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FÖRORD

Denna undersökning har genomförts inom det projekt om

yrkesförares arbetsmiljösuanTI drivit på uppdrag av

Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, TYA, och

med medel från Arbetarskyddsfonden. Undersökningen

gjordes i anslutning till ett modellarbete med övnings-

bilars interiör som genomförts vid Konstindustriskolan

vid Göteborgs Universitet.

Ann-Sofie Senneberg har administrerat undersökningens

postenkät.

En mer detaljerad redovisning av undersökningens upp-

läggning, genomförande och resultat lämnas i VTI

Meddelande 212.
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Olyckstyper med övningsbilar vid trafikskola. En enkät-

undersökning

av Krister Spolander

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

REFERAT

I 56% av trafikolyckorna med elev 50m förare blir

övningsbilen påkörd bakifrån,enligt föreliggande

postenkät som efter ett bortfall på 4,7% besvarades av

1 268 slumpmässigt valda lärare och utbildningsledare

vid trafikskola.

VTI RAPPORT 198



II

Types of traffic accidents with driving students

by Krister Spolander
National Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

In 56 per cent of all their accidents with a student

at the steering wheel, driving school cars have been

hit from behind. These accidents are of two kinds

mainly, according to a study in which 1 268 random

sampled driving teachers answered a questionnaire by

mail after a 4.7 per cent rate of nonresponse. In half

of the cases the student had been braking or got an

inadvertent engine stop. In the other half the student

had been waiting in an intersection, in a traffic line,

or similar situations. Accidents in which drivers behind

the student's car have been surprised by sudden stops,

occur earlier in the driver training than other types

of rear end collisions or other accidents. In 3 per

cent of all accidents persons have been injured to an

extent that medical diagnosis or treatment have been

necessary.
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III

Olyckstyper med övningsbilar vid trafikskola. En enkät-

undersökning

av Krister Spolander
Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Denna postenkät besvarades efter ett bortfall på 4,7%

av 1 268 slumpmässigt valda lärare och utbildnings-

ledare vid trafikskola.

Trafiklärarna har blivit påkörda bakifrån i 56% av de

trafikolyckor de råkat ut för i övningsbil med elev

som förare. Denna olyckstyp är avsevärt vanligare för

elever än för körkortsinnehavare. Påkörningsolyckorna

är huvudsakligen av två slag. I hälften av fallen har

eleven bromsat eller fått motorstopp. I den andra

hälften har eleven väntat i kö, inför korsning eller

liknande situation. Påkörningsolyckor där bakomvarande

överraskats med hård inbromsning eller motorstopp in-

träffar tidigare i utbildningen än andra påkörnings-

olyckor och övriga olyckor.

3% av olyckorna har medfört personskada som fordrat

medicinsk diagnos eller vård, och 6% lindrigare per-

sonskador. Resten, 91%, har medfört fordonsskador så

att reparation varit nödvändig.

Trafiklärarna har lämnat ett stort antal förslag till

åtgärder för förbättring av säkerheten. Inriktningen

av åtgärdsförslagen harmonierar väl med olycksfördel-

ningen. Hälften av förslagen är selektivt inriktade

mot att minska risken att bli påkörd bakifråneller

skadas i sådana olyckor.
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BAKGRUND OCH SYFTE

Den största delen av trafiklärarnas arbete äger rum i

trafiken, i övningsbil med elev som förare. Risken för

trafikolycka är en realitet i deras arbetsmiljö.

Många olika typer av åtgärder är tänkbara för att minska

olycksrisken. Valet av åtgärder måste göras med hänsyn

till hur olyckorna ser ut. Om olycksbilden är heterogen

bör åtgärderna rimligen få en annan sammansättning än

om olyckorna domineras av en enda eller ett fåtal olycks-

typer. Enhomogen olycksbild begränsar problemet och

gör valet av åtgärder lättare.

Man skulle kunna vänta sig att övningsbilar blir på-

körda bakifrån oftare än andra bilar. Elevernas upp-

märksamhetskapacitet räcker i en början inte till för

att hålla kontroll över även bakomvarande trafik. Öv-

ningskörning i tätare trafik under denna period bör

då medföra ökad risk för denna olyckstyp. Också det

att inbromsning är en vanlig åtgärd för ovana förare

då de känner sig osäkra bör innebära ökad risk för på-

körning bakifrån.

Föreliggande undersökning syftar till att studera för-

delningen över olyckstyper hos olyckor i vilka övnings-

bilar med elev som förare är inblandade.

METOD

Uppgifter om olyckor med övningsbilar insamlades med

en enkät till lärare och utbildningsledare vid trafik-

skola.

Enkätformuläret omfattade 10 frågor, tryckta på fram-

och baksida på ett A4-blad (bilaga 1). Frågorna avsåg
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trafikolyckor som inträffat i arbetet som trafiklärare

de senaste två åren "som medfört personskada eller sådana

fordonsskador att reparation varit nödvändig". I den

sista frågan kunde lärarna ge förslag till hur säker-

heten kan förbättras.

Urvalet drogs från trafiksäkerhetsverkets register

över godkända trafiklärare och utbildningsledare. Efter

bortsortering av inaktuella uppgifter omfattade det

2 326 personer vilka definierade populationen. Genom

att i tur och ordning ta två av tre från det bokstavs-

uppställda registret, valdes 1 392 personer till urvalet.

Enkäten distribuerades till urvalet i månadsskiftet

september/oktober l979. Fram till 3 december 1979, då

enkäten avbröts, skickades vid tre tillfällen påminn-

elser till dem som då ännu inte besvarat enkäten.

Tabell 1. Urval, svarsfrekvens och bortfall

 

A Ursprungligt urval 1 392

B Ej i populationen 62

Ej arbetet sedan sept 1977,

eller arbetat mindre än 1
o 55

manad sedan dess

Avlidna 7

C Egentligt urval (A - B = C) 1 330

D Läraresxnnbesvarat formuläret 79-1 268

Utan olyckor 762--

Med en eller flera olyckor

med elev som förare 496--

Med endast en olycka då lä-
raren själv var förare 8--

 

Med endast en olycka där det

ej framgår vem som varit förare 2-4

E Lärare som meddelat att de vägrar

besvara formuläret 7

F Lärare somav okänd anledning ej

besvarat formuläret (flyttat, väg-

rar etc) 55

 

II 0 p
å

s \
1G BORTFALL j_ procent: UE+ F)/C]lOO

II :I
:

ua U1 wH SVARSFREKVENS i procent: (D/C)lOO
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Som framgår av tabell 1 ovan tillhörde 62 personer i

bruttourvalet inte populationen av olika skäl. Det

egentliga urvalet uppgick därför till 1 330 personer.

Av dessa besvarade 1 268 enkätformuläret. Svarsfrekven-

sen uppgick således till 95,2%.

De som inte besvarat enkäten (4,7%) skiljer sig inte

från dem som besvarat den i ålders- eller könsfördel-

ning (se vidare VTI Meddelande 212).

RESULTAT

Ca 40% av trafiklärarna har angivit att de varit med

om minst en trafikolycka med elev som förare under den

aktuella tvåårsperioden. Sammanlagt har lärarna redo-

visat 720 olyckor. 3% har medfört personskada som ford-

rat medicinsk diagnos och/eller behandling. 6% av

olyckorna har medfört lindrigare personskador. I resten

har skadorna begränsats till större fordonsskador -

sådana som krävde omgående verkstadsbesök (37%) - eller

lindrigare skador på fordonet (54%).

Tabell 2. Olyckornas fördelning över olyckstyper

 

 

 

(procent)

SINGELOLYCKA 11

ÖVNINGSBILEN KÖRDE BAKIFRÅN PÅ 2

ANNAT FORDON

ÖVNINGSBILEN BLEV PÅKÖRD BAKIFRÅN 56

ÖVNINGSBILEN BLEV PÅBACKAD 5

ÖVNINGSBILEN KÖRDE PÅ FRÅN SIDAN 3

ÖVNINGSBILEN BLEVPÃKÖRD FRÅN SIDAN 17

FRONTALKOLLISION 2

ÖVNINGSBILEN KÖRDE PÅ GÅENDE 0

ÖVRIGA OLYCKOR 4

TOTALT % 100

N 720
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I olyckorna med svårare personskada har 12 lärare ska-

dats (= 1% av lärarna). Utförligare redovisning av

olyckornas skadeföljder finns i VTI Meddelande 212.

I tabell 2 ovan framgår att övningsbilen blivit påkörd

bakifrån i över hälften av olyckorna (56%). Andra re-

lativt vanliga olyckstyper är singelolyckor och sådana

där övningsbilen blivit påkörd från sidan. Den säll-

syntaste med denna typindelning är då eleven kört på

gående (1 av de 720 olyckorna).

I de flesta olyckorna, 78%, har övningsbilen på ena

eller andra sättet blivit påkörd. Det motsatta är

mycket ovanligare med 5% då eleven kört på annan tra-

fikant.

Tabell 3. Övningsbilen påkörd bakifrån; olyckornas
fördelning på olika typer (procent)

0\
O

ELEV BROMSADE NORMALT 24

ELEV BROMSADE OVÄNTAT ELLER HÅRT 16

ELEV KÖRDE MED KONSTANT HASTIGHET l

TILLFÄLLIGT STILLASTÄENDE 42

MOTORSTOPP DÅ ELEV BÖRJAT KÖRA EFTER lO

TILLFÄLLIGT STILLASTÅENDE

 

 

MOTORSTOPP VID START FRÅN VÄG- ELLER O

TROTTOARKANT

ÖVNINGSBILEN KOM INTE IGÄNG TILL- 3

RÄCKLIGT SNABBT EFTER TILLFÄLLIGT

STILLASTÄENDE

ANNAT FÖRLOPP 2

FÖRLOPP EJ SPECIFICERAT 2

TOTALT % 100

N 404
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Det vanligaste vid påkörning bakifrån, enligt tabell 3

ovan, är att övningsbilen varit tillfälligt stillastå-

ende inför korsning, i kö eller liknande situation.

Över 40% av påkörningsolyckorna är av detta slag.

Inbromsning från elevens sida har förekommit i 40% av

påkörningsolyckorna. I 16% har lärarna uppgivit att

den varit "oväntad eller för hård". I resten av fallen,

24%, gjorde eleven enligt lärarna en "normal inbroms-

ning".

Något som också varit ganska vanligt är att eleven haft

svårigheter att samordna koppling och gas, och därför

fått motorstopp efter att tillfälligtvis ha stått stilla.

Bakomvarande har därvid överraskats och kört på bakifrån

i 10% av påkörningsolyckorna.

I sammanlagt 26% av påkörningsolyckorna har således

bakomvarande överraskats av att övningsbilen plötsligt

stannat eller häftigt minskat farten. Särskilt sådana

olyckor bör bero på att eleverna är ovana, och bör där-

för inträffa tidigare i utbildningen än andra olyckor.

Tabell 4. Fördelning över utbildningsskede för (1)
olyckor där övningsbilen blivit påkörd baki-
från vid oväntad inbromsning eller vid mo-
torstopp, (2) övriga olyckor då övningsbilen
blivit påkörd bakifrån, samt (3) övriga ty-

per av olyckor (procent)

 

UTBILDNINGSSKEDE TOTALT

GRUNDL INLED AVSLUT ? % N

 

ÖVNINGSBILEN PÅKÖRD 3 49 47 2 100 105

BAKIFRÃN VID OVÄNTAD

INBROMSNING ELLER

MOTORSTOPP

ÖVNINGSBILEN PÅKÖRD 4 28 66 2 100 299

BAKIFRÅN I ÖVRIGA

FALL

ÖVRIGA OLYCKOR 13 23 61 3 100 316
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Som framgår av tabell 4 ovan är det också så. Olyckorna

med överraskningsmoment har inträffat tidigare i ut-

bildningen än andra olyckor. Ungefär hälften av på-

körningsolyckorna med överraskningsmoment inträffade

under det andra skedet "inledande körundervisning i

trafik", och hälften under det tredje skedet "avslut-

ande körundervisning i trafik". Andra olyckor då öv-

ningsbilen blivit påkörd bakifrån och övriga olyckor

har vanligtvis inträffat under det tredje skedet

(X2 = 15,29; df = 2, kategorin "?" borttagen? p < .001).

I enkätens sista fråga ombads lärarna att skriva ned

eventuella förslag till "hur antalet olyckor med övnings-

bilar kan minskas eller hur skadeföljden vid olycka kan

mildras". En detaljerad redovisning av förslagen ges i

VTI Meddelande 212.

Tabell 5. Förslagens fördelning på olika åtgärdsområden

    

ÖKADE MÖJLIGHETER FÖR LÄRAREN 31

ATT INGRIPA I MANÖVRERINGEN AV

BILEN

FÖRBÄTTRAT PASSIVT SKYDD 17

FÖRBÄTTRAD MANÖVRERBARHET HOS 2

ÖVNINGSBILEN

FÖRBÄTTRAD ARBETSMILJÖ l3

FÖRBÄTTRAD UPPTÄCKBARHET HOS 8

ÖVNINGSBILEN

ÅTGÄRDER FÖR ANDRA TRAFIKANTER l3

FÖRBÄTTRADE VILLKOR FÖR UTBILD- ll

NINGEN

BEGRÄNSNINGEN AV PRIVAT ÖVNINGS- 5

KÖRNING

TOTALT % 100

N 312

 

  

178 av de 1 268 lärarna har givit sammanlagt 312 för-

slag till förbättringsåtgärder, mer eller mindre ut-
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förligt redovisade och motiverade. Av lärare som redo-

visat olycka under den aktuella perioden har 29% före-

slagit förbättringsåtgärder, mot 4% av dem som inte

råkat ut för någon olycka.

Det som fått flest förslag gäller lärarens möjligheter

att ingripa i manövreringen av övningsbilen. 31% av

förslagen gäller detta. Det vanligaste är att man vill

ha en anordning för att kunna hävaelevens inbromsning.

Andra hjälpmedel för läraren som tagits upp gäller

extra gaspedal, yttre backspeglar för läraren m m.

Den näst vanligaste gruppen åtgärdsförslag gäller för-

bättringar av övningsbilens förmåga att klara kolli-

sioner med så lindriga skador som möjligt för lärare

och elev (17% av alla förslag). Det vanligaste här är

att man vill ha tillräckligt stora övningsbilar. De

småbilar som blivit allt vanligare erbjuder, enligt

lärarna, inte det skydd som bör fordras. Vidare finns

förslag om förstärkta dörrar som skydd mot påkörning

från sidan, förbättrade nackstöd, reglerbara inte bara

upp och ned utan även fram och tillbaka.

Åtgärder mer direkt inriktade på arbetsmiljöförbätt-

ringar har fått 13% av förslagen (hänsyn bör tas till

att frågan gällde trafiksäkerhet och inte arbetsmiljö).

Många lärare har menat att en förbättrad arbetsmiljö

ger bättre trafiksäkerhet genom att lärarna inte ut-

sätts för onödig trötthet m m. Det viktigaste är, en-

ligt lärarna, att åstadkomma bättre stolar, luftkondi-

tionering under heta sommardagar, samt rening av den

ofta avgasbemängda luften i övningsbilen.

Åtgärder för andra trafikanter har fått 13% av försla-

gen. Det är framför allt bättre och mer slagkraftig

information till andra trafikanter om övningsbilars

problem, och vikten av att t ex hålla avstånd till
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framförvarande övningsbil. Vidare har lärarna före-

slagit en del allmänna trafiksäkerhetsåtgärder, t ex

utökad trafikövervakning. 11% av förslagen har gällt

olika slags förbättringar av utbildningsvillkoren. Det

vanligaste är att lärarna önskar färre elever per lä-

rare och dag. Den överbelastning som enligt lärarna

idag förekommer, är inte bara till men för utbildnings-

resultaten i stort utan även för säkerheten. Mot denna

bakgrund skall i detta sammanhang även ses de förslag

till samhälleligt övertagande av trafikskoleutbild-

ningen som ett antal lärare föreslagit.

8% av förslagen har rört åtgärder för att förbättra

utmärkningen av övningsbilar - genom förbättrade skyl-

tar, belysningsarrangemang o dyl - och extra bromsljus

i syfte att minska påkörningsrisken.

5% av förslagen har gällt begränsningar av olika slag

av den privata övningskörningen. Lärarna har i detta

fall menat att förekomst av en i realiteten obegränsad

privat övningskörning försvårar genomförandet av de

flesta tänkbara förbättringsåtgärder för trafikskolors

övningsbilar, i varje fall om de kostar pengar.

DISKUSSION

Under den tvåårsperiod undersökningen täckte, hade ca

40% av lärarna råkat ut för minst en trafikolycka med

elev som förare. Det gör ca 20% under ett år. Det är en

mycket lägre siffra än den som redovisas i en tidigare

undersökning om övningsbilars olyckor (Berns m fl 1977).

Enligt Berns hade ca 46% av trafiklärarna råkat ut för

minst en olycka under en ettårsperiod.

Denna skillnad mellan de båda undersökningarna kan

emellertid förklaras av att frågorna i Berns' under-
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sökning även avsåg "bagatellartade" olyckor utan någon

gränsdragning, och också sådana olyckor där läraren

varit förare. I Bern's undersökning hade pOpulationen

vidare definierats på ett sådant sätt att den omfattade

knappt hälften av alla trafiklärarna.

Enligt föreliggande undersökning hade 12 lärare skadats

så pass mycket under den aktuella tvåårsperioden att

det fordrat medicinsk diagnos och/eller vård. Detta

skulle motsvara en risk för svårare personskada på

0,5% årligen.

Är densiffran hög eller låg? Det beror på vad man jäm-

för med.

Det riktigaste vore att jämföra med yrkesskadorna inom

en yrkesgrupp medliknande arbetsuppgifter, nämligen

lärare. Risken för yrkesskada för anställd med pedago-

giskt arbete kan uppskattas till 0,25% (SCB l979a).

Denna siffra går emellertid inte utan vidare att an-

vända för jämförelse. Från yrkesskadorna måste man dra

bort alla skador som orsakats av annat än olycksfall i

arbetet. Vidare bör färdolycksfallen exkluderas (efter-

som dessa inte finns med i denna undersökning om tra-

fiklärare). Det skulle innebära att siffran 0,25%

skulle bli mindre, men hur mycket kan inte sägas. Om

man så slutligen kan förutsätta att de 12 personskade-

fallen som konstaterats i denna undersökning kan be-

traktas som yrkesskadefall enligt yrkesskadeförsäk-

ringslagen, skulle en jämförelse i princip kunna göras.

En sådan tyder på att trafiklärarnas olycksfallsrisker

i arbetet kan vara så pass mycket högre än andra lära-

res att närmare undersökningar vore befogade.

I över hälften av alla olyckorna - 56% - har övnings-

bilen blivit påkörd bakifrån.
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Det är mycket utan några jämförelser i övrigt. Från

åtgärdssynpunkt kan problemen begränsas. Ett säker-

hetsprogram för övningsbilar bör i första hand bestå

av selektiva åtgärder inriktade mot påkörningsolyckor.

Är den höga andelen någonting typiskt för trafikskole-

elever, eller är påkörningsolyckor så här vanliga för

bilförare i allmänhet?

Trafikolyckor anmälda till försäkringsbolag utgör det

bästa tillgängliga jämförelsematerialet. Enligt norska

data svarade påkörning bakifrån för 18% av samtliga

trafikförsäkringsanmälda trafikolyckor år 1976 (Gar-

berg & Vaaje 1979). Denna siffra gäller förmodligen

även för Sverige eftersom andelen olyckor med påkör-

ning bakifrån i den officiella polisrapporterade per-

sonskadestatistiken är ungefär densamma i de båda län-

derna (SCB l979b, Statistisk Sentralbyrå 1979).

Om man därför utgår från att de 18% någorlunda väl be-

skriver förhållandena även i Sverige, kan konstateras

att olyckor där man blivit påkörd bakifrån är mycket

vanligare för trafikskoleelever än för bilförare i

allmänhet.

Skillnaden mellan de 56% och de 18% skulle uttrycka

"elevfaktorn", dvs ovana som bilförare.

Påkörningsolyckorna tycks i grova drag vara av två

slag. I det ena fallet har eleven bromsat - häftigt

eller "normalt" - eller fått motorstopp. Ungefär hälf-

ten av olyckorna där eleven blivit påkörd är av detta

slag. I minSt hälften av dessa har eleven överraskat

bakomvarande med "oväntad eller för hård inbromsning"

eller genom att få motorstopp. Dessa olyckor inträffar

tidigare i utbildningen än andra påkörningsolyckor och

övriga olyckor, vilket är ett belägg för att särskilt
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dessa olyckor har att göra med elevernas bristande vana

som bilförare.

Den andra hälften har inträffat då övningsbilen till-

fälligt stått stilla inför korsning, i kö och liknande

situationer. Hur dessa olyckor ser ut går inte att när-

mare ange utifrån denna undersökning. Dock kan sägas

att det bara tycks vara en liten del som inträffat

därför att eleven inte kommit igång tillräckligt snabbt.

Risken för olyckor med överraskningsmoment som beror

på att eleven får motorstopp till följd av dålig sam-

ordning mellan kopplings- och gaspedal bör kunna minskas

genom att denna färdighet tränas upp under det första

utbildningsskedet "grundläggande körundervisning"

(skall företrädesvis ske på platser utan annan trafik).

I övriga fall är det fråga om ovana vid omgivande tra-

fik. Elevens förmåga allmänt att behandla trafikinfor-

mation och göra förutsägelser hur trafiksituationer

förändras är kanske så pass outvecklad ännu att han

oftare än vanare bilförare tvingas till häftiga in-

bromsningar. Bakomvarande trafik kanske stjäl så pass

mycket uppmärksamhet att eleven inte klarar av den

framförvarande. Eller också är det tvärtom, att eleven

inte har kapacitet över för den bakomvarande trafiken.

Vari problemen egentligen består, kan man i detta sam-

manhang bara spekulera över.

Ett stort antal lärare har lämnat ett stort antal för-

slag till tänkbara säkerhetsåtgärder. Andelen som läm-

nat skriftliga förslag är större än vad som i regel

förekommer i postenkätundersökningar. Detta kan tolkas

som ett uttryck för lärarnas uppfattning om behovet av

förbättringar och intresse för att sådana kommer till

stånd.
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Hälften av alla förslagen gäller åtgärder som är selek-

tivt inriktade mot att minska risken för påkörning bak-

ifrån ellerminska skaderisken vid sådana olyckor. Det

är åtgärder som anordning för att häva elevens broms-

ning, gaspedal för läraren, yttre backspeglar för lära-

ren, bättre nackstöd, förstärkta stötfångare bak, för-

bättrad utmärkning av övningsbilar, extra bromsljus

bak, samt bättre information till andra bilförare om

övningsbilars problem och risken för påkörning bakifrån.

Denna inriktning av åtgärdsförslagen harmonierar väl

med hur olyckorna fördelar sig.
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Bilaga 1

    

 

  

 

 

 

 

 

Sid 1

Sid 1

1. HUR MÅNGA MANADER HAR DU ARBETAT [3 Inte alls, eller mindre än 1 månad. Om Du arbetat som trafik-
lärare mindre än 1 månad sedan september 1977 behöver1

SOM TRAFIKLÃRARE SEDAN SEPTEMBER '977? Du inte svara på fler frågor. Stoppa formuläret i retur-
kuvertet och skicka det till oss.

FT Minst 1 månad. ange antal: månader. Fortsätt till
Q

fråga 2. ' ' ' ' ' ' ' ' "

2. HAR DU I DITT JOBB SOM TRAFIKLÄRARE [3 Nej. Om Du inte varit med om någon trafikolycka sedan septem-
. ber 1977 behöver Du inte svara på fler frågor. Stoppa

VARIT MED OM NÅGON TRAFIKOLYCKA SEDAN formuläret i returkuvertet och skicka det till oss.

SEPTEMBER 1977 SOM MEDFÖRT PERSONSKADA E] Ja. Fortsätt till fråga 3 och besvara resten av formuläret.
ELLER SÅDANA FORDONSSKADOR ATT REPARA-

TION VARIT NÖDVÄNDIG?

3. HUR SKEDDE OLYCKAN? [] Övningsbilen körde av vägen

[:] SINGELOLYCKA MED ÖVNINGSBILEN SOM Eg Övninngilen baCKade av Vägen
Övningsbilen körde på föremål på eller omedelbart invid

ENDA AGERANDE FORDON vägbanan (trafikdelare, lyktstolpe, parkerat fordon el dyl)

C] Övningsbilen backade på föremål på eller omedelbart invid
vägbanan (trafikdelare, lyktstolpe, parkerat fordon el dyl)

E] ÖVNINGSBILEN KÖRDE BAKIFRAN PÅ ANNAT FORDON SOM VAR I TRAFIK

j:] ÖVNINGSBILEN BLEV PAKÖRD BAKIFRAN C] övningsbilen körde ut för tidigt från väg- eller trottoarkant

AV ANNAT FORDON C] Övningsbilen körde ut från väg- eller trottoarkant men fick
motorstopp på grund av felaktig hantering av koppling - gas

E] Övningsbilen bromsade in oväntat eller för hårt

E] Övningsbilen gjorde normal inbromsning

C] Övningsbilen körde med konstant hastighet

E] övningsbilen var tillfälligt stillastående (i kö, inför kors-
ning el dyl)

E] Övningsbilen kom inte igång tillräckligt snabbt efter till-
fälligt stillastående

:j övningsbilen började köra efter tillfälligt stillastående men
fick motorstopp p g a felaktig hantering av koppling - gas

E] Annat förlopp då övningsbilen påkördes bakifrån,beskriv nedan

r_ öVNINGSBILEN KÖRDE PÅ ANNAT Övningsbilen körde in i det andra fordonets högra sidaLJ
FORDON FRÅN SIDAN E] Övningsbilen körde in i det andra fordonets vänstra sida

[3 ÖVNINGSBILEN BLEV PÅKÖRD [3 Det andra fordonet körde in i övningsbilens högra sida

FRÅN SIDAN [3 Det andra fordonet körde in i övningsbilens vänstra sida

[] ÖVNINGSBILEN FRONTALKOLLIDERADE [] Det andra fordonet gjorde omkörning

MED ANNAT FORDON E] Övningsbilen gjorde omkörning

[1 Det andra fordonet kom över på fel sida (ej omkörning)

E] Övningsbilen kom över på fel sida (ej omkörning)

[] ÖVNINGSBILEN KÖRDE PA GÅENDE J

E] ANNAT OLYCKSFÖRLOPP ELLER ANNAN OLYCKSTYP, BESKRIV:

4. OM OLYCKAN INNEBAR KOLLISION MED [j Personbil :: Cykel
ANNAT FORDON, ANGE FORDONSSLAG {:j Buss, lastbil *I Annat fordon

E] Motorcykel. moped
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Bilaga 1

Sid 2

Sid 2

 

Personskada som krävde sjukvårds-

personal för diagnos och/eller vård

EJVILKA SKADOR UPPSTOD VID OLYCKAN?

Lindrigare personskador

Skador på fordon som krävde omgående
verkstadsbesök

Lindrigare fordonsskador

 

OM PERSONSKADA FöREKOM, VEM ELLER Trafikskoleeleven

VILKA SKADADES? Trafikläraren

B
U
U

EJ
D
E
J

Annan person
 

OM ELEVEN ELLER LÄRAREN SKADADES, ANGE FÖLJANDE

7a. Vilken eller vilka delar av kroppen skadades och vilken typ av skada blev det?

Ange skadad kroppsdel på figurerna genom följande markeringar:

--= öppna sår, skärsår och liknande

éää§= slag eller stötar

u-o-= brott på benstommen

SKADOR PÅ ELEVEN SKADOR PÅ LÄRAREN

 

l
:3 Hjärnskakning C] Hjärnskakning

C: Medvetslöshet [:] Medvetslöshet

LJ Inre Skador:: Inre skador

  

7b. Vilka detaljer i fordonet orsakade skadorna (vindruta, ratt osv)?

Ange detaljer som orsakat skador på eleven Ange detaljer som orsakat skador på läraren

 

k.
..

 

 

 

8. VEM KÖRDE ÖVNINGSBILEN VID OLYCKAN? L_1Eleven

:: Trafikläraren

9. I VILKET UTBILDNINGSSKBDE BEFANN :j Grundläggande körundervisning

SIG ELEVEN [] Inledande körundervisning 1 trafik

:i Avslutande körundervisning 1 trafik

10. HAR DU FÖRSLAG PÅ HUR ANTALET OLYCKOR MED öVNINGSBILAR KAN MINSKAS ELLER

I SÅ ?ALL NED FÖRSLÅGEN PÅ BREVETSHUR SKADEFÖLJDEN VID OLYCXA KAN MILDRAS? SKRIV

BAKSIDA OCH SKICKA MED DET RBTURKUVERTET.
1.
L

 

TACK FÖR DIN HJÄLP!
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