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FÖRORD

Motorcykelsäkerhetsseminariet anordnades av VTI för att samla den

svenska expertisen inom området och diskutera aktuella problem. Semi-

nariet ingår som ett led i VTIs satsning för att bygga upp en bred

kompetens inom området.

Vid seminariet förevisades en typisk kollission med mc, där mc:n körde

(60 km/h) in i sidan på en personbil (se bild på omslagssidan). Metoden

utvecklades inför seminariet av VTI och kommer framgent bl.a. att

kunna användas vid test av passiva säkerhetssystem.

Per Lövsund planerade och ansvarade för seminariet. Till förbere-

delsearbetet och vid genomförandet erhölls stor hjälp av främst Inger

Forsberg, Rude Glantz och Maria Olausson.

Varje författare ansvarar för sitt avsnitt, medan diskussionsreferaten har

sammanställts av Per Lövsund och Maria Olausson.
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Motorcykelsäkerhet - Ett seminarium

Per Lövsund (ed.)
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

MC-seminariet anordnades med syfte att från olika företrädare samla in

synpunkter på hur man kan öka säkerheten för motorcyklisterna.

Seminariet inleddes med en allmän information om motorcykel- och

olycksstatistik i Sverige samt de skador och kostnader som olyckorna

medför.

Skadeförebyggande åtgärder diskuterades främst vad gäller klädsel,

hjälm och passiva skyddssystem på mc:n.

Olycksförebyggande åtgärder såsom synbarhet och sikt, mc-dynamik och

stabilitet samt bromsning/bromsar var andra diskussionsämnen.

Lagstiftning och utbildning ventilerades uttömmande av företrädare för

olika myndigheter och organisationer.

Till seminariet utvecklade VTI en metod för krocktestning av mc, vilken

även demonstrerades i form av kollision mellan personbil och mc i 60

km/h.

Genom föredragen och diskussionerna erhölls en god bild av bakgrunden

till olyckorna och konsekvenserna av dessa samt hur dessa kan lindras

eller förhindras. Föredrag och diskussioner gav således en god utgångs-

punkt för det vidare trafiksäkerhetsarbetet.
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Motorcycle safety - A seminar

by Per L'o'vsund (ed.)
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The seminar regarding motorcycles was arranged with the purpose of

collecting opinions from different representatives on how to increase the

safety of the motorcyclists.

The seminar started off with general information about motorcycle and

accident statistics in Sweden, and about the injuries and costs caused by

these accidents.

Injury preventive measures were discussed, especially Clothing, helmets

and passive restraint systems on the motorcycle.

Other subjects for discussion were accident preventive measures such as

conspicuity and visibility, motorcycle dynamics and stability as well as

braking/brakes.

Legislation and training were discussed in detail by representatives from

different authorities and organisations.

Especially for this seminar, the National Road and Traffic Research

Institute (VTI) developed a method for crash testing of motorcycles, and

a collision between a passenger car and a motorcycle at a speed of 60

km/h was demonstrated.

The lectures and the discussions gave a good background to the accidents

and their consequences as well as a hint of how to mitigate or prevent

these accidents. Consequently, lectures and discussions gave a basis for

future traffic safety work.
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Motorcykelsäkerhet - Ett seminarium

Per Lövsund (ed.)

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Syftet med seminariet var att söka öka säkerheten för motorcyklister,

vilket synes angeläget mot bakgrund av existerande olycks- och risksta-

tistik.

I Sverige fanns under sommaren 1982 drygt 85 000 motorcyklar i trafik,

vilket var det högsta antalet sedan 1964. Under l98l omkom 53

motorcyklister medan 548 rapporterades som svårt och 830 som lindrigt

skadade.

De vanligaste skadorna rör nedre respektive övre extremiteterna och

därefter skallskador. 25% av alla skadade ådrog sig så svåra skador att

de behövde tas in i sluten vård på sjukhus. Deras medelvårdtid var 30

dagar med en medelsjukskrivningstid av 83 dagar.

Skadeföljderna kan reduceras genom olika skadeförebyggande åtgärder.

De enklaste och troligen effektivaste åtgärderna för att förbättra

motorcyklisternas säkerhet är att förbättra deras personliga skydd, dvs

klädsel och hjälm. Hjälmen har idag en mycket god skyddsförmåga, men

kan förbättras på en rad punkter. Genom passiva skyddssystem på

motorcykeln kan förutsättningar finnas för skadereduktioner genom en

minskning av motorcyklistens rörelseenergi innan islaget mot vägen eller

kollisionspartnern.

Mot bakgrund av existerande olycksanalyser synes ökade insatser för att

förbättra synbarhet och sikt vara bland de viktigare olycksförebyggande

åtgärderna. En ökad synbarhet föreslås åstadkommas genom antingen

halvljus + 2 varselljus eller genom ett pulserande halvljus. Sikten borde

kunna förbättras genom ändrade hel- och halvljusfördelningar samt

genom bättre visir.
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IV

Olika stabilitetsstörningar, såsom wobble och weave och deras uppkomst-

mekanism och möjligheter till förbättringar diskuterades bl a inom

området mc-dynamik och stabilitet.

En trolig orsak till många olyckor ansesvara en felaktig användning av

bromsarna fram och bak. En korrekt nödbromsning ställer höga krav på

föraren. Kraven varierar dock med de olika bromssystem som idag finns

tillgängliga.

Det finns olika sätt att genom lagstiftning förbättra säkerheten. Det

kanske mest effektiva är att öka kraven på förarna.

Ett annat sätt att öka säkerheten är genom utbildning. Ett antal

alternativ till den idag otillräckliga utbildningen framfördes av olika

företrädare för olika myndigheter och organisationer.

En av VTI framtagen metod för krocktest av motorcyklar förevisades

genom kollision mellan personbil och mc vid 60 km/h. Metoden kommer

bl a att användas för utveckling av passiva skyddssystem på mc.
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Motorcycle safety - A seminar

by Per Lövsund (ed.)
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The aim of the seminar was to increase the safety of motorcyclists, an

urgent matter considering the accident and risk statistics.

In the summer of l982 there were more than 85 000 motorcycles in

traffic in Sweden, the highest number since 1964. In 1981, 53 motor-

cyclists were killed, 548 were reported seriously injured and 830 slightly

injured.

The most common injuries were those inflicted on the lower and upper

extremities respectively, followed by skull-injuries. 25% of all injured

drivers suffered such severe injuries that they needed hospital care,

where the average time of care was 30 days and the average time they

were reported away from work due to the injury was 83 days.

The consequences of injury can be reduced by different injury preventive

 

measures. The simplest and probably the most effective measures,

improving the safety for motorcyclists, would be to improve their

personal protection, i.e. Clothing and helmets. The helmets of today

offer a very good protection, but they can be improved in many ways.

Passive safety systems on the motorcycle could create necessary condi-

tions for a reduction of injury by reducing the kinetic energy of the

motorcyclist before he hits the road or the other vehicle also involved in

the crash.

Considering the existing accident analyses enforced efforts improving

conspicuity and visibility seem to be among the most important accident

preventive measures. Improved conspicuity is suggested by either a low

 

beam and two running lights or by a modulated headlight. The visibility

could be improved by a change in high and low beam distributions and by

a better visor of the helmet.
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VI

Stability disturbances such as wobble and weave and their origin, as well

as possibilities of improvement were discussed, within the field of

motorcycle dynamics and stability.

An incorrect way of using the front and rear brakes is likely to have

caused many accidents. A correct emergency braking puts the driver to a

severe test. But correct behaviour varies in each specific case, due to

the different brake systems available today.

There are different ways of improving the safety by legislation. The

most effective way would probably be to increase the requirements on

the drivers.

Training is another way of increasing safety. Representatives from

different authorities and organisations presented a number of improve-

ments and alternatives to the existing training which was considered

insufficient.

The National Road and Traffic Research Institute (VTI) has developed a

method for crash testing of motorcycles, and this method was presented

by a collision between a passenger car and a motorcycle at a speed of 60

km/h. The method will for instance be used for the development of

passive restraint systems on motorcycles.
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l.l

INLEDNING

ÖPPNING

Hans Sandebring

Statens väg- och trafikinstitut

När VTI inbjöd till ett seminarium om MC-säkerhet anade vi inte att

intresset för denna fråga var så stort att vi med knapp nöd skulle kunna

avhålla det i våra egna lokaler. Det har naturligtvis i och för sig varit ett

angenämt problem.

Vi kan alltså konstatera att det är många som hörsammat kallelsen, men

ännu mer glädjande är att vi lyckats locka hit en verkligt kunnig

församling när det gäller MC-säkerhet. Jag kan knappast tänka mig

någon intressent som inte är företrädd här. Det bör ge en god förutsätt-

ning för två givande seminariedagar.

När VTI beslöt att satsa på en förbättrad säkerhet för motorcyklar fanns

det goda skäl för det. Det räcker med att studera de senaste årens

olycksstatistik för att finna att MC tyvärr utmärker sig negativt i en i

övrigt gynnsam trafiksäkerhetstrend.

Steg ett i vårt arbete var den kartläggning som resulterade i VTI Rapport

239. Steg två blir detta seminarium som vi hoppas skall ge underlag för

vårt fortsatta arbete. Inom kort kommer två av våra forskare, Per

Lövsund och Hans Laurell, att via en studieresa samla in material om vad

som görs internationellt på MC-säkerhetsområdet. Därefter kommer vi

att försöka specificera de områden vi skall koncentrera vår forskning på.

Dessa två dagars diskussion blir ett viktigt bidrag till vårt fortsatta

arbete.

Välkomna till VTI!
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1.2 BAKGRUND OCH SYFTE

Kåre Rumar

Statens väg- och trafikinstitut

Det yttersta syftet med detta seminarium är givetvis att söka öka

säkerheten för motorcyklar. Utifrån existerande olycks- och riskstatistik

vet vi att det är i högsta grad nödvändigt.

Risktalen varierar beroende på hur man beräknar risken, men man torde

kunna påstå att jämfört med bilen har motorcykeln 20-50 gånger högre

risk!

Mer konkret är avsikten att vi under seminariet ska kunna samla in

synpunkter från de olika företrädare som glädjande nog samlats här. Vi

kommer för övrigt att försöka publicera dessa synpunkter så att ni alla

ska kunna ta del av dem. Genom analys av vad som sägs (och inte sägs),

ska vi kunna fastställa vilken kunskap vi saknar. Det är naturligtvis det

som är intressantast från VTIs synpunkt. På vilket sätt kan forskning i

allmänhet och forskning vid VTI i synnerhet bidraga till att fylla

konstaterade kunskapsluckor?

VTI har kompetens och resurser som bör kunna utnyttjas i arbetet för

bättre motorcykelsäkerhet. Nedan är grovt skisserat några sannolika

mc-problem och den VTI-kompetens som bör kunna bidraga till deras

lösning.

MC-problem VTI-kompetens

Riskanalyser Olycksstatistiker

Synbarhet "i
Sikt JL Varseblivningspsykologer

Däck/bromsar
Köregenskaper] Fordonstekniker

Miljö

Hanterbarhet] Ergonomer
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Förarskicklighet Utbildningsexperter

Förarskydd Krockforskare

Vägkarakteristika Vägtekniker

Jag tänkte så här inledningsvis ta upp en fråga som egentligen är helt

grundläggande men som ändå ej finns på seminariets officiella program.

Hur kan det komma sig att man med de höga risker som konstaterats

över huvud taget kör motorcykel i Sverige som har såväl otjänligt

klimat, som mycket höga försäkringspremier för mc? Naturligtvis bidrar

faktorer som låg bränsleförbrukning, lägre inköpspris än bil, hög fram-

komlighet, men jag tror ändå att det är friheten och direktkontakten som

är de grundläggande orsakerna.

Om vi jämför med bilen så är den inte alls på samma sätt som mczn en

del av kroppen. Den är stel, den är stor, den har ingen balans, den har

dålig framkomlighet i trånga passager. Motorcykelns egenskaper är i

dessa avseenden mycket lika kroppens egna - men snabbare och starkare.

Men dessa fördelar är samtidigt motorcykelns svagheter. Den är med sin

direktkontakt mycket känslig och ställer stora krav på föraren. Den är

med sin balans och sin fart inte alls lika förlåtande som bilen då det

gäller små misstag. Det är svårt att skydda föraren som sitter helt

öppet.

Motorcykeln har sådana fördelar och ger sådana upplevelser att jag -

trots den höga risken - inte tror det är riktigt att förbjuda den. Det vore

en nödlösning. Vi ska innan vi tillgriper en sådan nödlösning först försöka

förbättra säkerheten för motorcyklisterna. Och det är därför vi samlats

här på VTI dessa två dagar.
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1.3

1.3.1

1.3.2

MOTORCYKELSTATISTIK

Thomas Lekander

Trafiksäkerhetsverket

Nyregistreringar

Under perioden januari- augusti 1982 har enligt statistik från SCB

22 098 motorcyklar nyregistrerats. Under samma period i fjol hade

18 730 nyregistrerats vilket innebär en ökning hittills i år med 18%.

Detta skulle, om tendensen håller i sig resten av året, betyda att

nyregistreringen i år kommer att uppgå till ca 24 000 som i så fall skulle

innebära det högsta antalet sedan 1954.

Under mitten av 1960-talet uppgick nyregistreringarna endast till några

tusen varje år och under 1970-ta1et fram t o m 1978 var antalet mellan

6 000 och 8 000 årligen och åren därefter har en kraftig ökning ägt rum.

Ungefär hälften av nyregistreringarna under 1970-talet fram t o m 1976

utgjordes av lätta motorcyklar. Denna andel har sedan sjunkit och

uppgick under 1981 till ca 25%. Ökningen under de senaste åren återfinns

framför allt i storleksklassen 750 cc och däröver som under 1981 svarade

för 20% av nyregistreringarna, att jämföra med 5% i början och 10% i

mitten av 1970-ta1et. Under 1982 har en ökning skett i framför allt

klassen 250-400 cc bl a till följd av relativt sett gynnsamma försäkrings-

premier.

Motorcyklar i trafik

Vid utgången av juni månad i år fanns 85 749 motorcyklar i trafik, att

jämföra med 69 068 vid samma tidpunkt i fjol, en ökning med 24%, och

det är det högsta antalet sedan 1964. Jämfört med de flesta åren under

1970-talet är mc-parken idag nästan dubbelt så stor.
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Procentuell fördelning efter cylindervolymklass 1982-07-01.

-125 126-400 401-600 601-750 751-1000 1001- SUMMA

 

27,0 20,0 15,6 20,6 10,3 6,5 100

Jämfört med motsvarande uppgifter 1981-07-01 kan konstateras att

126-400 cc-klassen ökat med 41%, 751 och större med 37%, övriga tunga

motorcyklar med ca 20% medan lätta motorcyklar endast ökat med 5%.

Procentuell fördelning efter ägarålder 1982-07-01

 

-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-30 31-40 41- JUFldlSk SUMMA
person

0,1 ' 12,4 11,5 7,8 8,5 25,1 15,8 13,8 5,1 100

Motorcyklar ägs till 88% av män, 7% av kvinnor och 5% av juridiska

personer. Äldersgruppen 18-19 år äger 11,5% av antalet mc i trafik

(9 800) och av dessa hade ca 2 000 en cylindervolym på 600 cc eller

större. Detta motsvarar knappt 2% av totalantalet mc i trafik.

1.3.3 Dödade och skadade motorcyklister

 

Antal trafikdödade motorcyklister uppgick under 1981 till 53 en ökning

med 10 jämfört med året innan och är det högsta antalet sedan 1974 då

72 omkom. Antalet enligt officiell statistik skadade motorcyklister

uppgick under 1981 till 1 378 som är 14% fler än under 1980 och man får

gå tillbaka i tiden till 1962 innan man finner ett större antal.

Om man däremot sätter antalet dödade respektive skadade i förhållande

till antalet motorcyklar i trafik vid halvårsskiftet finner man att antalet

dödade per 1000 mc under 1981 uppgår till 0,77 och för skadade uppgår

siffran till 20,0. Den sistnämnda siffran är det lägsta sedan 1967 medan

för dödade så har 3 år under 1970-talet ett lägre antal dödade i

förhållande till mc-parkens storlek. .
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1.3.4 Dödade motorcyklister enligt analyskontorets register 1979 - september

1982

Under perioden 1979 t o m september månad 1982 har enligt uppgifter

inkomna till analyskontoret 149 dödsolyckor inträffat där någon på mc

omkommit. I dessa olyckor omkom 135 förare och 18 passagerare. Endast

10 av de omkomna var kvinnor, och av dessa var 2 förare.

Procentuell fördelning av förarnas ålder:

-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-30 31-40 41- SUMMA

 

1,3 24,8 21,5 18,1 10,1 16,8 4,0 3,4 100

Den yngste föraren var 14 år och den äldste 75 år.

Procentuell fördelning efter cylindervolymklass:

-125 126-400 401-600 601-750 751-1000 1001- Okänd SUMMA

 

27,5 12,1 14,1 22,8 14,8 6,0 2,7 100

Av de 149 förarna ägde 106 st (71%) motorcykeln vid olyckstillfället, i 4

fall stod fordonet registrerat på någon anhörig, medan i 34 olyckor (23%)

var någon annan än ägaren förare. Vid 5 olyckor saknas uppgifter om

ägaren var densamme som föraren.

Tid för innehav för de 106 förare som ägde motorcykeln vid olyckstill-

fället:

-30 dagar 31-90 dagar 3-5 månader 6-11 månader 1-2 år 3- år SUMMA

 

12 21 21 23 24 5 106

Kortaste tid för innehav uppgick till 3 dagar.

Av de 149 förarna var 121 (81%) behöriga att köra motorcykel medan 27

(18%) saknade sådan behörighet. I ett fall saknas uppgift om körkorts-
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innehav (utlänning). Av de 121 som hade behörighet hade 92 (76%)

utbildats för motorcykel medan 24 (20%) saknade utbildning, dvs de hade

kört upp för B-behörighet före 1976-01-01 och då fått sin A-behörighet

"på köpet". I fem fall saknas uppgift om mc-utbildning.

Tid för innehav av A-körkort för de 92 som hade utbildning:

-30 dagar 31-90 dagar 3-5 månader 6-11 månader 1-2 år 3- år SUMMA

 

6 9 9 10 27 31 92

Kortaste tid för innehav uppgick till 9 dagar.

Av de 149 dödsolyckorna har 63 varit singelolyckor (42%) och 8 varit

kollisioner med djur (5%). De återstående har varit sammanstötningar

med andra fordon. I 11 fall i samband med omkörning (7%) och i alla fall

utom ett har motorcykeln varit den som kört om och därefter antingen

frontalkrockat med annat fordon eller kört av vägen till vänster. En

olycka har varit en filbytesolycka där en bil bytt från höger till

vänsterfil och två olyckor har varit upphinnandeolyckor. Antal möteso-

lyckor uppgår till 13 (9%) och i 8 fall har mc varit på fel sida och i 5 fall

det andra fordonet. De återstående 51 olyckorna (34%) har skett i

korsningar. I 13 fall (9%) har mc och annat fordon haft samma färdrikt-

ning och det framförvarande tänkt svänga vänster. Endast i ett fall har

detta varit mc. 15 olyckor (10%) har varit avsvängsolycka där fordonen

haft motsatta kurser och det ena svängt vänster. Detta fordon har inte i

något fall varit mc. De återstående 23 (15%) har varit olyckor där

fordonen kommit från olika vägar in i korsningen och i 18 fall har

kurserna varit skärande och i 5 fall konvergerande.

1.3.5 Olycksstatistik 1981

 

Under 1981 omkom 53 motorcyklister och 548 har rapporterats som svårt

skadade och 830 som lindrigt. Jämfört med året före var antalet

omkomna 10 fler och ökningen av desvårt skadade uppgår till 19% och

de lindrigt till 11%. Av de omkomna och skadade var 83% manliga

förare, 3% manliga passagerare, 6% kvinnliga förare och 8% kvinnliga

passagerare.
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1.3.7

Procentuell fördelning av dödade + skadade efter åldersgrupp:

-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-30 31-40 41- SUMMA

 

3 31 22 12 9 16 4 3 100

Mer än hälften av skadefallen återfinns således i åldern 16-19 år.

. Olycksutvecklingen under 1982

Antal trafikdödade motorcyklister under perioden januari-september

1982 uppgår till 38, vilket är fem färre än under motsvarande tidsperiod i

fjol.

Under årets första åtta månader har enligt preliminär statistik från SCB

1 252 motorcyklister rapporterats som skadade varav 473 svårt och 779

som lindrigt. I jämförelse med samma tidsperiod förra året är ökningen

28%, där de svårt skadade har ökat med 18% och de lindrigt skadade med

34%. Det är speciellt under sommarmånaderna som ökningen skett.

Under juni och juli skadades 36% fler motorcyklister än under motsvar-

ande månader 1981. Antalet skadade var under juli 297 som är den högsta

enskilda månadssiffran sedan i början av 1960-talet.

Procentuell förändring av dödade + skadade januari-augusti 1982 jämfört

med samma tidsperiod 1981.

15-17 år 18-19 år 20-24 år Övriga SUMMA

 

+ 4,2 + 21,6 + 32,9 + 51,2 + 25,5

MC-körkortsprov

Under perioden januari-augusti i år har vid trafiksäkerhetsverket avlagts

16 731 körkortsprov. Under samma tidsperiod 1981 hade 16 154 sådana

prov avlagts och under 1980 12 122 prov. Ökningen i år jämfört med 1981

uppgår därmed till 4% och med 1980 till 38%.
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1.4 SKADEPANORAMA OCH KOSTNADER

Axel Engström

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Det talas så ofta om att bilisterna inte ser motorcykeltrafikanterna och

det är nog sant ibland, men det befriar på intet sätt motorcykelförarna

från ansvaret för de olyckor som detta förhållande kan leda till - vi har

ju faktiskt en vägtrafikstadga. Jag hävdar alltså att motorcyklisten själv

som regel är ansvarig för vad som händer, allra helst som kollisionsolyc-

korna är färre än singelolyckorna. Det talas fortfarande om att kollisio-

ner är den vanligaste orsaken till mc- olyckor, men det är fel, vilket jag

har visat tidigare och vilket för övrigt visades av Sven-Olof Häggquist i

Falun redan år 1964. I mitt totalmaterial från Uppsala län utgjorde

kollisioner med andra fordon bara 34% av samtliga olyckor som ledde till

personskada. Det är ju på totalmaterialen vi måste gå, att gå efter

polisutredda eller försäkringsanmälda skador ger helt missvisande siffror.

Som exempel på polissiffrornas otillförlitlighet kan jag tala om att i

Upsala Nya Tidning förekom en nyhetsartikel i början av juli månad detta

år där det meddelades den glädjande nyheten att Uppsala-polisen endast

noterat 19 fall av personskada vid cykel- eller motorcykel-olycka under

första halvåret år 1982. En sådan absurd siffra får alltså offentlig

spridning och uppfattningen sprids bland människorna att olyckorna är

nere på denna låga nivå. I själva verket ser vi ortopedkirurger på

Akademiska sjukhuset i Uppsala på våra röntgenronder nästan varje

morgon nya röntgenbilder på patienter som skadats vid dessa typer av

olyckor. I det här fallet är det inte ens en tiondel av det verkliga antalet

skadade individer som redovisas. När det gäller motorcykel- och moped-

olyckor har jag visat att man måste multiplicera Statistisk Arsboks

siffror över antalet skadade med fyra för att få fram det verkliga

antalet.

På något sätt måste det ha blivit en minskning av antalet polisutred-

ningar under senare år. År 1979 hade vi i Uppsala län en ökning av

antalet slutet vårdade mopedister och motorcyklister med 40% jämfört

med år 1976. Under samma tid ökade antalet polisutredda olyckor bara
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med 20%. Dessutom minskade under samma tid, i Uppsala län, antalet

trafikförsäkrade mopeder med 28% medan motorcyklarna bara ökade

med 10%.

Skadepanorama

Vilka skador är det nu som uppstår vid färd med två-hjuliga-motor-

fordon? Tack vare hjälmtvånget har skallskadorna minskat både i antal

och svårighetsgrad. Tidigare var skallskada den vanligaste skadan, men

den har nu flyttats ner till tredje plats och skadorna har dessutom blivit

lindrigare. Vi hade t ex i Uppsala län är 1979 inte en enda skallskada av

AIS-grad IV eller högre. Mestadels rörde det sig om lindriga till måttliga

hjärnskakningar huvudsakligen AIS II och bara några få AIS III-skador.

Vårdtiderna för dessa lindrigare hjärnskakningar är bara några dagaroch

resttillstånd är ovanliga. De vanligaste skadorna numera är skador på de

nedre extremiteterna och de utgör drygt 40% (42%) av samtliga skador,

näst vanligast är skador på övre extremiteterna med drygt 30% (32,9%),

medan skallskadorna ligger på tredje plats med 18%. Mindre än 10% av

skadorna drabbar thorax, buk och kotpelare, men när dessa senare skador

förekommer så är de ofta utomordentligt allvarliga. Extremitetsskadorna

utgör alltså nästan 3/4 av alla de skador som uppstår vid moped- och

motorcykelolyckor. Var fjärde skada är en fraktur, men det behöver inte

föreligga en fraktur för att skadan skall bedömas som allvarlig. En

omfattande ledbandsskada i ett knä kan t ex många gånger vara allvarli-

gare än en fraktur. 25% av alla skadade ådrar sig så svåra skador att de

behöver tas in i sluten vård på sjukhus. Vid en efterundersökning av ett

patientmaterial på 213 mopedister och motorcyklister som vårdades i

sluten vård på Akademiska sjukhuset i Uppsala fann man att deras skador

krävt en genomsnittlig vårdtid på 30 dagar. Vid uppdelning efter skade-

lokalisation och behandlande klinik fann man att patienter som vårdats

på kirurgisk klinik, således patienter med skallskador, buk- och thorax-

skador, legat inne i genomsnitt 10,6 dagar, medan patienter med

ortopediska skador - extremitets- och ryggskador - var intagna i

genomsnitt 43,1 dagar, ofta uppdelat på flera vårdperioder. Som jämfö-

relse kan jag nämna att den genomsnittliga vårdtiden för ortopedpatien-

ter vid Akademiska sjukhuset i Uppsala oavsett åkomma ligger 10-11

dagar. Moped- och motorcykelolyckor är alltså ett mycket stort problem
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för den ortopediska vården, eller tvärt om om man vill se det så; det är

ett mycket säkert jobb att vara ortopedkirurg i ett motorcykelsamhälle.

Kostnader

Medelvärdtiden för personer som skadats vid olyckor med två-hjuliga

motorfordon var som jag nämnde tidigare 30 dagar. För år 1976 gjorde

jag en beräkning av totalantalet vårddagar i sluten vård för hela landets

moped- och mc-skadade och kom fram till att det hade gått åt 77 000

vårddagar. Vid den tiden kostade vården mellan 600 och 800 kronor per

dag, litet varierande mellan olika kliniker och sjukhus. Idag lär man inte

kunna få en vârddag under 1. 000 kronor. Det är ganska lätt att göra en

beräkning själv av hur mycket samhället får lägga ut förett visst är, det

är som jag sade tidigare bara att titta i Statistisk Årsbok för ett visst är

och ta dess siffra över totalantalet skadade. Den siffran motsvarar i

stort det antal skadade som behövt tas in i sluten värd det aktuella året.

Vill man ha totalantalet skadade så är det bara att multiplicera

Statistisk Årsboks totalsiffror med fyra. 1976 års skadade skulle överfört

till dagens kostnadsläge kosta omkring 75 miljoner kronor i sluten vård!

För år 1976 gjorde jag en beräkning av vårdkostnad per inregistrerad

motorcykel respektive trafikförsäkrad moped och fann att kostnaden för

sluten vård av de skadade uppgick till 100 kronor per fordon i trafik/år.

Sedan dess har det inte blivit billigare.

De skadade i 1976 års undersökning som hade rätt till sjukpenning, 42,5%

av totalantalet skadade, hade i genomsnitt 83,1 sjukskrivningsdagar.

Utslaget på hela landet det året beräknades antalet sjukskrivningsdagar

efter moped- och motorcykelolyckor till 353 000. Ett lika stort antal

arbetsdagar kan beräknas ha fallit bort på grund av försenad arbetsdebut

hos de skadade som gick i skola eller befann sig under yrkesutbildning.
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SKADEFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

KLÄDSEL

Axel Engström

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Utöver hjälmtvånget finns det inga bestämmelser om en personlig

skyddsutrustning för trafikanter på två-hjuliga motorfordon. Motor-

cyklister är den grupp av oskyddade trafikanter som är mest exponerade

för olycksrisker i och med att de färdas med den övriga trafikens farter

och tillsammans med denna samtidigt som de frånsett störthjälmarna

ofta inte är mer skyddade än fotgängare och cyklister. Bilisterna, som i

förhållande till motorcyklisterna alltid har varit väl skyddade, har på

senare år fått sitt skydd ytterligare förbättrat genom nya bestämmelser

om bilars konstruktion och inre utformning. Några drastiskt säkerhets-

förbättrande åtgärder beträffande motorcyklarnas utformning, som sam-

tidigt kan accepteras av motorcykelfolket, kan man inte förvänta sig,

åtminstone inte inom överskådlig tid. Den enklaste och egentligen enda

framkomliga vägen att öka motorcyklisternas säkerhet är därför att

förbättra deras personliga skydd.

Det som skiljer motorcykelskador från många andra skador är attde ofta

är resultat av ett högenergetiskt våld, vilket ger väsentligt försämrade

läkningsbetingelser. Det uppstår stora mjukdelslacerationer, således hud-

och muskelskador, och de frakturer som uppstår är ofta splittrade.

Vävnadsdefekter är vanliga, såväl beträffande mjukdelar som skelett,

och skadorna är ofta kontaminerade av olja och vägsmuts. En läderkläd-

sel av god kvalitet (god riv- och nöthållfasthet) reducerar antalet

sårskador och minskar väsentligt riskerna för att öppna frakturer skall

nedsmutsas.

I en tysk undersökningsrapport anser man att skyddsklädsel i form av

skinnjacka och byxor samt höga läderstövlar nästan halverar antalet

svåra skador och man anger att andelen öppna frakturer minskar ännu

mera - från 25,9-7,7%. En amerikansk undersökning talar för att så

mycket som 50% av alla smärre skador skulle kunna undvikas helt om
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motorcyklisterna använde riktig skyddsklädsel. En studie av skadade

motorcyklister, som varit försäkrade i Folksam, har visat att skinnbyxor

och motorcykelhandskar ger en signifikant minskning av antalet skador.

Motorcykeljackor och kängor gavockså en minskning av skadorna, men

den var inte signifikant jämfört med vanlig klädsel. Bland de motorcyk-

lister i mitt patientmaterial som använt korrekt skyddsklädsel förekom

det ingen skada av svårighetsgrad över AIS III (82% hade skador av

AIS-grad I-II), vilket bl a innebär att det inte förekom någon verklig

öppen fraktur. Det var en skadad som hade ett stickmärke på fotryggen

efter en fraktur på ett mellanfotsben, men det tror jag berodde på att

hans motorcykelstövel inte hade rätt passform. 80% av skadetyp AIS III

och högre har registrerats hos förare som ej burit fullständig skyddskläd-

sel.

När det gäller mera stumma skydd av typ stövlar med hårda tåhättor och

skaftframsidor är det mycket viktigt att passformen är god, annars kan

man få en olycklig fördelning av krafterna. Den övriga skyddsklädseln -

skinnhandskar, jackor och byxor - måste av bekvämlighets- och körsä-

kerhetsskäl ha mjuka förstärkningar på de speciellt utsatta ställena.

Sådana kläder har ju förekommit länge, men helt nyligen presenterades

Folksams skyddsdräkt, som är en förbättring av tidigare modeller. Vid

presentationen av denna skyddsklädsel vågade man sig t o m på att

nämna ordet obligatorisk och det är en god början, vi måste få

motorcyklisterna att acceptera tanken på en obligatorisk skyddsklädsel,

det är ju faktiskt deras liv och hälsa det gäller.
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HJÄLM

Bertil Aldman

Chalmers tekniska högskola

Den miljö, som en motorcyklist rör sig 1, kan ju endast till en ringa del

definieras eller utformas så att den skyddar den åkande mot personska-

dor i händelse aven olycka. Vad som i någon mån kan påverkas

inskränker sig i stort sett till vissa delar av fordonens yttre och där

kommer ju åtgärder som planeras med hänsyn till andra oskyddade

trafikanter även motorcyklister till del. Det skydd mot skador, som vi

vill att den här trafikantgruppen skall ha, måste därför bäras av den

åkande själv, då det gäller skydd mot huvudskador avses sålunda hjälmar.

Vid utformningen av personliga skyddssystem måste man därför ta

hänsyn inte bara till skyddsförmågan utan också till funktionen både

under normal användning i trafiken och efter en olycka då den skadade

eventuellt är medvetslös.

Olyckstyper

Singelolyckor, i form av omkullkörning respektive kollisioner med fasta

hinder, kan ske i olika hastigheter. Som regel är nog dessa höghastighets-

olyckor eftersom föraren förlorat kontroll över cykeln. Vintertid kan de

naturligtvis ske även i låga hastigheter.

Flertalet kollisionsolyckor torde äga rum i tätortstrafik med förhål-

landevis låga hastigheter. Vid omkullkörning, eller då den åkande tar

mark efter en luftfärd åstadkommen av en kollision, kan huvudet träffa

marken i relativt liten vinkel, vi kallar detta sneda islag, dessa ger

huvudet en tendens att rotera under själva islaget. Uppstående hinder,

t ex sträckstenskanter, kan här leda till nära nog vinkelräta islag. Det är

som regel omöjligt att förutse vilken del av huvudet som kommer att slå

i ifrågavarande yta först. Det första islaget är det allvarligaste och

därmed viktigast att skydda mot.

Vid kollisioner med fasta föremål sker huvudislaget vinkelrätt och som

regel med huvudets främre-övre delar. Om motorcyklisten kolliderar
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med en bil och huvudet träffar bilens högre partier blir däremot

huvudislaget som regel snett eftersom det påkörda fordonet ofta rör sig

vinkelrätt mot den åkandes färdriktning. Träffpunkten ligger även här på

huvudets främre-övre delar.

Om kroppen rör sig framåt med huvudet som ledande kroppsdel, huvudets

övre delar träffar ett fast motstånd och resten av kroppen genom sin

tröghet trycker på uppstår skadorna på skallbasen och i halsryggraden.

Samma skademekanism föreligger vid dykning på för grunt vatten. Mot

denna typ av skador kan man inte åstadkomma skydd genom att använda

hjälm utan man måste på andra sätt så långt som möjligt förhindra en

sådan rörelseriktning hos den åkande vid motorcykelolyckor.

Skadetyper

När det gäller skador inom huvudets område kan det vara praktiskt att

skilja mellan ansiktskador och skall-hjärnskador eftersom dessa i viss

mån skiljer sig beträffande uppkomst och verkan. Det finns emellertid

också ett samband som man inte kan bortse ifrån. Skall-hjärnskadorna

leder som regel till kortare eller längre tids medvetslöshet, vilket

medför att den skadade inte kan skydda sina andningsvägar. Varje

ansiktsskada, som drabbar ansiktets nedre delar, kan leda till andnings-

hinder genom felställning i frakturer, sönderslitning av mjukdelar och

blödningar. Försämrad andning leder i sin tur mycket snabbt till en

försämring av hjärnskadan varför ett skydd mot ansiktsskador är en

viktig del av skyddet mot huvudskador. Eftersom varje minut av försäm-

rad andning är allvarlig är det också viktigt att skyddet är utformat så

att adekvat hjälp kan ges den skadade utan'onödigt dröjsmål. Inom detta

område finns idag påtagliga brister på hjälmarna som bör rättas till

snarast möjligt.

Skall-hjärnskador uppkommer sannolikt på tre principiellt olika sätt vid

stötar mot huvudet.

- lokal eller allmän deformation av kraniet kan ge upphov till

frakturer av olika typer och kan orsaka tryckvågor som,

genom tryckskillnader inom olika delar av hjärnsubstansen,
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kan resultera i skador på denna. Dessa skador är i allmänhet

lokalt begränsade och brukar benämnas fokala skador.

- lineär acceleration ger upphov till tryckskillnader i hjärnsub-

stansen som kan vålla skador även vid obetydlig deformation

av kraniet. Som regel är dessa skador begränsade till vissa

områden av hjärnsubstansen, övervägande fokala skador.

- vinkelacceleration ger upphov till inre deformationer i hjärn-

substansen, som medför lokala dragpåkänningar inom stora

områden av t ex hemisfärerna och hjärnstamsområdet. Dessa

skador är mera diffust fördelade och leder ofta till långvarig,

djup medvetslöshet.

Skyddseffekter

Mot de båda första orsakerna till skall-hjärnskador skyddar dagens

motorcykelhjälmar ganska bra. De kan sålunda förhindra lokal deforma-

tion av kraniet och sänka huvudets lineära acceleration till tolerabel nivå

vid islag, som sker under flertalet olyckor i måttliga hastigheter.

Mot den vinkelacceleration, som uppstår vid sneda islag, är det betydligt

sämre ställt med skyddsförmågan och mycket arbete läggs därför ned på

denna problemställning. Pågående arbete hos oss på Chalmers tyder dock

på att man bör kunna minska vinkelaccelerationen hos huvudet vid sneda

islag utan större viktökning på hjälmarna.

De moderna integralhjälmarna ger ett visst - men ganska begränsat -

skydd mot ansiktsskador.

Användningen av täta visir och olika anrodningar för att täta mot drag

vid hjälmens nederkant leder till dålig ventilation och retention av

koldioxid. Detta kan troligen ge en nedsättning av prestationsförmågan i

vissa fall och kan leda till att en hjärnskada efter en olycka mycket

snabbt försämras. Det är därför ett absolut krav att visir kan öppnas av

den åkande även med handskar påtagna. Det är också nödvändigt att en

tillskyndande hjälpare skall kunna öppna visiret snabbt och lätt och
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eventuellt kunna ta av hjälmen för att kunna ge adekvat andningshjälp.

Härvidlag brister det både ifråga om föreskrifter och praktiskt utförande

av hjälmdetaljer. Exempel härpå demonstreras under seminariet.

Vid motorcykelåkning uppstår redan vid måttliga farter ett vindbrus som

påtagligt kan maskera andra ljud i trafiken. Bruset når så höga nivåer att

hörselskador kan uppstå efter längre tids exponering. Hjälmar dämpar till

en viss del detta brus och avskärmar även annat ljud. Andra trafikanter

skall därför ha klart för sig att en motorcyklist i normala väghastigheter

inte kan höra ett signalhorn ens på kort avstånd vid hastigheter över 50

km/tim.
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PASSIVA SKYDDSSYSTEM

Per Lövsund

Statens väg- och trafikinstitut

För att förbättra säkerheten för motorcyklister måste förutom den

aktiva säkerheten och utbildnings-/träningsprogrammen motorcykelns

passiva säkerhet förbättras. Vid en jämförelse med en motorcykel från

sekelskiftet ter sig skillnaderna vad gäller de passiva säkerhetssystemen

inte särskilt påtagliga, exempelvis återstår betydande problem att lösa i

fråga om fot- och benutrymme, styre, instrument m m.

De flesta allvarliga olyckor orsakas ofta av att föraren slungas med

oförminskad hastighet med huvudet först över styret och in i det hårda

hinder med vilket motorcykeln kolliderat.

För att hejda förarens kinetiska energi och ändra på den bana med vilken

föraren lämnar mczn finns på motorcykeln ett tillgängligt utrymme av ca

1 meter. På detta utrymme kan man tänka sig olika anordningar för att

åstadkomma en energiabsorption, exempelvis luftkuddar.

Luftkuddar har emellertid visat sig ge mycket stora problem, såsom hitta

lämpliga trigpunkter för uppblåsning av kuddarna, att få en tillräckligt

snabb fyllning av kudden, få kudden att vara fylld tillräckligt länge vid

olyckor med mer än en kollision, eller vid färd med passagerare.

För att söka nedbringa den höga andelen benskador har man arbetat med

olika typer av benskydd, en del i form av mer eller mindre robusta

störtbågar, vilka inte visat sig fylla någon större funktion. Andra mer

heltäckande anordningar, som även utgör ett visst klimatskydd, har

genom krockprov visat sig kunna ge en viss skyddseffekt. Genom

anordningen roterar ej motorcykeln mot kollisionspartnern i samma

utsträckning som vid kollision med konventionell mc, varför risken för

fastklämning av föraren minskar.
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Några s k experimental safety mczs har utvecklats, där den för närvaran-

de mest genomarbetade kommer från TRRL (Transport and Road

Research Laboratory), England (se figur).

 

Figur 1 TRRL Experimental safety motorcycle - ESM l
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Förutom benskydd enligt ovan har man bland annat som passivt skydds-

system en uppbyggnad på bensintanken, som i kombination med benskyd-

det skall påverka den bana med vilken motorcyklisten lämnar mc:n.

En svensk idé till passivt skyddssystem åskådliggörs av nedanstående

bildsekvens.

   

 

  LU [--jCJ
G
-

 

J U U

     

Figur 2 Passivt skyddssystem för MC
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Vid en kollision är det tänkt, att systemet skall dras med föraren framåt

och styrets infästning skall ge efter. Hela enheten inklusive förare skall

genom en styrklack på styrhuvudet kastas uppåt. Främre delen träffar

kollisionspartnern och börjar deformeras. Zonen framtill är utformad så,

att den tenderar glida uppåt längs särskilda brott- och glidytor. I nästa

skede deformeras anordningen helt under energiabsorption. Vid kollision

med normala personbilar bör systemet passera över biltaket för att sedan

falla ned bakom bilen.

Detta skyddssystem ligger i linje med TRRLs men med den skillnaden att

anordningen är tänkt, att vid åtminstone en frontal kollision, följa med

föraren då denne kastas framåt.

Jag har genom detta föredrag försökt visa på några idéer som skulle

kunna vara möjliga för att öka den passiva säkerheten för motorcyk-

listerna under vissa kollisionsförlopp. Att finna ett system som fungerar

under flertalet olyckstyper, ej negativt påverkar kördynamiken och

accepteras av motorcyklisterna är mycket svårt. Detta är troligen

orsaken till att det i stort sett idag inte bedrivs någon forskning inom

detta område någonstans i världen.
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DISKUSSION SKADEFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Håkansson: När det gäller hjälmar och skyddskläder förstår jag att man

kan utveckla dem undan för undan. Men är det realistiskt att överhuvud-

taget syssla med ex. benskydden vi såg på filmen? Är det inte så många

faktorer som spelar in vid en trafikolycka att man har väldigt svårt att

förutse vart kroppen tar vägen? I trafiken är det så många oförutsedda

faktorer som spelar in. Kan man verkligen göra så mycket på den sidan?

Hjälmar och klädsel är helt ok.

Lövsund: Det är stora problem att få ett skyddssystem att fungera under

olika typer av kollisioner. Systemen som visades på filmen kan enbart

skydda vid en frontalkollision eller en något sned kollission. På många

cyklar har man någon form av kåpa. Denna skulle man kunna utforma så

att den har viss skyddseffekt, det är bättre än inget.

Aldman: Det finns en typ av skador som hjälmarna inte kan skydda. Det

är den typen där kroppen rör sig med huvudet som ledande kroppsdel.

Huvudet går först och kroppen kommer efter och trycker på. Om man

träffar med något fast föremål uppe på huvudet trycks skallbasen in och

man får skador i halsryggraden, inte uppe i skallen och hjärnan. Eftersom

den tunga kroppen har så stor massa behövs det en väldigt låg hastighet

för att krafterna på halsrygg och skallbas skall bli för stora. Det gäller

därför att försöka undvika att man får det rörelsemönstret. Därför tror

jag på vad TRLL har eftersträvat med sina anordningar, där man skall

försöka stanna på cykeln så länge som möjligt

Nygård: Om resonemanget fortsätter här är man tydligen inne på att

krockar skall ske, krockar skall inte förebyggas. Vad jag saknar är en

genomgripande lagstiftning, där man inte bara låser sig vid hjälmen, utan

man får kläpå ryttaren helt från topp till tå. Man har då vunnit väldigt

mycket.

Engström: Det ger så enormt mycket mera att satsa på bättre

skyddskläder än att hålla på med krockprov på motorcyklar och få några

yttre system. Bättre skyddsklädsel och vettigare farter.
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Tannerfors: Aldman talar om de vinkelaccelerationer man får på

hjälmarna i dag vid islaget mot gatan. Jag undrar, är Aldman inne på att

man skulle återgå till det frigolittänkande som du hade en gång när det

gällde mopedhjälmarna? Den andra frågan: Anser Du att SIS egentligen

borde avstå från godkännande av hjälmar som har sådana konstruktioner

på visiret att de inte enkelt går att öppna utan att känna till hjälmen i

detaU?

Aldman: Det finns många olika vägar att gå för att åstadkomma en

lägre vinkelacceleration på huvudet. Vi är idag långt ifrån det läge, där

vi kan tala om vad man kan använda industriellt för att ta fram det här i

billig massupplaga. Vi har, med de föreskrifter vi idag har, lyckats få

hjälmar som är ganska bra när det gäller att förhindra skadeuppkomst

genom de två första skadefaktorerna som jag nämnde. Det som fattas är

den tredje. Senare har det kommit fram det här extra skyddet för

ansiktet, visiret. På den ena av de hjälmar som jag har här har man en

nödutrustning, som skall användas vid olycksfall, där man kan öppna

visiret för attlättare kunna ta av hjälmen för att komma åt att ge hjälp.

På den andra hjälmen är visirets öppningsanordning dold, vilket är

olyckligt i detta sammanhang. Det är dags att börja diskutera de här

sakerna. Jag har en uppsjö utav hakremmar här med olika låsanordningar

till hjälmar. Det är dags att börja tala om detta också, och att man inte

skall sälja sånt som är avsett att täta mellan underkanten på hjälmen och

halsen. Det är direkt farligt i många situationer. Vi måste även reglera

de här sakerna mera än vad vi har gjort tidigare. Om man skall gå på

förbud eller om man skall bjuda in folk som sysslar med det här och

försöka få en utveckling i rätt riktning är något som borde diskuteras.

Jag tror mera på att man skall tala om problemen än att gå på

förbudslinjen från början.

_liol_r_n_: Jag skulle vilja ställa en fråga till Aldman angående hjälmar: Har

ni någon gång tittat på de s k crossintegral-hjälmarna, de som skyddar

hakpartiet, men där man inte har något visir utan använder glasögon

istället? Jag tycker det är en väldigt optimal hjälm att använda både

för skogs- och landsvägsåkning.
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Aldman: Vi har inte gjort några speciella försök med dem. Vi har

konstaterat att många av de här skydden ger ett ganska dåligt skydd. Vi

tror att den här delen på många hjälmar skulle kunna göras mycket

bättre. Ett problem är hur vi skall testa sådana här saker på ett vettigt

sätt för att få fram ett bra skydd. i

Holm: Jag skulle vilja fråga Engström: Anser du att de här vanliga

touringstövlarna är till fyllest eller anser du att varje motorcyklist bör

ha motorcrosstövlar (riktigt kraftiga stövlar)?

Engström: Jag tycker att crosstövlarna verkar bättre än en del ganska

mjuka stövlar som jag har sett. Men jag har inte studerat motorcykel-

stövlar särskilt mycket. En del crosstövlar är klart bra med en ordentligt

hård skena framtill.

äolm: En avslutande synpunkt gäller packväskor och kåpor i anslutning

till de filmer och bilder vi här sett. Från mc-verkstäderna hävdas

mycket ofta, när de får in en krockad cykel, som har varit försedd med

kåpa och packväskor, att föraren klarat sig betydligt bättre än vad som

skett i andra fall. Är det något som panelen har möjlighet att säga ja

eller nej till?

Engström: Nej, tyvärr. Men den kille som kör med kåpa och packväskor

han kör inte stan runt. Han är ute på landsvägen, på väg någonstans. Den

stora skillnaden kanske ligger på förarsidan.

Lövsund: Det skulle vara av intresse att få veta vad som ligger bakom

det s k säkerhets-skinnstället. Vad utgör skillnaden från ett vanligt

skinnställ och hur kommer skyddseffekten att utvärderas?

Aldman: Skillnaden är den att de partier, som vi i tidigare undersökning-

ar upptäckte var särskilt utsatta för skador, d v 3 framför allt skuldror,

armbågar och knän, har vi försökt att skydda genom att ta fram ett

stoppningsmaterial, som skulle vara så bra som möjligt i fråga om att ha

kvar så mycket smidighet som möjligt och få ett optimalt skydd när det

verkligen smäller. Det visade sig att NASA hade tagit fram en del

material och testat det i samband med astronauter. De har samma
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problem att kunna röra sig vettigt men vara skyddade ändå. Det fanns

ett silikonskum som hade egenskapen att när man belastar det långsamt

då är det mjukt ungefär som ett diskunderlägg dvs det hindrar väldigt

lite normala rörelser. Däremot när man ökar belastningshastigheten

exempelvis vid ett hastigt slag, då blir det styvt och tar upp energi mera

effektivt. Teoretiskt sett är materialet det bästa vi kunnat finna på

marknaden idag, just för sina egenskaper. Tilläggas bör också att på den

här dräkten ligger ett helt skinn under själva stoppningen och även skinn

utanpå stoppningen. Vi kommer att titta på hur slitstarkt det är.

Materialet skall testas på samma karusell som testar hjälmar, där det

finns olika typer av vägunderlag.

Holm: Det är många som använder ishockeyskydd i stövlarna och

uppöver knäet. Har detta alternativ diskuterats när man tagit fram den

nya säkerhetsoverallen; att sy in en hård skiva som skyddar skenben och

knän?

Aldman: Diskuterats ja, men vi har inte gjort något på det. Vi håller

tillsammans med provningsanstalten på att utarbeta en metod för att

kunna gradera skydd av det här slaget. Ishockeyskydd bygger på att man

har ett visst avstånd mellan det hårda skalet och det mjuka benet.

Därigenom når man inte in med lättare eller medelsvåra stötar. Vad vi

vill försöka åstadkomma, och där vi har kommit en bit på väg, är att

gradera de mjukdelsskador, som uppkommer när man ändå slår igenom.

Det vore en bra metod att ha för alla möjliga typer av skydd.

Österberg: Inom försvaret har vi sedan ett antal år tillbaks infört just

ishockeyskydd som benskydd. Det klarar skrubbskadorna, men klarar inte

rena brott.

Engström: Det tror jag ibland.

Osterberg: I vissa fall gör de det, just knäna som är så pass känsliga, där

har de visat sig vara väldigt bra. Tävlingssidan använder dem alltid.

Mimer: Förutom vanliga visir finns det s k flip-up grejor, som man

sätter framför ansiktet. Finns det några nackdelar med att använda

dem? När man åker ner på ansiktet kan de då åka in och i stället skada?
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Aldman: Jag har tittat på sådana här skärmar som man fäster med

tryckknappar. De kan göra en viss nytta i de situationer där en stöt

träffar rätt på dem. Nyttan är rätt så begränsad, men jag har inte sett

någon nackdel. Det förekommer ett arbete internationellt på hur man

skall testa sådana här skydd överhuvudtaget. Det är lyckligtatt man har

kommit in på ett sådant arbete, kvaliten varierar så oerhört.

Ekblom: När vi diskuterar skyddskläder skall vi också komma ihåg att

det finns ett litet dilemma när det gäller försäkringsfrågan. Det finns en

trafikförsäkringslag som kom 1976. Den lagstiftningen ger inget utrym-

me för försäkringsbolagen att ersätta skador på skyddskläder utan att

det samtidigt föreligger personskador. Det är en märklig företeelse. Vi

arbetar mot trafiksäkrare utrustning -samtidigt får vi konsekvenserna

när det gäller ersättningssidan. För Folksams del har vi löst det här

genom att ersätta dessa skador genom de frivilliga försäkringsmomenten.

Engström: Kan man göra skyddsklädseln obligatorisk, då borde man

kunna få igenom en sådan försäkringsändring. Skall skinnkläderna sitta på

alla, skall man också ersätta dem när de går sönder.

Ternell: Den trafikmiljö som finns idag är helt och hållet byggd för

bilister och inte för motorcyklar eller vanliga cyklar. Cyklisterna har på

grund av att de har ett långsammare tempo fått åtskilliga miljoner till

sitt förfogande. När det gäller motorcykeltrafiken och trafikmiljön så

vill vi väldigt gärna att någonting görs. I hela Göteborg och på en väldigt

massa platser ute i landet skrapas stora refflor i vägbanan och ingenting

görs åt dessa. De är kvar hela sommarperioden och de kan mycket väl

förorsaka olyckor. Vi har andra saker, så som stolpars placering utmed

vägbanorna. Hur många olyckor har inte orsakats av att motorcyklister

har kolliderat med sådana, som mycket väl kunde ha placerats på ett

annat sätt. Detta är naturligtvis stora och övergripande frågor, men om

vi jämför med cyklisterna, som har varit väldigt framgångsrika, så

hoppas jag verkligen att vi skall nå ett resultat.

Aldman: I juni månad bildades i Linköping Nordiska föreningen för de

oskyddade trafikanterna. Föreningen avser att ta upp sådana här frågor

för hela gruppen oskyddade trafikanter; på vad sett de har blivit efter

när detgäller utformningen av miljön, utformningen av föreskrifter osv.
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Föreningen planerar att i slutet av det nordiska trafiksäkerhetsåret 1983

ha ett seminarium, där vi tar upp sådana här frågor.

M: Jag skulle vilja komplettera vad som sagts om visir och hjälmar.

En engelsk undersökning fastslog att färgade visir kan vara mycket

farliga. Det tycker jag vore på plats att ta upp i det här sammanhanget.

Framför allt under körning i kvällsbelysning, i artificiell belysning, kan

de färgade visiren göra att vissa ljusfenomen uppstår så att folk kör in i

föremål som de helt enkelt inte har sett. Undersökningen uppmanar att

inte använda färgade visir utan ofärgade, vid behov med solglasögon

under visiret.

Engström: Jag undrar om vi hade suttit här idag om alla motorcyklister

hade hållit fartbegränsningarna. Det går ofta fort.

Nilsson: Jag saknar en diskussion om hastigheten. Vi kan diskutera visir

och klädsel. Detta kan vi kompensera många gånger om genom att

reglera hastigheten. Det finns objektiva mätresultat som visar att

motorcyklar i genomsnitt är den fordonsgrupp som kör fortast.

§_j_öLk: Det är en sak som alltid glöms bort när man pratar om

hastigheter. Vi måste komma ihåg att 70% av dem som åker motorcykel

är 25 år och yngre, men det är bara 15% av bilförarna som är under 25

år. Vi vet att det är de yngre förarna som kör fortast, oavsett vilket

fordon de kör.

Ternell: Jag har tittat på en massa forskningsrapporter när det gäller

olyckor. Jag har inte haft tillgång till allt på långt när, men jag har en

känsla av att de rapporter som finns är långt ifrån kompletta. Inom SMC

har vi nu gått fram genom våra länsorganisationer och skall inom dem

försöka få reda på omständigheterna vid varje olycka. Jag tror att om vi

kan gå ner på djupet, då kan vi verkligen få reda på vad som har

förorsakat olyckorna. Först då kan vi bemöta olyckstendensen och

olycksfrekvensen.
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OLYCKSFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

SYNBARHET OCH SIKT

Kåre Rumar

Statens väg- och trafikinstitut

På basis av existerande litteratur och vad som här sagts tidigare synes

man kunna påstå att följande två olyckstyper är mycket vanliga då det

gäller motorcyklar

- kollision på grund av att bil kör ut framför mc

- singelolycka

Det är naturligtvis svårt att spekulera om orsakerna till dessa olyckor,

men så mycket torde vara klart att följande mc-faktorer sannolikt

bidragit till olycksutfallet i den första olyckstypen

- dålig synbarhet

- svårighet att bedöma mczns avstånd och hastighet

I den andra olyckstypen torde åtminstone under lägre ljusförhållanden

följande mc-faktor vara bidragande

- dålig sikt (speciellt med hänsyn till att motorcykeln är känsligare än

bilen för små hinder och gropar)

Synbarhet

Faktorer som är avgörande för upptäckt av föremål är

deras kontrast mot bakgrunden

deras storlek

deras rörelse

observatörens förväntan
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Eftersom de flesta bilister ej förväntar sig någon motorcykel så måste de

andra faktorerna göras ändå starkare. Vi vet från många studier att ett

motorcykelekipage har låg kontrast mot bakgrunden, är relativt litet sett

framifrån och i samma vinkel (framifrån) egentligen icke har någon

rörelse (det bara växer sakta på näthinnan).

Synbarheten måste förbättras. Vi kan inte ändra storlek och rörelse. Vi

kan ändra kontrast genom klara och ljusstarka färger (t ex gult, orange,

gulgrönt) på hjälmen, kläder, kåpa. Vi kan på ett avgörande sätt ändra

kontrast framifrån genom strålkastare (varselljus). Vi kan också påverka

bilisternas förväntan på motorcyklar genom information och utbildning.

Bedömning och identifiering

 

Sannolikt beror flera av sammanstötningarna mellan bil och mc på att

bilförare, trots upptäckt, felbedömde motorcykelns avstånd eller/och

närmandehastighet. Han kan t ex hatrott att det var en moped. Det är

mycket svårt att förbättra bedömningsförmågan då det gäller mötande

fordons avstånd och hastighet. Men vi skulle kunna märka ut motorcykeln

så att den är lätt att identifiera och lättare att bedöma. Därigenom kan

vi påverka andra trafikanters förväntan och bedömningsprecision.

Sikt

En motorcykel har minst samma fartresurser som en bil men den har

bara en strålkastare (hälften så mycket ljus). Den strålkastaren är som

regel mycket sämre än bilens och den är dessutom baserad på bilens

rörelsemönster (ingen nämnvärd lutning). Vidare är motorcykeln som

ovan nämnts mycket känsligare för små gropar och hinder. Motorcyklis-

ter skulle egentligen behöva se bättre än bilföraren. Slutligen saknar

motorcykelföraren ofta bilistens klara vindruta -ingen torkare, ingen

spolare, ofta plast som är repkänsligt.

Motorcyklisternas siktbetingelser måste speciellt i mörkertrafik förbätt-

ras.
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Några förslag

 

För att förbättra motorcyklisters synbarhet och identifiering föreslås

prov av två åtgärder:

- varselljus genom halvljus + 2 st lägre eller högre placerade varsellyk-

tor. Därigenom kan motorcykeln lätt identifieras på sina 3 ljuspunkter

(triangelljus). Avståndsbedömning underlättas.

- varselljus genom pulserande halvljus. Prov i USA och Australien visar

goda uppmärksamhetseffekter av pulserande ljus. Dessutom kan bräns-

leförbrukningen med pulserande ljus göras lägre än med konstant

varselljus.

För att förbättra motorcykelförarnas sikt i mörkertrafik föreslås att

speciella ljusfördelningar konstrueras med hänsyn till motorcykelns lut-

ning i kurvor och vid manövrer

- helljus bananformat med ändarna uppåt

V

\/ __H

I
- halvljus symmetriskt och av samma karaktär

 

V

V

- bättre Visir och glasögon som kan och tål att rengöras under körning.
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MC-DYNAMIK OCH STABILITET

Evert Ohlsson

Statens väg- och trafikinstitut

Ett motorcykelekipage komplett med förare har sin tyngdpunkt medvetet

förlagd någonstans mellan fotpinnarna och det s k "knäslutet". Det anses

att förarens kontroll över maskinen underlättas härigenom. Ekipagets

tyngdpunkt kan i det här sammanhanget kallas "systemtyngdpunkt", för

naturligtvis har maskinen sin egen tyngdpunkt och föraren i sittställning

likaså. De båda senare ligger förstås på ömse sidor om systemtyngdpunk-

ten - nedanför och ovanför - eftersom föraren och maskinen ska kunna

ersättas av deras sammanlagda massa i systemtyngdpunkten. '

Motorcykeln stöder mot marken under körning bara i två punkter: I

centrum av kontaktytorna för fram- och bakhjul. Förbindelselinjen

mellan de två punkterna bildar den s k "stödlinjen", figur 1. Observera

att man bör räkna med en linje och inte ett band med däckkontaktytans

bredd eftersom däckets kontaktyta ger mycket litet stöd mot stjälpning i

sidled.

 

Figur 1 "Stödlinjen" för en motorcykel mellan fram- och bakhjulets
uppställningspunkter.
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Det är ett jämviktsvillkor att verkningslinjen för resultanten till alla

krafter som angriper i tyngdpunkten (tyngdkraft, centrifugalkraft) eller

över huvud taget verkar påekipaget ovanför marknivån (sidvind) passerar

genom stödlinjen annars välter motorcykeln, figur 2.

   

Figur2 Jämvikt kräver att kraftresultanten (A) passerar genom
stödlinjen.

Det finns naturligtvis flera jämviktsvillkor. Krafter parallella med

markytan måste motverkas av tillräckliga friktionskrafter mellan däck

och väg annars sladdar motorcykeln. Jämviktsvillkoret är emellertid

grundläggande för ekipagets balans och styrning och det är lätt att här

inse skillnaden mellan bilen och motorcykeln. Den fyrhjuliga bilen får

med samma resonemang som nyss en rektangulär "stödyta" vilket ju ger

kraftresultanten ett stort område att "spela" inom utan vältningsrisk.

Man inser också självklarheten i att för motorcykelns del har det för

vältningsrisken ingen betydelse om kraftresultanten förskjuts utmed

stödlinjen dvs längs maskinen. Däremot förändras härigenom hjulbelast-

ningarna vilket i sin tur inverkar på hur föraren ska fördela bromsverkan

mellan fram- och bakhjul.
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Styrning vid låg fart (<20 km/h). TP måste genom styrmanöver bringas

att falla ovanför stödlinjen. Obs att bilen har stödyta.

Castern, figur 3, har också effekt vid låg fart, men då genom växelspelet

mellan TP och stödlinje. Även camberrullning (olika radier på hjulets

ytter- och innersida) stabiliserar lågfartsstyrningen.

         

Figur 3 Motorcykelns styrgeometri: A casteravstånd, B castervinkel.
Ovriga data: C axelavstånd, D maskinens tyngdpunktshöjd, E
förarens tyngdpunktshöjd, F systemets tyngdpunktshöjd

Styrning vid högre fart (>20 km/h). Resulterande kraft måste passera

genom stödlinjen (figur 1). Ekipaget måste således lutas. Föraren kan

dock inte ta stöd i omgivningen. Däremot kan han genom att flytta

kroppstyngdpunkten få cykeln att luta eftersom ekipagets tyngdpunkt

(systemtyngdpunkten) ligger kvar i rymden. Gyralverkan kan hjälpa till

ytterligare.

Körstabiliteten (för konventionell MC) diskuteras av hävd i tre hastig-

hetsom råden:

0 0-20 km/h. Instabilt område. Föraren balanserar genom jämvikts-

förskjutningar och små styrutslag.
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0 20-40 km/h. Stabilt område. Gyralverkan blir märkbar och är i

allmänhet tillräcklig för stabilisering. Egendämpning via caster är i

allmänhet tillräcklig vid små störningar under körning.

o över 40 km/h. Kvasistabilt område. Egendämpningen börjar bli otill-

räcklig för fullständig störkompensering. Störutslagen blir emellertid i

regel små och lågfrekventa (O.l-O.2 Hz).

C

C)

  

Figur 4 Gyralverkan. Hjulet roterar som visas vid A. En kantring
enligt B får hjulet att vrida sig om axeln C. Effekten tilltar
med kroppens rotationshastighet, massa och storlek ("mass-
tröghetsmoment").

På motorcykeln är det främst hjulen som bidrar med gyraleffekterna,

figur 4. Drivaggregatets (motor, växellåda) roterande delar har emeller-

tid också inverkan. Det är visserligen fråga om måttligt stora massor

men rotationshastigheterna är ofta höga. Det har också betydelse hur

drivaggregatets huvudrotationsaxel är förlagd. I vissa motorcyklar ligger

vevaxeln utmed maskinens längdaxel. Det är annars väl så vanligt att den

ligger tvärs längdaxeln dvs pekar som hjulens axlar gör. I det senare

fallet har det i sällsynta fall förekommit att vevaxelns rotationsriktning

varit motsatt hjulens, vilket ger en sådan maskin annorlunda kurvtag-

ningskaraktär jämfört med den mer traditionella typen med rotations-

riktning överensstämmande med hjulens.
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Föraren har ingen möjlighet att av sin egen kraft förflytta system-

tyngdpunkten i sidled. För att kunna göra detta skulle föraren behöva ta

stöd i omgivningen och där har han ju bara luften. Men föraren måste på

något sätt flytta systemtyngdpunkten annars kan inte jämviktsvillkoret

bli uppfyllt i den tilltänkta kurvan.

Föraren har emellertid möjlighet att flytta sin egen tyngdpunkt genom

att luta sig åt någondera sidan. När han gör så kommer maskinens

tyngdpunkt automatiskt att röra sig åt andra sidan eftersom system-

tyngdpunkten måste ligga kvar oförändrad, figur 5. Med andra ord,

motorcykeln börjar luta åt motsatt håll som föraren och därmed kommer

gyralverkan in i bilden. Motorcykelns styrhjul vrids genom den till att

styra i en kurva åt samma håll som cykeln lutar. Bakhjulet utsätts

givetvis också för gyralverkan, som på grund av casteravståndet bidrar

till att förstärka styrutslaget. Har man nu enmotor med tvärs liggande

huvudrotationsriktning så adderas roterande motordelars inverkan till

bakhjulets och förstärker ytterligare styrutslaget om rotationsriktningen

för motordelarna är densamma som för hjulen, respektive dras ifrån och

hämmar styrutslaget om rotationsriktningen är motsatt. Härav den

nyssnämnda skillnaden i kurvtagningskaraktär som råder mellan maskiner

med olika rotationsriktning för motorn. Om vevaxeln pekar längs maski-

nens längdaxel har gyralverkan från roterande delar ingen direkt betydel-

se för styrutslaget. Teoretiskt förändras i stället fördelningen av hjulbe-

lastningarna vid kurvtagning men den effekten är troligen inte praktiskt

märkbar. Vid körning rakt fram på en vägbana med vågbildning ("tvätt-

bräda") med en maskin av den här typen kan emellertid gyralverkan göra

sig märkbar i form av slingrande gång hos motorcykeln (även alstra s k

wobble) särskilt om fjädringsrörelserna hos hjulen inte är väl styrda

(glapp i gaffellagringar etc).
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Figur 5 Genom att systemtyngdpunkten ligger still får föraren maski-
nen att luta åt motsatt håll mot kroppen.

I det hittills behandlade styrningsexemplet har föraren inte medverkat

genom att vrida styret utan enbart genom att förändra den egna

kroppens läge. Det märkliga är nu att om man vill initiera en kurva

genom lätt vridning av styret så ska det ske så att säga "åt fel håll", dvs

i riktning från den tilltänkta kurvan. Denna skenbart orimliga handling

leder nämligen till att ekipaget genom gyralverkan kommer att luta åt

den avsedda kurvans centrum varefter kurvtagningen fullföljs enligt det

nyss beskrivna exemplet med styrning genom kroppsrörelse. Det enda

villkoret är att föraren inte krampaktigt håller kvar styret i ursprungs-

läget utan låter gyralkrafterna svara för vridningen åt andra hållet.

Maskinens spår på vägbanan i det här fallet blir emellertid inte en jämn

kurva med krökning åt samma håll hela tiden utan spåret inleds med en

kort kurva åt motsatt håll som huvudkurvan, figur 6. Om körningen
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genom huvudkurvan avslutas med en liten styrmanöver - nu inåt - för att

räta upp maskinen och fortsätta med rak kurs så får man också

motsvarande avslutning av spåret på vägbanan.

Figur 6 Ekipagets spår (A) och vägkanten (B) vid kurvtagning med
motriktad initialstyrning.

3.2.1 Störningar i stabiliteten

 

o Wobble, resonansalstrat hjulfladder med frekvens 5-10 Hz i has-

tighetsområdet 40-80 km/h. Rörelsen sker alltså om styraxeln. Hjul-

fladder påverkas till frekvens och intensitet av hjulvikt, caster och

ringkarakteristika. Där inte problemet är orsakat av vek framgaffel

etc kan hydraulisk styrdämpare vara en lösning.

0 Weave, pendling genom kombinerade gir- och krängsvängningar med

sin grund i gyraleffekter. Frekvensen är låg, 0,1-3 Hz, och amplituder-

na är små. Företeelsen är i stort sett bara störande vid hög hastighet.

Styrdämpare löser inte problemet på grund av den låga frekvensen men

däremot är det välgörande om roterande delars masströghetsmoment

hålls nere.
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Stabilitetsstörningar kan nedbringas genom att ram och hjulupphäng-

ningssystem görs torsions- och böjstyva. Lagringar ska vara spelfria. Obs

att teleskopgaffeln ofta svarar för 45-50% av vekheten men ramen bara

för 13-20%.

Däcken ska vara av diagonaltyp med mjukt gummi. Radialdäck passar

över huvud taget inte MC:ns kurvtagningsprincip. Livslängd tyvärr dålig,

5 á 10 ggr sämre än bil.
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BROMSNING/BROMSAR

Evert Ohlsson

Statens väg- och trafikinstitut

Tröghetskrafterna vid bromsning (angriper i tyngdpunkten) ger en omför-

delning av hjulbelastningarna. Detta medför en attitydändring som

påverkar caster, castervinkel, axelavstånd etc. Genom val av lämplig

hjulupphängning kan attitydändringarna kompenseras helt eller delvis.

Hjulbelastningsändringarna kan emellertid inte kompenseras. De visar att

man kan applicera större bromskraft fram ju häftigare inbromsningen är.

Det är en vanföreställning att en MC principiellt ska bromsa sämre än en

bil. I själva verket är det tvärtom, åtminstone med en erfaren MC-

förare.

Bromsdon: trumbroms (kan ge inneboende servoverkan)

skivbroms (har ingen egen servoverkan)

Manövrering: mekanisk -

hydraulisk -

Man vill vid inbromsning undvika hjullåsning, figur l och 2.

 

Figur 1 HändelseförlOpp vid låsning bak.
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En framhjulslåsning är emellertid mer kritisk än en bakhjulslâsning (till

skillnad från bil) och föraren kan som regel inte förhindra en kullkörning.

 

Figur 2 Händelseförlopp vid framhjulslåsning.
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Om hjullåsning uppträder är den inte enkel att häva på grund av

växelverkan mellan vilofriktion och glidfriktion i bromsdon respektive

k0ntaktyta hjul/vägbana. S k pumpbromsning är i de flesta fall menings-

   

lös.

Aktivitet Friktionsförhållanden i

k0ntaktyta
hjul/väg bromsdon

lätt till "vilofriktion" glidfriktion
måttlig
bromsning (>glidfriktion) (<vilofriktion)

bromsning glidfriktion vilofriktion
till läsning (<"vilofriktion") (>glidfriktion)

    

Man har ett antal olika systemlösningar att tillgå:

l. Oberoende aktiverade bromsar fram och bak.

2. Kopplade fram- och bakbromsar. Fast bromskraftfördelning.

3. Kopplade fram- och bakbromsar. Bromskraft i proportion till hjulbe-

lastningen.

4. Kopplade bromsar med antilåssystem.

Effekten av fram- respektive bakbroms framgår tydligt av ett diagram

som visar bromsverkan på några olika underlag.
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Figur 3 Effekten av fram- respektive bakbroms vid bromsning v

på olika underlag.
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Antilåssystemets principiella uppbyggnad framgår av figur 4. I den

enklaste fcrmen accepterar man att enbart hjullåsning fram förhindras.
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Figur 4 Bleckschema över antilåssystem.
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Princip:

Man förser det hjul som ska bromsas låsningsfritt med en sensor, alltså

ett känselorgan som reagerar för en alltför snabb minskning av hjulets

rotationshastighet. Signalen från detta organ förstärks i en kontrollenhet

och får därefter i modulatorn reglera det hydrauliska trycket i bromsdo-

E. I situationer med måttlig bromsning fungerar det hela som ett

vanligt hydrauliskt bromssystem. Anta nu att man försöker bromsa

häftigt och att hjulet går mot låsning. Sensorn reagerar omedelbart och

ombesörjer att modulatorn lättar på trycket så att hjulet roterar lite

friare igen. Håller man via handtaget kvar den häftiga inbromsningen så

stiger hydraultrycket pånytt, hjulet går mot låsning och förloppet

upprepas. I princip kan man säga att trycket pulserar så atthjulrotatio-

nen växlar mellan frirullning och begynnande låsning. De upprepade

tryckförlusterna medför att man måste ha en extra tryck-källa här

exemplifierat med en av motorn driven pump.
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DISKUSSION OLYCKSFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Holm: Det som är väl ägnat att öka trafiksäkerheten för andra trafikant-

kategorier utgör ofta direkta faror för motorcyklisterna. T ex är över-

gångsställen bra för fotgängare men blir för motorcyklister hala och

farliga när de är våta. Avbärarräcken m m, som kan hindra bilister från

att köra på varandra är farliga för oss motorcyklister att köra in i och

det ökar risken för oss. Hela trafikmiljön är uppbyggd för andra

trafikantkategorier än för motorcyklister. Det är en del av förklaringen

till det höga olyckstalet för motorcyklister.

W: Jag tror att wobbling har stor betydelse för motorcyklistens

säkerhet. Där skulle en hel del behöva göras. Sådana tendenser är så pass

irriterande att de stör uppmärksamheten från trafikmiljön, förutom att

wobbling kan orsaka en omkullkörning. Min uppfattning är, att wobble

inte skall tas bort med styrdämpare, och en bra vägkonstruerad motorcy-

kel behöver inte någon styrdämpare. En dåligt konstruerad motorcykel

eller en motorcykel med dåliga egenskaper, där kan man inte ta bort det

dåliga symtomet med styrdämpare.

Vad gäller bromskraftfördelning har Motoguzzi en bromskraftfördelning

med förhållandet 2 till 1 mellan fram- och bakhjul. Någonstans i världen

pågår en process där en människa kört ihjäl sig med en sådan motorcykel.

De efterlevande processar mot bolaget därför att de anser att det är en

livsfarlig konstruktion av den anledningen att man vid halt väglag har

fått för stor bromskraft på framhjulet.

Ohlsson: Jag anser att wobble kan hävas på ett riktigt sätt genom

dämpare, det är en bra metod tekniskt, mekaniskt och dynamiskt. En

motorcykel med en längsliggande motoraxel ger weaving i sig själv om

baksvingen är lite glapp. Alla motorcyklar med längsliggande motoraxlar

har det problemet i mycket större utsträckning än de som har motor-

axeln tvärs.

Bengtsson: När vi talar om begreppen wobbling och weaving är det väl

också så att placeringen på motorcykeln har betydelse. En motorcykel

kan wobbla med en viss förare men inte med en annan. Kan väglaget ha
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någon inverkan på wobbling och weaving, exempelvis om vägbanan är

väldigt uppriven? Fråga till Kåre Rumar: Du säger att man inte har sett

motorcyklisten. Är det så, eller är det för att alla andra säger så, eller

är det ett sätt att komma undan att själv erkänna att man är klantig?

Kan det ligga något i det?

Ohlsson: Väglaget har betydelse. Drar vi oss till minnes vilka faktorer

som påverkar wobbling ingår ringkarakteristika, vilka ändrar sig med

underlaget. Det som påverkas av föraren är att hjullasten fram ändras,

vilket har stor betydelse. Det saknas väldigt mycket redovisning av

wobblingföreteelser, men vi letar efter dem. Vi har uppmärksammat att

motorcyklister är intresserade av detta problem.

Rumar: Beträffande synbarheten tror jag, att i väldigt många fall är

dålig synbarhet verkligen en orsak. Då man finner att folk rent synbar-

hetsmässigt missar bussar och lastbilar, har jag därför svårt att förstå,

varför de inte skulle missa motorcyklar. I många fall kan det också vara

en felbedömning. Man har sett den, men trott att man skulle hinna över,

det är en felbedömning av hastigheten. Det vore därför viktigt att få ett

identifierbart mönster på motorcyklar, t ex genom varselljuset.

Engström: Hur påverkas fordonsdynamiken av en passagerare? Vad skall

man säga om den rörliga tyngdpunkt, som ligger utanför förarens

kontroll?

Ternell: Eftersom SMC är involverad i utredningen om wobbling skulle

jag kort vilja säga att det finns många anledningar till wobbling, ex.

slitna däck, däck fram och bak som inte passar ihop, toppkåpor som inte

tillhör original, packfickor, toppboxar, olika belastningar i packfickorna,

olämpliga ramar, nedslitna stötdämpare, väglag och vindeffekter. Med de

här frågorna kommer vi gå ut till ett antal motorcyklister och försöka få

utrett orsakerna.

Kåre Rumar visade hur dålig belysning vi har på motorcyklarna. När det

gäller de större cyklarna är det betydligt bättre men på off-roadsidan

och även på 125-orna är den under all kritik . Jag vet inte om det finns

någon möjlighet för handlarna att frivilligt försöka åstadkomma någon-
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ting på den sidan eller skall det vara tvunget att få en lagstiftning för

att få en bättring till stånd? Jag skulle vilja ta upp frågan om pulserande

varselljus. Det har nämnts att pulserande varselljus skulle kunna förorsa-

ka epileptiska anfall om fler än tre motorcyklar kom samtidigt med

pulserande varselljus. Är detta riktigt? Jag vill även fråga: Idag är det

förbjudet att använda pulserande varselljus men görs det någonting för

att ändra på detta? Ytterligare en fråga, som gäller varselljuskonfigura-

tionen. Det är väl ingen tvekan utan att det syns mycket bättre i mörker.

Även om man har fått nej en gång finns det väl anledning att ta upp

frågan igen?

Idag byggs det fortfarande svarta vägbanor, som är så svarta i mörker

och i regn, att man vid mötande trafik nästan inte ser någonting.

Motorcyklister ser dåligt även på grund av nedsmutsade visir. Borde man

inte sluta att bygga sådana svarta vägbanor?

Är inte vidvinkelbackspeglar direkt olämpliga?

Rumar: Många motorcyklar har helt undermåliga ljus. De har möjlighet

att skaffa bättre. Det finns ingen anledning till att inte göra det.

Reflektorn är exempelvis alldeles för liten.

När TV kom sa man att den kunde orsaka epilepsi. Teoretiskt sett kan

man hitta fog för sådan argumentering, men i realiteten skulle jag bli

förvånad om man någonsin finner ett sådant fall utlöst av den amerikans-

ka anordningen med pulserande ljus.

När det gäller svarta vägbanor är det så att man ser själva vägbanan

sämre men har bättre sikt till hinder än vad man har på vita vägbanor.

Går vi till extremfallet att vi har en snöbelagd vägbana och jag då är

ensam på vägen ser jag betydligt sämre eftersom jag bländar mig själv.

Svarta vägbanor tror jag inte att vi kommer ifrån, men vi kan lösa det

genom reflexerna, reflexer längs vägkanterna och reflexer på vägen.

Reflexion i vägbanan har vi problem med vid regn och snö, beroende på

att våta vägbanor är för släta och har för fin struktur, de fungerar som

en spegel. Bländningen från en mötande bil blir upp till fem gånger

högre, samtidigt som jag inte ser mitt eget ljus.
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När det gäller vidvinkelspeglar tycker jag att det är en utmärkt lösning.

Det finns plana , kupade och konvexa speglar. Volvos nya spegel är

konvex i sin ytterkant och plan i sin innerkant. Den här spegelns fördelar

är att jag hela tiden får en korrekt avståndsuppfattning på långa avstånd

där jag behöver bedöma avståndet, men jag kan även se fordon som

befinner sig rätt långt fram snett bakom mig, där jag inte behöver

bedöma avstånd bara veta om de finns där eller ej.

Ohlsson: Svarta vägbanor är inte alltid så svarta, dvs i läggningsskedet är

stenarna överdragna med bindemedel och den delen av bindemedlet

vittrar bort. Man får en förvrängd uppfattning om man färdas över en

tämligen nylagd väg.

Rumar: När vägen är ny är den som regel inte målad och den kombinatio-

nen är olycklig.

Holm: När man tittar på de fyra större undersökningar som gjorts i

modern tid kan man snabbt sluta sig till att 65% av samtliga mc-olyckor

inträffar inom tätbebyggt område med hastigheter begränsade till högst

70 km/h och med minst ett annat fordon inblandat. En mycket stor del av

dessa olyckor berodde på att föraren av det andra fordonet inte hade

uppfattat motorcykeln. Jag tycker att man kan ansluta sig helt till

varselljusfilosofin, två varselljus monterade på cykelns bredaste del

tillsammans med huvudstrålkastaren vore en lämplig lösning.

Björnstig: På lasarettet i Umeå samlade vi förra året in motorcykel-

olycksfall och då väcktes mitt intresse för wobbling. Jag har även gått

igenom dödsfallsmaterialet som finns hos TSV för de senaste åren. Jag

har härvid hittat sex dödsfall som orsakats av wobbling. Det var oftast

oerfarna och unga förare som råkade ut för detta. De hade haft körkort

under väldigt kort tid, i genomsnitt 4-5 månader och ägt motorcykeln

lika länge. De som omkommit hade samtliga kolliderat med en stolpe

eller ett träd. Alla olyckor inträffade på asfaltväg under bra förhållan-

den. En tredjedel inträffade i hastighetsintervallet 40-80 km/h och

resten i hastigheter omkring 100 km/h.

VTI RAPPORT 253



49

Österberg: Inom försvaret har vi arbetat ett antal år med att ta fram

motorcyklar och har då haft kontakt med olika fabriker. Vi har i det här

landet en motorcykelfabrik kvar som kan mycket om wobbling. Wobbling

eller instabilitet i en motorcykel kan temporärt avhjälpas med en

styrdämpare. Den största boven är många gånger däcken och de olika

laster man lägger på en motorcykel samt passagerarens följsamhet. Vi

har gjort prov med att sammankoppla bromsarna för att få bättre

bromsar, men det går inte att få det att fungera i det här landet där vi

har snö uppe i norr och sol i söder.

Nygård: Jag har tidigare propagerat för träning av passageraråkning.

Jag har tittat på en del av dödsstatistiken där två personer dödats. Det

har varit medåkande som varit relativt ovana. Vi har konstaterat att om

man lägger cykeln åt vänster och passageraren vill åka åt höger så blir

det höger som segrar. Här tror jag att mc-klubbarna har en väldigt stor

funktion att fylla.

l_-Iol_m: Olycksförebyggande åtgärder handlar ganska mycket om produkt-

utveckling, och som företrädare av branschen finner jag anledning att

säga lite om det. Tar vi synbarheten först, så har nordiska trafiksäker-

hetsrådet i sin rapport nr 29 påtalat behovet av en bättre synbarhet och

där har vi inom branschen sagt att vi förpliktigar oss att så långt det

över huvudtaget är möjligt verka för ljusa hjälmar och ljusa skinnkläder.

De japanska fabrikanterna gick till för några år sedan helt och hållet på

linjen att tillverka starkare och snabbare motorcyklar. Vi vill inte ha

större cyklar än 100 hästkrafter, det är verkligen stort nog. Vi vill

istället att produktutvecklingen skall ägnas åt trafiksäkerhetshöjande

saker så som belysning, däck, bromsar, väghållning, ramar och stötdäm-

pare. Det har blivit bättre däck och belysning, mycket bättre bromsar,

ramar och vägegenskaper. Utvecklingen går alltså åt rätt håll. Vi från

branschen gör verkligen vad vi kan för att påverka detta och vi är

mycket medvetna om de brister som kvarstår.

Jag vill ytterligare understryka det här med sikttriangeln, huvudstrålkas-

taren plus två varselljus. När vi besökte England och den engelska

motsvarigheten till VTI, presenterades en undersökning, som klart visade
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att sikttriangeln var den belysningskombination som var överlägset bäst.

Hur ska vi göra för att få detta att gå igenom? Det är någonting att

verkligen kämpa för.

Rumar: Vi skall tillsammans med TSV driva frågan vidare. Det är

intressant att höra vad ni säger, därför att det låter på er som ni var mer

intresserade av den konventionella lösningen med sikttriangeln än det

nya pulserande ljuset.

Ekblom: Vi har gjort en undersökning inom Folksam som heter 187 mc-

olyckor. Det är en studie av 1977 års mc-olyckor med personskador. Vi

kan konstatera att 48% av skadehändelserna är händelser där en person-

bil eller annat fordon har varit inblandat i kollissionen. Man kan också

konstatera att hela 86% av de här olyckorna har inträffat i områden där

hastigheten är begränsad till. max 70 km/h. Det är i stor utsträckning ett

synproblem, svårigheten med att upptäcka motorcyklisten eller att

bedöma hastigheten som motorcykeln har.

Mimer: Inom försvaret har vi fått en automatväxlad motorcykel och min

fråga är: Finns risken när den även kommer civilt att någonting skulle

kunna inverka på fordonsdynamiken?

Ohlsson: I princip inte.

Stameus: Jag representerar Svenska sidvagnsklubben. Vi har lite speciel-

la problem. Det finns något i fordonskungörelsens bestämmelser som

heter paragraf 16 som säger att ett sidvagnsekipage inte får ha högre

tjänstevikt än 400 kg, vilket börjar ställa till lite oreda för oss.

Vi har inte varit inne på de oranga ljusen som finns på

motorcyklar som kommer till landet, där man har kopplat ihop blinkers

med varselljus. Men de internationella bestämmelserna gör att vi inte

kan använda dem. Stämmer det? Undersökningar i Japan och Amerika

säger att det inte är så dumt med oranga ljus. När det gäller frågan om

400 kg gränsen har vi hållit på med den i många år för sidovagnarna.

Någonting bör väl hända där?
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Sundberg: När det gäller 400 kg gränsen inbillar jag mig att det är en

författningsfråga, som vi kan påverka genom att föreslå departementet

att göra en förändring, med allt vad det innebär med processande. När

det gäller varselljus kan jag inte svara på hur man resonerat där. Den 1

oktober trädde en ny belysningsföreskrift i kraft som är baserad helt på

europeiska regler. Vi tar väldigt stor hänsyn till vad som föreskrivs i

övriga Europa. För att minska problemen med tekniska handelshinder är

det en generell policy som vi är skyldiga att följa.
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LAGSTIFTNING

Sven-Erik Sigfridsson

Kommunikationsdepartementet

För den som skall tala om lagstiftning är det här inte alldes rätt tillfälle.

Som Ni alla vet befinner vi oss mitt uppe i en regeringsbildning. Det är

därför inte så lätt att veta vad den nytillträdande regeringen kan tänkas

vilja använda lagstiftningsinstrumentet till på det här området. Jag

tvingas därför att begränsa mig till några personliga reflektioner.

Först skulle jag vilja beröra lagstiftningsfrågor i största allmänhet.

Ibland får man ett intryck i den allmänna debatten att lagstiftning är

något mystiskt; nästan metafysiskt. Genom lagstiftning tror man sig

kunna lösa all världens problem. Så är det nu inte. Lagstiftning är ett

styrmedel bland många andra. Liksom andra styrmedel är det effektivt

om det används rätt. Om man däremot använder det fel, är det sannolikt

det mest ineffektiva styrmedel som finns.

När är lagstiftning ett bra styrmedel? Givetvis när man kan vänta sig att

allmänheten följer reglerna i lagstiftningen. För att det skall bli så,

krävs det enligt all erfarenhet att lagstiftningen vinner förståelse bland

dem som skall följa den. I vissa sällsynta fall kan man få den effektiv

ändå, nämligen genom en kraftfull övervakning och hårda sanktioner. Om

det är många som skall "övervakas" fungerar inte det; det ställer för

stora krav på övervakningsresurser. På trafiklagstiftningens område är

det så gott som alltid många som skall övervakas. Det betyder att på det

här området måste varje lagstiftningsåtgärd få en rimlig förståelse hos

publiken. Jag vill inte påstå att vi alltid har lyckats leva upp till den

principen; det finns exempel på motsatsen.

Vad så om lagstiftning om motorcyklar? Det är farligt att köra motor-

cykel, mycket farligare än att köra bil. Hittills har statsmakterna i

princip accepterat den risknivå som motorcykelkörning innebär; accep-

terat i den meningen att man inte har ansett sig böra ta till några mera
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ingripande motåtgärder. Det har dock funnits tendenser i en annan

riktning. Jag behöver bara peka på förslagen i vårens trafiksäkerhets-

proposition. Även om de avvisades av riksdagen bör man nog se dem som

ett tecken på att stämningarna kan komma att förändras. Även om det

kan hävdas att antalet motorcykelolyckor inte ökar i högre takt än

antalet motorcyklar i trafik, så innebär detta en relativ försämring när

säkerhetsläget för övriga grupper förbättras. Det kommer med all

sannolikhet omsider att innebära att diskussionen om motorcyklisternas

säkerhet kommer att ta fart igen.

Hur kan man då - lagstiftningsvägen - förbättra säkerheten? Man kan

givetvis sträva efter att göra fordonet säkrare. Det kräver ändrade

konstruktions- och utrustningsregler. Om det inte kommer fram rent

revolutionerande idéer på det området måste jag bedöma möjligheterna

som ganska små. Anledningen till det är främst att det finns en allmän

tendens att försöka ha så likartade fordonskrav som möjligt åtminstone

inom Europa. Eftersom trafikmiljön inte är särskilt väl ägnad att

regleras genom lagstiftning så återstår då förarna. Det betyder i

praktiken att man skulle kunna ställa högre krav på dem som vill köra

motorcykel. Om jag har förstått saken rätt är man i motorcykelkretsar

en smula ambivalentpå den här punkten. Å ena sidan hävdar man att den

nuvarande motorcykelutbildningen ärdålig. Å andra sidan vänder man sig

med kraft mot krav som gör det svårare att få motorcykelbehörighet.

Jag tror för min del att man måste - på någon sikt - vara inställd på att

kraven kommer att öka. En klok inställning borde då enligt min mening

vara att man försöker att delta i den här debatten på ett konstruktivt

sätt. Gör man inte det ställer man lagstiftaren i det dilemma som jag

antydde i början; dvs man ser sig tvungen att införa regler som inte har

den nödvändiga förståelsen hos konsumenterna-motorcyklisterna. Det

tycker jag vore en verkligt dålig utveckling.
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DISKUSSION LAGSTIFTNING

Stameus: Jag vill generellt fråga hur erfarenhetsåterföringen skall gå

till ifrån oss aktiva till de lagstiftande myndigheterna?

Sigfridsson: Jag kan tänka mig många former för sådan erfarenhets-

återföring. Jag vet exempelvis att TSV har en samrådsgrupp för motor-

cykelfrågor, vilket är en modell. Jag tror inte att man skall säga en gång

för alla att man skall ha den här formen. Jag tror att man måste

anpassa arbetsformerna efter omständigheterna hela tiden. Det betyder

att om det handlar om ex fordonstekniska frågor, då ligger det nära till

hands att man tar kontakt med fordonsbyrån på TSV. Inget hindrar att

man tar upp diskussioner med departementet om man tycker att man

inte fått förståelse hos TSV. I det senare fallet får man ändå räkna med

att departementet kanske blandar in TSV.

Ternell: Tyvärr får jag ge dig helt rätt när det gäller din tvekan att

kunna nå alla de man vill nå med vidareutbildning. Vi har själva dragit

slutsatserna att de, som man kanske bäst borde nå, de når vi inte. Vi får

fortsätta och arbeta på att se vad vi kan göra för att komma åt dem. Jag

har i TSVs rådgivande delegation haft uppe frågan och ärendet ligger för

närvarande hos försäkringsbranschen. Jag skulle också vilja nämna, med

anledning av den konstruktiva diskussion som man från departementet

vill föra, att inga är villigare än vi på SMC att ställa upp till en

diskussion. Vi är däremot inte speciellt angelägna av som det var i

samband med trafiksäkerhetspropositionen , där vi blev kallade till en

hearing då hela förslaget låg klart.Vad vi hade för åsikter hade vid det

tillfället ingen som helst betydelse. Vi var därför tvungna att ge oss in på

en konfrontation.

Rumar: Sigfridsson smet ifrån vad som kommer att ske på lagstift-

ningssidan med hänvisning till att vi: 1) har ett regeringsbyte och 2) man

har fått en viss låsning i positionerna , som gör att man inte kan komma

framåt för närvarande. Har du inga idéer vad som kommer att ske?
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Sigfridsson: Visst har jag idéer vad jag tycker borde ske men frågan är

om inte jag gör klokast i att först ventilera dem med en ny minister

innan jag går ut offentligt med dem. Jag har redan antytt att jag tycker

att de här låsningarna är olyckliga. Man måste på något sätt försöka

komma ur dem. Det markerar väl vad jag tycker, även om jag inte har

sagt någonting om formerna för attbryta upp låsningarna.

Rumar: Hur ser TSV på den här situationen?

Sundberg: Jag har ingen kommentar till de här frågorna. Om det

Sigfridsson antyder här har att göra med införandet av ett särskilt

körkort för tunga motorcyklar så har jag inga synpunkter om det från

fordonsbyråns sida.

Ternell: Eftersom TSV var inne i bilden så vill jag för ordningens skull

bara nämna att vi från SMCs sida har gått in för att så mycket som

möjligt ha samarbete med alla olika organisationer. Jag anser att det är

genom samarbete som vi skall lösa problem. Vi har idag ett otroligt fint

samarbete med så gott som alla organisationer som är inblandade. Tyvärr

har vi haft väldigt lite samarbete med VTI. Det skall vi utan tvekan

ändra på.

Eriksson: Ur körkortssynpunkt har vi inga aktiviteter igång från TSV

eftersom regering och riksdag har sagt sitt. Det är klart att vi kanske

beklagar att vi inte fick ett tungt mc-kort.

Rumar: Det betyder att ni kommer att fortsätta driva den här frågan

 

med tungt mc-kort även med den nya regeringen?

Eriksson: Vi har alls inga idéer att själva driva de här frågorna. Jag

understryker att det är klart stiltje just nu.
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UTBILDNING

Rolf Bengtsson

Trafiksäkerhetsverket (TSV)

Kan man utbilda bort olyckor?

 

Då man diskuterar mc-olyckor kan man inte undgå att lägga märke till

de diamentrala motsättningar som kommer fram. Ena gruppen tror sig

lösa problemen med hjälp av lagstiftning, medan andra säger att utbild-

ning är medicinen.

Kan man utbilda bort mc-olyckor? Svaret måste bli ett "kanske", trots

att jag som utbildare, självklart tror på utbildning för att fungera,

förbättra och förändra. Många olyckor kan nog skrivas på ovanan och den

höga fartens konto. Hjälper utbildning mot det? Jo visst, gör den det.

Även om man nog aldrig får så mycket tid till utbildning, att man kan

ändra på dumhet. För att det är ändå så, att okunnighet går att förändra

medan dumhet knappast går att ändra på.

Men enbart utbildning hjälper inte. Utbildning är ett utmärkt sätt att

åstadkomma inlärning. För att inlärningen skall ge resultat måste

människor motiveras! Utbildning i sig är inte motiverande annat än för

ett fåtal.

Man måste alltså motivera människor för att inlärningen skall bli

effektiv. Hur gör man det? Kan lagstiftning vara en sådan faktor? Vad

betyder motivation? Kort kan man översätta det med behov och intresse.

Är mc-åkarna motiverade? Har de behov och intresse av att kunna köra

hoj? Svaret verkar vara enkelt.

Men handen på hjärtat, är det så enkelt? Nej, det tror inte jag. Jag

inbillar mig att behovet av utbildning också måste få komma utifrån

exempelvis genom lagstiftning. Vi kan, som exempel, titta på SMC-av-

rostningskurser. På några håll välbesökta, på andra håll nästan inga

deltagare. Varför det? Ja alla ser inte på mc-åkningen på samma sätt.

Man måste ha respekt för mc-åkningen, man måste vara riskmedveten

mm.
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Allt detta går att åstadkomma med utbildning. Men hur gör vi med dem,

vi inte når? Skall deras buskörning verkligen gå ut över oss andra? Svaret

är ett självklart NEJ!

Lagstiftning är kanske något som trots sin negativa klang kan vara

motiverande. Den skapar onekligen ett behov, som i sin tur är utbild-

ningskrävande. Jag tror på en kombination av utbildning och lagstiftning,

där utbildningen i sig är den bästa lösningen, men kräver litet hjälp för

att alla skall nås. Att en 20-25-åring i dag med ett B-körkort kan gå till

TSV och köra upp på en 125 cc för att sedan - om provet godkänns -

köra därifrån på sin nyinköpta 1000 cc, kan väl ingen sunt tänkande

människa säga vara bra. Men så är det idag! Det finns inget krav på, att

en som får köra tung mc måste köra upp på tung mc. Det måste väl vara

en sådan sak som vi lätt kan ändra på. För hur många i ålder över 18 år

köper sig en 125 cc?

Avslutningsvis:

o Satsa på utbildning - ge utbildningen status!

o Stötta utbildningen med lagstiftning så att vi når även de icke

motiverade

0 Gör mc-förarna riskmedvetna - säsongsfordonl

Fortsätt med de riktade informationerna om mc till alla bilförare.O
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Bengt Nygård

Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR)

För att få en mer samlad och likriktad utbildning av mc-lärare startade

STR våren 1975 grundtubildning i Skövde. Vid de 18 tvådagarskurser som

genomfördes under april, maj och juni deltog 330 personer. Vid denna

tidpunkt var ca 2.250 personer verksamma inom trafikskolebranschen.

Det stora deltagarantalet visade att det fanns ett stort intresse ute i

landet för dessa kurser, vars huvudsyfte är egen färdighetsträning.

Alltsedan starten 1975 har STR genom årliga grund- och påbygg-

nadskurser fortsatt med verksamheten. För att nå ut till så många som

möjligt och för att hålla kostnaderna nere, har under de senaste tre åren

kursorterna varit Kristianstad, Hässleholm, Kalmar, Södertälje, Skövde,

Linköping och Boden. Som lärare har fungerat militära utbildare med

mycket gedigen mc-bakgrund samt tävlingsåkare.

Genom att genomföra dessa kurser, som omfattar sammanlagt fem

dagar, har deltagarna fått en bättre grund för sin egen körning. Trots att

kurserna har varit mycket komprimerade under den relativt korta

kurstiden har kursdeltagarna fått en gedigen grundutbildning. Vidare har

inom många lokalföreningar genomförts avrostningskurser på en till två

dagar för den trafikskolepersonal som utbildar på mc och som genomgått

STRs kurser. Effekten av kurserna har kunnat avläsas på både utbild-

ningsresultat samt användande av skyddskläder både under och efter

utbildningen.

Utbildarens intresse för mc:n har också ökat förståelsen för det nödvän-

diga samspelet mellan mc-förare och övriga trafikanter, främst bilburna.

Detta kommer elever som söker andra behörigheter än A-behörigheten

till del vidtrafikskolornas teoriundervisning.

Under alla kursåren har vid någon kurs representanter från TSVs kör-

kortsbyrå deltagit, vilket har skapat en fin förståelse för utbildning och

provsituatiOn. Problemen har kunnat diskuteras och även lösas.
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Vi hoppas av framtiden att vi får möjligheter att fortsätta med denna

kursverksamhet och vidareutveckla utbildningen.

Vi har även vid två tillfällen varit samlade vid mc-kurser i Nordisk

Trafikskoleunion (NTU). Den första kursen inbjöd danskarna till på sin

kursgård Ellested söder om Nyborg.

Som deltagare hade vi förutom trafikskolefolk också glädjen att se

representanter från ministeriet, liksom bilsakkunniga och TSV, Sverige,

plus representanter från polisen i de nordiska länderna. Sverige hade äran

att stå som inbjudare till den andra träffen som genomfördes på

Brännebrona, där STR också haft en del mc-kurser förlagda.

Genom dessa nordiska träffar har vi möjlighet att både praktiskt och

teoretiskt genomföra övningar vars syfte är att förbättra utbildningen

och få ett liktydigt prov i de nordiska länderna. Vidare är det av största

vikt att få en så likartad utbildning som möjligt vid trafikskolorna.

Genom den kursverksamhet som bedrivits under dessa år har många av

våra trafiklärare kunnat verka ute på fältet som medhjälpare vid

avrostningskurser samt aktivt deltaga vid trafiksäkerhetsarbetet bland

mc-folk.

Under åren 1975-1982 har 1 296 personer genomgått STRs mc-kurser.

 

Ål Antal kursdeltagare

1975 330

1976 130

1977 240

1978 111

1979 88

1980 72

1981 102

1982 223
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Bertil Fredriksson

Rikspolisstyrelsen (RPS)

Inom polisväsendet finns för närvarande 442 motorcyklar placerade vid

trafikövervakande enheter (länstrafikgrupper och trafiksektioner)

- 285 motorcyklar vid 31 länstrafikgrupper

- 109 motorcyklar vid 14 trafiksektioner

- 48 motorcyklar vid rikspolisstyrelsens trafikutbildningssektion i

Strängnäs.

Vid ovannämnda trafikenheter finns ca 600-700 polismän i aktiv motor-

cykeltjänst.

För att fullgöra trafikövervakningstjänst på motorcykel krävs en om-

sorgsfull, delvis mycket hård grundutbildning av föraren. Årligen utbildas

ca 50 polismän-innevarande budgetår dock endast 24 polismän-i

motorcykeltjänst. Utbildningen sker vid riskpolisstyrelsens trafikutbild-

ningssektion i Strängnäs och har följande kursinnehåll:

Mtrlkännedom/vård 22 tim

Motorcykellära l4 "

Körning med motorcykel 89 "

Tillämpningsövningar 20 "

Trafikövervakning 31 "

Prov 6 "

Körning med motorcykel innehåller bl a

Fordons plats-olika vägbeläggningar 20 , 5 tim

Asfaltväg 8 "

Manövergård ll "

Terrängkörning 6 "

Omkörning 12 "

Tätortskörning 9 "

Mörkerkörning 4 "
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Tillämpningsövningar innehåller

Körning väg/terräng blandat

Manövergård m m

Orientering med tillämpning av VTK, TTK, Ltrf

O
O
-
D
-
l
r
-
l
?

Långmarsch (ca 40 mil på Olika typer av vägar)

5.3.1 Fortbildning

 

För att vidmakthålla ochutveckla de kunskaper som meddelas vid

centralt anordnade kurser skall erforderlig fortbildning bedrivas. Polis-

män i motorcykeltjänst skall därför årligen genomgå fortbildning i

motorcykeltjänst. Denna utbildning sker på våren innan motorcykel-

säsongen börjar. Utbildningen bedrivs under två dagar - 13 timmar och

har följande innehåll:

Genomförande - körövningar genomförs momentvis och alltid under led-

ning av ansvarig instruktör och varje övning skall föregås av teoretisk

genomgång angående gällande allmänna principer.

- körning i manövergård och lätt terräng

- snabb start och vändning

- snabbt nedbringande av hastigheten på grus/asfaltväg

- kurvtagning

- fordons plats på väg

- rep av snabbt nedbringande av hastighet samt undanmanöver

 

- mc-patrulls uppträdande och arbetsuppgifter

- stoppande av fordon

- genomgång av bestämmelserna om utryckningskörning
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Jan Mimer

Motorskolan

För att kunna bedriva så realistiska övningar som möjligt måste vi ställa

stora krav på den militära motorcykelföraren.

Den militära motorcykelföraren skall kunna köra motorcykel

- under pressade förhållanden (ex trötthet)

- enligt civila trafikbestämmelser

- enligt militära trafikbestämmelser

- med släckt och avskärmad belysning

- i terräng såväl som på landsväg

- tillsammans med civila trafikanter

- hela året om oberoende av väderlek

Värnpliktiga förare

Grundkompetens: A eller B-körkort

Utbildningen har följande omfattning till blått förarbevis:

Trafikteori (civila och militära trafikbestämmelser ca 8 timmar)

Materielkunskap och vård ca 40 timmar

Körning ca 40 timmar

I ovan nämnda tider ingår ca 15 timmar vinterutbildning.

Motorcykelinstruktörer

 

Grundkompetens: Körkort lägst klass A jämte gult militärt förarbevis

Grundläggande utbildning 4 veckor samt vinterutbildning 1,5 veckor

Utbildningen har följande omfattning:

Trafikteori ll tim
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Materielkunskap och vård #0 tim

Körning 66 tim

Utbildningsteknik 10 tim

Prov 9 tim

Utbildning genomföres vid motorskolan i Strängnäs.

Utbildning vid frivilliga motorcykelkårerna (FMCK)

FMCK är en frivillig försvarsorganisation som utbildar ungdomar i

motorcykeltjänst för totalförsvaret.

FMCK har ca 3 000 medlemmar och arbetar för ökat trafikkunnande och

säkerhet.

Grundkursens målsättning är bl a att ge eleven sådana teoretiska kun-

skaper och praktiska färdigheter att förarprov för körkort och blått

förarbevis kan avläggas.

Utbildningen har följande omfattning beträffande motortjänsten:

Körning ca 60 tim

Materielkunskap och vård ca 30 tim

Trafikteori ca 20 tim

Särskild kurs - materielvårdstjänst har målsättningen att ge eleven såda-

na kunskaper och färdigheter att han självständigt kan utföra tillsyn och

vård på motorcykeln.

Kursen omfattar ca 40 tim varav 6 tim är sjukvårdstjänst.

Särskild kurs - motorcykelordonnanstjänst har målsättningen att för-

stärka tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter för tjänst som

mc-ordonnans inom totalförsvaret. Kursen omfattar ca 40 timmar.
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Särskild kurs - vintertjänst har målsättningen att ge eleven ökade kun-

skaper och färdigheter avseende körning och vård av motorcykel under

vinterförhållanden. Kursen omfattar ca 40 timmar.

Motorcykelolyckor inom armén utbildningsåret 81/82

Varje år inträffar ca 50 st motorcykelolyckor med personskador som

följd.

Av det totala antalet olyckor med militära motorfordon utgör ca 30%

motorcykelolyckor.

Ca 60% av motorcykelolyckorna inträffar på väg och ca 30% i terräng.

Mer än hälften av motorcykelolyckorna bedöms inträffa vid hastigheter

under 40 km/tim.

Eftersom en stor del av olyckorna inträffar vid förhållandevis låga

hastigheter bör ett förstärkt kroppsskydd kunna minska antalet skadade

personer.

På grund härav har Chefen för armén utfärdat bestämmelser vilka

föreskriver att föraren vid färd på motorcykel skall bära hjälm, mc-ställ,

mc-handskar, knäskydd och mc-stövel.
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5.4.5 Personskador vid motorcykelolyckor

Skadade kroppsdelar

2%

 

2 2 90/0

 

12 °/o

V1 O°/o

8 °/o

30 °/o

17 °/o

Kross, kläm eller annan mjukdelsskada 28%

 

Skadans art

Sårskada 15%

Skelettskada 25%

Stukning, vrickning 16%

Hjärnskada (inkl hjärnskakning) 11%

Sjukfrånvarø

Ingen 17%

1-7 dagar . 35%

Mer än 7 dagar 48%
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Lars Holm

Motorcykelbranschens Riksförbund (McRF)

En del frågar sig kanske varför mc-branschens organisation har intresse

av mc-trafiksäkerhet. Är egentligen trafiksäkerhet en branschfråga?

Nej, egentligen inte! Bilsidans branschorganisationer deltager inte heller

aktivt i trafiksäkerhetsarbetet. Att McRF gör det beror helt enkelt,

förutom de rent humanitära aspekterna, på att trafikolyckorna ibland

göres till ett hot mot hela branschen i form av mer eller mindre

exalterade och orealistiska krav på förbud mot motorcyklar. Även en

organisation som NTF, som i andra sammanhang förtjänar att tas på

allvar, har för något år sedan framställt detta krav.

Även på ett mera indirekt sätt är trafikolyckorna ett hot genom att de

leder till höjningar av de redan oskäligt höga försäkringspremierna,

föranledda av en orättfärdig trafikskadelag.

McRF skall därför enligt sina stadgar "bidraga med åtgärder för en god

 

trafiksäkerhet". Hur gör vi då detta? 30, på två sätt.

För det första försöker McRF påverka produkterna i trafiksäker-

hetshöjande riktning.

Medlemsföretagen arbetar aktivt för att motorcyklisterna skall använda

en god personlig utrustning - den passiva säkerheten - i form av hjälm,

skinnställ, kraftiga stövlar - helst moto-cross-stövlar - och handskar. I

linje med NTRs rapport nr 29 har McRF rekommenderat medlemsföre-

tagen att främst marknadsföra skyddsutrustning i ljusa, väl synliga

färger.

På fordonssidan har McRF, omedelbart efter Västtyskland, genomfört en

100 hkr-begränsning. Starkare mc importeras således ej till Sverige.

Holland och Österrike har följt exemplet. I samband därmed uppvaktade

McRF de ledande mc-fabrikanterna med krav på att produktutvecklingen

skulle mera koncentreras till trafiksäkerhetshöjande delar - aktiv säker-

het - som däck, bromsar, väghållning och belysning. Det torde inte vara

övermaga att nu påstå att motorcyklarna i dessa hänseenden klart

förbättrats under senare år.
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Tyvärr har McRF självt för knappa personella resurser att bedriva

trafiksäkerhetsarbete på annat sätt, utan vi försöker, för det andra, i

stället att initiera och ekonomiskt stödja trafiksäkerhetsprojekt på

mc-sidan. Annonskampanjer i samarbete med TSV, informationsinsatser

inom TSVs och Folksams mc-grupper, SMCs Sveriges Mc- mästerskap

och VTIs kommande studieresa är exempel på sådana projekt.

Som framgått av vår kamp emot vissa av trafiksäkerhetspropositionens

förslag, är förbud och restriktioner inte vår melodi. I stället har vi

kraftigt påtalat behovet av en kontinuerlig trafikutbildning i skolan, från

lågstadiet t o m mopedutbildningen och en starkt förbättrad mc-utbild-

ning.

Mc-trafiken har ökat starkt under senare år, från 49.500 mc i trafik 1975

till 87.500 1982. Trafikolyckorna har självklart också ökat - annat vore

ej att vänta - men, glädjande nog, inte i samma takt. Relativt sett - räk-

nat per lOOO-tal mc i trafik, har olycksfrekvensen sjunkit från 22,7 till

20,0 *) under samma tid. Säkerhetsmedvetandet hos den svenske motor-

cyklisten har ökat. Vi har alltså ett positivt utgångsläge när vi nu

tillsammans skall arbeta med att få ner olycksfrekvensen än mer.

För min personliga del är jag övertygad om att VTIs inträde på scenen

kan ge trafiksäkerhetsarbetet på mc-sidan en mera professionell inrikt-

ning och en kontinuitet som tidigare saknats. Jag bedömer det som

ytterst angeläget att VTI deltager i TSVs mc- grupp eller det framtida

"mc-trafiksäkerhetsråd"-hur det nu kommer att se ut- som skall

hantera dessa frågor i framtiden.

1981 (beräknat per helår)
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Tore Ternell

Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC)

Vi motorcyklister är en utsatt trafikantgrupp. Förutom att vi tillhör de

oskyddade trafikanterna och därmed löper större risk att skadas om vi

blir inblandade i en olycka, så har vi blivit ett tacksamt objekt för

allehanda utredningar, undersökningar och "tyckanden" från olika håll.

Vi vill inte på något sätt förneka eller ens försöka förringa den tragik

som ligger bakom de kalla siffrorna i olycksstatistiken. Vi vill heller inte

hindra någon som med ärligt uppsåt kritiskt vill studera mc-trafiken och

med konstruktiva förslag göra den säkrare.

Felet är att så många av dessa utredare och forskare så ensidigt riktat in

sig på fordonets konstruktion.

En "skola" talar om att motorcykelns hastighets- och accelerations-

resurser måste minskas. En annan "skola" talar om energiupptagande

chassien, störtbågar, ja t o m helt inkapslade motorcyklar á la tvåhjulig

bil.

Känslan försvinner

Vad man förbiser är attman i flera av dehär fallen förändrar fordonets

karaktär och egenskaper så mycket att det egentligen inte är frågan om

motorcyklar längre. I vart fall förtas en stor del av den speciella känslan

med motorcykelkörning, direktkontaken med vägen, spelet med naturla-

garna och det som något diffust brukar kallas "känslan av frihet".

En svensk särlagstiftning när det gäller motorcyklars prestanda eller

krav på krocksäkerhet är dessutom helt orealistisk att tänka sig. Den

skulle i så fall få i stort sett samma effekt som ett totalförbud.

Vad ska man då göra? Jo, i första hand skapa skickligare mc-förare.

Dagens mc-förarutbildning lämnar mycket övrigt att önska.
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Det är dock inte utbildningsplanen vi i första hand vänder oss emot. På

pappret har vi nämligen en omfattande och ganska gedigen mc-utbild-

ning.

"Går det, så går det"

 

Det är främst utbildningens former vi är kritiska till. Eleverna söker upp

den trafikskola som låter dem köra upp så snart som möjligt. Inte den

trafikskola som ger den bästa utbildningen. Bra utbildning betyder

nämligen fler lektioner och därmed större kostnader.

Konkurrenssituationen gör att även erkänt skickliga mc-lärare tvingas

hoppa över stora delar av kursplanen. Elever släpps fram till uppkörning

enligt principen "går det så går det". Allt för att körkortet ska bli så

billigt som möjligt.

Är det sen konstigt att så många nyblivna mc-förare råkar illa ut? Med

de senaste årens expansion på mc-sidan är det också många körskolor

och trafiklärare som saknar egentlig erfarenhet av mc- körning, som

ändå utbildar mc-förare.

Körkortsprovet

 

Att det kan fungera på det här sättet beror främst på att körkortsprovet

är så utformat att elever med stora kunskapsluckor ändå kan klara en

Uppkörning.

Ett sätt att få fram bättre mc-förare vore alltså att skärpa kraven vid

uppkörningen och framför allt skärpa kraven på förarprövarnas mc-'kom-

petens. När det gäller det sista har en del gjorts under de senaste åren,

men i många fall har förarprövarna fortfarande ingen egentlig egen

erfarenhet av mc-körning.

Grupputbildning

 

Den andra vägen för att få fram en bättre mc-utbildning är att

körskolorna på enort går samman om mc-utbildningen. Bedriver den i
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form av gruppundervisning och ser till att den leds av en instruktör som

samtidigt är en skicklig mc-förare.

Därigenom kan man hålla nere utbildningskostnaden samtidigt som

utbildningskvalitén blir bättre.

Det kan också finnas anledning att ställa krav att åtminstone vissa

kursmoment ska genomföras på en tung mc och att körning med

passagerare införs i utbildningsplanen.

Mc-utbildningscentra

 

Målet är att vi helst i varje kommun får ett mc-utbildningscenter i

kommunal eller trafikskoleregi, där det finns resurser att bedriva me-

ningsfull och effektiv mc-utbildning till rimliga kostnader för eleverna.

Dessa mc-center skulle också kunna användas av mc-klubbar och mc-

organisationer för att bedriva fortbildning. Skolorna skulle också kunna

använda dem för att bedriva mopedutbildning.

Att det är en bra bit kvar innan vi når dit är vi medvetna om. Men någon

gång måste vi jubörja.

Vi tror nämligen inte att det går att lagstifta fram säkrare motorcyklar

utan att man därigenom stryper mc-intresset totalt, och det vore från

många synpunkter mycket olyckligt.

Det är till syvende og sist på mc-förarna det beror om säkerheten ska bli

bättre och det är därför bättre mc-förare vi ska skapa.
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Göran Ekblom

Folksam

Jag kan förstå, att de som får ta hand om motorcyklismens sargade offer

tycker att förbud är motiverat. Krav på förbud har ju då och då

framförts.

Som 'försäkringsman med också motorcykelförsäkring inom mitt ansvars-

område måste jag erkänna att ett totalförbud skulle bespara mig en del

gråa hår. Vi har under åren 1976-1981 fått in 52 miljoner i premie.

Enbart personskador har kostat 53 miljoner. Vi har då inte fått några

 

pengar över till drift och skaderegleringskostnader.

Trots det dåliga resultat, har jag ingen önskan att motorcykeln förbjuds.

Som försäkringsman ser jag däremot som en av mina angelägna uppgifter

att försöka hjälpa ungdom och andra till ett tryggare liv i trafiken.

I Folksam har det skadeförebyggande arbetet fått en så framträdande

plats, att det utgör ett övergripande mål för företagets verksamhet. Vi

använder premiepengarna för att stödja forskning på trafiksäkerhetsom-

rådet och arbetar även inom företaget med egna projekt i skadeförebyg-

gande syfte. Vi är på detta område unika inom försäkringsvärlden även

internationellt sett.

1976 fick vi, som är väl bekant i den här kretsen, en ny trafikskadelag.

Lagen kan ses som en viktig social reform, som ansluter sig till den

utveckling som skett inom arbetsolycksfallen. Frågan om vem som har

skuld till olyckan har inte längre någon betydelse för rätten till ersätt-

ning vid personskada.

Den som råkar ut för en trafikolycka har alltså anledning att anmäla

detta till försäkringsbolaget. Detta sker också. Jag vill därför peka på

att ett försäkringsmaterial kan vara en bra källa för forskning och beslut

om skadeförebyggande insatser. Materialet innehåller inte alltid alla de

parametrar man kan behöva men kan utgöra ett utmärkt basmaterial.
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Jag avser inte att idag gå närmare in på vilka möjligheter som ett

försäkringsmaterial erbjuder. Jag tänkte i stället visa vilken information

man kan få från ett försäkringsmaterial som inte bearbetas annat än för

vår egen verksamhet.

Om vi jämför personskador, som inträffat i personbil och mc kan vi få en

jämförelse av riskerna för personskada vid dessa fordonstyper.

Motorcyklar är försäkrade 6-8 månader per år för att få jämförbara tal

måste vi räkna om mc-försäkringsbetsåndet till "årsrisker".

Personskadefrekvensen för mc/bil blir:

MC 3,9%

BIL 0,5% under samma period

Riskförhållandet är då 1 till 8.

Vad som är utmärkande för MC är att 40% av kostnaderna härrör sig från

mycket stora skador d v 5 med ersättning över % miljon per skada. Under

åren 1980-81 härrör sig 54% av kostnaderna från skador för % miljon.

Ett fåtal skador svarar alltså för mer än hälften av kostnaderna. 5 skador

under 1981 beräknas kosta tillsammans 8,7 miljoner kronor.

Vidare kan man utläsa att personskadefrekvensen för personbil minskar

från år till år.

- Frekvensen för p-bil 1978 = 0,63

1981 = 0,48

- Frekvensen för mc 1978 : 4,07

1981 : 4,53

Den sjunkande frekvensen för p-bil är sannolikt ett resultat av den ökade

aktiva och passiva säkerheten hos de nya bilgenerationerna.
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Det har spekulerats i att den ökade frekvensen för mc är orsakad av

högre motoreffekter, högre fartresurser och tyngre fordon.

Trenden för mc-åkarna är alltså inte gynnsam. Fortsätter denna utveck-

ling kommer trafikförsäkringspremierna att bli så höga att få har råd att

åka motorcykel i framtiden.

Med anledning av eget utredningsmaterial bedömt att i ca 48% av

olyckor med motorcykel har bilförare haft svårighet att upptäcka

motorcykeln, eller bedöma deras hastighet och att detta varit en

bidragande orsak till att olyckan inträffat. Bilförarna måste lära sig att

titta efter motorcyklar i trafiken. Motorcyklisten och bilister måste

acceptera varandra som likvärdiga trafikanter. Utbildning och informa-

tion för ett bättre samspel i trafiken synes vara den snabbaste vägen att

förbättra förhållandet i trafiken.

59% av de skadade personerna var 20 år eller yngre. 70% av förarnahade

haft körkort i två år eller kortare tid.

Ungdomens benägenhet att bortse från risker har sin grund i bristande

erfarenhet och kunskaper. När det gäller MC-åkning kan varje felbedöm-

ning eller felhantering bli ödestiger.

Motorcykeln är än så länge ett fordon för ungdom. En jämförande kalkyl

över kostnaderna mellan tung mc och personbil utfaller inte till motor-

cykelns förmån. Det är alltså andra än ekonomiska skäl som gör att man

väljer motorcykel framför bil. Att åka motorcykel är ett sätt att leva.

Motorcykeln är också en bra alternativ fritidssysselsättning och uttryckt

för tekniskt intresse. Att samla ungdom kring dessa intressen är positivt

och kan avhålla många från, för samhället mer skadliga sysselsättningar.

Trafikförsäkringsinnehav >24 år av Folksams totala trafikförsäkringsbe-

stånd.

P-bil : 8,2%

MC : 59,5%
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DISKUSSION UTBILDNING

Rumar: Ett sätt att förbättra säkerheten är att skära bort de dåliga

förarna. Det försöker vi göra idag i uppkörningsprovet. Vad vi i dag talar

om är att påverka dem. Vi har samma fördelning av duktiga, dåliga och

genomsnittliga men genom att påverka dem genom träning och utbildning

kan vi naturligtvis flytta upp dem och få dem att prestera bättre. Då det

gäller motorcykel liksom all annan utbildning i samhället ligger det nära

till hands att man lär sigklara provet och inte lär sig för livet. Det sätt

på vilket vi utformar provet styr i väldigt hög utsträckning utbildning,

utbildningskaraktär.

Eriksson: När vi i dag ger en trafiklärare sitt förordnande har vi ingen

begränsning i hans rätt att utbilda. Han får utbilda både på motorcykel

och bil. Vi har i dag emellertid ett regeringsuppdrag, jag läser innantill:

"trafiksäkerhetsverket skall se över de regler som bör ställas på de

lärare som skall utbilda motorcykelförare". Sannolikt kommer det att

sluta med att när en trafiklärare har fått ett förordnande betyder det att

han får utbilda på bil och inget annat och att det blir en tilläggsbehörig-

het för motorcykel.

Holm: I mitt inledningsanförande talade jag om trafikantutbildning i

skolorna. Finns det inom departementet tankar på att se mc-problemati-

ken, inte som ett isolerat problem, utan som en del i en helhet, och att

man därför måste ta ett bredare grepp på hela trafiksäkerhetsproblema-

tiken i linje med det förslag som vi lagt tidigare.

Sigfridsson: Jag vill inte förringa betydelsen av en trafikantutbildning.

Den är värdefull och varje förbättring som vi kan åstadkomma på den

punkten är värd väldigt mycket, men jag tror inte att man den vägen kan

komma åt mc- problemet eller några andra mera specifika problem, det

må vara bilproblem eller mopedproblem. Den allmänna trafikantutbild-

ningen måste utgå från den situation som eleven befinner sig i. När man

bedriver trafikantutbildning på lågstadiet är det fotgängaranpassad ut-

bildning, i mellanstadiet börjar man komma in på cyklistorientering, när

man kommer upp i högstadiet börjar man närma sig mopeden. Jag kan

även tänka mig att ställa upp på en förbättrad grundutbildning, men där
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vill jag peka på någonting som jag tycker inte tagits upp här. Det är

omfattningen av privatutbildningen, som är betydande. Den är större på

mc än på bilsidan. Vill man förbättra grundutbildningen tror jag inte man

klarar det uteslutande med förbättrade kursplaner eller förbättrad

utbildning på trafikskolorna, så länge vi har så hög andel privat utbild-

ning.

Bengtsson: Idag är det status att få komma tidigt och pröva. Man är så

lite inne på att lära sig köra, så att när man är 19-20 år kommer man till

provet med en 125 cc för att det är enklare. Efter provet kan man skaffa

sig en 1000 cc.

Nygård: När det gäller privat utbildning är den både på gott och ont.

Den som privatutbildat sina barn kan få ett mycket bättre resultat än

vad vi kan få på några timmar. Den som har en längre utbildning har

färre elever än den som ger den korta utbildningen. Genaste vägen,

billigaste vägen ger ett körkort. Det är beklagligt att man värderar sitt

liv så lågt._

M: Som Bengtsson sa inledningsvis, kan man utbilda bort okunskap

men inte dumhet. Jag skulle vilja påstå att trafikutbildning i skolan från

förskolan och uppåt kan förhindra dumhetens uppkomst och kan ge de

uppväxande barnen en annan syn på trafiken. Det finns utredningar som

visar på att intresset bland lärarna för trafikutbildning sjunkit enormt

under 70-talet. Trafikutbildningen i skolan finns inte nu, därför måste

det ämnet bli schemalagt. Försök att få en ändring på detta.

BM: Jag tror att vi blandar ihop lite olika begrepp här, det som Holm

är ute efter är uppfostran, dvs grundläggande värderingar, riskupplevel-

ser. Transport är en så stor del i dagens samhälle att transportfrågor

borde ingå i skolans grundutbildning . Jag tror inte att vi skulle tjäna

mycket på att schemalägga den, vi bör istället integrera den i de andra

ämnena. Men det är en väldig skillnad på detta med uppfostran och detta

med träning. Vad vi i dag gör är att vi försöker klara "isberget" genom

att träna toppen. Vi måste ha någonting att bygga på och det är den

uppfostran som vi borde ha mer av i skolan.
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Det som Bengtsson var inne på, nämligen riskupplevelsen, är för mig

också ett väldigt grundläggande problem. Det är nämligen så att alla av

oss anser oss köra med risken noll. Vi anser att vi är säkra. Statistikerna

kan tala om att ingen av oss kör med risken noll. Där har vi ett dilemma

som det gäller att fåin i skallen på folk. Vi har ständigt en risk och den

varierar dels med hänsyn till fordonet dels till miljön och ens utbildning.

Det är en av de uppgifter som den här trafikfostran skulle ha. Jag vill

gärna hålla med Sigfridsson att träningen måste konkretiseras till den

reella situationen. Vi kan aldrig tala om för barn hur de skall köra bil

eller köra mc - det måste praktiseras . Vi måste skilja på träning och

uppfostran.

Albinsson: Jag tror inte att man sopar undan trafikantutbildningen så

lätt. Jag är helt ense med Holm att om vi någon gång skall komma

tillrätta med trafikanterna så måste vi börja i skolan och få trafikantut-

bildningen schemalagd. Trafikantutbildningen måste in på skolan och

schemaläggas. Det första fordonet som man möter, mopeden, och har

rätt att köra måste utbildningsmässigt schemaläggas. Från Sözs sida har

man varit fullständigt kallhamrad att tänka i de termerna, för att inte

tala om de lärare som i dag inte kan trafik.

Rumar: Träning måste schemaläggas därför att det är något specifikt.

De grundläggande värderingarna till transporter och till trafik kan vi inte

schemalägga. Men de måste integreras och det är svårt.

Sigfridsson: När vi talar om trafikantutbildning är det frågan om en

konkret inlärningssituation. Vi har sedan det här med attitydpåverkan,

som nog hör till det svårare man kan kasta sig in i. Jag skall inte förringa

den betydelse som skolan kan ha där, men det är många andra faktorer

som spelar in: grupptryck från kamrater, attityder i hemmet m m. Det är

inte nödvändigtvis så att man får en bra utbildning därför att man får en

liten glugg i schemat där det står trafikantutbildning. Det väsentliga är

inte om man får en glugg utan att man har trafikantutbildning.

Ternell: Vi talade om attitydpåverkan, jag skulle vilja säga att SMC

konsekvent i ett antal år hållit på med sådan genom vår publikation MC-

folket, genom klubbar, på mc- träffar, genom annonsering. Vi kommer

att fortsätta eftersom det är en konkret grupp som vi har problem med.
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Vi tycker att det är angeläget att ständigt bearbeta den gruppen och att

vi ges resurser till det.

Rumar: Vi har talat väldigt lite om själva träningssituationen, som ju är

det som är specifikt för motorcyklarna. Bilen är ju relativt förlåtande

när det gäller kritiska situationer. En motorcyklist som hamnar i en

krissituation sitter illa till om han inte vet hur han skall komma ur den.

Borde inte den träningen in mer i utbildningen?

Mimer: Jag hoppas att jag har fel i det som jag säger nu när jag vågar

påstå att idag finns det inget grundmateriel där vi kan utbilda våra mc-

förare. Finns det inte tror jag att det är där man skall börja.

Nygård: Vi har gjort sammanställning av vad vi fick med oss från en

studieresa till Japan. Vi har tittat på handböcker från övriga länder och

vi håller på att arbeta med detta. Det bästa som finns nu är nog polisens

handböcker.

När det gäller kritiska situationer, vet jag att det finns skolor som driver

detta. Men det är intepopulärt bland eleverna. Om man går vid sidan av

en plan för att ge dem något mera att stå på, då tar det emot för det

kostar pengar och vår största fiende är kostnaden.

Bengtsson: Om du får lära dig uppträdandet i kritiska situationer under

din utbildningstid som kanske omfattar 2 månader och inte upprepar det

så förmodar jag att det inte sitter så djupt. Hade vi en utbildning som

verkligen var en utbildning, där man tog in folk på träning igen, där man

inte hade körkort för livet utan man fick det till låns en tid och fick göra

om sakerna, då tror jag det här vore en mycket viktig del av träningen.

Rumar: Vad jag är ute efter är problematiken som man kunnat konstate-

ra i samband med olyckor att en minoritet av motorcyklister verkligen

har använt bromsarna på rätt sätt.

Laurell: Om man får öva och träna på tänkbara situationer som kan

uppstå behöver de kanske inte bli kritiska. Nu är ju situationen ganska

speciell när det gäller mc därför att mc ställer stora krav på föraren bl a
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när det gäller bromsning. Mc-föraren måste hantera två bromsar, han

måste fördela bromskraften själv utifrån en bedömning av underlaget till

exempel. Detta är en mycket besvärlig uppgift. Att det behövs sådan

träning det indikerar de studier som vi har gjort där vi tittat på

halkkörningsträning, då inte med mc utan med bil. Vi tittade på om den

nuvarande träningen ger någon effekt över huvud taget. Det visar sig, att

en sådan här kortvarig träning där man gör, en fyra fem enskilda

inbromsningar ger ett obefintligt resultat enligt våra undersökningar. Om

man ökar mängden till 25 får vi vissa effekter. Det tyder på att även för

att få akuta effekter utan att glömska hinner inverka måste man träna

ganska intensivt på sådana här svåra uppgifter och mc-körning är en svår

uppgift.

M: Hitintills har inte nämnts terrängkörningen som ett sätt att

förbättra mc-utbildningen. Jag anser den som ett mycket fint medel att

växa ihop med cykeln, att lära sig att behärska cykeln även i s k kritiska

situationer. Terrängkörning bör ingå som ett obligatoriskt moment i

utbildningen. Man bör också överväga att ha tidsbegränsade körkort. Inte

bara körkunskaperna försämras och behöver fräschas upp då och då. Det

händer också stora förändringar inom trafiklagstiftningen, nya vägmärk-

en osv. Vi har till och med gått över från vänster- till högertrafik utan

att de körkort som togs långt tillbaka har ifrågasatts.

Rumar: Flera talare har varit inne på att motorcykeln är ett säsongsfor-

don. Kan man i statistiken hitta belägg för en högre risk på våren då vi

har "rostiga" förare?

Lekander: Jag hittar inga direkta belägg i statistiken och det beror på

att statistiken inte kan ge svar på den typen av fråga.

Rumar: Vad som karakteriserar FMCK är väl i hög grad terrängkör-

ningen?

Thunström FMCK:s utbildning omfattar 160 timmar. Större delen av den

praktiska utbildningen äger rum på teknikbanor i terrängen. Eleverna lär

sig behärska mc:n på olika typer av underlag. Den körtekniska utbildning-

en är då helt avgörande. Vid den senare utbildningen i trafiken kan

eleverna endast koncentrera sig på sin situation i trafikmiljön.
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Rumar Jag skulle vilja ställa en fråga som ni kan fundera på. Vi har

hört från militärsidan, från polissidan och från FMCK att det rör sig om

mer än ca 100 timmar utbildning. Kan någon åtminstone antyda hur

många timmar de har bakom sig som får körkort på motorcykel?

Nygård: Något som riktas mot trafikskolorna är den korta utbild-

ningstiden och det är helt riktigt att vi inte har den här långa

utbildningstiden. Jag skulle uppskatta det till ungefär 10-15 timmar och

det är för kort tid.

Bengtsson: När vi utbildar våra förarprövare till att få sin A-behörighet

rör det sig om ca 80 timmar. Det är då vana förarprövare som sitter i

dagliga trafiksituationer och mycket väl kan trafik och trafikregler.

Ternell: Vi talade om olyckstillfällena och om man jämför statistiken

för 1982 med 1981 visar det sig att åldersgrupperna 15-19 år 1982

jämfört med 1981 har väldigt marginella ökningar, medan vi har mycket

kraftiga ökningar i åldersgrupperna 20-24. Åldersgruppen 15-19 måste

stå för en betydligt större andel utav motorcykelinnehavet än gruppen 20

och uppåt. Konklusionen av det hela är alltså att vi måste intensifiera

vidareutbildningen.

Laurell: I USA har man försökt att utvärdera motorcykelkurser och i

vissa fall funnit ganska bestickande resultat. De som har klarat dessa

kurser ganska bra, framför allt de moment i kurserna som betonar det

tekniska handhavandet av fordonet, manövrering i trånga utrymmen, har

visat sig ha en högre olycksbelastning.

Österberg: Om man utbildar en motorcykelförare i terrängen då ägnar

han sig år motorcykeln och körningen. Det är helt klart, att han då blir

en mycket bättre motorcyklist. När han kan motorcykeln som det är hos

FMCK och sedan kommer till körgården och efter körgården går ut

väldigt kort tid i trafiken, då har han lärt sig motorcykeln och grunderna

för att köra densamma. Sedan är det inte alls lika farligt när han

kommer ut i trafiken. Det är helt rätt att FMCK utbildar bättre förare.

Skulle jag gå till en trafikskola för att få samma utbildning kostar det

mycket mer. Det är väl därför kurserna hos FMCK blivit så populära.
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Lekander: Ökningen under senare år av antalet rapporterade skadade

motorcyklister återfinns främst i åldersgruppen 20 år och äldre. Detta

torde bero på att motorcykelåkandet har blivit mer populärt i den

åldersgruppen. Gruppen upp till och med 19 år svarar för knappt hälften

(46%) av alla skadade nu. När det gäller de som äger motorcykeln svarar

16-19-åringarna för ca 24%. Sedan är det svårt att säga hur passvanligt

det är att folk i den åldersgruppen låter någon annan stå som ägare till

motorcykeln.

Björk: Det har visat sig att l6-l9-åringar är inblandade i dubbelt så

många olyckor som vad de har motorcyklar. Tittar man på bilsidan så är

det 2,6% körkortsinnehavare i åldern l8-l9 år, men de är inblandade i

11% av olyckorna.
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STUDIEBESÖK VTI

FORDONET SOM ARBETSPLATS

Bertil Morén

Statens väg- och trafikinstitut

VTI .bedriver sedan några år forskning inom området "yrkesförares

fysiska arbetsmiljö". Den första kategori som studerats är buss. Slutrap-

port utgavs i september 1981.

Nu pågår studier av taxi- och trafikskolebilarr'Kommande kategorier är

lastbil, arbetsmaskiner och specialfordon.

Kartläggningar och studier sker inom områdena klimat, buller, infraljud,

vibrationer, stol, förarplats, sikt och belysning.

Syftet med studierna är att utreda om och på vilket sätt dessa

miljöfaktorer påverkar föraren avseende komfort, prestation och hälsa

samt även om trafiksäkerheten äventyras.

Mätmetoder och mätutrustning för kartläggning av ovannämnda miljö-

faktorer under fältförhållanden, har utvecklats vid VTI. Figurerna l - 6

ger några exempel på uppbyggnaden av sådana mätsystem.

Mätsystemen och metoderna är framtagna för mätning i bussar och bilar,

men flera av systemen kan utan modifiering användas även för kartlägg-

ning av motorcykelmiljö.

Det ovan beskrivna projektet drivs med medel från Arbetarskyddsfonden

(ASF) och är inriktat mot arbetsmiljöfrågor.

Om det bedöms att skäl föreligger för en studie av ex motorcykel-

polisernas arbetsmiljö, torde en konstruktion med ytterligare medels-

givare (förutom ASF) ge en utomordentlig möjlighet att täcka in både

köregenskaper och andra säkerhetsaspekter samt miljöfrågor under sam-

ma studieperiod. Resultatet från en sådan heltäckande studie bedöms

kunna ge även övriga motorcykelnyttjare och bransch avsevärd bonus.
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TVÅHJULIGA MOTORCYKLARS KÖREGENSKAPER

Peter Ståhl

Statens väg- och trafikinstitut

För att få bättre underlag för ställningstagande till vilka köregen-

skapskrav som är rimligt att ställa på tvåhjuliga motorcyklar har

Trafiksäkerhetsverket givit VTI i uppdrag att genom provning jämföra

köregenskaperna hos olika typer av tvåhjuliga motorcyklar.

Som utgångspunkt för jämförelsen har 20 st fordon provats i fem olika

provningsmoment, nämligen dubbel körfältsväxling, serpentinkörning,

"steady-state"-cirkelkörning, korridorkörning och blandad grusvägskör-

ning. De fyra första metoderna avser att genom prestandamätningar ge

en uppfattning om fordonens stabilitet-, styr-och balansegenskaper i

olika manövrer, medan den sistnämnda metoden avser att genom subjek-

tiva värderingar ge en uppfattning om fordonens beteende vid grusvägs-

körning.

Provfordonen indelades i fyra olika grupper, standard-"mini", stan-

dard-"sports", "off-road" och "choppers". Som testförare användes 23

olika förare, varav sex utgjordes av ägare till olika "choppers" och en

som ägare till en av "off-road" motorcyklarna.

Samtliga fordon tillhörande grupperna standard-"mini" och standard-

"sports" provades av 15 olika förare i provningsmomenten dubbel kör-

fältsväxling och serpentinkörning, medan flertalet av fordonen i övriga

grupper endast provades av andra än avdess ägare i moment grusvägs-

körning.

Resultaten visar på relativt stora skillnader mellan fordonen, som

grupper betraktat, i de olika provningsmomenten. Detta befäster att de

olika grupperna av fordon är avsedda för olika användningsområden.

Vissa enskilda fordon inom varje grupp framstår dock som klart bättre

respektive sämre än övriga fordon, vilket också framgår av spridningen 1

resultat inom de olika grupperna. Detta föranleder därför inte att

speciella köregenskapskrav ställs på fordonsgruppen "choppers".
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Följande köregenskapskrav kan dock anses vara rimliga att ställa på

respektive enskilt fordon i de fyra första provningsmomenten; medelhas-

tighet vid dubbel - körfältsväxling - 80 km/h, minsta utrymmesbehov vid

serpentinkörning - 170% av hjulbasen, sidacceleration vid "steady-

state"-cirkelkörning - 6 m/s2 samt att samtliga manövrer i momentet

korridorkörning genomförs utan att markeringskoner rammas respektive

att 125 m-sträckan överskrids vid bromsning.

VTI RAPPORT 253



DELTAGARFÖRTECKNING

Lars-Åke Albinsson
MHF-Ungdom
Box 42 145

126 12 STOCKHOLM

Bert Andersson
Linköpings Trafiksäkerhetsförening
A1
Box 2047
580 02 LINKÖPING

Rolf Bengtsson
Tratiksäkerhetsverket

781 86 BORLÄNGE

Inge Bisther
Rikspolisstyrelsen/Polissekt
Arméns Motorskola
152 01 STRÄNGNÄS

Ulf Björnstig
Kirurgkliniken

Regionsjukhuset
901 85 UMEÅ

Bengt Ejderskog
3M Svenska AB
191 89 SOLLENTUNA

Willy Ekström
Länstrafikgruppen
Polisen

601 01 NORRKÖPING

Per-Inge Eriksson
Trafiksäkerhetsverket

781 86 BORLÄNGE

VTI RAPPORT 253

86

Bertil Aldman

Chalmers Tekniska Högskola
Institutionen för trafiksäkerhet

412 96 GÖTEBORG

Stig Andersson
Trafiksäkerhetsverket

781 86 BORLANGE

Lars-Gunnar Birgersson
Trafiksektionen
Linköpings Polisdistrikt
Box 345
581 03 LINKÖPING

Stig Björk

SMC

Box 318

792 01 MORA

Willy Carsten
Sveriges Trafikskolors Riksför-
bund
S:t Eriksgatan 14
112 39 STOCKHOLM

Göran Ekblom

Folksam

104 60 STOCKHOLM

Axel Engström
Ortopedkirurgiska kliniken
Akademiska sjukhuset
750 14 UPPSALA

Sven Fréden
VTI



Bertil Fredriksson
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLM

Claes Grill

VTI

Sven-Erik Gustavsson

Al

Box 2047

580 02 LINKÖPING

Lennart Håkansson

Linköpings trafiksäkerhetsförening
A1

Box 2047

580 02 LINKÖPING

Jonas Johansson

Länstrafikgruppen
Box 345

581 03 LINKÖPING

Sören Johansson

Hedemora Bilteknik

Bivägen 34
776 00 HEDEMORA

Ingvar Karlsson
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLM

Hans Laurell

VTI

Jim Lindkvist
NTF
Värtavägen 73
115 38 STOCKHOLM

VTI RAPPORT 253

87

Rude Glantz

VTI

Ove Gustavsson
Svenska Sidvagnsklubben
Risings väg 23 B
612 00 FINSPÅNG

Lars Holm

MCRF

Box 184

201 21 MALMÖ 1

Perry Håkansson
NTF
Värtavägen 73
115 38 STOCKHOLM

Lennart Johansson

T2

Box 601

541 29 SKÖVDE

Sture Jonsson
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLM

Roland Karlsson

Riksradion

Hallå Trafikant

409 06 GÖTEBORG

Thomas Lekander

Trafiksäkerhetsverket

781 86 BORLÄNGE

Jan Lundström

Hedemora Bilteknik

Bivägen 34
776 00 HEDEMORA



Per Lövsund

VTI

Jan Mimer
Arméstabens Trängavdelning
Box 1003
152 01 STRÄNGNÄS

Kamen Nikolaev

Motormännens Riksförbund

Box 5855

102 48 STOCKHOLM

Staffan Nordmark

VTI

Evert Ohlsson

VTI

Heye B. Paul

Statshälsan
Klostergatan 5 A
582 23 LINKÖPING

Hans-Erik Pettersson

VTI

Kåre Rumar

VTI

Sven-Erik Sigfridsson
Kommunikationsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Bengt Stameus
Svenska Sidvagnsklubben
Risings väg 23 B
612 00 FINSPÅNG

VTI RAPPORT 253

88

Rolf Magnusson
STR
Magnussons Trafikskola
Olofsgatan 5
591 35 MOTALA

Bertil Morén
VTI

Göran Nilsson

. VTI

Bengt Nygård
STR
Karlagatan 1
542 00 MARIESTAD

Maria Olausson

VTI

Kjell-Olof Persson
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLM

Stig Reinott
Motorskolan

152 00 STRÄNGNÄS

Hans Sandebring
VTI

Kent Sjölinder
Vägverket
781 87 BORLÄNGE

Peter Ståhl

VTI



Rolf Sundberg
SVEMO
Box 2058
103 12 STOCKHOLM

Jan Svensson

Folksam

Box 20500

104 60 STOCKHOLM

Tore Ternell
SMC
Malmvägen 8
433 61 PARTILLE

Thomas Turbell

VTI

Ingemar Österberg
FMV
115 88 STOCKHOLM

Efteranmälda:

Hans Mohlin
Kommunikationsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Lennart Thorngren
Chalmers Tekniska Högskola
Institutionen för trafiksäkerhet
412 96 GÖTEBORG

Richard Persson

MCRF

Box 184

201 21 MALMÖ 1

Torsten Jansson

TT

VTI RAPPORT 253

89

Åke Sundberg
Trafiksäkerhetsverket

781 86 BORLÄNGE

Lars-Gunnar Tannerfors

MHF-Ungdom
Box 42145

126 12 STOCKHOLM

Hans Thunström
FMCK
Hyresgästernas Riksförbund
Norrlandsgatan 7
111 43 STOCKHOLM

Mavi Zonca

Stockholms
förening
Vasagatan 52
111 20 STOCKHOLM

Trafiksäkerhets-

Bengt Öberg
Bilskadecenter

Svarvarvägen 6
142 00 TRÅNGSUND




