öka användningen Huvud o Biltrafi- Undersoänlng- Studier av bilbältes- Ökning av bilbältes-
1974 av bilbälten special kanter Ä ar Om pâver_ användning användning från 15

kansmodeller tiJl 30 %_

Invandrar-

infonna- v 1972 Trafikregel- Special Invandrare Två inter- Två intervjuundersök- I rapporten dras
tion kunskaper vjuunder- ningar före resp efter slutsatsen att kam-

sökningar (samma urval + kon- panjen givit effeker på
tnollgrupp). kunskapnivån bland

samtliga fyra invandrar-

grupper-

"Trafiä- v 1973 Kunskap om Huvud Fordonsförare Kunskapsunder- Exponering för kam- Inga slutsatser kan
t§St Pa kritiska och gångtra- sökningar panjenheter dras.
Väg" trafiksitua- fikanter intervjuundersökning

tioner, nya efter
trafikregler

etc.

Undersök-

Trafik- 1974 Trafikregel- Huvud Bilförare nlngar om Intervjuundersökning Ingen förbättring
kunska- kunskap kunSkaper 1973 och 1976 av trafikanternas
pens år OCh fort' kunskaper

bildning

- ' " i a alkotester
Trafik- 1975 Öka trafik- Huvud Bilförare ?åtogååeêåâär åääêgmåââ5goch 1976 samt Vissa positiva effekter

nykterhe- nykterheten intervjuundersökningar
tens ar före och efter

Barn i 1976 Öka förståel- Huvud Alla vuxna Mätningar med avseende Vissa kunskaps- och
trafiken sen för barns på genomslagskraft, attitydeffekter

 

 
svårigheter i
trafiken

 

 attityder och kunskaper
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Under våren 1970, 1973 och 1976 genomfördes en under-

sökning av allmänhetens trafikkunskaper, varvid olika

kunskapsfrågor ställdes till ett riksrepresentativt

urval av personer av körkortshavare och icke-körkorts-

havare.

Bland körkortshavarna var kunskapsnivån som helhet o-

förändrad mellan 1973 och 1976. Jämfört med resultaten

från 1973 hade de med nyare körkort (kortare tid än 5

år) en något högre kunskapsnivå 1976 medan de med äldre

körkort hade oförändrade eller sämre kunskaper.

Bland personer som saknar körkort har skett en tydlig

kunskapsförsämring.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de olika kun-

skapsmätningar som utförts inte i något fall uppvisar

resultat, som på invändningsfritt sätt kan tolkas som

en positiv effekt av olika kunskapshöjande åtgärder.

Resultaten kan i några fall utgöra tecken på att in-

formationsaktiviteterna under perioden 1968-1976 inte

förmått hålla kunskapsnivån hos vissa trafikantkatego-

rier på den nivå, som rådde omedelbart efter högertra-

fikomläggningen framförallt bland personer som saknar

körkort.

Med avseende på föraraktiviteter är det i första hand

trafiknykterhet, som blivit föremål för olika aktivi-

teter. År 1975 utgjorde "Trafiknykterhetens år". Un-

der året genomfördes rutinmässiga utandningsprov av

polisen, varvid det visade sig att drygt 2 av tusen

förare framförde sitt fordon med alkohol i blodet.

En sammanställning över antalet alkoholutandningsprov

och blodprov och resultat av blodprovsanalyser finns

för perioderna 1.2 1975 - 30.6 1976 och 1.7 1976 -

31.12 1976 fördelat på vid i förväg beordrad trafik-

kontroll i samband med trafikolycka och vid vissa

trafikbrott.
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Antalet blodprov/tusen utandningsprovx

1.2 1975-30.6 1976 1.7 1976*3l.2 1976

 

 

Trafikkontroll 2,3 2,0

Trafikolycka 34,1 28,4

Trafikbrott 42,1 4 41,8

Tabellen visar att en minskning skett från 1975 och

första halvåret 1976 till sista halvåret 1976 vid så-

Väl trafikkontroller som trafikolyckor med avseende på

antalet blodprov i förhållande till antalet utandnings-

prov.

En annan betydelsefull informationskampanj var "Se och

synas", som uppmanade i första handkörkortsinnehavare

att kontrollera synen. Någon egentlig uppföljning

gjordes emellertid inte. Specialkampanjerna "Unga fö-

rare", "Att köra mc" respektive "Att köra lastbil" har

förmedlats genom motororganisationer, motortidningar

och åkeribranschen och har inte varit föremål för några

effektstudier.

När det gäller informationsaktiviteter rörande trafik-

olyckor mellan motorfordon och oskyddade trafikanter

har dessa riktat sig till fordonsförare och cyklister

samt fotgängare med inriktning mot äldre personer och

barn. 1976 genomfördes huvudkampanjen "Barn i trafiken".

Någon effektstudie rörande olyckor finns inte, däremot

har den senare kampanjen studerats med avseende på

"genomslagskraft" och attityder och kunskaper bland

vuxna trafikanter.

I november/december 1976 undersöktes allmänhetens upp-

märksammande av och kunskap om kampanjen. Vid denna

tidpunkt hade ca 80 % av landets vuxna befolkningupp-

 

x Antalet blodprov/tusen utandningsprov innebär att
när utandningsprovet ger utslag för alkohol i blodet
tas blodprov. De utförda blodproven visar, att al-
koholhalten i blodet oftast överstiger det tillåtna
(0,5 o/oo)
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märksammat kampanjbilden med de vuxna barnen" och ca

70% sade sig ha hört talas om kampanjen. En tredjedel

av samtliga vuxna personer kände vid undersöknings-

tillfället till vad kampanjen syftade till och lika

många visste vad man huvudsakligen hade informerat om

i kampanjen.

Spridningen av kampanjbroschyren "Lär känna det gåt-

fulla folket" studerades i en annan undersökning, som

genomfördes i början av februari 1977. Intill dess

hade hälften av allavuxna kommit i kontakt med broschy-

ren, vilket motsvarar 2,7 miljoner människorg I ålders-

gruppen 30-50 år är spridningen särskilt bra - ca 60%

har kommit i kontakt med broschyren.

BroSchyrens spridningsvägar har också studerats och man

kan konstatera, att daghem, förskolor etc har varit den

kanal, som haft den största betydelsen. Särskilt vik-

tig har dessa spridningsvägar varit när det gällt att

nå ut med broschyren till kvinnor och till personer i

åldrarna 30-50 år.

Nära 70% av de som varit i kontakt med broschyren har

också läst eller tittat i den. Denna andel motsvarar

ca 1,85 miljoner människor i de studerade åldersgrup-

perna (18-70 år).

Informationsaktiviteterna rörande cyklisters användning

av s k stingpinnar under perioden 1972-1974 har inte

utvärderats eller varit föremål för uppföljning.

När det gäller väg- och trafikmiljön förekom en huvud-

kampanj år 1970 "Trafik och miljö" för att ge allmän-

heten tillfälle att framföra förslag och synpunkter på

trafikmiljön.

Singelolyckor har varit föremål för såväl huvud- som
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specialkampanj. Någon effekt på olyckor har inte kun-

nat påvisas.

Den dominerande informationsaktiviteten från TSV under

perioden 1971-75 har varit kampanjer i syfte att öka

bilbältesanvändningen. Som framgår av figur 3 har bil-

bältesanvändningen under informationsperioden ökat från

ca 15 till drygt 30%. Även om det är ett resultat som

ligger långt under de ca 80% som erhölls då bilbältes-

lagen infördes 1975, tyder det ändå på att kampanjen

haft effekter, särskilt vid jämförelse med motsvarande

informationskampanjer som genomförts utomlands. Den

stora effekt som förväntas av bilbälteslagen på i förs-

ta hand antalet dödade bilförare och bilpassagerare

kan emellertid inte utläsas i den officiella trafik-

olycksstatistiken. Olika medicinska undersökningar

har emellertid visat, att skadeföljden är betydligt

lindrigare för personer som använt bilbälte jämfört med

personer som inte använt bilbälte,då de råkat ut för

  

 

  

trafikolycka.

%

100 68 69 70 71 72 73 74 75 76 År

I I I I I I I I I

90 _

80 "' /\

Lag
70 _ 1975-01-01

60 _

50 _

40 _

30 _

20 _

Kampanjer
10 _

0

Figur 3 Användningsfrekvens av bilbälte hos samtliga
personer i framsätet i personbilar.
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En annan viktig åtgärd för att öka trafiksäkerheten är

att förmå fotgängare att bära reflexer under mörkerför-

hållanden, vilket skett i form av många olika informa-

Mät-

ningar som utförts 1968, 1969, 1970 och 1971 visar, att

tionsaktiviteter och utdelande av reflexmärken.

en fjärdedel av alla vuxna och en tredjedel av barn

(15 år eller yngre) använde reflex av något slag. Un-

dersökningarna visar, att användningen av reflexer

successivt ökat bland vuxna gångtrafikanter i miljöer

utan vägbelysning.

Erfarenheterna från kampanjer om säkerhetsåtgärder av

typ bilbälten, skyddshjälm, reflexmärken o dyl tyder

på att kampanjer med ändamålsenlig utformning ger effek-

ter men att det samtidigt finns en övre gräns för effek-

terna. För att åstadkomma en så pass hög användnings-

frekvens av t ex mOpedhjälm, reflexmärken, halvljusan-

vändning etc som är motiverad från säkerhetssynpunkt,

torde det vara nödvändigt med lagstiftning i ett sena-

re skede. Här finns emellertid ett samband mellan lag-

stiftning och informationsåtgärder. Bilbälteskampanjer

syftade även till att förbereda trafikanterna på en

kommande lagstiftning.

Benämningen specialkampanjer har även de informations-

aktiviteter som genomförs i anslutning till semester

och jul- och nyårsperioderna. Några uppföljningar av

eventuella effekter av dessa kampanjer finns inte.

Trafikundervisning i skolan

Trafikundervisningen i grundskolan intensifierades i

anslutning till högertrafikomläggningen. Valet av

tidpunkt för själva omläggningen var också anpassad

till höstterminens början.
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Till grund för skolans trafikundervisning ligger läro-

planen. De mål och riktlinjer som fanns i 1962 års

läroplan för grundskolans trafikundervisning, utveckla-

des provisoriskt efter högertrafikomläggningen i an-

visningar från skolöverstyrelsen (ASÖ nr 3 1967/68).

Dessa anvisningar reviderades i 1969 års lärOplan för

grundskolan, Lgr 69:1. I denna anvisas trafik som ett

av huvudmomenten inom ämnena hembygdskunskap och gymna-

stik på lågstadiet. På mellanstadiet finns trafik som

huvudmoment endast i gymnastik. På högstadiet nämns

trafiken inom huvudmomentet "några andra viktiga sam-

hällsfrågor" inom ämnet samhällskunskap samt som huvud-

moment i gymnastik.

Som överordnat mål gäller följande. "TrafikunderVis-

ningen har till syfte att ge eleverna tillfälle att

tillägna sig kunskap om olika trafikmiljöer, om trafik-

regler och om olika trafikantgruppers situation och be-

teende i trafiken. Den skall utveckla elevernas fär-

digheter och förmåga att klara olika trafiksituationer.

Den skall vidare hos eleverna grundlägga förståelse

och respekt för trafikreglerna och hänsyn till andra

trafikanter".

De allmänna målen och riktlinjerna i läroplanen utveck-

lades närmare i ett särskilt lärOplanssupplement för

trafikundervisningen år 1974, Lgr 69:II Trafik. Enligt

 

detta skall qånq- och cykeltrafikantutbildningen vara

av sådan omfattning att eleverna har grunderna i sin

utbildning klara under de båda första stadierna i grund-

skolan, låg- och mellanstadiet. Med långt driven de-

taljering preciseras beteende-, kunskap- och attitydmål

i anslutning till ett drygt hundratal specifika trafik-

situationer. Förutom redovisning av mål och innehåll

ges anvisningar av organisatorisk och metodologisk art,

t ex i fråga om samverkan mellan lärare och polis, mel-

lan olika lärare samt mellan lärare och föräldrar.
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På högstadiet har trafikundervisningen fått ett mer

samhällsorienterat mål. Där sägs att trafikundervis-

ningen "bör syfta till att hos eleverna skapa förstå-

else för trafik och kommunikationer som en del av sam-

hället och ge eleverna insikt om trafikens positiva

och negativa effekter". Härutöver anges att låg- och

mellanstadiernas trafikantutbildning "bör följas upp

på så sätt att undervisningen inriktas på de speciella

problem, som sammanhänger med eleverna som m0pedförare

och blivande körkortsinnehavare". Trafikundervisningen

på högstadiet anknyter till de samhälls- och naturori-

enterade ämnena, främst samhällskunskap, fysik och bio-

logi.

Samtliga ovan redovisade lärOplansåtgärder har genom-

förts av skolöverstyrelsen i nära samverkan med bl a

trafiksäkerhetsverket.

Ett i skolsammanhang unikt yttre stöd utgörs av dels

trafiksäkerhetsverkets skolkonsulenter, dels polisens

medverkan i trafikundervisningen. Trafiksäkerhetsver-

ket har sju heltidsanställda skolkonsulenter i den re-

 

gionala organisationen samt en centralt placerad tjänst

för samordning och långsiktig planering av skolkonsu-

lenternas verksamhet. Skolkonsulenterna har till upp-

gift att stödja skolans trafikundervisning och fort-

bildning av lärare inom området.

Polisens medverkan i trafikundervisningen består i att

biträda lärarna vid den praktiska trafikantutbildningen

och omfattar f n en insats i tid motsvarande l,3 lek-

tionstimmar per klass och läsår på låg- och mellansta-

dierna. På högstadiet är medverkan begränsad till 1

lektionstimme i årskurs 8 då information om bl a m0pe-

den och m0pedförarens ansvar ges.

Härutöver finns vissa ytterligare yttre resurser för
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skölans trafikundervisning. §23 har en länsvis organi-

sation bestående av 24 länsförbund och tre storstads-

föreningar. Inom varje förbund respektive förening

finns en kontaktman med skolan, vanligtvis en lärare,

Vilka medverkar vid studiedagar, kurser m m avseende

trafikundervisningen.

För den långsiktiga planeringen av skolans trafikunder-

visning finns ett samrådsorgan, TRUSK, i vilket följan-

de är representerade: skolöverstyrelsen, trafiksäker-

hetsverket, rikspolisstyrelsen, Sveriges Radio samt NTF.

Fortbildning av lärare är ett betydelsefullt medel att

 

föra ut lärOplansmål, metoder etc. Under perioden

1968-1976 har fortbildning i trafik fortlöpande före-

kommit.

0 1969. I samverkan med Sö tog TSV fram ett studie-

dagsmaterial för högstadielärare, främst NO- och

So-lärare.

0 1972. Fortbildningsprogram inriktat i första hand

mot klasslärare på låg- och mellanstadiet och pro-

ducerades av Sö ("Att_lära trafik").

0 1973-1975. Fortbildningsmaterial producerat av Sö

i samråd med bl a TSV. Målgrupp utgjordes huvud-

sakligen av huvudlärare (den s k huvudlärarmappen).

Vid sidan av den kontinuerligt pågående trafikunder-

visningen har i anslutning till TSVs trafiksäker-

hetskampanjer särskilt informationsmaterial i varie-

rande utsträckning distribuerats till skolan. Föl-

jande kan nämnas

0 1968. Uppföljning av högertrafikinformation till

skolan ("Ett år efter högerregeln").

0 1969. Information om företrädes- och korsnings-

situationer ("Oss trafikanter emellan").
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0 1969-1970. Information om ett antal kritiska situa-

tioner för gående, cyklister och mOpedister, bl a

företrädessituationer ("Du kan rädda liv").

0 1971. Trafik- och miljöinformation med inriktning

på de problem trafiken skapar i bebyggelse.

0 1972-1973. Bilbälten.

0 1974. Nya trafikregler vid vänstersväng med cykel

och mOped, Energikrisen, Trafikkunskapens år.

0 1975. Trafiknykterhetsproblem.

0 1976. Barn i trafiken, Ny skolskjutsförordning,

MOpedhjälmsaktivitet.

Effektmätningar i egentlig mening har ej genomförts

 

under perioden 1968-1976. Däremot har uppföljningar

 

genomförts vid tre tillfällen i form av riksrepresen-

 

tativa mätningar av mellan- och högstadieelevers kun-

skaper, attityder m m. Följande resultat har erhållits.

Trafikkunskaperna har minskat sedan 1969 bland såväl

mellan- som högstadieeleverna. Kunskaperna 1972 var

lägre än 1969. Vid en tredje mätning 1976 kunde ytter-

ligare minskning i kunskaperna konstateras sedan 1972.

Resultaten bör bedömas mot bakgrund av de omfattande

insatser som genomfördes i skolan i anslutning till

högertrafikomläggningen. Efter omläggningen_återgick

skolans trafikundervisning till en mer "normal" nivå,

vilket sålunda kommit till uttryck i nämnda undersök-

ningar. Det kan emellertid konstateras att undersök-

ningarna, särskilt den 1976, tyder på att det finns

stora brister i elevernas kunskaper om centrala fot-

gängar- och cyklistregler.

Trafikundervisningens mängd synes ha ökat något sedan

1972, men totalt sett är omfattningen begränsad. I

genomsnitt synes maximalt 5-6 timmars klassrumsunder-

visning förekomma per läsår på mellanstadiet samt någon
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timme praktiska tillämpningsövningar. Variationen

mellan klassavdelningar är emellertid stor. I fråga

om tillämpningsövningar synes sådana ej ha förekommit

i bortåt hälften av klassavdelningarna på mellanstadiet

under läsåret 1975/76.

Enligt undersökningarna 1972 och 1976 har trafikunder-

visningens mängd läsårsvis inte kunnat konstateras ge

effekter på elevernas trafikkunskaper. Elever i klasser

med liten trafikundervisning presterade samma resultat

på kunskapsprov som elever i klasser med mer trafikun-

dervisning. Detta kan sannolikt förklaras av att tra-

fikundervisningens mängd totalt sett är begränsad.

Mellanstadielärarnas inställning till trafikundervis-

ningen och bedömning av trafikundervisningens värde ur

säkerhetssynpunkt har förändrats i negativ riktning

sedan 1972.

1968 startade NTF Barnens Trafikklubb. Syftet varatt

förse barn i förskoleåldern 3-7 år med undervisnings-

material. Avsikten är att föräldrar tillsammans med

barnen skall gå igenom materialet och på så sätt öka

barnens förståelse för trafikregler och hur barnen

skall uppträda i trafiken. 1973 genomfördes en inter-

vjuundersökning bland föräldrar, varvid det framgick

att så gott som alla föräldrar upplevde undervisnings-

materialet som positivt. 1975 var antalet medlemmar

170 000.

Skolans trafikundervisning ingår som del i ett komplext

system, där effekten är beroende av en rad faktorer

som lärarnas kompetens, elevernas förutsättningar, tids-

resurser etc. De studier som genomförts inom området

har inte kunnat konstatera några mätbara effekter av

trafikundervisningen. Det är emellertid betydelsefullt

att ta tillvara skolans resurser för trafikundervisning

där goda utvecklingsmöjligheter finns i skilda avseen-
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den t ex följande, prioritering av mål för undervis-

ningen, samordning mellan förskola och skola, samverkan

mellan föräldrar och skola samt utveckling av metoder

för träning av barnens beteende i trafiken.
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TRAFIKANT- OCH FÖRARÅTGÄRDER

Trafikantåtgärder

I många fall kan trafikanten själv öka sin säkerhet i

trafiken. Härvid kan nämnas skyddsanordningar i bilen

såsom nackstöd, skyddshjälm, barnbilstol, användande av

bilbälte (gäller då i första hand baksätespassagerare

och trafikanter 1 fordon som undantagits från bilbältes-

plikten) samt skyddsnät medan bagageutrymme och passa-

gerarutrymme. Samtliga dessa åtgärder är av skaderedu-

cerande karaktär.

Detsamma gäller skyddshjälm för motorcykel- och moped-

trafikanter. Motorcykeltrafikanter skall emellertid

från och med 1976 använda skyddshjälm.

Bland olycksförebyggande åtgärder kan nämnas tänd for-

donsbelysning under dagsljus, stingpinnar på cyklar och

reflexmärken på gående.

Den gjorda struktureringen av åtgärderna innebär att

Vissa av ovanstående åtgärder behandlas i anslutning

till informationsaktiviteterna eller fordonsåtgärder.

Förarutbildning

 

I 1965 års bilförarutredning (SOU 1965:42) lades grun-

den för förarutbildningen efter högertrafikomläggningen.

Utredningen omfattade förslag i en rad skilda avseenden,

bl a ändrad indelning av förarbevisen, krav för innehav

av olika slags förarbevis, reviderad ordning för förar-

utbildningen, mål och riktlinjer för utbildningen, inne-

håll och former för förarproven, tillsyn av trafiksko-

lornas förarutbildning, utbildning av såväl förarutbil-

dare som förarprövare, yrkesmässig förarutbildning etc.
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Trafiksäkerhetsverket svarar för utveckling och fast-

ställande av mål och riktlinjer för förarutbildningen

samt för genomförandet av förarproven. Själva utbild-

ningen äger rum vid trafikskolor vilka drivs i privat

regi.

De mål och riktlinjer för förarutbildningen som utbil-

daren har för att följa beskrivs enligt följande: Må-

let för förarutbildningen är attge den nyblivne föraren

tillräckliga förutsättningar i form av kunskaper, fär-

 

digheter och attityder så att han ur trafiksäkerhets-

 

synpunkt ges optimala möjligheter att möta de krav som

trafiken ställer. Detta mål kan i sin tur indelas i

två delmål: (1) Ett övergripande mål syftande till att

genom insikt om trafikens kritiska egenskaper hos ele-

ven skapa förståelse för och en positiv attityd till

medtrafikanter och trafikens problem. Samt (2) ett

beteendemål syftande till att ge eleven de kunskaper

 

och färdigheter som behövs för att trafiksäkert klara

olika trafiksituationer.

Utöver målbeskrivningen uppdelas kursplanen i olika ar-

betsområden och dessa indelas i olika moment. Varje

moment har en målbeskrivning och i vissa fall hänvisning

till aktuell lagtext och påpekanden till utbildaren om

speciellt viktiga saker. Kursplanen anger vad som skall

ingå i förarutbildningen, men ger utbildaren frihet att

välja den metod som passar denna och olika elever bäst.

Några angivna minimitider för de olika momenten finns.

ej utan antal lektioner anpassas till elevens förkun-

skaper och förmåga till inlärning. Verkets personal

i de olika distrikten övervakar trafikskolornas utbild-

ning genom inspektion varvid bl a kontrolleras att kurs-

planens intentioner följs.
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Kursplanerna omfattar motorcykel (behörighet A), person-

bil/lätt lastbil (B), tung lastbil (CE) och buss (DE).

Dessa togs i bruk åren 1970-72. Kursplanen för person-

bil/lätt lastbil har reviderats ytterligare en gång, år

1975. För närvarande omarbetas samtliga kursplaner och

dessa beräknas tas i bruk under år 1977.

Den största delen av trafikskolornas utbildning genom-

förs med elever som skall prova för behörigheterna A

och B. Den personal som svarar för utbildningen är ut-

bildningsledare och trafiklärare. För att erhålla kom-

petens som utbildningsledare fick de tidigare bilskole-

föreståndarna genomgå trafiksäkerhetSverkets påbyggnads-

kurser om fyra veckor och vid dessaavlägga prov i ämnena

undervisningsteknik och författningskunskap. Dessa kur-

ser genomfördes åren 1973-1976.

Trafiklärarutbildningen omfattar tre skeden. Första

skedet är förlagt till gymnasieskola och omfattar tio

veckor. Andra skedet är ett praktikskede på trafikskola

och är på 30-60 veckor. Under denna tid skall personal

vid trafikskolan fungera som handledare åt trafiklärar-

aspiranten. Verkets regionala personal utför kontinu-

erliga uppföljningar av aspiranten och sänder samman-

fattande rapporter till gymnasieskolan om dennes utveck-

ling och förmåga. Det avslutande tredje skedet är fem

veckor och förlagt till gymnasieskola. Efter att ele-

ven erhållit betyg från gymnasieskolan utfärdar verket

godkännande att verka som trafiklärare vid trafikskola.

Nyutbildning av utbildningsledare sker 1 ägg regi och

omfattar en sexveckorskurs specialkurs vid gymnasie-

skola. Efter genomgången kurs med minst betyget 1 i

ämnena undervisningsteknik, författningskunskap och

psykologi som utbildningsledare vid trafikskola. Läro-

planerna för dessa utbildningar utfärdas av Sö i samråd

med trafiksäkerhetsverket.
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Underlag för att bedöma vilka trafiksäkerhetsmässiga

effekter ovan nämnda åtgärder inom utbildningsområdet

haft, finns inte. Det enda land där studier av den

formella förarutbildningen genomförts är USA. Trots

en mångfald studier av detta slag, genomförda till sto-

ra kostnader och under avgörande metodologiska svårig-

heter, har inga entydiga resultat erhållits.

Vissa studier med mer begränsade målsättningar har dock

genomförts. I anslutning till utvecklingen av de nya

kursplanerna där teori och praktik integrerats, stude-

rades bl a elevernas attityder. 1972 genomfördes en

förhållandevis omfattande studie avförarutbildnings-

processen. Härvid studerades utbildningens längd och

prestation på förarprovet, varvid starka effekter av

och interaktioner mellan faktorer som utbildningspro-

grammets struktur och sammansättning, de lokala trafik-

förhållandena, kön och ålder och körkortsaspiranten m m.

År 1976 inleddes ett utvecklingsarbete mellan trafik-

säkerhetsverket och väg- och trafikinstitutet som syftar

till att analysera och beskriva dels de krav som ställs

på föraren i trafiken, dels de mål som med utgångspunkt

härifrån bör gälla för förarutbildningen. Motsvarande

utvecklingsarbete har tidigare genomförts vad gäller

trafikundervisningen i grundskolan.

Förarprovets syfte anges i 35 § körkortskungörelsen.

Provet skall bl a utgöra kontroll av att de utbildnings-

mål som uppställts i verkets kursplaner uppnåtts.

Provet har parallellt med kursplanernas utveckling an-

passats till dessa. Detta har inneburit att tyngdpunk-

ten av provets genomförande och bedömning kommit att

förskjutas mot ett större beaktande av förarens attityd.
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Körkortsreformens ikraftträdande 1973-01-01 innebar att

såväl de praktiska som teoretiska proven differentiera-

des med hänsyn till den behörighet som provet avsåg.

Vid nämnda tidpunkt infördes teoriprov bestående av

skriftligt prov av typ trevalsfrågor. Provet består av

grundprov med 60 frågor samtkompletteringsprov med 10-

20 frågor.

De studier som genomförts av förarproven har varit in-

riktade på provens reliabilitet, eller deras förmåga

att särskilja aspiranter som uppfyller respektive inte

uppfyller kursplanens krav i fråga om kunskaper och

färdigheter.

Den undersökning av de praktiska förarproven som genom-

fördes efter högertrafikomläggningen tydde på att dessa

ökat i effektivitet jämfört med tiden före.

Utvecklingen av de skriftliga differentierade förarpro-

ven har skett i samarbete med VTI. Proven har efter

det de tagits i bruk följts upp vid två tillfällen,

1973 och 1976/77.

är att provens reliabilitet är god i den meningen att

Resultaten från dessa uppföljningar

risken att godkänna aspirant med otillräckliga kunskaper

är mycket liten.

Det totala antalet prov för körkort och trafikort har

minskat från ca 215 000 år 1969 till ca 200 000 år 1976.

Under samma tid har andelen underkända körkortsprov

ökat från 23 till 31%.

.Trafikövervakning

 

AnSvaret för trafikövervakningen ligger hos polisen,

'varvid polisens uppgift är att övervaka att trafikreg-

ler och andra trafiksäkerhetsfrämjande bestämmelser

efterlevs samt att beivra överträdelser av bestämmel-
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'serna. Övervakningen inriktas i första hand mot trafik-

miljöer med hög trafikintensitet.

Utöver denna övervakning deltar polisen i övrigt i tra-

fiksäkerhetsarbete i den omfattning som utfärdade be-

stämmelser tillåter och som polismyndigheterna i samråd

med andra myndigheter och organisationer finner lämpligt.

I vissa fall är polisen författningsenligt skyldig att

parallellt med andra myndigheter vidta åtgärder i trafik-

Säkerhetsfrämjande syfte. Som exempel kan härvid nämnas

kontroll av fordons beskaffenhet från trafiksäkerhets-

synpunkt och kontroll av att bestämmelserna om arbets-

tid och Vilotid vid vägtrafik efterlevs.

För närvarande finns 35 länstrafikgrupper i riket med

minst en grupp i varje län utom i Gotlands län. Inom

38 polisdistrikt finns trafiksektioner.

Vid länstrafikgrupperna finns fr 0 m 1 juli 1976 inrät-

tade sammanlagt 893 polismanstjänster och vid trafik-

sektionerna 490 tjänster. Av trafiksektionernas per-

sonal finns 226 polismän i Stockholms, Göteborgs och

Malmö polisdistrikt medan resterande 264 är fördelade

på övriga 35 trafiksektioner. Länstrafikgrupperna dis-

ponerar för närvarande totalt 315 bilar och 348 motor-

cyklar. För trafiksektionerna är motsvarande antal 152

respektive 118.

Länstrafikgrupperna förrättar trafikövervakning främst

på landsbygdens vägnät. Detta vägnät omspänner ca 9 900

mil, varav 1 294 mil riksvägar, 999 mil primära länsvä-

gar och 7 616 mil övriga länsvägar. Det kan i samman-

hanget vara av intresse att konstatera att de 216 två-

manspatrullerna för närvarande endast-räcker till för

att uppnå följande patrulltäthet.
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övervakning under 8 tim/dygn l ptr på varje 46:e mil

"- 16 "- 1 92:a "
"- 24 "- 1 138:e "

Trafiksektionerna utom i Stockholm, Göteborg och Malmö

består som förut nämnts av sammanlagt 264 polismän. Av

dessa kan omkring 2/3 eller ca 170 polismän beräknas

utföra trafikövervakning, huvudsakligen i tätorterna.

Återstoden tas i anspråk för trafikundervisning i sko-

lorna, beredning av trafiknämndsärenden samt viss utred-

ningsverksamhet avseende trafiken.

Efter förstatligandet har trafikövervakningsorganisa-

tionenen förstärkts med totalt 405 nya polismanstjäns-

ter. Detta antal kompenserar inte helt den arbetstids-

förkortning som under senare år genomförts inom polis-

väsendet. Någon verklig ökning av övervakningsresur-

serna har således inte skett. Tar man hänsyn till den

avsevärda trafikökning som skett sedan 1965 har över-

vakningsresurserna relativt sett minskat påtagligt.

Den dagliga trafikövervakningen bedrivs främst i form

av bil- eller motorcykelpatrullering. Under sommarhalv-

året ärmotorcykeln ett av polisens bästa hjälpmedel

för att i tät trafik kunna övervaka och leda trafik-

strömmarna på de mest trafikbelastade vägarna. På dessa

bedrivs övervakningen i stor omfattning i samverkan

mellan helikoptrar och bil- eller motorcykelpatruller.

All flygverksamhet leds av rikspolisstyrelsen. Till

förfogande finns året om 7 helikoptrar. För att täcka

behovet vid högtrafiktid under sommaren tillförs verk-

samheten ytterligare tre till fem helikoptrar 15 juni-

31 augusti.

Under 1976 utfördes med helikoptrarna 7 417 flygtimmar

av vilka ca 80% fullgjordes i trafikövervakning.
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Traffipaxbilar används huvudsakligen i den rörliga tra-

fikten för övervakning av grova trafikbrott och i såda-

na fall, där svårighet föreligger att på annat sätt

ordna effektiv övervakning av för trafiksäkerheten vik-

tiga bestämmelser. Den kommer till användning bl a för

övervakning av bestämmelserna beträffande vårdslöshet

i trafik, hastighet, spärr- och körfältsmarkeringslin-

jer samt förares beteende i vägkorsning och vid över-

gångsställe. En serie bilder tas av aktuell bil eller

händelse varvid årtal, månad, datum och klockslag samt

det kontrollerade fordonets hastighet infotograferas

på bilderna. Övervakningen genomförs antingen helt av

personalen i traffipaxbilen eller i samarbete med annan

polispatrull, som efter radiomeddelande stoppar det

kontrollerade fordonet.

På ett begränsat antal trafikleder i våra största stä-

der övervakas trafiken med hjälp av TV-kameror. Dessa

möjliggör att polisens sambandscentraler kan iaktta

trafiken och konstatera uppkommande störningar av denna.

Kontroll av fordonsförares behörighet och nykterhet och

övriga förhållanden av betydelse för bedömande av deras

lämplighet som förare är en angelägen uppgift för poli-

sen. Denna kontroll görs regelmässigt när en fordons-

förare stoppas men med hänsyn till kontrollåtgärdens

betydelse för trafiksäkerheten föreskrivs speciella

razzior med större personalinsatser läns- eller regions-

vis och under varierande tider på dygnet för huvudsak-

ligen förarkontroll. Självfallet kontrolleras vid dessa

tillfällen även fordonet i vissa avseenden och de hand-

lingar beträffande detta som skall medföras. Denna typ

av kontroll har effektiviserats i hög grad genom de nya

bil- och körkortsregistren. Från polisens kontrollplat-

ser kan per radio uppgifter under hela dygnet snabbt in-

hämtas om ägare och fordon.
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Övervakning av hastighetsgränserna sker i första hand

med radarhastighetsmätare men även genom kontroll av

färdskrivares diagrambland på fordon som är skyldiga

föra färdskrivare. Enligt vad ovan angivits kontrolle-

ras hastighet även med traffipaxbilar. För undersök-

ning angående hastighetsanpassningen på vissa gatu- och

vägavsnitt och av fordonsfördelningen inom olika hastig-

hetsområden disponeras ett antal hastighetsanalysatorer.

Resultatet av sådan undersökning kan utgöra underlag

för insättande av hastighetskontroll på vägen ifråga.

Mätningar utförda av VTI 1975 och 1976 visar att en

stor del av trafikanterna överskrider nu gällande has-

tighetsgränser. AV figur 4 framgår att överträdelse-

frekvensen vid olika hastighetsgränser och vägbredder.
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Hastig-

hets-

gräms

Vägbredd 6,5 13 8 9 MN 6,5 NE. 13

(m)

anger procenten personbilar som överskrider
D WII hastighetsgränsen minus 10 km/h,

"Im" anger procenten personbilar som överskrider
< hastighetsgränsen,

| anger procenten personbilar som överskrider
lmm hastighetsgränsen plus 10 km/h-

l) dygnsmedelflöde < 5 000 fordon/dygn

2) dygnsmedelflöde > 5 000 fordon/dygn

Figur 4. Andel personbilar som överskrider hastighets-
gränsen respektive hastighetsgränsen : 10 km/h
vid olika hastighetsgränser och vägbredder
1975 och 1976.
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Figuren visar att överträdelsen av hastighetsgränsen är

störst på 70-väg och minst på llO-väg med beläggnings-

bredden 13 meter.

En analys av trafikövervakningens trafiksäkerhetseffekter

har nyligen gjorts, baserad på inhemska och utländska un-

dersökningar inom området (VTI rapport 139). Av totalt

26 olycksstatistiska studier finns fyra där olycksreduk-

tion konstaterats som med någon grad av säkerhet kan be-

dömas vara att hänföra till ökade övervakningsinsatser.

Av totalt 25 rapporter där beteendestudier redovisas,

finns beteendeeffekter av övervakning dokumenterade i

21. Det kan sålunda anses klarlagt att övervakning ger

effekter på trafikanternas beteende. Däremot är det

svårt att dokumentera dess effekter på graden av trafik-

säkerhet.

I förväg synlig övervakning - t ex öppen patrullering

med målad polisbil - ger i regel kraftiga omedelbara

effekter på trafikanternas beteende, men effekterna är

mycket kortvariga i tid och rum. Efter det att bilis-

terna passerat den synliga övervakningen återgår de till

tidigare beteende. Övervakning som inte kan upptäckas

i förväg har inte blivit föremål för studier i samma ut-

sträckning, men det förefaller som om beteendeeffekterna

av sådan övervakning har en betydligt längre varaktighet

i tid och rum än i förväg synlig övervakning.

Övervakningens säkerhetseffekter är beroende av trafik-

reglernas relevans från säkerhetssynpunkt. Olyckor in-

träffar emellertid även till följd av andra orsaker än

regelöverträdelser. Enligt alla undersökningar inom om-

rådet är sambandet mellan regelöverträdelser och olyckor

måttligt. Detta torde utgöra en av orsakerna till svå-

righeten att entydigt kunna demonstrera de effekter som

övervakningen har på antalet olyckor.
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FORDONSÅTGÄRDER

Vid statens trafiksäkerhetsverks tillkomst överfördes

trafikbyrån inom förutvarande väg- och vattenbyggnads-

styrelsen samt statens bilinspektion till trafiksäker-

hetsverket.

Trafiksäkerhetsverket är den centrala förvaltningsmyn-

digheten för ärenden rörande besiktning och inspektion

av fordon och skall därvid följa den fordonstekniska

utvecklingen samt öva tillsyn över besiktningsmän som

är anställda hos AB Svensk Bilprovning.

Kontrollen av att registreringspliktiga fordon uppfyl-

ler gällande bestämmelser sker genom typ- eller regist-

reringsbesiktningar. Genom olika former av löpande

kontroll har man vidare viss tillsyn över att fordonen

under den tid de brukas i trafik bibehålls i ett med

tanke på trafiksäkerheten tillfredsställande skick.

Typbesiktningar utförs av TSV och omfattar motorfordon,

traktorer, släpvagnar och mopeder. Registreringsbe-

siktningar utförs av AB Svensk Bilprovning, som bedri-

ver provningsverksamhet på 164 bilprovningsstationer

spridda över landet. Bolaget svarar även för kopplings-

besiktningar, exportvagnsbesiktningar, mopedbesiktningar

och lämplighetsbesiktningar. AB Svensk Bilprovning bil-

dades för att utföra den av riksdagen beslutade perio-

diska fordonskontrollen, som infördes den 1 januari

1965.
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Grundläggande fordonsbestämmelser återfinns främst i

1972 års fordonskungörelse, terrängtrafikkungörelse

och bilavgaskungörelse. Dessa kungörelser ingår i den

nya trafiklagstiftningen som ersatt 1951 års vägtrafik-

förordning och vägtrafikkungörelse.

Den beslutade skärpningen av säkerhetsbestämmelserna

resulterade i en första omgång i föreskrifter med de-

taljerade krav på bl a styrinrättning, instrumentpanel,

ryggstöd, solskydd, armstöd, dörrlås och dörrgångjärn,

fönsterrutor, bilbälten och fästpunkter för dessa samt

fastsättning av säten i syfte att i möjligaste mån

skydda förare och passagerare mot skador vid trafik-

olycka.

Föreskrifterna tillämpades redan på 1969 års modeller

av personbilar.

På detta följde exempelvis skärpta bestämmelser om

bromsanordningar med bl a krav på två eller fler broms-

kretsar som tillämpats förutom på personbilar även på

bussar, lastbilar, motorcyklar och bilsläpvagnar av

1972 och senare års modeller. Under 1971 fastställdes

specificerade krav på fordons däckutrustning. Från

1973 krävs underkörningsskydd baktill på tyngre bilar

och släpvagnar ävensom särskilda sidomarkeringar på

många fordon. Under 1973 reglerades också användningen

av hjälpstrålkastare. På 1974 och senare års modeller

av personbilar, bussar och lastbilar skall finnas strål-

kastarrengörare. Från och med 1971 utsträcktes den år-

liga kontrollbesiktningen från att ha gällt 3 år gamla

registrerade fordon till att även omfatta 2 år gamla

registrerade fordon.

Flertalet av den nämnda åtgärderna har införts succe-

sivt genom att fordonsparken förnyas.
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En annan trafiksäkerhetsåtgärd knutet till motorfordon

är det s k varselljuset som innebär att fordon framförs

med tänd fordonsbelysning under dagsljusförhållanden

för att synas bättre. Detta blir fr 0 m den 1.10 1977

obligatoriskt för bilar och motorcyklar. Under perio-

den 1968-1976 har användningen av tänd fordonsbelysning

under dagsljus ökat och svenskbyggda personbilar av års-

modell 1975 och senare har försetts med separat varsel-

ljus.

Användningen av tänd fordonsbelysning under dagsljus-

förhållanden har under perioden 1968-1976 ökat högst

markant. I början av perioden framfördes endast några

procent av fordonsparken med tänd fordonsbelysning.

Tyvärr finns inga mätningar utförda vid samma tidpunkt

under olika år och eftersom användningen varierar med

ljusförhållanden varierar användning under året. Mät-

ningar under vinterperioden 1975/76 Visar att vid klart

Väder var användningsfrekvensen på landsbygden 55% och

vid nedsatta ljusförhållanden var den 80-95%. Mätningar

i april 1977 företrädesvis i eller i anslutning till

tätorter uppvisaren genomsnittlig användning av tänd

fordonsbelysning under dagsljus mellan 40 och 45%. En

svensk-finsk undersökning baserad på olycksstatistik

från Finland visar att den lag som infördes vintern

1972/73 och som innebar att tänd fordonsbelysning (halv-

ljus) var obligatorisk utanför tätort under vinterperio-

den medfört att antalet olyckor i dagsljus under vinter-

perioden där mer än en part varit inblandad minskat med

i genomsnitt 21%. Den största effekten erhölls för

mötesolyckor och olyckor mellan motorfordon och fot-

gängare.

Med avseende på cyklar gäller fr 0 m 1974 att dessa

skall vara försedda med föreskriven belysning vid såväl

cykling under mörker som under dager.
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Av de olika fordonsbestämmelser som gäller för närva-

rande är det i första hand föreskrifter som gäller bi-

lar medan däremot särskilda föreskrifter gällande kon-

struktioner av motorcyklar, mopeder och cyklar i hög

grad saknas.

På biltillverkarsidan finns givetvis också en strävan

att konstruera bilar så att förare och passagerare vid

trafikolyckor har så hög grad av säkerhet som möjligt

och härvid kan nämnas de olika typer av haveriutred-

ningar som biltillverkarna utför i syfte att minska

skadeföljden på person. Även inom försäkringsbolagen

pågår en motsvarande verksamhet. Samtidigt ökar emel-

lertid fordonens accelerations- och fartresurser vilket

kan medföra högre hastigheter då olyckor inträffar och

därmed ökad skadeföljd på person.

En viktig fordonskomponent är däckssidan där utveck-

lingen under perioden 1968-1976 lett till att det tra-

ditionella diagonaldäcket i hög utsträckning ersatts

av radialdäcket, som i sin tur utvecklats rent konstruk-

tionsmässigt. Dessutom har däckstyper utvecklats som

är bättre anpassade till olika väglagsförhållanden.

Användningen av dubbade däck har inte nämnvärt föränd-

rats under perioden (se figur 5). Studier av dubbars

inverkan på personbilars kurvtagningsförmåga har emel-

lertid visat betydelsen av att samtliga däck dubbades

om en bil utrustas med dubbdäck. Därför infördes be-

stämmelser år 1970 för personbilar som föreskrev detta.

Vidare begränsades fr 0 m vintersäsongen 1971/72 använd-

ningstiden för dubbdäck till perioden l.lO-30.4. Inför

vintersäsongen 1973/74 utfördes bestämmelser vilka be-

gränsade dubbarnas utstick, antal dubbar per däck m m.

Resultat från Sverige visar att fordon med dubbade däck

har i genomsnitt 20% lägre risk att bli inblandade i

trafikolyckor än fordon med odubbade däck.
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06 dubbade personbilar

  

 

vid maximal användning

under vinterperioden

-r

1 I I I I I I I I I i ' ' ' '4.'

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 'WS År

Figur 5. Dubbdäcksanvändningens utveckling.

En annan förändring är att personbilar med avseende på

drivhjulsplacering i allt högre grad blivit framhjuls-

drivna. En undersökning av VTI rörande olyckskvoten

för fram- respektive bakhjulsdrivna personbilar visar

emellertid att om hänsyn tas till bilarna årliga kör-

sträcka finns ingen skillnad i olyckskvot mellan fram-

respektive bakhjulsdrivna personbilar.

På lastbilssidan har också utveckling gått mot större

fordon och längre fordonskombination bl a på grund av

ökad bärighet hos vägnätet. Undersökningar visar här
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att fordonskombinationer med s k semitrailers har dub-

belt så hög olycksrisk i jämförelse med fordonskombina-

tioner med lastbilar med annan släpvagn i samma längd-

klass.

AB Svensk Bilprovning sammanställer frekvensen fel för

olika typer av kontrollbesiktningsskyldiga fordon för

de olika fordonskomponenter som berörs av kontrollbe-

siktningen. I nedanstående tabell ges ett exempel.

Volvo 121/131
Amazon

Körsträckeklass: lV

                 

Anmärkningsfrekvens i procent' på årsmodell

Fordonsdetali 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Styrinrättning 8.9 2 2.7 00 3.1 0 1.7 00 1.0 00 0.0 00

Färdbroms 14.0 0 12.0 0 9.8 0 9.5 0 9.1 2 4.7 0
Bromsledningar 5.8 00 3.4 00 1.1 00 2.0 00 1.7 0 2.0 .

Parkeringsbroms 12.7 2 8.0 0 8.8 0 9.8 2 4.2 0 2.0 0

Framvagn 8.5 2 8.3 2 3.4 2:: 3.7 0 1.4 2:: 0.0 00

Stötdämpare 12.1 .. 8.3 0. 2.0 2 3.1 0. 0.7 .0 1.3 .0

Bakvagn 13.0 0. 7.9 0. 2.0 0. 0.7 .0 1.0 .0 2.0 0.

Fjädrar. fjäderdetaljer 0.2 00 0.3 0 0.2 2 0.7 0. 0.3 .0 0.0 :

HjulbalanS. hjullager 4.1 00 3.6 0 2.1 00 1.4 00 1.4 0 2.0 :
Hjul och däck 4.7 0 3.0 0 2.9 0 3.1 0 2.8 2 0.7 00

Strålkastare 15.3 2 14.3 2: 10.6 z 11.9 2 12.2 z 12.0 0
Körriktningsvisare 05 00 15 0 1,0 0 0.3 00 0.3 0 0.7 2

Bak- och skyltlykta 2.3 00 1.7 00 2.3 oc 2.7 0 2.4 : 1.3 00
Stopplykta 4.4 .O 3.1 2 2.0 2 2.7 .0 2.4 0 0.7 0
Reflexanordning 0.3 00 0.8 00 0.0 00 0.0 00 0.0 2 0.0 ::

Vindrutetorkare 4.1 2 3.0 z 2.8 2 2.4 0 3.1 2 1.3 0
Signalanordning 0,3 99 0] 0 0.3 2 0.3 2: 0.0 00 0.0 :

Backspeglar 2.2 0 2.4 2 1.6 0 1.4 0 1.4 00 0.7 0

Kraftöverföring 5.5 .0 1.5 2:: 0.7 :1 0.0 00 0.7 .0 1.3 0.

Bränslesystem 0.6 0 0.3 00 0.2 00 0.0 00 1.0 .0 0.0 00

Avgassystem 5.6 00 5.6 00 4.7 00 4.1 00 4.5 0 1.3 00

Elsystem 3.3 2 2.0 0 1.6 2 1.4 2 1.0 2 0.0 00

Barn, bärande karosseridelar 2.8 z 0.8 0 0.7 i: 0.0 2 0.0 2 0.0 2::

Karosseri 3.2 0 3.5 2 1.8 0 2.0 2 1.7 2 2.0 .0

Stänkskydd 0.5 00 1.1 0 1.0 2 1.0 2' 0.0 00 0.7 .0

Förarutrymme 0.3 2 0.1 0. 0.2 .O 0.0 2 0.0 2 0.0 OO

Manöverorgan 1.0 2 0.6 2 1.1 2 0.7 .O 1.0 .0 0.7 0.

Hastighetsmätare 0.1 00 0.3 .0 0.3 0 0.0 2 0.3 0. 0.0 z

Utfall av besiktning

Godkända utan aktuell bil 37.5 47.1 57.7 57.3 62.6 72.7
anmärkning medelbil 28.5 32.7 39.8 47.0 54.3 64.0

Godkända med aktuell bil 48.2 40.3 35.5 32.9 29.7 21.3

påpekande medelbil 43.6 44.5 43.0 39.4 36.7 29.9

[Jdk d BMW"W EE .EE _âê JE .ll JE
" 9' a" a medelbil 27.9 22.8 17.2 13.6 9.0 6.1

Antal fe| per 100 aktuell bil 136 101 68 67 56 37

undersökta bilar medelbil 166 142 117 90 71 49

mil (medianvärde) medelbil 5661 4386 2 970

        

VTI RAPPORT 15 6



48

Plötsliga fel på enstaka fordonskomponenter orsakar i

mycket liten utsträckning trafikolyckor. Däremot torde

fordonets och olika fordonskomponenters kondition till-

sammans med andra faktorer vara av stor betydelse för

olyckornas uppkomst. Några undersökningar härvid som

belyser hur fordonets kondition eller olika fordonskom-

ponenters kondition påverkar antalet olyckor har inte

utförts.

Sedan mitten av 60-talet bedrevs vid dåvarande statens

trafiksäkerhetsråds(STR) trafikmedicinska laboratorium

viss FoU rörande skyddssystem för barn. Det viktigaste

resultatet av detta arbete var framtagningen av proto-

typer till de bakåtvända bilbarnstolarna. Mot slutet

av 60-talet fanns ett par olika fabrikat av dessa sto-

lar på den svenska marknaden. Utan att några egentliga

krav och provmetoder fastställdes rekommenderades STR

och sedemera även TSV användning av bakåtvända bilbarn-

stolar.

Inom ramen för egen FoU har sedan 1973 en serie under-

sökningar rörande bilbarnstolar genomförts vid VTI,

vilka resulterat i en föreskrift "Bestämmelser om typ-

godkännande av skyddsanordning för barn i bil".

För närvarande finns ett tiotal barnstolar typgodkända

enligt denna föreskrift efter provning vid VTI. Bland

annat genom den relativt omfattande publicitet dessa

provningar fått i massmedia har allmänheten fått en god

information om hur barn skall transporteras i bilar och

användningen av typgodkända barnstolar ligger troligen

på över 50% för de familjer där behov av barnstol finns.

De skyddsystem som beskrivs ovan täcker i praktiken in

barn i åldern l/2 - c 5 år. Stora luckor finns alltså

när det gäller föreskrifter för skyddsystem för barn

under l/2 år och barn mellan 6 och 15 år då bilbältet

skall användas.
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VÄGHÅLLARÅTGÄRDER

Ansvaret för väghållningen av det allmänna vägnätet

åvilar dels statens vägverk som är väghållare för det

statliga vägnätet, i huvudsak landsbygdsvägar medan de

enskilda kommunerna har ansvaret för väghållningen inom

de större tätorterna. Av samtliga polisrapporterade

olyckor inträffade ungefär 40% på det statliga vägnätet.

I ansvaret för väghållningen ligger också ett direkt

ansvar för trafiksäkerheten. Vid val av väghållaråt-

gärd har i flertalet fall trafiksäkerheten hög priori-

tet.

Väghållaråtgärderna kan indelas i nybyggnadsåtgärder,

förbättringsåtgärder och driftåtgärder.

Nybyggnadsåtgärder

En stor del av det allmänna vägnätets standardhöjning

sker genom nybyggnad av vägar. Under perioden 1968-

1976 har nybyggnadsverksamheten emellertid successivt

minskat. I figur 6 visas hur längden av motorvägar

och motortrafikleder ökat under perioden.

Bortsett från framkomlighetsproblem kan reduktioner i

antalet olyckor av utbyggnaden av motorvägnätet upp-

skattas till storleksordningen 100-200 personskadeolyc-

kor år 1976. (Omkring 0,5-l,0% av totala antalet per-

sonskadeolyckor) medan motsvarande effekt av utbyggna-

den av motortrafikleder är 20-60 olyckor (0,l-O,3% av

totala antalet personskadeolyckor.) I den utsträckning

byggande av motorväg eller motortrafikled varit en åt-

gärd för att lösa speciella trafiksäkerhetsproblem kan

de ovan uppskattade effekterna vara underskattade.
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Figur 6. Utveckling av våglängd för motorvägar och

motortrafikleder 1968-1976.
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Förutom utbyggnaden av motorvägar och motortrafikleder

har ytterligare 2 500 km väg öppnats för trafik under

perioden 1968-1976 på det statliga vägnätet.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt kan reduktionen i antal

olyckor uppskattas till 1-2% av totala antalet person-

skadeolyckor 1976 på dessa 2 500 km.

På landsbygdssidan ersätter eller kompletterar den nya

vägen den gamla vägen, vilket innebär att någon större

förändring av trafikanternas körlängder inte uppstår.

Från 1968-1976 har längden för samtliga vägar och gator

där kommunerna svarar för väghållningen ökat från 13 500

km till 17 400 km samtidigt har det statliga vägnätet

minskat från 97 690 till 97 054 km. De s k Scaftnor-

merna, (Riktlinjer för stadsplanering) som utgavs 1968

torde i hög utsträckning bidragit till att utbyggnaden

av tätorterna skett på ett sådant sätt att trafiksäker-

heten i hög grad beaktas. 1972 utgavs "Bostadens grann-

skap" som också behandlar trafiksäkerhetsaspekter. 1973

utgavs riktlinjer för gatans geometriska utformning

(RIGU) och under 1975 och 1976 har planeringsunderlag

för fotgängare, cyklister och bussar publicerats inom

projektet "Statens Trafiknät". Att ange effekten av

nybyggnadsåtgärders effekt på totala antalet olyckor är

inte möjligt eftersom det inte är möjligt att urskilja

vilka andra alternativ som förelegat vid utbyggnaden

av tätorter och hur dessa alternativ påverkar trafiksä-

kerheten. Antalet olyckor torde emellertid ha ökat i

och med utbyggnaden på grund av ökat trafikarbete.

Detta innebär utifrån den officiella trafikolycksstati-

stiken där totala antalet olyckor i tätorter inte för-

ändrats attt olycksriskerna inom de år 1968 befintliga

tätortsmiljöerna minskat genom t ex ombyggnad, förbätt-

ringar, trafikregleringar och trafikseparering.
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Ett exempel på detta utgör Stockholms kommun där någon

större utbyggnad av vägnätet inte förekommit samtidigt

som biltrafikmängderna inte förändrats nämnvärt under

perioden 1968-1976.

Tabell 2. Polisrapporterade trafikolyckor årsvid efter
skadeföljd i Stockholms kommun.

  

Antal trafikolyckor med

År dödlig annan enbart Totalt
utgång ;personskada egendomsskada

1968 73 1 508 4 112 5 693

1969 67 1 533 4 318 5 918

1970 63 1 315 3 589 4 967

1971 51 1 218 3 075 4 344

1972 48 1 050 2 740 3 838

1973 38 1 049 2 455 3 542

1974 38 1 016 2 433 3 487
1975 28 957 2 876 3 861

  

 

När det gäller utformningen av landsbygdsvägar har anvis-

ningarna för byggande successivt förändratsoch de störs-

ta förändringarna gäller utformning av korsningar. Här-

vid kan nämnas separata körfält för vänstersvängande tra-

fik.

Förbättringsåtgärder

 

Till förbättringsåtgärder räknas såväl förändringar av

befintliga vägen i form av breddning, beläggning, åtgär-

der för att förbättra sikten m m samt tilläggsåtgärder

i form av belysning, kanalisering i korsningar, väg-

räcken m m. I samband med inventering av smärre väg-

och trafiktekniska åtgärder under perioden 1972 t o m

första halvåret 1974 erhölls följande resultat för det

statliga vägnätet.
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0 För omkring 80 korsningar per år vidtas så pass om-
fattande åtgärd som ombyggnad av olika slag och i
15 korsningar per år införes belysning.

0 Trafiksignaler införs i 20 fall per år. Hälften av
dessa har satts upp på ställen där enbart gång- eller

cykelbana korsar vägen.

0 55 horisontalkurvor och 5 vertikalkurvor per år för-
bättras genom breddning eller ökande av kurvradien.

I 100 fall per år förbättras den visuella ledningen.

o Årligen anläggs 125 busshållplatser, 30 P-platser
och 7 rastplatser.

0 Lokala hastighetsbegränsningar har i 44 fall per år
tillgripits som punktåtgärd, d v 5 med kortare ut-
sträckning än 300 m. För längre sträckor uppgår
den sammanlagda längden till 30 km.

Huvudvägnätet breddas med en omfattning av 120 km/år.

Ingrepp i vägens sidoutrymmen för att eliminera krock-
objekt eller förbättra sikten (utöver buskröjning)
utföres för uppskattningsvis 32 km väg per år.

Belysning införs årligen på omkring 58 km väg.

Viltspeglar sätts upp längs 230 km och viltstängsel
längs 22 km väg per år.

0 Under perioden 1968-1976 har också flertalet av nu
befintliga stigningsfält i backar tillkommit.

Någon motsvarande inventering finns inte på tätortsi-

dan. Däremot finns en sammanställning från 14 svenska

tätorter med avseende på inriktning av trafikpolitiken

med exempel på åtgärder. I huvudsak kan inriktningen

av trafikpolitiken sammanfattas enligt följande:

0 Begränsning av biltrafiken i centrumdelarna

0 Ökad kollektivtrafik

0 Skyddade leder för oskyddade trafikanter.

Exempel på åtgärder som härvid vidtagits är gågator,

cykelleder, bussgator och bussfiler, begränsning av

biltrafik genom enkelriktningar och förbud, parkerings-

anläggningar, förbifarter och trafikzoner utan inbördes

samband för biltrafik.
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Någon omfattande undersökning om effekten av dessa åt-

gärder på trafikolyckor har inte utförts. Begränsade

undersökningar från olika kommuner har gett olika resul-

tat. Vissa kommuner kan peka på påtagliga minskningar

i antalet olyckor medan andra kommuner i och med Vissa

trafiksäkerhetsåtgärder inom en viss del av tätorten

"flyttat" trafiksäkerhetsproblemen till andra delar av

tätorten. Härvid bör påpekas att det ofta är omöjligt

att beskriva effekten på olyckor av en enskild åtgärd

i enstaka trafikmiljöer, t ex korsningar, eftersom

olycksmaterialet är begränsat.

Driftåtgärder

 

Vägdriften beskrivs i väglagen som föreskriver att väg

skall hållas i ett för samfärdseln tillfredsställande

skick genom underhåll, reparation och andra åtgärder.

För att uppfylla väglagens krav utför väghållaren fort-

löpande till- och översyn av vägnätet, varvid tillstånd

registreras som är så störande för trafiken att de mås-

te åtgärdas.

I det följande beskrivs driftåtgärder på det statliga

Vägnätet. Motsvarande åtgärder vidtages givetvis också

på det kommunala Vägnätet. Härvid saknas emellertid

beskrivning av omfattning och effekter.

Saltning

Vintersäsongen 1966/67 startades försök med saltning i

driftmässig skala på ca 2 000 km av det högtrafikerade

Vägnätet. Allteftersom ökade erfarenheter funnits har

det saltade Vägnätet utökats i en takt, som framgår av

figur 7.
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Saltad väglängd
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Figur 7. Det saltade vägnätets tillväxt.

För närvarande saltas således ca 13 000 kilometer väg.

De saltade vägarna har trafikmängder som överskrider ca

2 000 f/åmd.
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Flera studier har visat att olycksrisken är starkt be-

roende av väglagsförhållandena. Jämförs väglagsförhål-

landena mellan saltade och osaltade belagda Vägar ut-

rättas 5-15% större andel av trafikarbetet under Vintern

vid is- och/eller snöförhållanden på de icke saltade

vägarna. Totalt uträttas ca 10 miljarder f km på de

saltade vägarna under vinterperioden. Utifrån dessa

uppgifter kan det förväntade antalet personskadeolyckor

beräknas ha varit 500-1 000 fler om inte saltningen an-

vänts vilket motsvarar 10% av det nuvarande årliga an-

talet polisrapporterade olyckor på det statliga vägnätet.

Som framgår av figur 7 så har den största delen av ex-

pansionen av det saltade Vägnätet ägt rum efter 1968.

Ovanstående beräkningsexempel förutsätter att olyckskvo-

ten vid is- eller snöväglag är oberoende av hur vanligt

detta väglag är. Resultat från forskningsarbete angående

saltningens effekt på trafiksäkerheten har visat att så

inte är fallet. Under förhållanden då snö- eller isväg-

lag är ovanligt tycks trafikanterna bli oförsiktiga vil-

ket medför att olyckskvoten blir ännu högre då halka upp-

kommer. Den beräknade möjliga trafiksäkerhetseffekten

har därför i realiteten gått förlorad.

Sandning

Halkbekämpning genomsandning utförs på det vägnät som

inte saltas d v 3 huvuddelen av det statliga Vägnätet.

Sandningens friktionshöjande effekt studerades i Sverige

på 1950-talet. Undersökningarna visade att effekten

var relativt liten (ungefär jämförbar med dubbdäckens

friktionsökning) och kortvarig. På en hård isvägbana

blåser sanden bort på grund av fartvinden från passe-

rande fordon redan efter ca 200 passager.
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Någon ökning av sandningsintensiteten har inte ägt rum

under perioden 1968-76. Det är snarare rimligt att an-

ta att en viss minskning kan ha ägt rum i regioner med

en frekvent användning av dubbdäck. Det är därför inte

troligt att utvecklingen inom den mekaniska halkbekämp-

ning under den studerade perioden.

Service och underhåll av grusvägar

Servicen och underhållet av grusvägar består av hyvling,

dammbindning och grusning. Någon drastisk förändring

av denna verksamhet har inte ägt rum under perioden

1968-76. Ca 13% av de polisrapporterade olyckorna på

det statliga vägnätet inträffade 1973 på grusvägar.

För landet som helhet torde endast 7-8% av olyckorna

inträffa på grusvägar. Eventuella mindre förändringar

av servicen och underhållet av grusvägarna under perio-

den torde därför inte haft någon betydande inverkan på

det totala antalet olyckor.

Beläggningsunderhåll

Livslängden för bäläggningar har reducerats i betydande

utsträckning under perioden 1968-76 på grund av använd-

ningen av dubbdäck. Denna förändring har varit mest

markant på det högtrafikerade vägnätet där det är van-

ligt med en halvering av de livslängder som observera-

des innan dubbdäcken började användas. Utvecklingen

har medfört starkt ökade koStnader för beläggningsunder-

hållet. Trots de ökade insatserna är det troligt att

kvalitén på de befintliga beläggningarna har försämrats

under perioden. Bl a har större djup på slitagespåren

i beläggningarna måst accepteras vilket kan ha medfört

större risker för vattenplaningsolyckor. Mot slutet av

perioden är det dock troligt att en betydande återhämt-

ning skett.
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Mot ovanstående bakgrund är det inte troligt att anta-

let olyckor minskat på grund av en förhöjd beläggnings-

standard under perioden. Snarare kan en utveckling i

motsatt riktning ha ägt rum. Några säkra slutsatser

och kvantifieringar är emellertid inte möjliga att göra

främst på grund av bristfälliga kunskaper om samband

mellan olyckor och beläggningsstandard. Ett FoU-arbete

inom detta område kommer att påbörjas under 1977.

Vägmarkeringar

 

Utländska undersökningar visar att Vägmarkeringar kan

ha en betydande positiv inverkan på trafiksäkerheten.

En ökad användning och förbättrad kvalitet av vägmarke-

ringar borde därför medföra en förbättrad trafiksäker-

het. Tyvärr så har den utveckling som skett inom områ-

det inte kunnat omsättas i verklig förhöjning av "tra-

fiklinjestandarden". Detta beror liksom då det gäller

beläggningar på användningen av dubbdäck. Dessa medför

en mycket snabb förslitning av de målade vägmarkeringarna

som på utsatta ställen är i det närmaste bortslitna

efter endast någon månads dubbtrafik. Linjerna kan inte

ommålas förrän nästkommande vårsäsong och kommer däför

att i betydande utsträckning att saknas under den tid

då nyttan av dem är som störst. För att möta dessa

problem har mer motståndskraftiga massagjutna linjer

börjat användas under perioden i allt större utsträck-

ning. Dubbdäcken påverkar emellertid även dessa genom

att reflexionsförmågan nedsätts av slitage. Dessutom

verkar den avnötna beläggningsmassan som dubbarna åstad-

kommer starkt nedsmutsande på vägmarkeringarna över hu-

vud taget vilket nedsätter deras synbarhet.

Den sammanfattande bedömningen är således att den op-

tiska ledningen genom vägmarkeringar inte förbättrats

under perioden utan i stället försämrats på grund av

dubbdäcken. Vilken inverkan denna försämring haft på

antalet olyckor är emellertid inte möjlig att kvanti-

fiera.
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Beläggning av grusvägar

Under perioden 1968-1976 har ca 9 000 km grusvägar be-

lagts med varaktigt slitlager. Utförda studier visar

att det är rimligt att anta att detta medför en reduk-

tion av olyckskvoten med ca 20%. Man kan vidare anta

att den genomsnittliga olyckskvoten för de åtgärdade

vägarna är ca 0,3 personskadeolyckor/milj f km och ge-

nomsnittsflödet ca 500 f/ÅMD. Utifrån dessa uppgifter

kan den förväntade olycksökningen beräknas till ca 100

polisrapporterade personskadeolyckor vid periodens slut

om inte vägarna hade belagts. 100 olyckor utgör unge-

fär 0,5% av det totala antalet personskadeolyckor i

Sverige.
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ÖVRIGA ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR

Som framgått från tidigare beskrivning av effekten av

olika trafiksäkerhetsåtgärder uppstår alltid problem

att renodla effekten av den undersökta åtgärden från

effekten av andra åtgärder eller kontinuerliga eller

plötsliga förändringar i trafikprocessen.

Som exempel på plötsliga förändringar kan anges det av

strejk betingade tågstOppet 5.2-12.3 1971 varvid bil-

trafiken ökade. Data om personskadeolyckorna bekräftar

också en ökning under tågstoppet i jämförelse med

olycksutvecklingen 1966-1972.

Andra exempel på plötsliga förändringar är elenergi-

ransoneringar 1970 och den s k oljekrisen 1973/74.

Vid båda dessa tillfällen minskades gatu- och vägbe-

lysningen. Från vintern 1973/74 då dessutom bensin-

ransonering infördes under januari 1974 har trafik-

och olycksutvecklingen undersökts i Stockholm och Göte-

borg.

I anslutning till bensinransoneringen minskade biltra-

fikarbetet med storleksordningen 30-40 % i jämförelse

med motsvarande period föregående år.

I båda städerna har motsvarande minskning erhållits

för totala antalet olyckor. För olyckor med fotgängare,

cyklister och mOpedister har dagsljusolyckorna minskat

\0med 25-30 0 medan däremot mörkerolyckorna ökat med

30-50 %. Samtidigt har även andelen olyckor med ska-

dade oskyddade trafikanter i mörker ökat från 55-60 %

till drygt 70 %. De senare resultaten kan tolkas som

en effekt av att belysningsnivån reducerats men även

av det förhållande att trafikarbetet för de oskyddade

trafikanterna ökat framgår allt under dygnets mörka

timmar.
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Utifrån olika källor med avseende på trafikolycksstati-

stik framgår också att antalet olyckor totalt sett

minskade 1974 som en följd av bensinransoneringen och

senare under sommaren en markant höjning av bensin-

priset resulterade i en minskning av biltrafiken i

jämförelse med föregående år.

Succesivt har också trafiksammansättningen, resvanor,

befolkningsstruktur, åldersfördelning m m förändrats

under perioden vilket påverkar trafiksäkerheten. För-

sök att kvantifiera effekten av dessa förändringar och

effekten på olyckor har inte varit möjliga.
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Sveriges officiella statistik. SCB

Bilismen i Sverige 1968-1976
AB Bilstatistik

Tio år i högertrafik
Statens trafiksäkerhetsverk 1977

U Brüde och J Larsson
En olycksanalys av tvåfältiga huvudvägar med hastighets-
begränsning 90 km/h
Statens väg- och trafikinstitut, Meddelande 55, 1977
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Sammanställning av försök med differentierade hastig-
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Statens väg- ochtrafikinstitut, Rapport 88, 1976

G Nilsson och P-O Roosmark
Förslag till målsättning och kriterier för val av has-
tighetsbegränsningssystem

Statens väg- och trafikinstitut, Rapport 76, 1976

Översyn av hastighetsgränser 1975
Statens vägverk, vägsektionen (TV), Internrapport 12,

1976

A Brodin och L Ringhagen
Effekt på olyckor och hastigheter av hastighetsgränsen
30 km/h i bostadsområden
Statens väg- och trafikinstitut, Rapport 78, 1975

Prov i Stockholm med hastighetsbegränsning 30 km/h vid
skolor.
Stockholms Gatukontor, Trafikbyrån, Rapport 56, 1976

C Hydên och L Hansên
Hastighetsgreglering vid skolor.
Tekniska Högskolan i Lund. Institutionen för trafik-
teknik, 1975
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A Brodin, G Nilsson, H-E Pettersson och K Rumar

Planprojekt korsningar i plan mellan järnväg och väg.
Preliminärt förslag till FoU-program 1976-1978 utarbetat
vid VTI på uppdrag av plankorsningsdelegationen
Statens väg- och trafikinstitut, Meddelande 22, 1976

SJ - Säkerhetstjänsten 1968-1976
Statens järnvägar, centrala trafikavdelningen, säker-

hetssektionen
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Detaljplan för informationsaktiviteter våren och somma-
ren 1968 (1968-03-01--1968=08-31)
Statens trafiksäkerhetsverk

Plan för informationsaktiviteter

1968-09-01--1969-02-28

1970-03-01--1970-08-31

1970-09-01--1971-02-28

1971-03-01--1971-08-31

1971-09-01--1972-02-29

1972-03-01--1972-08-31

1972-09-01--1973-02-28

1973-03-01--1973-08-31

1973-09-01--1974-02-28

TSV

Långtidsplan för trafiksäkerhetsinformation
1974-01-01--1977-12-31
1974-01-01--1978-12-31
TSV

Vissa data rörande kampanjen "Fyrpunktskollen" hösten
1968.
TSV informationsgrupp PM nr 61, 1970

Översikt av resultaten från effektmätningen på TSV in-
formationsverksamhet våren 1968.
TSV informationsgrupp PM nr 15, 1968

Snabbmätning vecka 11, 1968, rörande trafikkunskaper,
attityder samt exponering för trafiksäkerhetsinformation.
TSV informationsgrupp PM nr 8, 1968

Sammanfattning av resultaten från snabbmätningen
1968-O3-ll--l3.
TSV informationsgrupp PM nr 11, 1968

Effektmätning på TSV informationsverksamhet våren 1968.
TSV informationsgrupp PM nr 23, 1968
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Underlag för delkampanjen "Lämna företräde"; TSV infor-
mationsverksamhet mars - augusti 1969.
TSV informationsgrupp PM nr 33, 1968

Effektmätning på TSV informationsverksamhet hösten 1968;
vissa resultat från snabbmätningen 1968-11-25--1968-12-01.
TSV informationsgrupp intern-PM nr 51, 1968

Effekten av en informationskampanj på fordonsförares an-
vändning av körriktningsvisare vid sväng i gatukorsning.

TSV rapport nr 15, 1969

Vissa preliminära resultat från effektmätningen av TSV

informationsaktiviteter våren 1969; delkampanjen "Lämna
företräde".
TSV informationsgrupp PM nr 47, 1969

Effektmätning av kampanjen "Lämna företräde".
Marknads-Test AB, rapport U-nr 830, TSV 1969

Effektmätning av "trafiktest på väg".
TSV informationsgrupp PM nr 92, 1973

Trafikinformation i ett nummer av invandrartidningen:

kunskapseffekter och penetration bland fyra invandrar-
grupper.
TSV informationsgrupp PM nr 88, 1973

Trafikkunskaper 1970 och 1973 - en jämförelse.
TSV informationsgrupp PM nr 95, 1974

En kartläggning av svenska folkets trafikkunskaper.

Marknads-Test AB, rapport U-nr 939, TSV 1970

Trafikkunskaper bland körkortsinnehavare och personer

utan körkort: vissa resultat från kartläggningen våren
1970. '
TSV informationsgrupp PM nr 67, 1971

Allmänhetens trafikkunskaper. En jämförelse av resultat
från två undersökningar 1973 och 1976.
TSV informationsgrupp PM nr 110, 1977

Förundersökning: trafikinformation för invandrare.
TSV informationsgrupp PM nr 79, 1972

Utvärdering av kampanjen "Barn i trafiken".
TSV, 1977

T Norström
En utvärdering av trafiknykterhetskampanjen 1975.
Stockholms Universitet, Sociologiska institutionen,
preliminär rapport, Stockholm, juni 1977
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K Spolander
Beteendemål för trafikundervisningen i grundskolan.
Statens väg- och trafikinstitut, internrapport nr 151,
Linköping, 1973

H Olson-Frick
Riksskoleenkäten 1972. Trafikkunskaper och trafikbete-
enden på grundskolans mellan- och högstadium.
TSV informationsgrupp PM nr 82, Solna 1972

K Spolander och S Dahlstedt
Mellan- och högstadieelevers trafikkunskaper 1972 - 1976.
Två riksrepresentativa enkätundersökningar om skolans
trafikundervisning.

Statens väg- och trafikinstitut, Rapport 118, Linköping,
1977
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Motorcykel- och mOpedhjälmar
Nordiska trafiksäkerhetsrådet, rapport nr 8, 1974

L-B Kritz och S Widén

Förekomsten av belysning på cyklar och mOpeder under
mörker

Statens trafiksäkerhetsråd (TRAG), rapport nr 163, 1969

L-B Kritz och S Widén

Gångtrafikanters användande av reflexmaterial/lykta
under mörker hösten 1968

Statens trafiksäkerhetsråd (TRAG), rapport nr 171, 1971

K-G Ahlström
Utkast till en målanalys av förarutbildningen.
Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet, stencil
1969

J Andersson och S Håkansson
Trafiskolorna och körkortsutbildningen.

Statens pris- och kartellnämnd, Stockholm 1969

A Degerbrant

En enkätundersökning rörande inställningen till under-
visningen i trafikskolor.

Institutionen för pedagogik, Uppsala universitet, 1969

L Gustafsson
Körkortsprovens tillförlitlighet - en empirisk undersök-
ning.

Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, tre-

betygsuppsats, 1969
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M 01m
Den praktiska bilförarutbildningen. En analys av inne-
håll och resultat.
Pedagogiska institutionen, Göteborgs Universitet, licen-
tiatavhandling, 1972

D Olweus
Undersökning rörande bilinspektörernas bedömning av de
praktiska körkortsproven.
Psykotekniska Institutet, Stockholm, 1958

K Spolander
Beteendemål för trafikundervisningen i grundskolan.
Statens väg- och trafikinstitut, internrapport nr 151,
Linköping, 1973

K Spolander
Skriftliga differentierade förarprov. Uppföljning och
analys av förarprovens egenskaper är 1973.
Statens väg- och trafikinstitut, rapport 46, Linköping,
1974

K Spolander och H Laurell
Skriftliga differentierade förarprov. Analys av enskil-
da provuppgifter med förslag till förändringar. Prov-
uppsättning 1973-08-06.
Statens väg- och trafikinstitut, internrapport nr 197,
Linköping 1974

K Spolander

De skriftliga förarproven 1976-77. Provens tillförlit-
lighet och svårighetsgrad.
Statens väg- och trafikinstitut, rapport nr 137, Linkö-
ping, 1977

K Spolander
De skriftliga förarproven 1977. Grundprov samt komp-
letteringsprov A och B: de enskilda frågornas svårig-
hetsgrad samt bidrag till provens tillförlitlighet.
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 157,

Linköping, 1978

H Laurell och K Spolander
Träning i kritiska situationer. En probleminventering.
Statens väg- ochtrafikinstitut, rapport nr 101, Linkö-

ping, 1976

Polisens trafikövervakning

Rikspolisstyrelsen, polisbyrå I, trafiksektionen, PM
1977-05-09

N Blomqvist
Trafikexperiment med förstärkt övervakning på riksväg 1
augusti - oktober 1957
Statens trafiksäkerhetsråd (TRAG), rapport nr 27, 1958
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H Thulin " H

Personbilars hastigheter på det allmanna vagnatet.

Resultat från hastighetsmätningar genomförda under 1975

och 1976 inom D-, E-, F- och H-län.

Statens väg- och trafikinstitut

K Spolander
Trafikövervakning. översiktav tidigare forskning samt
problemanalys.
Statens väg- och trafikinstitut, rapport nr 139, Linkö-
ping, 1977
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K Andersson, G Nilsson och M Salusjärvi
Effekt på trafikolyckor av rekommenderad och påkallad
användning av varselljus i Finland.
Statens väg- och trafikinstitut, rapport nr 102, 1976

H Sävenhed
Användning av tänd fordonsbelysning vid olika dagsljus-
förhållanden under vintern 1975/76.
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 37, 1977

Dubbdäck
Transportforskningsdelegationen, 1975:4

U Brüde
En kortfattad litteraturstudie avseende längden av
tunga fordonskombinationers inverkan på trafiksäker-
heten.
Statens väg- och trafikinstitut, internrapport nr 181,
1974

Studie av effekten på trafikolyckor av en minskning av
högsta tillåtna fordonslängd från 24 till 18 meter.
Trafiksäkerhetsutredningen, Sekretariatet, 1977

C Formgren och O Nordström

Trafiksäkerhet - Bilkomponenter. Förstudie avseende
teknisk analys av den kritiska komponenten däck.
Statens väg- och trafikinstitut, PM 1975-12-12
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Programbudget. Petita 1973/74 - 1978/79.
Statens vägverk

Trafikleder på landsbygd.
Statens vägverk, TV 124

Anvisningar för förbättringsarbeten.
Statens vägverk, TV 119
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Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafik-
säkerhet - SCAFT (1968).

Statens planverk, publikation 5

Gatunormer. Remissförslag, augusti 1971. Begreppsför-
klaringar och förslag.
Statens vägverk

Riktlinjer för gators geometriska utformning (RIGU 73).
Statens vägverk, TV 117, 1973

Trafiksanering i 14 svenska tätorter.
Transportforskningsdelegationen, 1974:4

Stadens trafiknät

Statens planverk, rapport nr 33 del 1, 2, 3, 4, 5 och 6,

1976

Uppföljning av riktlinjer - SCAFT (1968). Olycksanalys
av trafikseparerade bostadsområden.
SCAFT, rapport nr 64, 1973

Trafikolyckor i tätort.
SCAFT, rapport nr 66, 67, 68, 73, 74 och 79, 1971 - l977

Trafikolyckorna i Stockholm är 1976.
Stockholms Gatukontor, Trafikbyrån, rapport nr 60, 1978

K Andersson
Effekten på trafiksäkerheten av olika åtgärder på väg
E4 inom Södermanlands län (D-E4).

Statens väg- och trafikinstitut, rapport nr 136, 1977
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åtgärder. Inventering av åtgärder.
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 47, 1977
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Statens väg- och trafikinstitut, rapport nr 119, 1977

K Andersson

Kemisk halkbekämpning. Effekt på trafikolyckor.
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Effekter av driftåtgärder. Planprojekt.
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 81, 1978
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Bensinransoneringens inverkan på biltrafiken i Göteborg.
Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, trafikavdelningen,
rappport 1974:8

Trafikutvecklingen i Stockholm under bensinransoneringen

och under första kvartalet 1974.
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matematik, forskningsrapport nr 79

VTI RAPPORT 156




