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Uppföljningssystem och dokumentationsrutin för trafik-
säkerhetsarbetet

av Göran Nilsson och Krister Spolander
Statens Väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Rapporten redovisar förslag till hur data om trafikcxüi

olyckor kan användas för att beskriva förändringarj.tra-

fiksäkerhetsläget och effekter av åtgärder. Behovetenz

information för ett rationellt trafiksäkerhetsarbete

kan tillgodoses av tre uppföljningssystem och en doku-

mentationsrutin. Uppföljningssystemen syftar till att

beskriva trafiksäkerhet med inriktning på trafikensquw-

ponenter, d v 5 trafikmiljö, fordon och förare och öv-

riga trafikanter. Varje system innebär att befintliga

informationskällor och -rutiner sammankopplas så att

tre typer av data kan analyseras inom respektiveesystem,

nämligen data om trafikolyckor och skadade, data<nntra-

fikarbete och exponering, samt data om olycksrelaterade

faktorer att hänföra till miljö, fordon, förare och tra-

fikanter. I dokumentationsrutinen insamlas information

om åtgärder och samhällsförändringar av olika slag som

kan förklara eller belysa förändringar i trafiksäker-

het.

Det arbete som redovisas i denna rapport har gjorts på

uppdrag av riksrevisionsverket som led i dess revision

av trafiksäkerhetsverket. Rapporten har även publice-

rats som revisionsrapport (Trafiksäkerhetsverkets resul-

tatanalys, RRV, Dnr 1979:287).
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Evaluation systems and documentation routine for
traffic safety work

by Göran Nilsson and Krister Spolander
National Swedish Road and Traffic Research InstituUe(VTI)

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

The report shows how data on traffic and accidents can

be used to describe changes in traffhcsafetyenuieffects

of traffic safety measures. The .need for data fOr traffic

safety work can be satisfied by three evaluatjrn1systems

which describe traffic safety referring to traffic en-

vironment, vehicles and drivers, and other road users.

In each system available information and routines are

linked together making it possibletx>analyzetjuxmatypes

of data, i.e., data on accidents and injuries, data on

exposure, and data on various explainatory factors as

for environment, vehicles and road users. In addition

to the evaluation systems a documentation routine can

be used to record traffic safety measures and other

changes in the society that can explain or throw light

on changes in traffic safety.

The report has been worked out on behalf of the Swedish

National Audit Bureau as a part of an effectiveness au-

dit of the Road Safety Office.
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Uppföljningssystem och dokumentationsrutin för trafik-
säkerhetsarbetet

av Göran Nilsson och Krister Spolander
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Inom transportsektorn insamlas och redovisas en stor

mängd data om trafik och transporter, vägar och gator,

fordon, trafikanter, trafikskadade, trafikolyckor och

fordonsskador m m. Informationsvärdet och därmed möj-

ligheterna att använda dessa data som beslutsunderlag

för trafiksäkerhetsarbetet är emellertid oftanegränsa-

de, vilket bland annat medför att effekter av åtgärder

på trafiksäkerheten ofta inte kan anges.

I denna rapport redovisas en strukturering av denrinfor-

mation som behövs för ett rationellt trafiksäkerhetsar-

bete och en principskiss till hur informationen kan an-

vändas. Syftet med rapportenhar varit att ange hur

tillgänglig information och befintliga resurser kan an-

vändas för att beskriva förändringar i trafiksäkerhets-

läget och effekter av trafiksäkerhetsåtgärder.

Utgångspunkten för rapporten har varit trafiksäkerhets-

verkets (TSVs) behov av information för att beskrivaxxr-

sultat av sin verksamhet och informera allmänhet och

statsmakter om trafiksäkerhetsläget.

Generellt gäller att det inte är avsaknad av informa-

tion eller brist på resurser som begränsar möjligheter-

na att följa och beskriva effekter av trafiksäkerhets-

arbetet. Problemet är mera brist på samordning av in-

formationsbehov och samverkan mellan olika myndigheter.

I det förslag som presenteras i denna rapportlunrolika

informationskällor sammanförts till uppföljningssystem.
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Med dessa skall det vara möjligt att följa trafiksäker-

hetsläget och förändringar i trafiksäkerheten med hän-

syn till olika myndigheters ansvar.

Uppföljningssystemen skall även kunna användas som un-

derlag för att uppskatta effekter av olika typer av åt-

gärder som förändrar trafiksäkerheten.

Trafiksäkerheten beskrivs med mått som förutom antal

skadade och antal olyckor ävenanger olycks- eller ska-

derisker samt olyckornas eller skadornas konsekvenser.

Det första systemet är miljöorienterat och omfattar

följande informationskällor:

o polisrapporterade olyckor,

0 miljödata - väg- och gatudatabank,

0 trafikdata - trafikräkningar.

Denna typ av uppföljningssystem finnsj_dagföerü:stat-

liga vägnätet och vissa större kommuner. Iührnärvarande

pågår ett utvecklingsarbete när det gäller gatudata-

banker såväl inom kommunförbundet som inom vägverket.

Det andra uppföljningssystemet som föreslås avser tra-

fiksäkerhetssituationen för olika kombinationer av for-

 

donstyper och fordonsägare/förare, Informationskällor-

 

na utgörs i huvudsak av:

polis- eller försäkringsanmälda fordonsskador,

fordons-, fordonsägar- och förardata från bil-
och körkortsregister,

0 körsträckor för fordon_frånzu3SvenskJ3ilprovning.

Systemet finns inte i dag men liknande system har prö-

vats (t ex BILPAK-SCB) . Erfarenhet från denna typ av sys-

tem finns också som engångsundersökning genom dentnnkn:

1975 genomförda dubbdäcksundersökningen (VTI Rapport nr 72) .
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Det tredje systemet som föreslås avser trafiksäkerhets-

situationen från trafikant- och samhällssynpunkt och

baseras på följande informationskällor:

patientstatistik från sjukvården,

person-, körkorts-, fordonsägardata från folk-

bokföringsregister, bil- och körkortsregister
och försäkringsbolag,

0 resvanestatistik från resvaneundersökningar.

Detta uppföljningssystem är av betydelse för att följa

målsättningar med trafiksäkerhetsarbetet. För att få

det användbart behövs vissa förändringar i patientsta-

tistiken. Resvanestatistik inom transportsektorn bör

vidare samordnas. Den resvaneundersökning som utför-

des 1978 av statistiska centralbyrån (SCB) kan ange in-

riktningen av framtida resvaneundersökningar.

Till de tre uppföljningssystemen kan annan information

kopplas. För vissa frågeställningar kan koppling mel-

lan systemen göras.

För att.kunna belysa orsaken till förändringar i tra-

fiksäkerheten föreslås dessutom att en rutin utvecklas

för att dokumentera trafiksäkerhetsarbetet - en doku-

mentationsrutin.

 

Dokumentationssystemet kan innehålla rutiner för att

följa:

förändringar i de olika statistikkällorna,

förändringar i trafikanternas kunskap om och
attityder till trafik och trafiksäkerhet,

0 förändringar i polisövervakning ochenuhxibeslut
eller åtgärder som påverkar trafiksäkerheten,
t ex förändringar i samhället som indirekt på-
verkar säkerheten,

o förekomst och tillkosmt av trafiksäkerhetsåt-

gärder på det lokala planet.
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I dag finns ingen samlad beskrivning av ovanstående in-

formation. I de flesta fall finns den emellertid till-

gänglig.

Dokumentationssystemet bör utvecklas och drivas i sam-

arbete mellan de myndigheter som har ansvar inonytrans-

portsektorn.

Sammanfattningsvis gäller att de redovisade förslagen

till uppföljningssystem är grundade på dels behovet av

information, dels praktiska erfarenheter från utförda

engångsundersökningar, dels de möjligheter som finns

till ett effektivare utnyttjande av tillgänglig infor-

mation och befintliga resurser. Allt efter det att er-

farenhet erhålles bör det vara möjligt att bygga1itdem

eller ytterligare samordna dem.

Det arbete som redovisas i denna rapport har gjorts på

uppdrag av riksrevisionsverket som led i dess revision

av trafiksäkerhetsverket. Rapporten har även publice-

rats som revisionsrapport (Trafiksäkerhetsverkets resul-

tatanalys, RRV, Dnr 1979:287).
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Evaluation systems and documentation routine for
traffic safety work

by Göran Nilsson and Krister Spolander
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

A great amount of data are collected and accounted for

within the transport sector. Thesecküxiconcerntxaffic

and transportation, vehicles, road users, injuries in

traffic, traffic accidents, vehicle damages etc. How-

ever, the value of this information and the possibili-

ties to use the data as a basis for decisions in the

traffic safety work are often limited, which in turn

often makes it impossible to evaluate the effects of

traffic safety measures.

This report shows a structure of information, which is

necessary for a rational traffic safety work. It also

outlines, in principle, how the information can be used

or various types of decisions. The purpose has beentx>

indicate how to use existing information and available

resources to describe both broad changes in the traffic

safety situation and effects of specific traffic safety

measures .

It can be stated that it is neither lack of information

nor lack of resources that limits the possibilities to

follow and to describe the effects of work on traffic

safety. The problem is caused more by insufficient co-

ordination of needs of information as well as lack of

co-Operation between authorities.

The report presents a scheme in which different sources

of information have been combined in traffic safety

evaluation systems. These systems will make it possible
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to follow both the traffic safety situation and the

changes in traffic safety with respect to the responsi-

bility of different authorities.

Furthermore they are also to be used as a basis for

assessing the effects of various types of measures,

which influence traffic safety.

Traffic safety is described in terms which, besidesxnnm-

ber of injuried persons and number of accidents, also

indicate accident risks and injury risks as well as the

consequences of accidents or injuries.

The first traffic safety evaluation system is oriented

towards the environment and contains the following sour-

 

ces of information:

police reported accidents,

environmental data - road and street data

registers,

0 traffic data - traffic count systems.

Today this type of evaluation system exists for the na-

tional road network and for some larger municipalities.

Presently both the Association of Municipalities and

the National Road Administration Board work with the

development of street data registers.

The second of the suggested traffic safety evaluation

systems deals with the traffic safety situation for

various combinations of vehicle types and drivers. The

main sources of information consist of:

0 vehicle damages reported to the police or to
insurance companies,

0 data on vehicles, vehicle owners and drivers

from registers of vehicles and licence holders,

0 vehicle mileage from the Swedish Motor Vehicle
Inspection Company.
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This system does not exist today, but similar systems

have been tested (e.g. BILPAK-SCB). EXperiences from

this type of system - in the form of a separate study-

are available from the investigation of studded tyres

made in 1975 (VTI Report no 72).

The third traffic safety evaluation system concernsijme

traffic Safety situation from a public and road user

 

viewpoint. It is based upon the following sources of

information:

0 statistics of patients treated in the public
medical service,

0 data on individuals, licence ownersenuivehicle

owners from the p0pulation registration system,
the registers of vehicles and licence holders
and from insurance companies,

o statistics of travel habits from surveys of
travel habits.

This evaluation system is of importance for the assess-

ment of the objectives set up in thetraffic safety work.

However, to make the system useful, it is necessary to

make certain changes in the patient statistics. Further-

more, the statistics of travel habits should be co-ordi-

nated. The investigation of travel habits, which was

conducted in 1978 by the National Central Bureau of

Statistics (SCB) can be used as a model for future in-

vestigations of travel habits.

Further information can be added to the three systems

of evaluation. The systems can also be connected,vduai

certain problems are to be studied.

It is also suggested that a procedure is developed for

the documentation of traffic safety work * a so called

documentation routine. üüüjscould be used to elucidate

 

possible causes of changes in traffic safety.
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The documentation routine can contain information of:

changes in different sources of statistics,

changes in the road users' knowledge of and
attitudes to traffic and traffic safety,

o changes in police law enforcement and other
decisions or actions, which influence safety
- e.g. changes in society that indirectly in-
fluences safety,

0 the existence and introduction of local.traffic

safety measures.

Today, there is no over-all description available on a

central level of the information mentioned above. How-

ever, in most cases the information can be collected

from various sources.

The documentation routine should be develOped and run

jointly by authorities with a responsibility in the

transport sector.

To conclude, the suggestions for the traffic safety

evaluation systems are based upon both practical expe-

riences from separate investigations and possibilities

for a more effective use of existing information and

available resources . When experiences have been gathered

from using the suggested systems, it should be possible

to develop them or to co-ordinate them further.

The report has been worked out on behalf of the Swedish

National Audit Bureau as a part of an effectiveness au-

dit of the Road Safety Office.
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BAKGRUND OCH SYFTE

I en granskning av trafiksäkerhetsverket (TSV) och dess

roll i trafiksäkerhetsarbetet konstaterade riksrevisions-

verket (RRV) att TSV inte tillräckligt utvecklat medel

att inta den ledande funktionen på trafiksäkerhetens om-

råde som.ursprungligen avsetts (RRV rapport1978-O6-15).

Problemen gällde enligt RRV framför allt brist på meto-

der för systematiska val av trafiksäkerhetsåtgärder.

De väsentligaste åtgärderna för att förbättra TSVs funk-

tion, var enligt RRV att fortsätta utvecklingen av under-

lag för samordning av trafiksäkerhetsarbetet och att för-

bättra den interna styrningen av verksamheten. Enligt

RRV borde TSV främst göra bl a följande: utveckla en-

hetliga riskmått för olika trafikantgrupper, utveckla

metoder för utvärdering av åtgärders effekter påcdyckor

och skador, utveckla planeringsmetoder för val av tra-

fiksäkerhetsåtgärder, utveckla krav på den information

om olyckor och trafik som är av betydelse för trafiksä-

kerhetsarbetet och bearbeta informationen så att dengår

att utnyttja för riskanalyser och val av åtgärder.

Väg- och trafikinstitutet (VTI) har därefter på uppdrag

av RRV närmare studerat TSVs behov av information för

resultatuppföljning och vad som kan göras för att få

bättre underlag för styrning av trafiksäkerhetsarbetet.

Uppdraget, som redovisas i denna rapport, syftar till

att ge en principskiss för uppföljningssystem för tra-

fiksäkerhetsarbetet med vars hjälp trafiksäkerhetsprob-

lem kan identifieras, förändringar i trafiksäkerheten

följas, och åtgärders effekter belysas.

Även om merparten av den information som behövs för de

skisserade uppföljningssystemen redan finns i dag och

att problemen i huvudsak består av samordning och ut-

nyttjande av befintliga informationskällor, finns en
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rad detaljproblem av samordningsnatur i utvecklingen av

användbara system. Syftet med denna rapport har främst

varit att strukturera behovet av information i trafik-

säkerhetsarbetet, att diskutera olika mått på trafik*

säkerhet och att skissera hur informationen kan samlas

in och användas. För de praktiska problemen vid utveck-

ling av uppföljningssystemen är redovisningen mera över-

siktlig. Dessa problem är av teknisk-administrativ

natur och måste lösas i samband med det praktiska ut-

vecklingsarbetet.

Det kan påpekas att de föreslagna statistikkällorna har

använts tillsammans vid olika utredningar eller inom

FoU-projekt av engångskaraktär, varvid olika praktiska

problem lösts. Syftet med de här redovisade systemen

är att de kontinuerligt skall finnas tillgängliga i

anslutning till trafiksäkerhetsarbetet, ge underlag för

periodiska redovisningar av trafiksäkerhetsläget samt

utgöra utgångspunkt för mer djupgående analyser.
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UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

TSVs behov av information för trafiksäkerhetsarbetet

har analyserats med utgångspunkg från TSVs anslagsfram-

ställningar och andra TSV-dokument som redovisar planer

över åtgärder eller genomförda åtgärder. Information

har även erhållits genom kontakter med TSVs ledningcxüi

byråer samt dess analyskontor.

Under arbetets gång har kontakter hållits med andra pro-

jekt som behandlat informations- och beslutsproblem:nuxn

trafiksäkerhetsarbetet, bl a

0 trafiksäkerhetsutredningen,

o Nordiska trafiksäkerhetsrådets projekt

- Metodik för insamling och redovisning av
olycksdata (MIRO)

- Metoder och informationsbehov för beskrivning
av trafiksäkerhetsåtgärders effekt (MITRA),

o OECDs forskningsgrupp TS4 - Method for Evaluating
Road Safety Measures.
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INFORMATIONSBEHOV FÖR TRAFIKSÄKERHETSARBETET

TSVs uppgifter

 

Målet för TSV är följande. "I vidsträckt bemärkelse

är det verkets uppgift att nedbringa antalet vägtrafik-

olyckor och att minska skadeföljderna av inträffade

olyckor" (TSV AF 1981/82).

Enligt instruktionen åligger det TSV särskilt att:

0 ve/Lha 66a tämpttg bamo/Ldntng av Maáth/säheahettaabetet,

tnáoameaa attmänheten t taaáthbäheahetááaågoa och bamveaha
med andaa myndtghetea och enbhttda oagantéattonea t taaáth-
Aäheahetéáaämjande byáte,

o áötja den áoadonbtehntbha atvechttngen och beéthtntngáveah-
Aamheten t gnaga om goadon,

0 tnom Attt veahéamhetnomaåde Ae tttt att hanathappanpanántng
lbhea enttgt tagen (1979:558) om handthappanpabáad hottehttv-
taaáth,

o teda veahtamheten t áaága om átygande tnbpehtton och tnápeh-
tton hoA áäaéätjaae,

o omhändeata áäaaapaov, utöva tittbyn även tnaátháhotoana och
anbvaaa 56a höahoatbttttveahntngen,

áöaa btt-, höahoatb- ochyaheétnaáthaegtétaen,

atáäada anvtAntngaa om tnaáthéäheahetbhaav 66a btatená app-
handttng av bttaa.

Enligt TSV kan verksamheten indelas i "åtgärder inrik-

tade på vägen, fordonet, trafikanten, åtgärder för sam-

ordning av olika organisationers trafiksäkerhetsarbete

samt registrering för uppföljning och kontroll" (TSV

AF 1981/82).

En av TSVs viktigaste uppgifter är samordningen av tra-

fiksäkerhetsarbetet. Ett större antal myndigheter och

organisationer finns som i sitt arbete direkt eller in-

direkt kan påverka trafiksäkerheten. Även regionalt

och.lokalt finns åtskilliga organ som i sin verksamhet

har stor betydelse för trafiksäkerheten.
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Något styrmedel för TSV i samordningsarbetet finns idag

inte utöver information. TSV kan påverka andra myndig-

heter och organisationer i för trafiksäkerhebaaönskvärd

riktning genom att ge underlag för och förslagthJ.olika

trafiksäkerhetsåtgärder.

TSVs nuvarande informationsunderlag

 

Den typ av information som TSV utnyttjar i samordnings-

arbetet för styrning och värdering av åtgärder :mantra-

fiksäkerhetsområdet, bör framgå av anslagsframställning-

en.

I senaste anslagsframställning (TSV AF 1981/82) finns

ett inledande avsnitt där effekter av trafiksäkerhets-

åtgärder redovisas. Här beskrivs effekter av hastig-

hetsgränSnedsättningen från 110 till 90 km/h år 1979,
kalkylerad effekt av 100 %-ig bilbältesanvändning samt

effekter av den lag om obligatorisk användning av hjälm

för mopedister som infördes 1978. Vidare finns i an-

slutning till beskrivningen av TSVsverksamhetsområden'

avsnitt med resultatanalys för föregående budgetår, i

regel för enskilda projekt inom respektive verksamhets-

område;

Allmänt kan konstateras att TSVs information om genom-

förda åtgärder och deras resultat är begränsade till

delområden inom trafiksäkerhetsområdet. Den omfattar

inte heller någon större del av TSVs verksamhetsområde.

Någon samlad bild av hela eller större delen av trafik-

säkerhetsområdet finns inte, liksom heller inte någon

analys över utvecklingen över längre tidsperioder än i

regel ett budgetår.
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Genomförda åtgärder beskrivs i allmänhet i administra-

tiva snarare än funktionella termer. I de fall data

redovisas är det fråga om olika slags produktionsresul-

tat, t ex antal i flygande inspektion kontrollerade:ñ1r-

don, antal förarprov, antal inspektioner av trafikskola

och liknande. Undantag utgörs av den utåtriktade:infor-

mations- och kampanjverksamheten där man eftersträvat

att redovisa och analysera data om kampanjresultat.

Någon samlad.analys av hela trafiksäkerhetsområdetfinns

inte. Några mål eller insatser i syfte att samordna

trafiksäkerhetsarbetet mellan olika berörda myndigheter

och organisationer nämns inte. Någon redovisning av

samordningsresultat förekommer inte, heller inte någon

analys av aktuella problem inom detta område. Andra

myndigheters och organisationers verksamheter inom tra-

fiksäkerhetsområdet Iüümn; enbart inom ramen för den

samverkan som utvecklats särskilt på informationsområ-

det.

Informationsbehov allmänt

 

För att bedriva ett effektivt trafiksäkerhetsarbete*

krävs följande:

0 metoder för att beskriva trafiksäkerhetssituationen

i tid och rum och hur den förändras,

o metoder för att ange och peka ut trafiksäkerhetså

problem som bör åtgärdas, '

0 metoder för att ange och Värdera åtgärdseffekter.

I en beskrivning av trafiksäkerhetssituationen skall

det vara möjligt att ange olika trafiksäkerhetsproblem

karakteriserade av t ex
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0 stort antal skadade personer^

0 stort antal olyckor

o höga olycksrisker

o svåra olyckskonsekVenser

0 höga skaderisker.

En grundläggande klassificering av åtgärder kan göras

med hänsyn till den effekt som åtgärden förväntas ha.

Man kan härvid skilja på olika övergripande åtgärds-

effekter för att förändra trafiksäkerheten.

o Förändring av trafikens storlek och sammansättning =
= förändring av exponering för olyckor

0 Förändring av risker i trafiken för att olyckor skall
inträffa = förändring av olycksrisk

0 Förändring av olyckornas konsekvenser - i första hand
personskador = förändring av olyckskonsekvens

o Förändring av risker för personskador = förändring
av skaderisk.

Eêääaêriaq_êy_s5992§5229_fê5_9l2959§. Ett stort antal
olyckor i trafiken i ett område innebär nästan utan

undantag att trafiken i Området är stor - ju större

trafik desto fler olyckor. Om trafiken minskar, minskar

också antalet olyckor. Trafik av visst slag kan minska

genom åtgärder, t ex regleringsåtgärder eller trafik-

politiska åtgärder, eller genom kostnadsförändringar av

olika slag.

Men även trafikens sammansättning har betydelse. Ett

stort antal skadade fotgängare eller cyklister behöver

inte bero på att dessa trafikantgrupper förekommer i hög

ütsträckning utan kan bero på att biltrafiken är för-

hållandevis stor.

För att förändra antalet olyckor mellan olika typer av

trafik kan trafikslagen separeras från varandra, så

VTI RAPPORT 212



att de inte samtidigt behöver eller kan använda ett ge-

mensamt väg- och gatuutrymme. Genom att skilja olika

trafikslag i tid och rum minskas exponering för olyckor

mellan olika trafikslag. Detta behöver inte innebära

att den totala exponeringen för var och en av de inblan-

dade trafikslagen förändras.

Vid samma typ av trafik kan åtgärder som minskar expone-

ring för olyckor vidtas, t ex skilda körfält för olika

riktningar och planskilda korsningar. För att förändra

antalet singelolyckor krävs dock en förändring av tota-

la exponeringen för olika trafikslag.

Eêäênéäing_ey_9lzskêni§5- Om exponeringen för Olyckor
är oförändrad, kan antalet olyckor förändras genom att

förändra risken för att olyckor skall inträffa. Detta

kan åstadkommas genom att trafikanterna får mera kun-

skap och förmåga eller tid eller utrymme i miljön att

förändra sitt beteende för att undvika olycka i en gi-

ven trafiksituation.

Eêäänéäing_ey_9lzeä§59n§eäzen§eä- När trots alltolkaa
inträffar är det väsentligt att skadorna blir så lind-

riga som möjligt. Skyddet för trafikanterna kan för-

bättras i fordonskonstruktionerna eller de kan förses

med skyddsutrustning så att personskador reduceras vid

kollisioner eller singelolyckor.

görändring_ay_§kaderi§k. I många fall används enbart

personskadeolyckor eller skadade personer för att be-

skriva trafiksäkerhetssituationen. Ett sätt attnánska

antalet personskadeolyckor är att minska risken för att

olyckor skall resultera i skador på person-skaderisken.

Detta kan uppnås genom att minska olycksriSkEwloch/eller

olyckskonsekvensen. När t ex fordonshastigheterna för-

ändras, förändras såväl olycksrisk som olyckskonsekvens

vilket innebär att risken att skadas i trafiken föränd-

ras.
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Exempel på mått för beskrivning av trafiksäkerhet

För att kunna ange trafiksäkerhetsproblem och Värdera

effekter av åtgärder krävs att trafiksäkerhetssituatio-

nen kan beskrivas samtidigt med avseende på antal olyck-

*or, antal skadade, olycksrisk, olyckskonsekvens cmülskae

derisk. För beräkning av olycksrisk och skaderisk krävs

någon formav exponeringsdata.

Antal olyckor, antal inblandade trafikanter och antal

skadade erhålles normalt från redovisningar av olycks-

statistik eller personskadestatistik.

Antalet personbilsförare inblandade i polisrapporterade

personskadeolyckor var 19 000 under år 1977 (polisrap-

porterade personskadeolyckor). Av dessa bilförare dö-

dades 364, skadades svårt 2 038 och skadades lindrigt

5 555 personbilsförare, totalt 7 957 personbilsförare.

Den totala körsträckan för personbilar under 1977 var

50 miljarder fordonskilometer = förarkilometer.

Utifrån antal olycksförare (O) antal skadade (S) och

antaltet förarkilometer (E) kan vi nu redovisa trafik-

säkerhetssituationen på olika sätt. Vi börjar med an-

tal olycksförare och antal skadade d v 5 enligt ovan

19 000 olycksförare och 7 957 skadade förare. Här finns

nu ingen åtgärdsinformation.

Om vi nu dividerar antalet olycksförare respektive an-

talet skadade förare med antalet förarkilometer erhål-

les mått på olycksrisk respektive skaderisk. Detta

åskådliggöres genom figur 1 respektive 2.
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Figur 1. Bilförares olycksrisk (= antal olycksförare
per miljard förarkilometer) och exponering.
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Figur 2. Bilförares skaderisk (= antal skadade bilförare
per miljard förarkilometer) och exponering.

Storleken på ytan som bildas i de båda figurerna anger

nu antal olycksförare respektive antal skadade bilförare

samtidigt som vi kan avläsa olycksrisk, skaderisk och

exponering av de båda figurerna.

VTI RAPPORT 212



11

Vi kan därigenom skaffa oss en uppfattning om hur anta-

let förare inblandade i olyckor eller antalet skadade

förare förändras om åtgärder vidtas för att förändra

olycksrisk, skaderisk eller antalet förarkilometer. Vi

saknar emellertid information om hur antalet skadade

förändras om olyckskonsekvenserna förändras. Ett sätt

att mäta olyckskonsekvenserna för bilförare är att mä-

ta hur många bilförare som skadas i förhållande tillenr-

talet bilförare som är inblandade i olyckor - antalsüqr-

dade förare per olycksförare = olyckskonsekvens (å).

Det bör härvid observeras att de ovan använda trafiksä-

kerhetsmåtten måste anpassas till den trafiksäkerhets-

situation som skall beskrivas. Exempel på alternativa

mått för beskrivning av trafiksäkerhetssituationen ges

i avsnitt 3.5.

I det följande redovisas hur ovanstående exempel på be-

skrivning av trafiksäkerhetssituationen kan användas i

det praktiska trafiksäkerhetsarbetet.

Om vi utgår från att trafiksäkerhetssituationen föreatt

område, för en olyckstyp eller, som ovanstående fall,

en trafikantkategori anges av antalet skadade personer

kan detta uttryckas genom

Totala antalet skadade personer (S) =

= Exponering(E) <Olycksrisk(%)><Olyckskonsekvens(â).

I ett och samma uttryck återfinnes tre av de tidigare

 

  

nämnda åtgärdsinriktningarna - förändring av exponering,

förändring av olycksrisk och förändring av olyckskon-

sekvens. Skaderisken(å) erhålles genom Olycksrisk(%) <

Olyckskonsekvens(å).

Detta åskådliggöres i figur 3 där volymen är antal ska-

dade personer och där bredd, höjd och djup bestäms av

de tre måtten, exponering, olycksrisk resp olyckskon-

sekvens.
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Volymen.= antal
skadade personer(S)

Exponering(E)

...nu........a

 

Olyckskonsekvens(å)

Figur 3. Beskrivning av trafiksäkerhetssituation.

Den bortre streckade ytan anger antal olyckor (0) och

den mörka sidoytan anger skaderisken (å).

Figuren ger en beskrivning av trafiksäkerhetssituatio-

nen och innehåller samtidigt samtliga av de tidigare

behandlade trafiksäkerhetsmåtten.

Antag att man utifrån en given målsättning finner att

antalet skadade (eller dödade) personer är för högt.

Vilka åtgärder skall då väljas? Om exponeringen ökar

kan vi vänta oss att antalet skadade (eller dödade)

personer och antalet olyckor ökar (se figur 4).
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Olycksrisk(%)

Exponêring
(E)

    

A E

   

Olycks- E + B + AE

konsekvens(ö)

Figur 4. Exponeringen för olyckor ökar utan att olycks-
risk eller olyckskonsekvens förändras. Antalet
skadade och antalet olyckor (AO) ökar i takt
med exponeringen (AE). Antal skadade ökar med

S
(E ° AE).

Antalet olyckor och skadade personer ökar om inte åt-

gärder vidtas för att minska olycksrisken och/eller

olyckskonsekvensen. Om man vill minska antalet skadade

och dödade personer måste de olycksrisks- och/eller

olyckskonsekvensminskande åtgärderna vara så pass starka

att de inte bara kompenserar för exponeringsökningen.
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Om exponeringen för olyckor fördubblas krävs en halve-

ring av olycksrisken eller olyckskonsekvensen för att

antalet skadade skall vara oförändrat.

T Olycksrisk = (g)/2 Volymen = antal
skadade personer (8)

   

    

   

      

 

       

 

 

 

 

 

     

  

    

 

  

   

   

  

         

 

      

 

                                              

4?xpo ering =

   

(/r Olyckskonsekvens = (3)

Figur 5a. Fördubbling av exponering och halvering av
olycksrisk.

Olycksrisk = (å) Volymen = antal skadade
.V ' erscnuar (SN

m.

 

L
1

 

\
T

Exponering = 2 E

    

                         

 

                                                      

 

   

 

  

 

  

    

  

          

 

z/ Olyckskonsekvens = (å)/2

Figur 5b. Fördubbling av exponering och halvering av

olyckskonsekvens. Antalet skadade blir oför-

ändrat om olycksrisken eller olyckskonsekvensen

halveras samtidigt som exponeringen fördubblas.
Skaderisken halveras i båda fallen.
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Ett sätt att minska antalet olyckor vid given exponering

för olyckor samt oförändrad olyckskonsekvens är att mine

ska olycksrisken

? Olycksrisk (å)
,'i-u - _ _ _ _ # * a __ _

/t

1
: volymen = antal skadade
' personer(S)
1
I

    

 

  

   

  

 

       

 

 

      

 

   

   

 

    

 

 

  

 

 

    

  

   

 

   

48
I

Exponering (E)

 

 

 

  

K//Olyckskonsekvens (3)

Figur 6. Minskning av olycksrisk utan att exponering
för olyckor och olyckskonsekvens förändras.
Antalet olyckor, antalet skadade personer och
skaderisk minskar i samma grad som olycksrisken.

Ovanstående gäller även om målsättningen direkt avser

olycksrisken. Traditionellt gäller att målsättningar

med trafiksäkerhetsarbetet avser minskning av antalet

skadade (dödade) eller antalet olyckor. På väghållar-

nivå har målsättningar avseende minskade olycksrisker

emellertid blivit allt vanligare. Målsättningar för

skaderisker har inte direkt använts i beslutsprocesser

inom transportsektorn men skaderisker används ofta vid

jämförelser mellan olika trafikantgrupper - oskyddade

resp skyddade trafikanter.
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Målsättningar avseende olyckskonsekvens finns inte ut-

talade vilket delvis är en följd av olycksstatistikens

utformning och representativitet. Många åtgärder är

emellertid inriktade mot att minska olyckskonsekvensen,

t-ex bilbälten, hjälmar 0 s v.

En intressant åtgärdsgrUpp inom trafiksäkerhetsområdet

är hastighetsreducerande åtgärder. Dessa kan samtidigt

ha flera effekter - minskning av olycksrisk och olycks-

konsekvens och i vissa fall även minskning av exponering

för olyckor.

Exempel på hastighetsreducerande åtgärder som kan leda

till minskad fordonstrafik och därmed till minskad ex-

ponering för olyckor är fysiska hinder som gupp och av-

smalningar i trafikintensiva tätortsmiljöer.

Begränsad tillgång på drivmedel är ett annat exempelcüh:

såväl lägre hastigheter som en minskad exponering blir

följden. Samma effekt kan erhållas vid kraftiga höj-

ningar av drivmedelspriset.

Dessa åtgärder leder till att även antal skadade ochanr-

tal olyckor samt skaderisk minskar. Detta kan åskåd-

liggöras genom figur 7.
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'L Olycksrisk (ä)

1
'Volymen = antal skadade

personer
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Figur 7. Samtidig minskning av exponering, olycksrisk
och olyckskonsekvens. Största effekten er-
hålles på antal skadade, därefter på antal
olyckor och skaderisk.

Antag att Vi kan reducera exponering för olyckor, olycks-

risk och olyckskonsekvens med vardera lO % genom has-

tighetsreducerande åtgärder eller åtgärder som indirekt

påverkar hastigheter och exponering.

Resultatet kan belysas genom följande:

Antalet skadade reduceras med

100[1-(0,9 (0,9)(0,9] = 27 %.

Antalet olyckor och skaderisk minskar med

0\
0100L'1-(0,9)(0,9)] = 19 .

Ovanstående räkneexempel visar också vad som kan för-

väntas om olika åtgärder kombineras som var och en har

isolerade effekter på exponering, olycksrisk och olycks:

konsekvens (exempelvis lokalisering av bostäder och

arbetsplatser så att reslängden minskar, bättre väg-

och gatustandard samt ökad användning av bilbälten).
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Exempel på alternativa mått för beskrivning av trafik-

 

säkerhetssituationer

 

Innan vi går vidare skall vi åskådliggöra några alter-

nativa beskrivningar av trafiksäkerhetssituationen.

Man kan använda antal skadade istället för olyckor. Om

vi önskar jämföra trafiksäkerhetssituationen för olika

åldersgrupper kan, om exponeringen är uttryckt i per-

sonkilometer (eller persontimmar) och antalet personer

i åldersgruppen är känt, trafiksäkerhetssituationen be-

skrivas som i figur 8.

Skaderisk = antal skadade/personkm

 

Volymen = Totala antalet
skadade i
åldersgruppen

 

  

 

\
,-

 

Antal personer i
åldersgruppen

  

 

personkm/person

Figur 8. Totala antalet skadade i en åldersgrupp utifrån
antal personer i åldersgruppen, skaderisk och
antal personkilometer per person.
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På samhälls- och individnivå kan det på sjukvårdsSidan

vara av intresse att mäta konsekvenserna i form at ut-

nyttjade resurser resp personliga konsekvenser t ex

vårddagar på sjukhus, vårdtillfällen resp sjukersätt-

ningsdagar. Genom att utnyttja samma teknik som tidi-

gare kan volymen ange

o totala antalet vårddagar

o totala antalet vårdtillfällen

o totala antalet sjukdagar

i
Antal skadade

 

Skaderisk = . _ S
per exponering - E

?Him

//r Volymen = Antal vårddagar/
'y' Vårdtillfällen/

/ sjukdagar

   

 

 

   

 

  

  

   

 

 

 

    

 

   

 

 

      

 

   

 

   

  

  

 

  

          

\

Exponering (E)
(Personkm, antal resor

eller tid i trafik )

 

  

 

Skadekonsekvens (vårddagar/vårdtillfällen/sjukdagar
per skada)

Figur 9. Antal vårddagar, vårdtillfällen, sjukdagar
utifrån exponering, Skaderisk och skadew
konsekvens.
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På motsvarande sätt kan t ex olycksrisk relateras till

fordonstyp t ex fordon i olyckor och kostnader för re-

paration av fordon m m för att beskriva olyckskostnader.

Fordonsolycksrisk = antal olycksfordon
per exponering

 

Volymen = Totala
M olycks-

_M' kostnader

 

I

J
1
1
_

    

 

  

   

  

  

 

     

 

 

 

       

   

     

 

    

 

            

L

Exponering (E)
(Fordonskm, antal
transporter, tid i
trafik)

  

   

Olyckskostnad

Figur 10. Totala olyckskostnader för olika fordonstyper
utifrån exponering, fordonsolycksrisk och
Olyckskostnad.

De senare exemplen visar på, förutom åtgärder för att

reducera exponering och skaderisk (fordonsolycksrisk),

åtgärder som minskar följderna av olyckor s k skade-

återställande åtgärder.

VTI RAPPORT 212



21

INFORMATIONSBEHOV FÖR OLIKA ÅTGÄRDSOMRÃDEN SAMT FÖRSLAG

TILL UPPFÖLJNINGSSYSTEM

I föregående kapitel har informationsbehovet allmänt

sett för trafiksäkerhetsarbetet diskuterats. Cüjjuimått

har därvid använts för att illustrera hur trafiksäker-

het kan beskrivas och analyseras. En förutsättning för

analys av en trafiksäkerhetssituation och vad som kan

tänkas hända vid olika typer av åtgärder är attcknisam-

tidigt kan beskrivas i de diskuterade måtten exponering,

antal olyckor, antal skadade, olycksrisk, olyckskonse-

kvens och skaderisk.

I det fortsatta ges förslag på varifrån sådana dataluni

hämtas. I de flesta fallen är det från befintliga sta-

tistikkällor. I några fall innebär det utveckling av

tidigare prövade rutiner. Vidare anges hur statistik-

källorna måste kunna kOpplas till varandra för att de

föreslagna måtten skall kunna konstrueras.

Något allomfattande system som samtidigt kan beskriva

alla intressanta aspekter av trafiksäkerhet skulle bli

svårt, för att inte säga omöjligt att utveckla.cmü1prak-

tiskt använda. Behovet av information för trafiksäker-

hetsarbetet måste brytas ner till hanterliga delområden.

En naturlig indelning är att utgå från åtgärder och de

systemkomponenter som de riktas mot och därmed få enjxr-

delning i åtgärdsområden.

Allmänt gäller att trafiksäkerhetsåtgärderna riktas mot

Trafikmiljön

Fordonen

Förarna - Trafikanterna.

Detta innebär att vi för varje komponent bör kunna pre-

cisera informationsbehovet för att följa trafiksäker-

hetssituationen, ange trafiksäkerhetsproblem och ange
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effekten av vidtagna åtgärder. Det är också möjligt

att närmare ange informationsbehovet genom att struktu-

rera åtgärderna efter de effektmått som åtgärden avser

att påverka - exponering, olycksrisk, olyckskonsekvens

eller Skaderisk.

I tabell 1 redovisas en strukturering av åtgärder i åt-

gärdsområden med hänsyn till vad eller vem åtgärdenrdkr

tas mot samt de effektmått som åtgärden avser att påver-

ka.

Tabell 1. Åtgärdsområden med avseende på åtgärdseffekt
och åtgärdskomponent.

       

ÅTGÄRDEN ÅTGÄRDEN RIKTAD MOT

PÅVERKAR Trafik- Fordon Förare Trafikant

miljö

Exponering Åtgärds-
område

Olycksrisk

Olycks-
konsekvens

Skaderisk

 

    

 

Tabellen innebär givetvis en förenkling. Åtgärder inom

ett åtgärdsområde kan t ex påverka andra åtgärdsområden.

Vidare måste vid uppföljning av åtgärdseffekter även

andra effekter beaktas.

Det är därför Viktigt att kunna beskriva trafiksäker-

hetssituationen för de olika åtgärdskomponenterna genom

att samtidigt använda alla de föreslagna effektmåtten.

Nedan anges riktlinjerna för tre olika s k uppföljnings-

system som avser att beskriva och följa trafiksäkerhets-

situationen med avseende på åtgärder ooh förändringar
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som kan knytas till trafikmiljön, fordons- och förar-

grupper resp trafikantgrupper. Med systemen skall det

vara möjligt att samtidigt beakta och ange förändringar

i exponering, antal olyckor, antal skadade, olycksrisk,

olyckskonsekvens samt skaderisk enligt den i kapitel 3

angivna metoden.

I varje uppföljningssystem finns information om

olycksrelaterade faktorer i register,

olycksdata,

exponeringsdata.

Förutsättningarna för att uppföljningssystemen skall

kunna användas är att uppgifter om ovanstående kan be-

handlas samtidigt, vilket innebär att olycksdata och

exponeringsdata kan relateras till de olycksrelaterade

faktorerna i registren.

Trafikmiljöåtgärder

För att ange effekter av åtgärder riktade mot trafik-

miljön och trafiken krävs en sammankoppling av miljö-,

olycks- och exponeringsinformation. Exempel på sådana

informationssystem är olika typer av gatu- eller väg-

databanker.

Dessa databanker är ofta begränsade när det gäller att

ange förekomst av trafikmiljöåtgärder. Denna begräns-

ning är ofta en följd av att man koncentrerat sig på

att beskriva utformningen av vägen. När det gällertqur-

följning av generella åtgärder är det emellertid av

större intresse att erhålla information om förekomsten]

åtgärder än detaljerad information om vägens utformning.

För attbelysa den generella effekten på exponeringcxüi

olycksrisk av olika åtgärder krävs i anslutning till

miljödata ett trafikräknesystem.
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Genom sammankoppling av miljö- och exponeringsdata kan

gatu- eller vägnätet brytas ned i delar med hänsyn till

olika trafikmiljöåtgärders förekomst och trafikförhåll-

anden. För att beskriva olycksrisker, skaderisker och

olyckskonsekvenser för olika miljö- och trafikförhåll-

anden krävs att olyckorna kan relateras till miljö (plats-

angivelse) och trafikförhållanden (tidsangivelse).

Många miljöåtgärder riktas mot trafiken och avser att

förändra exponeringen i bestämda miljöer. Detta gäller

t ex tung trafik på landsbygdsvägar coh biltrafik.i.tät-

orter (bärighetsåtgärder, helgförbud resp parkeringsre-

striktioner, enkelriktningar, förbud mot fordonstrafik

under vissa tidsperioder, längdbegränsningar m m). And-

ra exempel är utbyggnad av cykel- och gångvägnät. Dess-

utom finns för hela gatu- och Vägnätet ett hastighets-

begränsningssystem som anknyter till trafikmiljöns stan-

dard.

Det är därför viktigt att ett trafikräknesystem kan be-

skriva trafiken efter t ex

fotgängare

tvåhjuliga fordon

personbilar

lastbilar

fordonskombinationer.

Denna typ av information skulle kunna inhämtas samti-

digt med registrering av trafikens tidsvariationer,kü.a

av det skälet att trafikens tidsvariationersammanhänger

med trafiksammansättningen. Samtidigt kan dessutomlmnr-

tighetsinformation insamlas för de olika fordonstyperna .

En viktig information gäller gångtrafikens storlek och

tidsvariation i olika miljöer. (Studerad samtidigt med

fordonstrafiken.) Tätorternas trafiksäkerhetsproblem
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bottnar i blandningen av oskyddade och skyddade trafi-

kanter. Många typer av åtgärder syftar till att för-

bättra gångtrafikens villkor. Den är dock inte särskilt

homogen, varför olika krav måste ställas från trafiksä-

kerhetssynpunkt beroende på gångtrafikens sammansätt-

ning av t ex barn eller ålderspensionärer.

Till miljöåtgärder måste också drift- och underhållsåt-

gärder hänföras. En stor del av dessa åtgärder har ett

direkt samband med klimat- och väderleksförhållanden.

Det är därför av stort värde att meteorologiska data

kan relateras till exponeringsdata. Exempel på detta

är väglagsobservationer i anslutning till trafikräkne-

systemet. Detta har utförts under vinterperioderna1973

och 1977 på det statliga vägnätet. Även rena meteoro-

logiska data i form av nederbörd och temperatur har vi-

sat sig ha stor betydelse för att förklara höga olycks-

risker.

EXEMPEL PÅ TRAFIKMILJÖ- OCH TRAFIKREGLERINGSÅTGÃRDER

MED OLIKA ÅTGÄRDSEFFEKTER

 

ÅTGÄRDSEFFEKT ÅTGÄRDSGRUPPER (Exempel)

 

Föaändaing av exponeaáng Taaáihbepaaeaing, taaáihaegleaingaa,
66a ofychoa taaáihbanøaingaa, Akilda häaáäzt eZZea

höabanoa 66a olika Inaáihbåag m m.

 

Fäaändaing av OKychAäLbh Fäaändaing av väg- och gatubtandaad
(baedd, Aiht, vägbeåäggningaa, väglag,
Zinjeáöaing, beZgénáng m m). Sazining,
Aandning, Anäaöjning m m.

 

Föaändaing av olycká- Föaändaing av vägenb Aidoutaymme (eátea-
honéehvené gLinga btbåpaa, nacken, utáoamning av

vägdihen m m).

 

Fäaändaing av Ahadøaábh HaAiigheIAaedaceaande mikjöåigäadea
(haátigheizgaänéea, gupp, aambKe Ainipb
mrm.
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Es:§läs_Eill_EpsäêliaiasêâzêEsm_äêE_EEêäiämiliêå:gårds:

:_Epefêliaiasêêyêfsm_ê

Diskussionen i det föregående kan sammanfattas i nedan-

stående förslag till informationssystem. Detta system

syftar till att tillgodose behovet av information för

att kunna beskriva trafikmiljörelaterade säkerhetsprob-

lem, och belysa olika trafikmiljöåtgärder (XüI deras

effekter. De olycksrelaterade faktorerna bestämsj_förs-

ta hand av trafikmiljödata i väg- och gatudatabanker.

 

 

  

 

    

TRAFIKMILJÖDATA OLYCKSDATA

(INNEHÅLL I VÄG- (POLISRAPPOR-

ELLER GATUDATA- F " TERADE TRAFIK-

BANKER) OLYCKOR)

\ [

TRAFIKDATA

TRAFIKRÄKNINGAR ELLER

TRAFIKSTUDIER

 

DIREKT TRAFIKINFORMATION

- F0RD0Ns-, PERSONTRAFIK- OCH
GÅNGTRAFIKARBETE

0 TRAFIKSAMMANSÄTTNING

0 HASTIGHETER

- FÖREKOMST Av FORDONSÅTGÄRDER

KOMPLETTERANDE INFORMATION RÖRANDE

o METEOROLOGISKA DATA

- VÄGLAGSDATA

  

 

Figur ll. Det trafikmiljöorienterade uppföljnings-
systemet.
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Väg- och gatudatabanker byggs upp kring rumsliga refe-

rénspunktssystem - korsningar. Därigenom är det möj-

ligt att relatera exponering och olycksplatser till

referenspunktsystemet.

Uppgifter om skador kan direkt samlas in i samband med

övriga olycksdata men också tillföras i efterhand från

sjukvård och försäkringsbolag.

PrincipskiSs för kopplingar.mellan olika
datakällor i system A

  

 

 

 

 

 

 

       

VÄG- OCH GATU- OLYCKSDATA

DATAREGISTER
t (plats)

(Referens- (personnr)

punktsystemö (reg nr)

EXPONERINGSDATA SKADEDATA

(plats) (personnr)

(reg nr)

  

 

 

 

 

Praktiskt.innebär ovanstående att uppgifter om exponee

ring och olyckor med skadedata finns i eller i anslut-

ning till väg- och gatudatabanker.
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Eêyê_äsäez_99ä_§22ä2§9229_ê2_299â§liaigqêêzêäsm_ê

De delar av TSVs verksamhetsområden som anknyter till

trafikmiljön avser i första hand utformning och till-

lämpning av trafikföreskrifter. TSV 'behöVer också kunna

beskriva trafiksäkerhetssituationen för olika trafik-

miljöer i sin funktion som samordnare och initiativta-

gare och inte minst instruktionsenliga krav att infor-

mera allmänheten. Detta kan omfatta att följa effekten

av olika hastighetsgränsändringar och andra trafikföre-

skrifter, men också den samlade effekten av den pågående

förbättringen av lokala trafikmiljöer.

I det samarbete som krävs mellan TSV som trafiksäker-

hetsmyndighet och olika väghållare är det väsentligt

att de enskilda väghållarna kan förse TSV med informa-

tion om

0 förekomst av olika typer av trafiksäkerhetsåtgärder,

o förändringar av trafikmiljön så att TSV kan priori-
tera sin verksamhet mot åtgärdsgrupper som är av
stor betydelse för trafiksäkerheten.

För att kunna bedöma trafiksäkerheten i olika delar av

Väg- och gatunätet är det också nödvändigt att trafik-

information finns för så stor del av väg- och gatunätet

som möjligt för att beskriva

o förändringar av trafikens storlek, sammansättning

och hastigheter.

Om den senare informationen finns tillgänglig kan tra-

fiksäkerheten för olika fordonskategorier och trafikant-

kategorier anges med hänsyn till trafikmiljö. Det gör

det möjligt att jämföra alternativa åtgärder - d v 3

om ett givet trafiksäkerhetsproblem från t ex kostnads-

nyttosynpunkt skall åtgärdas genom t ex en trafikmiljöê

åtgärd, fordons(trafik)åtgärd eller trafikantåtgärd

(eventuellt kombination av åtgärder).
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Exempel 1: Generella hastighetsgränser

 

TSV fattar beslut om i vilken utsträckning hastighets-

gränserna 90 och 110 km/h skall förekomma på det all-

männa vägnätet. Besluten fattas efter samråd medVVoch

RPS. VV verkställer utmärkning av hastighetsgränsen

och för in ändringen i vägdatabanken. TSV i sin tur1it-

färdar trafikföreskrift som anger förändringen. För det

allmänna vägnätet finns ett referenssystem utarbetat av

vägverket och de skyltar som anger förändring av hastig-

hetsgräns anges i vägdatabanken i förhållande till refe-

renssystemet. TSV å sin sida anger avståndet till när-

maste stora korsning i form av de korsande vägarnasxnnw-

mer. Det finns således två olika administrativa ruti-

ner för att ange var hastighetsgränsen 90 och 110 km/h

förekommer. Det är en för mycket.

Från många synpunkter, inte minst utifrån uppföljnings-

synpunkt, vore det lämpligt att endast använda sig av

VVs metod (som också innehåller vägnummer), vilket.inne-

bär att innehållet i VVs vägdatabank dirket kan använ-

das i trafikföreskrifterna.

Genom vägdatabankens och dess olycksregister kan TSV

kontinuerligt följa olycksförändringar med hänsyn till

varje enskilt beslut rörande förändringaren/hastighets-

gränser. Eftersom aktuella trafikdata hela tiden till-

förs vägdatabanken kan även olycksrisken följasiüürläng-

re tidsperioder. Det är dock viktigt att trafikdata

kompletteras med hastighetsinformation.

På motsvarande sätt kan vägdatabanken även utnyttjas

för andra typer av trafikregleringsåtgärder förutsatt

att förekomst av åtgärden finns angiven i vägdatabanken.

Ett markant inslag i TSVs trafikföreskrifter är trafik-

regleringar i korsningar. Här finns ett behov av någon

form av korsningsregister som även inkluderar tätorter-

nas större korsningar. Det kan nämnas att inom kommun-
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förbundet pågår för närvarande ett s k gatudatabanks-

projekt (ISOK), där bl a förändring av korsningsutform-

ningar behandlas. Syftet med projektet är att peka på

vilken typ av gemensam information som bör ingå i gatu-

databanker för olika tätorter. Genom tillkomstenrdessa

gatudatabanker ges även möjligheter att följa situatio-

nen på stora delar av det kommunala gatunätet.

Exempel 2: Gång- och cykeltrafikåtgärder

En viktig trafiksäkerhetsåtgärd är utbyggnadenenzsamman-

hängande gång- och cykelvägnät helt eller delvis sepa-

rerade från biltrafik. Underlag för riktlinjer eller

rekommendationer om sådana vägnäts utformning och inpla-

cering i olika slags miljöer förutsätter data om hur

trafikens sammansättning och omfattning påverkasenrolika

lösningar och deras effekt på olycks- och skaderisker

för olika slags trafik.

Vanligt under 70-talet har varit områdesvisa regleringar

i befintlig miljö där helhetslösningar eftersträVatsjüh:

trafikförsörjningen. Effekter av sådana försök är vik-

tiga att studera, inte minst därför att regleringar'inom

ett område ofta kan påverka trafiken i närliggande om-

råden. Det är därför lämpligt att beskrivningen av'tra-

fiksäkerhetssituationen samtidigt görs för anslutande

områden där trafikbilden förändrats till följd av åt-

gärden.

Exempel 3: Fordonstrafikåtgärder

Som tidigare nämnts avser en stor grupp av trafikmiljö-

åtgärderna att förändra exponeringen av fordonstrafik i

bestämda miljöer. Ett aktuellt exempel_är förbud mot

tung trafik under vissa tider av dygnet på riksvägarxnhi

veckoslut med intensiv fritidstrafik. Någon kontinuer-

lig uppföljning av denna åtgärds effekt rörande trafik-

säkerhetsaspekter och andra transporteffekter har inte
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varit möjlig på grund av att kunskap om den tunga tra-

fiken saknas. Över huvud taget saknas kunskap om hur

den tunga trafiken påverkar trafiksäkerheten. Genom

ett trafikräknesystem som i tid och rum kan differen-

tiera trafiken på t ex personbilar, lastbilar och olika

typer av fordonskombinationer kan trafiksäkerheten med

hänsyn till trafiksammansättningen i olika trafikmiljöer

belysas.

Fordonsåtgärder och föraråtgärder

När det gäller fordonsåtgärder som riktas mot fordonets

konstruktion eller utgörs av separata fordonsåtgärder

är trafikmiljöanknytningen inte väsentlig. I vissa fall

kan man emellertid förutse en miljömässig variation för

åtgärder som trafikanterna själva kan bestämma över.

Användningen av t ex varselljus, bilbälte,:hjälm m m

varierar mellan tätort och landsbygd. Det kan därför

vara lämpligt att denna typ av åtgärdsinformation knyts

till det miljöorienterade uppföljningssystemet. Innan

vi går vidare är det viktigt att konstatera att fordon

kan identifieras vid trafikräkningar genonuregistrerings-

nummer, varefter information om fordon och ägare direkt

eller indirekt kan erhållas från fordonsregister.

Samspelet mellan fordonskonstruktion och miljö utan in-

verkan av förarbeteende torde vara av underordnad bety-

delse i jämförelse med samspelet fordon och förare utan

hänsyn till miljön. Det kan därför vara lämpligt att

bortse från den lokala trafikmiljön och studera olika

informationskällor med vilka det är möjligt att erhålla

exponering för olika fordonstyper med avseende på kon-

struktion och årsmodell samt olika förargrupper.

Uppgift om körsträckor för enskilda fordon kan fåsfrån

fordonens vägmätare. Detta registreras vid den årliga
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kontrollbesiktningen av fordon. För att belysa samspe-

let mellan fordon-förare är nästa steg att erhålla kör-

sträckorna fördelade på förargrupper och/eller typ av

användning. Att fördela körsträcka efter fordonstyp

och ägargrupper är fullt möjligt men måste då komplette-

ras med körsträckeinformation vid överlåtelse av fordon.

Vidare bör man särskilja fysiska och juridiska personer

som fordonsägare. Information om ägare och förare av

olycksfordon kan erhållas från olycksstatistikens upp-

gifter.

Försäkringsbolagen har utöver fysiska respektive juri-

diska personer uppgifter om ägarens hemort som ytterli-

gare differentieringsgrund för trafikförsäkringspremier.

För åtgärder mot exponering av fordon i trafiken är det

av stort värde att kunna följa olika ägargrupper - då

framför allt privatägande med hänsyn till t ex familje-

och bostadsförhållanden - eftersom många åtgärderenztyp

bensinpris, fordonsskatter och andra samhällsekonomiska

åtgärder påverkar privatbilismen och därmed olika per-

songruppers resvanor .

E95é92§â§9ê5§§r

Information om fordons inblandning i olyckor kan erhål-

las från polisrapporterade olyckor eller försäkringsbo-

lagen. Detsamma gäller information om skadade personer.

För närvarande finns ingen officiell redovisning där

olycksstatistik redovisas efter inblandade bilmärken,

bilmodeller och årsmodeller. En förändring av fordons-

parken kan emellertid innebära förändringar i trafiksä-

kerhetsläget.

'Sambandet mellan fordonskonstruktion och trafiksäkerhet

är knappast belyst alls beroende på attcküzär svårtatt

särskilja fordonskonstruktionens betydelse från förar-
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beteendets betydelse eller betydelsen av ogynnsamma ytt-

re förhållanden vid uppkomsten av trafikolyckor. Dess-

utom utgör fordonskonstruktionen i sig en kombination

av olika lösningar när det gäller fordonens storlek,

vikt, motorplacering, motoreffekt, drivhjulens placering,

styrsystem, bromssystem, fjädringssystem och fordonsbe-

lysning.

Fordonen skiljer sig även åt när det gäller olyckskon-

sekvens och skaderisk. Om ett tungt ochett lätt for-

don kolliderar klarar sig i regel det tyngre bättrecxül

därmed dess förare och passagerare. Vissa fordon har

bättre lösningar av sin förmåga atttalqn>energii.kolli-

sioner utan att passagerarutrymmet deformeras. Fordo-

nens åldrande innebär en viss försvagning till följdanr

rostangrepp. Vissa fordonstyper är mer utsatta för kri-

tiskt åldrande än andra. Vidare varierar fordonen i

fråga om den skada de åstadkommerxnüipåkörningenzoskydda-

de trafikanter. En gåendes skada är till viss del be-

roende av det påkörande fordonets exteriör, som t ex

frontens utformning med stötfångaren.

Svensk Bilprovnings verksamhet innebär att funktion och

kvalitet bedöms rörande bl-a styrsystem, fjädringssys-

tem, bromssystem och fordonsbelysning. För de två se-

nare är antalet anmärkningar mycket stort och varierar

mellan olika fordonstyper. Det finns därför anledning

att förmoda att fordonsgrupper med t ex hög förekomst

av anmärkning mot t ex bromssystemet borde vara över--

representerade i trafikolycksstatistiken.

Det är också av intresse att följa ålderssymptom i bil-

parken och hur olycksrisken förändras amnföljdinrdetta.

Samband mellan olycksrisk och den totala körsträckan

kan också vara intressant med hänsyn till när eller hur

ofta kontrollbesiktning bör ske av olika fordonstyper.

Här spelar även olika ägar/förarkategorier en betydande

roll.
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Ytterligare ett mångfasetterat trafiksäkerhetsproblem

som måste kunna följas utgörs av yngre förare. Genom

att de i större utsträckning än äldre förare kör gamla

bilar uppstår kombination av förare och fordon som i

många situationer kan vara olycklig. Effekter av olika

åtgärder bör kunna studeras, t ex förarutbildning, for-

donstekniska åtgärder, tätare intervaller mellan kon-

trollbesiktningarna eller kontrollbesiktning efter kör-

sträcka i stället för efter tid, differentiering av'tra-

fikförsäkringspremier.

Eêäêäâfsääésä

Nästa steg i utvecklingen av uppföljningssystemet är

att fördela olika fordons körsträckor efter förarkate-

gorier och passagerargrupper.

Fordonsförarnas skaderisk är i hög grad beroende av be-

teende men också av hur skyddad föraren är, t ex använd-

ning av bilbälten. Fordonsförarna har också ansvar för

sina passagerare och medtrafikanter enligt vägtrafik-

lagstiftningen. Kunskap om och förståelse för trafik-

lagarna är därför av betydelse för i vilken grad föra-

ren efterlever regler. Viktiga åtgärder är här trafik-

övervakning, påföljder, informationskampanjer och lik-

nande.

I dag finns inget informationssystem som anger expone-

ring för olika förargrupper med avseende på personin-

formation. Den möjlighet som för närvarande står till

buds är som tidigare nämnts att använda sig av ägar-

grupper.

vändas.

Även data från resvaneundersökningar kan an-
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EXEMPEL PÅ FORDONSÅTGÄRDER OCH FÖRARÅTGÄRDER MED OLIKA

ÅTGÄRDSEFFEKT

 

ÅTGÄRDSEFFEKT ÅTGÄRDSGRUPPER (Exempel)

 

Fönänd/z/éng av eXpone/Léng La/st- och måübmtämmøüen 66a áondon.

50 WW Kä/leG/wsfvmv, Zänpüghøübedömwáng,
AinaáápåáäZjden i goam av höähonibin-
00ngan m m.

 

Fänändning au OKychAniAk Fönändningan av gondonb hänegenbhapøn,
däckAuMuzâtnáng, UCUUS Mjuzs, babe/Kyls-
ning, b/LOMÅCUL, hanüoü, bexsüztning.

Fönanutbildning, áönanináonmation,
aaah/(Mamman, kön/tiden, Mizohol

 

m m.

Fönändméng av oliyclzzs- EdbálK/ten, ene/Lgiupptagande how/.amma-
Izon/.sehuen/.s alone/L Å lea/L045 och inne i bilen,

bannAIOZan, hjäåman m m.

 

Fänänd/Léng av Made/Lula HMüghøtAbQ/stämmøüu 66h (JK/Um 60/1-
domiype/L.

ÖV ejwafznáng .
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För fordons- och föraråtgärder torde det uppföljnings-

system som nedan föreslås i hög grad svara mot de verk-

samhetsomrâden inom TSV som avser förarutbildning, förar-

prov, bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning

men också informationssidan och AB Svensk Bilprovnings

verksamhet. De olycksrelaterade faktorerna bestäms i

första hand av innehållet i fordons' Eller körkortsregister.

 

 

 

 

  
  

 

FORDONSDATA_ OLYCKSFORDONSDATA

FORDONSÃGARDATA

FÖRARDATA ?0-7

(BIL OCH KÖRKORTSREGISTER, (POLISRAPPORTERADE

FÖRSÄKRINGSREGISTER) OLYCKOR ELLER FÖR-

SÄKRINGSANMÄLDA

SKADOR)
\§Lv L__TEZ:_____A

KÖRSTRÃCKEDATA

FÖR FORDON

(AB SVENSK BILPROVNING)

 

MED HÄNSYN TILL

FABRIKAT, MODELL
ÅRSMODELL

FORDONENS TRANSPORT'
UPPGIFT

ÄGARGRUPPER
Paçwwø*mbøw-t

h-_---qrd

KQMPLETTERANDE INFORMATION
RORANDE

FÖRARGRUPPER

PASSAGERARDATA

   

Figur 12. Uppföljningssystem för att beskriva och följa
trafiksäkerhetssituationen för olika kombina-
tioner av fordonstyper och fordonsägare/förare.
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Fordons- och körkortsregister byggs upp kring registre-

ringsnummer och personnummer. Med innehållet i dessa

register är det möjligt att utifrån olika behov analy-

sera grupper av fordons- eller körkortsinnehavare.

Till dessa grupper kan uppgifter om exponering, i olyckor

inblandade fordon och personer samt personer som ska-

dats knytas.

Principskiss för kopplingar mellan olika datakällor

i system B

  

 

 

      

 

 

 

  

 

 

 

 

FORDONSREGISTER

(reg nr)

(fordonsgrupp)

(ägargrupp)

EXPONERINGSDATA OLYCKSDATA

(fordonsgrupp) (personnr)

(ägargrupp) (reg nr)

(förargrupp)

KÖRKORTSREGISTER SKADEDATA

(personnr) (personnr)

(persongrupp) (reg nr)
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TSVs behov och användning av uppföljningssystem B

 

Information om fordonsdata och fordonsägare samt kör-

kortshavare administeras av TSVs registeravdelning.

Genom uppgifter från AB Svensk Bilprovning kan kör-

sträckor för olika kombinationer av fordonstyper/for-

donsägare erhållas, vilket bl a möjliggör beräkning

av riskmått utifrån uppgifter om olycksfordon i polis-

rapporterade eller försäkringsanmälda olyckor. Risk-

talen kan relateras till fordonskonstruktion, fordons-

åtgärder eller fordonens transportuppgifter.

Den direkta kopplingen till förargrupper är förenad

med vissa problem. Genöm olycksstatistiska undersök-

ningar är det dock möjligt att närmare belysa hur ofta

olycksfordon framförs av andra än fordonsägaren, t ex

medlem av hushåll eller anställda. En annan möjlighet

är att vid kontrQllbesiktning av fordon erhålla uppgift

om fordonet nyttjas av en eller flera personer.

När det-gäller att belysa risken för bilpassagerare

krävs som framförts tidigare att olycksinformationen

innehåller uppgifter om samtliga i olyckan inblandade

personer - även oskadade passagerare.

För att erhålla perSontrafikarbetet för olika passage-

rargrupper måste någon form av intervjuundersökningar

genomföras.

Grova mått på persontrafikarbetet för passagerare av-

seende olika tidsperioder kan erhållas genom direkta

observationer i trafiken i anslutning till ett statio-

närt trafikräknesystem eller basurvalssystem för trafik-

studier.

Trafikinformation om passagerare är avbetydelse även

för andra myndigheters planering, t ex väghållare och

transportmyndigheter.
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Det kan nämnas att olycksrisker för olika bilmodeller

och passagerares placering i bilar från trafiksäkerhets-

synpunkt har varit föremål för utredning inom TSVs ana-

lyskontor under 1979 och 1980 i form av begränsade un-

dersökningar.

Genom olika statistiska undersökningar har TSV sökt be-

döma om en viss bilmodell är överrepresenterad i vissa

typer av trafikolycka. Statistikkällorna har varit TSVs

dödsolycksstatistik, skrotnings- och avregistrerings-

statistik från bilregistret, den officiella Olyckssta-

tistiken rörande polisrapporterade olyckor med person-

skada, Vägverkets olycksstatistik över polisrapportera-

de olyckor på det statliga vägnätet samt körsträckesta-

tistik för olika bilmodeller från AB Svensk Bilprovning.

Samtliga bearbetningar av olycksstatistikenluuxpå grund

av att uppgift om registreringsnummer inte behandlats

av statistikproducenterna medfört att TSV tvingats gå

igenom alla olyckor manuellt för att erhålla uppgiftcxn

de bilmodeller som är inblandade. Detta innebär attrmni

tvingats avgränsa undersökningen till relativt korta

perioder.

Om registreringsnummer funnits tillgängligt i statistik-

källorna över olyckor hade direkta kOpplingar kunnatçyi-

ras med bilregistret. Olycksstatistiken skulle därmed

ha kunnat redovisats efter inblandade fordonsmodeller

i stället för de uppgifter om fordon som polisen anger

(personbil, tung resp lätt lastbil, buss, antal släp

samt yrkesmässig trafik). Genom att direkt kOppla upp-

gifter om körsträckor från AB Svensk Bilprovnimgskulle

dessutom olycksrisker för olika fordonsmodeller kunna

beräknas och redovisas - inte bara den som var föremål

för det direkta intresset. Motsvarande behandling av

försäkringsbolagens skadeanmälningsstatistik skulle,

när det gäller fordons inblandning i olyckor, kunna
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utgöra ett för vissa olyckstyper kompletterande mate-

rial - framför allt singelolyckor med omfattande mate-

riella skador. För den frågeställning som gällde för

TSV hade denna senare typ av statistik varit av stort

värde.

En annan aktuell åtgärd är att utöka bilbälteslagen till

att omfatta baksätespassagerare. TSV har tillsammans

med Volvo studerat hur passagerare i olika åldersgrupper

skadas med avseende på var de sitter i bilen. Det

framstår härvid, med tanke på att bilpassagerare är den

näst stärsta gruppen efter bilförare med avseende på

antal skadade i trafiken, som en brist att denna informa-

tion inte under någon period funnits tillgänglig i den

officiella olycksstatistiken.

Exempel 4:

 

I detta exempel har vi valt att presentera några tabell-

förslag för att belysa användningen av informations-

system B.

Förslag till tabellredovisning av olyckor, olycksrisk,
antal skadade m m för olika typer av fordon inblandade
i olyckor.

 

Antal skadade
Fordonstyp Antal fordon Antal personer (dödade, svårt
(Bilägister) Årlig i 01 i olycksfordan skadade och
Pbrdansmärke körh (polis eller (polis eller lindrigt ska-
hbdell sträcka försäkrings- försäkrings- dade) 1 Antal andra Antal personer
Årsnodell (SEP) bolag) bolag) olycksfordon fordon i armt fordol_

 

A

B

C

D

 

   

 

 

 

Antalskadade

trafüçanter
(fotgängare ,

Antal skadade cyklister,
i annat fordon' Mar)
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Genom data från ovanstående tabell kan olycksrisker och

personskaderisker beräknas för olika fordonstyper. Den-

na form av beskrivande statistik kan inte ange orsaken

till skillnader i t ex olycksrisker mellan olika for-

donstyper men är en förutsättning för fortsatta under-

sökningar av hur olika fordonskonstruktioner påverkar

trafiksäkerheten.

Utifrån det ovan redovisade tabellförslaget kan vi gå

ytterligare ett steg för att belysa vilka typer av for-

don (eller trafikelement) som kolliderar med varandra.

Detta framgår av nedanstående tabellförslag.

Förslag till tabellredovisning av antalet singelolyckor
och kollisionsolyckor för olika fordonstyper samt antal
inblandade personer respektive antal skadade personer.

    

Fordonstyp, Motpart i kollisionsolyckor

trafikele- Singel- Fördonstyp Trafikelementig
Heat _ obwåar J\13 C D . . . mxnd QWel quñmyue

A

B

C

D

E

osv

 

    

 

  

Ytterligare uppdelning kan göras efter förarålder res-

pektive olyckstyper. Förare respektive passagerareluni

redovisas var för sig. Av naturliga skäl kan inte en

nedbrytning ske hur långt som helst beroende på olycks-

materialets storlek. Detaljeringsgraden kan bestämmas

av tillgången på trafikinformation. När det gäller upp-

delning efter förarålder krävs t ex någon form av in-

tervjuundersökningar.
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Trafikantåtgärder

 

För trafikantåtgärder torde man i första hand vara

intresserad av trafiksystemets konsekvenser i form av

personskador;

Primärt gäller det att inrikta åtgärder mot trafikant-

grupper så att skaderiskerna minskar. När det gäller

statistik över skadade personer bör sjukvårdens patient-

statistik utnyttjas efterSom det är den enda statistik-

källa som gör det möjligt att belysa konsekvenser för

såväl samhället som av olika typer av personskador i

samband med trafikolyckor. Förutom den beskrivning av

skadorna som kan erhållas från sjukvården borde det

vara möjligt att erhålla följande kompletterande infor-

mation.

o Färdsätt vid olyckan

o Ev motparts färdsätt

o Förare eller passagerare
(passagerarens plats i fordonet)

0 Typ av resa.

Olycksplatsen bör också kunna anges genom områdeskod -

kommun, postnummer eller liknande.

Den information om exponering som krävs i anslutning

till skadeinformationen är uppgifter om olika person-

gruppers restyper = antal resor efter typ av färdsätt.

Denna senare typ av information bör kontinuerligt in-

hämtas för olika persongrupper.

Den metod som står till buds är resvaneundersökningar

varigenom det är möjligt att belysa trafiksäkerhetssi*

tuationen för olika persongrupper.
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När det gäller persongrupper avses här grupper efter

t ex

- ålder ochkön

- familjeförhållanden

- bostadsförhållanden

- inkomstförhållanden (yrke)

- körkortsinnehav

- fordonsinnehav, fordonstillgång.

Resvaneundersökningarna bör kunna beskriva skillnader

i resvanor mellan olika persongrupper och förändringen

av resvanor i tiden för samma persongrupp (t ex års-

kullar).

Resvanorna hos åldersgruppen 0-5 år bestäms nästan helt

av föräldrarna och bör kunna erhållas samtidigt med un-

dersökningar som avser äldre personers resvanor. Från

trafiksäkerhetssynpunkt är det för de äldre förskole-

barnen angeläget att undersöka lekvanor i anslutning

till trafik.

För barn i förskolan och grundskolan spelar färdväg

och färdsätt till och från skolan en viktig roll från

säkerhetssynpunkt. Ofta ingår olika slags kartlägg-

ningar av den lokala trafikmiljön och elevernas för-

flyttningar i denna som moment i undervisningen. Re-

sultat från sådanda kartläggningar används vid plane-

ringen av skolans trafiksäkerhetsarbete. Möjligheten

att använda sig av detta slags information för att be-

skriva barns trafikvanor bör närmare undersökas.

Kommunen svarar för skolskjutsverksamheten. Till grund

för verksamheten, som omfattar såväl förskola som sko-

la, ligger planer och prognoser av varierande detalje-

ringsgrad. Information bör kunna erhållas därifrån.
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Barns trafikvanor bör vidare kunna studeras genom ur-

valsundersökningar som genomförs inom skolan.

Åldersklassen 15-20 år är den mest olycksdrabbade. Den

omfattar ungefär 600 000 personer. Eftersom dessa års-

klasser debuterar som motorfordonsförare bör resvane-

undersökningar ingå i underlaget för t ex olika infor-

mationskampanjer. Detta innebär att enkät eller inter-

vju bör utföras "slumpmässigt" i tiden. Ett sätt är

att fördela enkäterna så att de infaller en eller två

månader innan individen fyller femton, sexton, sjutton,

arton, nitton eller tjugo år. Syftet med detta är att

man får en fördelning över året (snedfördelning avseen-

de födelsetid under året kan "rättas" till vid urvalet)

och att åldersgränser för framförande av olika typer av

fordon inte skall påverka data.

När det gäller resvanor för övriga åldersgrupper bör

dessa samordnas med andra undersökningar inom den sam-

hällsstatistiska verksamheten. Det kan här emellertid

tänkas att man gör separata urval med avseende på fa-

miljer mer barn yngre än t ex 6 år eller 15 år och and-

ra familjer. Det finns flera skäl för en sådan indel-

ning.

Om man till patientstatistiken kan koppla uppgifter om

skadade personer, deras bostad, olyckstidpunkt och

eventuell olycksplats(område), färdsätt och restyp kan

skaderisker beskrivas för olika persongrupper. Därige-

nom kan trafiksäkerheten bättre beaktas i olika plane-

ringsprocesser - i första hand transport-, trafik- och

bostadsplanering men även utbildningsfrågor och infor-

mationskampanjer rörande trafiksäkerhet.

Genom att söka de mest drabbade persongrupperna i polis-

rapporterade trafikolyckor kan man analysera behov av

trafikregleringsåtgärder eller lokala miljöåtgärder med
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utgångspunkt från information om var olyckor inträffat

och i vilka trafiksituationer den drabbade persongrup-

pen skadats. Detta innebär att uppföljningssystem A

rörande miljöåtgärder utnyttjas.

EXEMPEL PÅ TRAFIKANTÅTGÄRDER MED OLIKA ÅTGÄRDSEFFEKTER

  

ÄTGÄRDSEFFEKT ÅTGÄRDSGRUPPER (ExempeZ)

Fäaändaáng av exponeaing ReAvanoa och aeAbehov, avAtånd IÃZZ
66a olyckan bobiadb-, anbeiszaiz/Aholon/Aenváce,

aehaeation Aamt ekonomi, dnivmedelb-
paib, hoZKehtivtaaáih.

 

Fäaändaing av oåychbnibh Fäaändning av áäadbätt och taaáihant-
beteende, áäaändaing i eátealevnad av
üMüuMm,mMümümamm,m-
vändning av aeáKexen m m.

 

Fäaändaáng av olychb- Användning av bilbäåten och hjälm och
honéehvenb annan typ av AhyddAuZXUAináng.

 

Fäaändning av Ahadeaébh Habiigheizanpabbning.
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Detta uppföljningssystem kan betraktas som samhällets

och trafikanternas uppföljningssystem där syftet är att

beskriva och följa konsekvenserna av väg- och gatutrafik

dels för samhällets olika sektorer men också för enskilda

persongrupper. De olycksrelaterade faktorerna bestäms

i första hand av innehållet i olika personregister.

 

   

 

     

 

 

PERS NDATA PERSONSKADEDATA

KORKOETâDATA (SOCIALSTYRELSENS
FORDOnSAGARDATA H PATI ENTREGISTER)

FOLKBOKFÖRÃNGSREGISTER (SPARM
BIL- OCH KORKORTSREGISTER;
FÖRSÄKRINGSREGISTER)

RESVANEDATA

(KONTINUERLIGA RES-
VANEUNDERSÖKNINGAR)

0 ANTAL RESOR
0 RESLÄNGD
0 RESTID

EFTER FÄRDSÄTT OCH

RESTYP FÖR OLIKA

PERSONGRUPPER

   

Figur 13. Uppföljningssystem för att beskriva trafik-
säkerhetssituationen från trafikantsynpunkt.
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Personregister byggs upp kring personnummer. Därigenom

är det möjligt att fördela landets befolkning efter i

första hand ålder och kön men också efter bostadsort

m m. Till dessa grupper kan uppgifter om exponering

kopplas.

Till skillnad från övriga uppföljningssystem finns här

inga direkta möjligheter att erhålla information om

olyckor. Det som registreras är personskador som er-

hållits Vid olika färdsätt och/eller olyckstyper. Ge-

nom personnummer är det möjligt att tillföra informab

tion om personskadornas omfattning, vårdtider m m.

Principskiss för kopplingar mellan olika datakällor i

 

 

   

    

  

     

system C

:jr
PERSONREGISTER SKADADE PERSONER

(personnr) .: (personnr)

(bostad)

(persongrupp)

d

EXPONERINGSDATA SKADEDATA

(persongrupp) (personnr)
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En relevant personskadestatistik är en förutsättning

såväl för att planera sjukvårdens resurser för vård

av skadade personer i trafikolyckor som för att följa

och ange effekter av åtgärder somriktas mot olika

trafikantgrupper.

TSV är beroende av ett uppföljningsystem som innehåller

en personskadestatistik där sjukvården är uppgifts-

lämnare. Detsamma gäller för NTF, Transportråd, depar-

tement m fl.

De största trafiksäkerhetsproblemen uppträder vid debut-

åldern för olika färdsätt. Det är därför Viktigt att

t ex fordonsförares trafiksäkerhet följs från då han

eller hon debuterar som cyklist, mopedförare, mc-förare

eller bilförare.

Genom att studera trafiksäkerhetssituationen för kör-

kortstagare under deras första körkortsår kan åtgärder

pekas ut för att minskackxas höga olycksrisker.

Särskilt viktig är sådan information i ett längre per-

spektiv om det kan antas att en grupp personer som i

början av sin "fordonsförarkarriär" har höga risker

även fortsättningsvis har högre risker än andra grupper.

Detsamma gäller även de yngre trafikanterna när deras

förflyttningsbehov ökar och de utan föräldrarnas till-

syn skall uppträda i trafiken som fotgängare eller

cyklister.

Den från personskadesynpunkt nästa största gruppen

efter bilförare är bilpassagerarna. Eftersom utveck-

lingen inom transportsektorn pekar mot en högre passa-

gerarbeläggning i såväl bilar som bussar är skyddsåt-

gärder för passagerare ett viktigt åtgärdsområde.
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I dag finns nästan ingen information om passagerare i

bilar eller bussar.

För att kunna beskriva och följa trafiksäkerhetsläget

för olika trafikanter är det således viktigt att åter-

kommande resvaneundersökningar genomförs för olika person-

grupper. Som tidigare nämnts finns flera myndigheter

som har behov av sådana, t ex för samhällsplanering och

för regional transportplanering (transportråd, län,

landsting, kommuner m fl).

Resvaneundersökningar kan kombineras med andra fråge-

ställningar, t ex mätningar av kunskaper och attityder

i ansutning till trafiken.

Exempel 5:

 

När det gäller trafikantinformation har vi valt att

redovisa några resultat från SCBs resvaneundersökning

1978 (RVU-78) som ger möjligheter att belysa trafik-

säkerhetssituationen för olika trafikantgrupper.

Samtidigt gäller också att denna typ av resvaneunder-

sökningar måste dimensioneras så att aktuella trafik-

säkerhetsproblem får en tillfredställande belysning.

Detta senare gäller framför allt frågeställningar röran-

de fordonsförardebuten. I HWFJB har urval gjorts av

personer i åldern 15-84 år. Åldersgruppen 15-20 år

är dock i detta urval representerad i alltför liten

grad för att dessa årskullars trafiksäkerhetsproblem

skall kunna kvantifieras med tillräcklig noggrannhet.

I figur 14 nedan redovisas olycksrisken - antal person-

bilsförare inblandade i polisrapporterade olyckor per

miljon förarkilometer för olika åldersklasser. Ytan

för varje åldersklass anger antal i olyckan inblandade

förare och ytans bredd antalet förarkilometer för res-

pektive åldersgrupp.
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ANTAL PERSWNLSFÖRARE ITRÅHK-
man RR HUON PERSGJKH.

18-19

2.0*

1,5-

 

 

ANTALM1 TRAFIKQYCKUQ
PERm PERStNKH

   
ANTAL EJ

SKADAI

ANTAL SVÅRT
SKADADE om
[30vo5

ANTAL sxAnAne om nämns
PER muou PERSONKM   

  ANTAL SVÅRT mos ocH nämns
PER "um museum  

      

  

  

 

  
878 5252 110671. 11396 9121 5376 2155 PEMKH

muom

Figur 14. Antal personbilsförare inblandade och skadade
i poliSrapporterade olyckor 1978 för olika
åldersgrupper per miljon förarkilometer.

I figur 15 resp 16 redovisas för olika åldersgrupper

motsvarande skaderisker- antalet skadade och dödade

per miljon personkilometer resp per miljon persontimmar

- för trafikantkategorierna gående, cyklister, bilförare

och bilpassagerare.
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timmar för fotgängare, cyklister, personbils-
förare och personbilspassagerare i olika ål-
dersgrupper. (Källa: RVU -78, SOS.)
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Antalet skadade baseras på statistik från polisrapporte-

rade olyckor, vilket innebär att skadebilden med hänsyn

till åtgärder som kan mildra konsekvenserna i form av

personskador vid olyckor är bristfälligt belyst. Det

är därför viktigt att framtida personskadestatistik

baseras på uppgifter från sjukvården. Särskilt viktigt

är detta när det gäller att belysa de yngres skade-

situationer vid singelolyckor med cykel, moped eller

motorcykel samt de äldres skaderisker oavsett färdmedel.

Överhuvudtaget är det Viktigt att utforma uppföljnings-"

systemet så att de yngsta och de äldsta trafikanternas

problem tillförlitligt kan studeras. Det är där, vilket

framgår av figurerna, som de stora olycksrisks- och

skaderisksproblemen finns.

Ett uppföljningsystem som baseras på skadedata från

sjukvården, persondata och exponeringsdata i form av

resvanedata är nödvändigt för att beskriva olika person-

gruppers trafiksäkerhetssituation.

Redan en användning av den nuvarande patientstatistiken

tillsammans med tillgänglig information om olika person-

gruppers resvanor skulle utifrån en mängd behov kunna

utgöra en viktig utgångspunkt för att beskriva och

följa trafiksäkerhetssituationen för olika persongrupper.

Rutin för dokumentation av trafiksäkerhetsarbetet

I de föregående avsnitten har vi berört användning och

samordning av olika statistikkällor för att följa trafik-

säkerheten genom direkta trafiksäkerhetsmått i form av

antal skadade, antal olyckor, skade- och olycksriSker

samt olyckskonsekvenser.

I många fall krävs emellertid information som inte direkt

anger förändringar av trafiksäkerheten men som indirekt

kan förklara förändringar av den.
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.Hela tiden sker förändringar i samhället och i lokala

trafikmiljöer som påverkar trafiksäkerheten. Det är

därför nödvändigt att dokumentera dessa förändringar

även om det inte direkt går attrenodla effektengüitra-

fikolyckor.

Det är vidare betydelsefullt att förändringarj.de olika

statistikkällorna dokumenteras så attinteeniförändring

av statistikkällan tolkas som en förändring av trafik-

säkerheten. Exempel på sådana förändringar är om defi-

nitionen av svårt skadad person i polisrapporterade

olyckor 1966-01-01.

Polisen övervakar att trafikanten följer gällande väg-

trafikregler, generella såväl som lokala. :[dag saknas

tillräckliga kunskaper om.i hur stor utsträckning tra-

fikanterna brister i olika avseenden och hur detta i

sin tur påverkar trafiksäkerheten.

Eftersom polisens arbete i trafiken måste betraktassuxn

en av hörnstenarna i trafiksäkerhetsarbetet är det ange-

läget att deras verksamhet kan mätas i form av aktivi-

tetsgrad såväl tidsmässigt som rumsligt. Denna infor-

mation finns redan i dag tillgänglig i form av'statistik

inom rikspolisstyrelsen.

Även inom skolväsendet är dokumentation av utbildnings-

former och utbildningsinnehåll viktig.

En annan betydelsefull del av trafiksäkerhetsarbetetän:

att öka allmänhetens förståelse för olika åtgärder. I

många fall kan upprepad information om "politiskt omöj-

liga" åtgärder innebära att åtgärden efter handküjliall-

mänt accepterad. Ett exempel på detta är obligatorisk

bilbältesanvändning och varselljusanvändning. Det är

därför,väsentligt att attityder till och användning av

olika åtgärder successivt följs upp så att betydelse-

fulla beslut om trafiksäkerhetsåtgärder inte skjuts på
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framtiden i de fall majoriteten av trafikanterna är be-

redda att acceptera eller har accepterat åtgärden.

Det är också viktigt att beskriva förekomsten och till-

komsten av åtgärder på lokal nivå. Ickxyär den samlade

kunskapen om detta mycket bristfällig. Detta är ange-

läget för att t ex beskriva resultatet av TSVs verksam-

het när det gäller trafikföreskrifter eftersmnföreskrif-

ternas användning måste vara det primära målet med verk-

samheten.

Detta senare är också en förutsättning för att effekten

av olika typer av lokala åtgärder skall kunna följas upp.

Erfarenheten visar att kunskap om när olika åtgärder vid-

tagits finns utspridd hos en mängd olika befattningsha-

vare medan det saknas enhetlig dokumentation på riks-

nivå eller regional nivå. Till och med i den enskilda

kommunen eller på vägförvaltningar är det för närvaran-

de svårt att erhålla tillräcklig informationcxnnär,lnn:

och varför lokala åtgärder vidtas.

Även när det gäller generella förändringar i samhället

som påverkar transportsektorn är det ofta svårt att i

efterhand rekonstruera olika beslut och åtgärder. Detta

kan gälla förändringar som bensinpris, skatteföränd-

ringar, förändringar i kollektivtrafikkostnder m m. Den-

na typ av förändringar påverkar också i olika grad tra-

fiksäkerheten.

Dokumentation av beslut och förändringar incmltransport-

sektorn bör vara en gemensam angelägenhet för departe-

ment, TSV, vägverket, transportrådet m fl.

I tabell 2 ges några exempel på innehåll i en dokumen-

tationsrutin. Den information som exemplifierats i ta-

bell 2 borde samlas in och redovisas i ett sammanhang.

Detta bör vara en lämplig uppgift för TSV. Det torde

innebära att TSV bättre kan beskriva resultatetenrolika
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delar av sin verksamhet men också analysera lämpliga

samordningsåtgärder och samverkansformer med andra myn-

digheter.

hetsläget genom de redovisade uppföljningssystemen A-C

kan trafiksäkerhetsarbetet analyseras och bedrivas effek-

tivare och långsiktigt.

se även för FoU-

Tillsammans med beskrivning av trafiksäker-

arbetet inom transportsektorn.

 

 

Tabell 2. Exempel på områden och innehåll i dokumenta-
tionsrutinen.

OMRÅDE INNEHÃLL

Statistik och Omfattning, innehåll, definitioner och föränd-
statistikkällor ringar i statistiken.

Åtgärdsresurser Resurser i form av personal och pengar hos TSV,

Trafikövervakning
och straffpåfölj-
der

Trafikundervis-
ningen i förskola
och skola

Förarutbildning i
trafikskola, yrkes-
förarutbildning

Trafikantegen-
skaper

Trafikfrågor i
massmedia

Kollektivtrafik

Lokala trafiksä-
kerhetsåtgärder

Samhällsföränd-
ringar som berör
transportsektorn

 

RPS, NTF, VV, TR, kommuner m fl direkt eller
indirekt ansvariga för trafiksäkerhetsfrågor.

övervakningens omfattning och fördelning över
olika miljöer, antal övervakade fordon, antal
kontrollerade fordon och trafikanter, antal rap-
porterade trafikanter, omfattningen av olika
slags påföljder 0 s v.

Typ av undervisning eller undervisningsprojekt,
omfattning m m fördelade över årskurser och sta-
dier, geografisk fördelning, undervisningsresul-
tat.

Utbildningens omfattning och inriktning, utbild-
ningsresultat, geografisk fördelning 0 s v.

Attityder till olika åtgärder, accepterande av
olika regler, förståelse för framkomlighetsbe-
gränsningar och andra restriktioner, kunskaper
etc, beteende i förhållande till regler av olika.
slag t ex uttryckt i form av regelöverträdelser
(bälten, stopplikt, hastighetsbegränsningar, re-
flexanvändning, trafiksignaler 0 s v).

Typ av problem eller åtgärdsområde som behand-
lats i massmedia i form av nyheter eller debatt-
inlägg, omfattningen 0 s v.

Förekomst av kollektivtrafik, utnyttjandegrad i
olika-tätorter och på landsbygd.

Lokala trafiksäkerhetsåtgärder som genomförts
eller är under genomförande, genomförandetid,
kostnader etc.

Kostnads- och prisförändringar som påverkar tra-
fikvanor och färdsätt, förändringar inom skatte-
system och andra regelsystem etc.
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Exempel 6:

 

Kontinuerligt genomförda attitydundersökningar är exem-

pel på vad dokumentationsrutinen kan innehålla. Trafi-

kanternas attityder till trafik och transporter föränd-

ras i olika avseenden särskilt om man ser över längre

tidsperioder. Attityder till olika slags körsätt för-

ändras, liksom attityder till hur man på olika sätt kan

minska skaderisker i trafiken. Under 1970-talet bör

t ex uppfattningen om de oskyddade trafikanternas vill-

kor i tätorterna ha förändrats. Särskilt vad gäller

barnen och de äldre. Attitydförskjutningar av sådant

slag kan påverka trafikanternas beteende i trafiken i

sådan grad att säkerheten förändras.

Attityddata kan användas för att definiera målgrupper

för olika insatser. Vissa åtgärder syftar till att

förändra trafikanternas inställning till exempelvis

restriktiva åtgärder. Då bör även attityddata använ-

das för att bedöma effekter av sådana åtgärder.

Tillsammans med annan information bör attityddata kunna

användas för att belysa förändringar i olycksdata över

längre tidsperioder. Attityddata är även viktigt för

TSV som underlag för trafiksäkerhetsinformationen.
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UPPFÖLJNINGSSYSTEMENS DATAKÄLLOR SAMT INSAMLINGSANSVAR

Samtliga redovisade uppföljningssystem baseras på in-

formation som insamlas kontinuerligt, på information

som finns tillgänglig på årsbasis eller som insamlas

periodiskt. Den genomgående principen är som tidigare

nämnts att det i vart och ett av informationssystemen

finns ett register över olycksrelaterade faktorer, näm-

ligen

0 väg- och gatudatabanker

o fordons- och/eller körkortsregister

o personregister.

Dessutom innehåller varje uppföljningssystem informa-

tion om exponering, olyckor och skador.

De olika informationsbehoven som redovisats i kapitel

4 är i olika utsträckning tillfredsställda för närvaran-

de samtidigt som kvaliten varierar.

Väg- och gatudataregister omfattar för närvarande det

statliga vägnätet och gatunätet i några större tätorter,

medan fordons-, körkorts- och personregister är komplet-

ta.

När det gäller exponeringsdata finns detta i form av

fordonstrafikräkningar för de befintliga väg- och gatu-

dataregistren. Körsträckedata för olika fordonsgrupper

finns tillgängliga genom bilprovningen men behandlas

inte rutinmässigt.

Resvanedata för persongrupper finns i viss utsträckning

genom RVU -78 och andra resvaneundersökningar, t ex

Folk- och bostadsräkningen 1975 och 1980.

Uppgifter om olyckor och skador varierar med hänsyn

till kvalitet, täckningsgrad och representativitet
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mellan olika informationskällor. En regel härvid bör

vara att använda den informationskälla gmngerckn1"bästa"

informationen. Det är därför naturligt att för system

A välja polisrapporterade olyckor utifrån kravet på att

olycksplatsen skall kunna anges så noggrant som möjligt.

När det gäller system B bör uppgifter om fordon och fö-

rare i olyckor inte enbart erhållas från polisrapporte-

rade olyckor utan även från försäkringsanmälda olycksá

fordon. Uppgifter om fordonsskadornas omfattning bör

erhållas från försäkringsbolag.

Skadornas omfattning och svårighetsgrad bör anges av

sjukvården. Sjukvårdens patientstatistik saknar förr

närvarande uppgifter från sex landsting. Det är därför

angeläget att patientstatistiken byggs ut till att om-

fatta alla landsting och även den öppna sjukvården, ef-

tersom de uppgifter som erhålles om skadade personer i

polisrapporterade olyckor har stora brister med avseen-

de på såväl kvalitet som täckningsgrad och representa-

tivitet.

Trots de luckor som finns i dag kan man sammanfattnings-

vis konstatera att det är fullt möjligt att för de de-

lar Som är kompletta göra de föreslagna uppföljnings-

systemen tillgängliga inom trafiksäkerhetsarbetet. När

det gäller t ex det statliga vägnätet kan uppföljnings-

systemet i fråga om trafikmiljöåtgärder anses som fullt

användbart i dag.

I tabell 3 ges en översikt av uppföljningssystemen, de-

ras innehåll och vem som svarar för insamling av data.
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Egbell 3. Informationsinnehåll, insamlingsansvar för
registerdata, exponeringsdata, olycksdatacxüI
skadedata i de olika informationssystemen.
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v .. .. ..
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ANVÄNDNING AV DE OLIKA UPPFÖLJNINGSSYSTEMEN VID UPP-

FÖLJNING AV ENSKILDA ÅTGÄRDERS EFFEKT PÅ TRAFIKSÄKER-

HETEN

I det föregående har uppföljningssystemen och dokumenta-

tionsrutinen betraktats med avseende på att beskriva

trafiksäkerhetssituationen och följa trafiksäkerhets-

utvecklingen.

Uppföljningssystemen skall också kunna användas för att

belysa den förväntade effekten och att ange den erhållna

effekten av generella åtgärder rörande trafikmiljö,

fordon(s-trafik), förare och trafikanter.

När en omfattande trafiksäkerhetsåtgärd planeras är det

väsentligt att det i planeringen ingår att kvantifiera

resultatet av åtgärden, Den första frågan är härvid<om

tillgänglig information är tillräcklig eller om ytter-

ligare information måste samlas in.

I de fall informationen är otillräcklig bör systemen

tillfälligt kompletteras. Ofta berör denna komplettering

endast delar av respektive uppföljningssystem.

Om åtgärden riktas mot en viss väggrupp, en viss fordons-

grupp, en viss förargrupp eller en viss trafikantgrupp

kan den kompletterande informationen insamlas för denna

grupp. Samtidigt måste emellertid motsvarande komplette-

rande information insamlas för tillgängliga kontroll*

grupper i de fall det är möjligt att definiera sådana.

Kompletterande information kan också erhållas från urval

av de åtgärdskomponenter som avses och det kan i vissa

fall vara möjligt att genomföra experiment utifrånolika

urvalsmetoder. För att det senare skall kunna göras är
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de ursprungliga uppföljningssystemen av stor betydelse

för att bestämma urvalens eller experimentens omfattning

i tid och rum.

Ett sätt härvid är att det i uppföljningssystemen och

dokumentationsrutinen finns basområdesindelning där<

varje enskilt område kan redovisas med vart och ett av

systemen. Med hjälp av uppföljningssystemen och dokumen-

tationsrutinen kan sedan dessa områden karakteriseras

på olika sätt t ex

Fordonstrafikarbete

Persontrafikarbete

Antal innevånare

efter ålder, körkortsinnehav,
fordonsinnehav

Kollektivtrafikförhållanden

Resvanor

Avstånd till arbetsplats + andra
demografiska data

Det finns olika områdesindelningar som kan tänkas från

län ned till gatuadress. Nedan anges ett försök till

hierarkisk ordning

Län

Kommun

Församling

Valkrets

Rektorsområde

Postnummer

Taxeringsdistrikt

Kvarter

Gatuadress

För samtliga dessa områden kan persondata och fordons-

data m m erhållas genom olika register. Postnummer torde

i Sverige utgöra en bra indelningsgrund inte minst för

att detta system är känt av allmänheten och de boende.
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Vidare ger postnummer relativt homogena områden med

avseende på trafikmiljödata och persondata.

Utifrån information om de valda områdena kan sedan stra-

tifiering och olika typer av urval ske för olika typer

av undersökningar av olika åtgärdseffekter. I första

hand gäller detta åtgärder eller förändringar i tätorts-

områden där beskrivningen av trafiksäkerhetssituationen

för närvarande är mycket bristfällig. Utifrån dessa

urval kan sedan generell information erhållas genom att

använda statistiska metoder. Områdesindelningen kan

sedan också användas vid olika typer av experiment med

miljöåtgärder i t ex tätorter.

Sammanfattningsvis föreslås att det bör finnas en gemen-

sam områdesindelning för de tre uppföljningssystemen

och dokumentationsrutinen, till vilka olycksdata, in-

blandade personer (bostad), trafikinformation, miljö m m

kan relateras. Varje område skall kunna identifieras

var för sig i alla systemen.

När det gäller olycksdata bör personnummer anges för

alla inblandade personer i olyckan (polisrapporterade

och försäkringsanmälda olyckor) samt personnummer för

den skadade från sjukvården.

För olyckan bör inblandade trafikelement och de skadades

och eventuella motparters färdsätt anges.

Typ av resa för de inblandade trafikelementen bör anges

vid olyckor och för den skadade i patientstatistiken.

Till denna information kan tänkas gemensam tillfällig

information vissa tidsperioder (ett år), t ex personers

placering i fordon respektive den skadades plats i for-

don. Efter det att informatiOnen använts utgår den från

systemen.
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När det gäller redovisning av uppföljningssystemens

innehåll är målet att det när som helst vid behov skall

vara möjligt att beskriva trafiksäkerhetssituationen.

Uppföljningssystemen skall utgörannformationsbas för

olycksstatistiska redovisningarsamt utgångspunkt för

djupgående analyser av åtgärdseffekter och trafiksäker-

hetsproblem.
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GENOMFÖRANDE OCH RESURSER

Resursinsatser

 

För närvarande avsätts betydande resurser för insamling,

bearbetning och redovisning i anslutning till de ensta-

ka informationskällorna.

På grund av det splittrade ansvaret för trafiksäkerhets-

arbetet, framför allt på informationsinsamlingssidan

har det på olycksdatasidan sedan länge pågått dubbelar-

bete t ex när det gäller kodning av polisrapporterade

olyckor inte bara på central nivå utan även lokal.

När det gäller information om trafik och trafikolyckor

sker som tidigare nämnts insamling av enskilda myndig-

heter eller organisationer. Den enda samordnade stati-

stikinsamlingen är polisrapporterade trafikolyckor med

personskada som redovisas av SCB. Någon myndighetedler

organ som har det övergripande ansvaret för denna typ

av statistik finns emellertid inte.

Förutom de resurser som avsätts till datainsamlingjxmml

olika myndigheter måste också användningen av de resur-

ser som t ex avser förarutbildning och kontrollbesikt-

ning av fordon beaktas. Årligen omsätts ungefär 700

miljoner kronor inom dessa områden. Till detta skall

läggas administrativa kostnader för polis, domstolar,

kriminalvård, försäkringsbolag m fl och kanske särskilt

uppoffringar en; den enskilde trafikanten.

Med tanke på de resurser som olika myndigheterwrvsätter

för att behandla information inom transportsektorn och

där decentraliseringen i många fall lett till såväl

dubbelarbete som begränsade slutsatser torde en lämplig

samordning av olika statistikkällor både leda till ett

bättre utnyttjande av resurserna och ett bättre besluts-

underlag.
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Förslagen i denna rapport har utgått från att tillgäng-

liga resurser inom olika trafiksäkerhetsmyndigheter kan

användas med syfte att åstadkomma de olika uppföljnings-

systemen och dokumentationsrutinen.

Strategien bör vara att samordningen mellan olika sta-

tistikkällor planeras in och prioriteras inom olikanan-

digheter så att uppföljningssystemen och dokumentations-

rutinen inom en given framtid kan komma till praktisk

användning. Tillgängliga FoU-resurser bör också använ-

das i detta syfte.

Trafiksäkerhetsverket

 

I TSVs roll som trafiksäkerhetsmyndighetkiüåingåxansvar

för att effekter av vidtagna åtgärder eller andra för-

ändringar på samhällsnivå följs och analyseras.

Den information som fordras för detta finns - som fram-

gått av denna rapport - i åtskilliga fall redan idag.

Men den är utspridd på olika händer utan att man till-

varatar det informatiOnstillskott som kan erhållas ge-

nom att olika data samordnas och samanalyseras.

Med lätt Överdrift kan situationen idag karakteriseras

som att informationen finns, men det gäller att gräva

fram den och utnyttja den. Problemet idag är inte av-

saknad av statstikkällor och statistikrutiner. Proble-

met gäller samordning och användning av befintlig infor-

mation.

Det bör vara en lämplig uppgift för TSV att samordna

olika informationskällor i uppföljningssystem av här

skisserat slag. Trafiksäkerhetsarbetet bör dålqnnuibe-

drivas på ett från samhällets och trafikanternas syn-

punkt bättre sätt.
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Åtgärder för att genomföra förslagen

I vissa fall är systemen som tidigare nämnts så pass

långt utvecklade att de går att använda direkt. Det

gäller system.A, det miljöorienterade,cührvägdatabanken

idag skulle kunna användas av TSV t'ex för bestämning

av differentierade hastighetsgränser på det statliga

vägnätet, och för uppföljning av hastighetsgränserna.

Vissa åtgärder kan genomföras omgående och till föga

eller ingen kostnad. Polisen antecknar idag registre-

ringsnummer för fordon inblandade i trafikolycka och

personnummer för inblandade förare och fotgängare samt

för dödade och svårt skadade personer. Dessa uppgifter

används inte av SCB vid olycksstatistiskEtbearbetningar.

Bara genom att helt enkelt föra in personnummer oohre-

gistreringsnummer i olycksstatistiken är förutsättning-

arna för informationssystem B uppfyllda. Systemet skulle

ytterligare utvecklas genom den enkla åtgärden att po-

lisen antecknar personnummer för samtliga i olyckaanr-

blandade personer.

Vissa åtgärder genomförs på sikt. TSV bör exempelvis

 

verka för att de gatudatabanker som utvecklas, blrran-

vändbara även för de olika slags informations- cmü1ana-

lysbehov som är av betydelse för TSV. Vägdatabanken

bör kompletteras med miljödata. [kn1nuvarande patient-

statistiken bör också användas. De undersökningar som

genomförs av resvanor, attityder bland trafikanterc>sx7

bör användas med hänsyn till TSVs behov. Metoder för

att mäta oskyddade trafikanters förekomst2üuxnramenjüh:

informationssystem A är exempel där metodutveckling är

av stor betydelse.

Det är viktigt att informationssystemen utvecklas grad-

vis där behovet av olika slags information är styrande.

Detta arbete kan påbörjas med förhållandevis enkla åt-

gärder. Det gör också att resurser som kan erfordras,

bör kunna friställas inom ramen för prioriteringarinom

myndigheternas löpande verksamhet.
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SLUTSATSER

Ett problem för TSV är bristen på enkla och relevanta

metoder att mäta trafiksäkerhet. Ett målmedvetet tra-

fiksäkerhetsarbete förutsätter information om trafikan-

ter, fordon och vägar ooh att den analyseras i syfte

att finna områden för åtgärder och följa förändringar

i trafik och säkerhet. Med sådan information kan man

bedöma om säkerheten förbättrats efter det att trafik-

säkerhetsåtgärder genomförts. Problemområdenkan pekas

ut och underlag för utformning av trafiksäkerhetsåtgär-

der erhållas.

Som visas i denna rapport kan TSVs behov av trafiksä-

kerhetsinformation i hög grad fyllas med ganska enkla

medel.

Vägtrafiksystemet är så komplicerat att det inte är

möjligt att samla all beskrivande informationj.ett en-

da system. Inteminst skulle ett sådant allomfattande

system bli svårt att praktiskt använda. Det skulleküj.

känsligt för störningar och svårt att smidigt anpassa

till förändringar i behov och krav.

Förslagen i denna rapport kan anses ligga på ennivå,

som är en lagom avvägning mellan generalitet och an-

vändbarhet. Informationen föreslås fördelad på fyra

system, tre uppföljningssystem och en dokumentations-

rutin.

Det vanliga är atttrafiksäkerhetsåtgärderêürkomponent-

inriktade. Därför har också uppföljningssystem gjorts

komponentinriktade. Det innebär att maniünratt belysa

ett problem, eller för att bedöma en möjlig förändring

i trafiksäkerhet till följd av en åtgärd, kan begränsa

sig till att använda ett av systemen. Följder av t ex

trafikmiljöåtgärder studeras inom system A, följder av
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skadereducerande åtgärder inom t ex system C 0 s v.

Allt efter problemens art kan även fler än ett av sys-

temen användas samtidigt.

Uppläggningen i flera system möjliggör flexibilitet.

När informationsbehovet ändras kan berörda system för-

ändras eller kompletterande information skjutas in i

hanteringen.

Det nya består egentligen bara av två ting. Ikü:ena är

att befintlig information från olika källor sammankOpp-

las och görs tillgänglig. Det andra är att informa-

tionsinsamlingsmetoder som tidigare använts, t ex res-

vaneundersökningar, planeras in i och genomförs i de

sammanhang som systemen utgör.

En del sammankopplingar kan göras i princip omedelbart

och till praktiskt taget ingen kostnad. Det är de som

sker via person- och registreringsnummer. Annat krä-

ver längre planering, t ex samordning av resvaneunder-

sökningar, attitydmätningar och räkningar av oskyddade

trafikanters förekomst i trafiken.

Detta är i huvudsak en samordningsfråga där TSVlünlspe-

la en viktig roll för att samordna egna och andra myn-

digheters informationsbehov och resurser som avsatts

för insamling av information.

För att få underlag för utformning av åtgärder kan in-

formationen i uppföljningssystemen behöva kompletteras.

Låt säga att man med hjälp av informationssystemen de-

finierat "unga förare" som ett problemområde. Uppfölj-

ningssystemen kan då definiera detta närmare och t ex

ange förhållanden då olycksriskerna är särskilt höga,

om problemen finns i mörker eller dagsljus, om det är

vissa miljöer, eller om det är en kombination av förar-

faktorer och fordon, t ex typ av fordon eller fordonets
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ålder. Förarutbildningens roll i sammanhanget kan ock-

så grovt belysas.

För att närmare kunna klarlägga orsakssambanden ford-

ras ytterligare data utöver de som uppföljningSsyste-

men kan ge, t ex experimentella data. Olika hypoteser

kan prövas om möjliga orsakssamband. Olika åtgärder

kan experimentellt prövas i småskaliga försök, 0 s v.

Detta är en uppgift för forskningen.

Uppföljningssystemen bör därför spela en viktig roll

för att initiera forskningen och inrikta den mot områ-

den som är väsentliga från trafiksäkerhetssynpunkt.

Särskilt för myndigheter som beställer forskning på

uppdrag bör informationssystemen ge underlag för end

ändamålsenlig inriktning av forsknings- och utvecklings-

verksamheten.

Informationens tillförlitlighet bör kontrolleras sam-

tidigt med att uppföljningssystemen utvecklas och tas

i användning. Vissa förbättringar kan vara förhållan-

devis enkla, t ex att förbättra tillförlitligheten i

personnummeruppgifterna i patientstatistiken eller upp-

gifterna om exakt var i ett väg- eller gatuavsnitt som

en olycka inträffat. Andra fel är svårare att på kort

sikt åtgärda, t ex systematiska fel över olyckstyper.

Systematiska fel bör undersökas så att de är möjliga

att beakta vid användningen av informationen. Sådana

studier bör initieras vid utvecklingen av systemen.
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Sammanfattningsvis kan följande konstateras. Med de i

denna rapport föreslagna uppföljningssystemen bör TSV

kunna få metoder att

0 mäta theáthtähehhet,

o tdenttátena och bebhhtva phobtemomhåden,

o Atudeha áöhändhtngah även ttd genehettt och
tnom pnobtemomhåden och bedöma om Aähehheten
áöhbäitüatb eáteh genomáähda åtgähdeh,

o áå ett 66h ottha myndtgheteh gementamt anden-
tag 66h upptäggntng och tnhthtntng av thaáth-
Aähehhetbphogäam,

o áå ett 66h ottha myndtgheteh gemenbamt undeh-
tag 56h bamohdntng mettan egna och andna myn-
dtghetehá och enbhttda ongantbattonehé vehh-
Aamhet tnom thaáthtähehhetáomhådet,

0 áå ett 66h ottha myndtgheteh gemenbamt anden-
Zag 56h att utvähdeha Aåvät den egna vehhtam-
heten Aom andha myndtghetehb och ohgantbatto-
neno uenháamhet tnom thaátheähehhetoomhådet.
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