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FÖRORD

Mot bakgrund av ökande olyckstal för cyklister och motorcyklister beslöt

regeringen i slutet av 1983 att tillsätta en ledningsgrupp och tre arbets-

grupper med uppgift att föreslå åtgärder för att öka dessa trafikantgrup-

pers säkerhet.

Cykelsäkerhetsgruppen, en av arbetsgrupperna, har utarbetat denna rap-

port. Trafiksäkerhetsåtgärder för cykelsäsongen 1984 har arbetsgruppen

tidigare lämnat förslag till (i rapporten "Ökad trafiksäkerhet 1984 för

motorcyklister och cyklister", kommunikationsdepartementet 1984).

Förslag till säkerhetsåtgärder i det fortsatta arbetet lämnas nu i denna

rapport. I och med detta avslutar cykelsäkerhetsgruppen sitt uppdrag.
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Säkrare cykling -
Problemanalys och förslag till åtgärder

Cykelsäkerhetsgruppen

Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Antalet cyklister som skadas i trafiken har ökat sedan mitten av 1970-

talet. Det beror huvudsakligen på att cykeltrafiken ökat. För att bryta

denna trend föreslås åtgärder för att (1) öka cykelvägsbyggandet, (2) för-

bättra förhållandena för cykeltrafiken i blandtrafikmiljö, (3) förbättra

standarden på cykelvägarna, (4) löpande inventera kvaliteten på dem,

(5) förbättra cykelns synbarhet och belysning, (6) utveckla cykelns bromsar

och minska skaderisken hos bl a ekrar och styre, (7) förbättra cyklisternas

utbildning inom bl a skolan och genom att stödja föräldrarna, (8) utveckla

informationskampanjer för att förbättra cyklisters och motorfordonsföra-

res beteende i trafiken och öka cyklisternas användning av säkerhetsutrust-

ning, (9) införa cykelsäkerhetsmoment i grundutbildning och fortbildning

för motorfordonsförare, (10) förändra vissa trafikregler, bl a skärpa kraVen

på motorfordonsförare vid cykelöverfarter och skärpa omkörningsreglerna,

(ll) öka övervakningen av cykeltrafiken, (12) förbättra cykelhjälmarna och

öka användningen av dem, (13) samordna, genomföra och följa upp trafik-

säkerhetsarbetet för cyklister genom ett centralt cykelsäkerhetsråd, samt

(14) utveckla ett olycksstatistiskt system för cykelsäkerhetsanalys och

intensifiera forskningen om cykelsäkerhe'tsåtgärder.
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Safer cycling -
A problem analysis and recommendations for measures to be taken

National Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The number of injured cyclists has increased since the middle of the

l970's. This mainly depends on the increase in cycle traffic. To break

this trend measures are suggested in order to (1) increase the

construction of cycle routes, (2) improve the conditions for the cycle

traffic when mixed with motor traffic, (3) improve the standard of the

cycle routes, (4) currently investigate the quality of the cycle network,

(5) improve the visibility and lighting of cycles, (6) improve brakes and

decrease injury risks of spokes and handlebars, (7) improve the education

within the compulsory school and support the parents to train their

children in cycling skills, (8) develop safety campaigns to improve the

behaviour of cyclists and motorists, and increase the use of safety

equipments among cyclists, (9) induce cycle safety moments in motor

driver education and further training, (10) change some road rules, i.e.

tighten the requirements on motorists at cycle crossings, and tighten the

overtaking rules, (ll) increase the surveillance of cycle traffic,

(12) improve cycle helmets and increase their use, (13) coordinate,

implement, and follow-up the cycle safety work by a central cycle safety

council, and (14) develop a statistical system for safety analysis, and

intensify the research on cycle safetymeasures.
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Säkrare cykling -
Problemanalys och förslag till åtgärder

Cykelsäkerhetsgruppen

Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Bakgrund

Antalet cykelolyckor med personskada som följd har ökat sedan mitten av

1970-talet. Olyckornas genomsnittliga skadeföljd har dock mildrats genom

att antalet dödade cyklister halverats.

Ökningen av antalet cykelolyckor beror huvudsakligen på att cykeltrafiken

ökat.

Mot denna bakgrund beslöt regeringen i slutet av 1983 att tillsätta en

arbetsgrupp av sakkunniga inom området.

Åtgärder för 1984 har arbetsgruppen tidigare lämnat förslag om.

I denna rapport lämnas förslag att genomföras i det fortsatta trafiksäker-

hetsarbetet.

Ökningen i antalet cykelolyckor faller helt på ungdomar och personer upp

till 45-årsåldern. Ökningen är störst bland ungdomar och minskar sedan

med ökande ålder.

Men trots att ingen ökning skett i de högre åldrarna är dessa mycket

utsatta. Hälften av de dödade cyklisterna är över 54 år. Risken för dödliga

skador är 20 gånger högre för pensionärer än för cyklister i åldrarna 15 - 35

år då man tar hänsyn till cyklandets omfattning.
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Cykelolyckorna svarar för minst en fjärdedel av alla personskadeolyckor i

trafiken och för en femtedel av vägtrafikolyckornas sjukvårdskostnader.

Det allvarligaste problemet för cyklisterna och deras säkerhet är att de

blandas med biltrafik. Hastighet, upptäckbarhet, förutsägbarhet och krock-

tålighet är så pass olika för cykel- och biltrafik att de båda trafikslagen

mår bäst av att separeras.

Såväl trafiksystem som trafikregler är konstruerade för motortrafikens

framkomlighet och säkerhet. Det finns åtskilliga exempel på trafikregler

som blir orimliga för cyklister trots att de är välmotiverade för motorfor-

donsförare.

Cykelvägarnas kvalitet ärskiftande i fråga om såväl säkerhet som tillgäng-

lighet och attraktivitet. På de flesta håll har de mer blivit ett lappverk än

uttryck för en systematisk och målmedveten planering. Faktorer som leder

till ett lägre utnyttjande av cykelvägnätet, och därmed sämre säkerhet, är

att det saknar kontinuitet, att det innebär omväg, att det är svåroriente-

Mrat, har dålig planhet med branta uppförsbackar, dålig beläggning, trösklar

i form av kantstensöverfarter och dåligt underhåll. Vidare är sikt och

trafikreglering försummade på cykelvägar såväl där de korsar varandra som

då de korsar körbana och gångbana.

Cyklisternas färdigheter och kunnande varierar. Cyklisterna får i bästa fall

viss utbildning i skolan, men ingen övning.

Vidare är deras synbarhet i såväl dagsljus som mörker ett allvarligt

säkerhetsproblem. Den kan förbättras med goda reflexer och bättre belys-

ning, lämpligare klädsel och andra arrangemang som t ex varselpinne. _

Vid kollision och omkullkörning är cyklisten mycket utsatt, särskilt huvu-

det.

Åtskilligt kan förbättras när det gäller cykeln och dess komponenter, t ex

reflexer, belysning och bromsar. Den kan förbättras så att man inte

onödigtvis skadar sig på den, exempelvis styret. Hjulens ekrar är ett
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problem. Barncyklar bör exempelvis inte ha ekerhjul, om inte effektiva

ekerskydd finns.

För såväl människorna som samhället har cyklingen många positiva effek-

ter. I sina överväganden av lämpliga åtgärder har arbetsgruppen därför

utgått från att cyklingen också fortsättningsvis kommer att uppmuntras.

De åtgärder som behövs för att öka cyklisternas säkerhet får därför inte

utformas så att man som bieffekt får en minskning av cyklingen.

Arbetsgruppen föreslår följande

1. Cykelvägsbyggande

- Analys genomförs av effekten av ändrade bidragsregler

- Höjning av statligt bidrag till cykelvägsbyggande

- Riktlinjer tas fram för hur stor andel av anslag för byggande och drift
av väg-och gatunät som bör gå till cykeltrafiken inom kommuner och
vägförvaltningar

- Kommunerna och vägförvaltningarna upprättar cykelledsplan parallellt
med plan för biltrafik

- Varje kommun och vägförvaltning utser en person som ansvarar för
cykelvägarna

2. Åtgärder i blandtrafikmiljö

- Cykling tillåts mot enkelriktning vid speciell utmärkning

- Cykeltrafik bereds plats på gågator genom särskilda arrangemang

- Cykling tillåts på bussgator som ligger till höger i körbanan och är
minst 4 m breda

- Cykelväg leds bakom busshållplats

- Linjer för stopp- och väjningsplikt anpassas till korsande cykelväg när
sikten så medger '

- Om utrymme finns leds cyklister i högersväng och rakt fram i 3-
vägskorsning utanför trafiksignaler eller med separat signal för höger-
sväng 4
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Cyklist på cykelväg får grönt tillsammans med bilar utan att behöva
trycka påknapp

Bättre metoder utvecklas för att skilja cyklister från fotgängare på
kombinerade gång- och cykelvägar (t ex ytmaterial, målning)

Landsvägar med cykeltrafik förses med vägrenar. Om möjligt leds
cyklister med hjälp av vägvisning och vägkartor in på trafiksäkrare
(trafiksvagare) vägar

Ett samlat dokument med riktlinjer för cykelvägnät och cykelsäkerhets-
åtgärder i blandtrafik tas fram.

Standardkrav på cykelvägar

 

Vägverket och Kommunförbundet ger riktlinjer för cykelvägens siktför-
hållanden och geometriska utformning inom pågående bearbetning av
ARGUS

Cykelvägens vertikalprofil skall vara minst lika bra som intilliggande
gatas och gångbanas

Cykelvägens ytbeläggning skall ha minst samma jämnhetsstandard som
intilliggande gatas och gångbanas

Anslutningar mellan cykelväg och kör- eller gångbana skall vara jämn
(utan kantsten)

Riktlinjer utarbetas för markeringssystem (målning) avseende dubbel-
riktade cykelbanor

Drift och underhåll av cykelvägen skall vara minst lika bra som intillig-
gande gatas

Vägvisning av cykelvägar och cykelleder skall förbättras

Riktlinjer utarbetas för byggande av parkeringsplatser för cyklar i
samband med bostäder, arbetsplatser och serviceinrättningar

Löpande inventering av cykelvägnätet

 

Kommunerna skall se till att sådan inventering utförs. Frivilliga krafter
kan och bör utnyttjas

Cykeln som fordon

 

Krav på obligatoriska reflexer runt om enligt högre kraven införs
snarast under 1986

Övergång från minimikrav till högre kraven på cykelbelysning sker
under en femårsperiod
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TSVs krav på cykelbromsars prestanda höjs

Dubbade cykeldäck marknadsförs och saluförs intensivare

Konsumentverket i samarbete med branschen och berörda myndigheter
ökar konsumenteras medvetande om säkerhetsaspekter och kompo-
nenter rörande cykeln

STU initierar och stödjer utveckling av bättre bromssystem pâ cyklar

STU initierar och stödjer utveckling av bättre belysningssystem för
cyklar

STU stödjer vidare forskning kring barncykelns säkerhetsproblem

TFB stödjer vidare forskning rörande cykelns skadegenererande delar
(främst styrstâng och hjulekrar)

STU stödjer vidare fordonsutveckling av cykeln som transportmedel,
speciellt från säkerhetssynpunkt

Utbildning av cyklister

SÖ, TSV och NTF ansvarar för att centrala och lokala aktiviteter inom

skolan utvecklas vidare

NTF bildar Barnens Cykeltrafikklubb som direkt fortsättning på Barnens
Trafikklubb

NTF, TSV och SÖ utarbetar handledning i cykelsäkerhetsfrågor för
föräldrar och barn som inte blir med i Barnens Cykeltrafikklubb

Så långt det är möjligt utser kommunen en cyklistexpert som cyklist-
rådgivare t ex representant för cyklistorganisation

Cyklistfrågor tas upp inom förskolan för att förhindra alltför tidigt
cyklande i trafik

. Informationskampanjer för cyklister

Informationskampanjer från NTF och TSV under 1985 kommer främst
att röra hjälmar, reflexer, belysning, varselpinnar och vimplar, samspel
mellan motorfordon och cyklister, mellan cyklister och fotgängare.
Media blir TV, press, broschyrer. Viktiga målgrupper är barn, äldre och
debutanter

Nya kampanjformer typ hjälm, belysnings- och reflexanvändningstäv-
lingar utvecklas av NTF

Trafiksäkerhetsförbunden arrangerar regionala cykelsäkerhetsveckor

Frivilligorganisationer medverkar som arrangörer och kampanjförstär-
kare i olika sammanhang
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- Kommuner och vägförvaltningar utnyttjar i högre grad kampanjer som
stöd för fysiska åtgärder och övervakning

- En speciell regelbok för cyklister tas fram och sprids av TSV. Där kan
också alkoholproblematiken tas upp.

8. Utbildning och information till motorfordonsförare

 

- TSV ser över kursplaner så att lämpliga cykelsäkerhetsmoment införs

- Cykelsäkerhet tas upp i fortbildningsverksamhet för bilförare

- Delar av kampanjverksamheten då det gäller samspelsproblem riktas
mot bilförarna

9. Trafikregler

 

- Reglerna för motorfordonsförare vid passage av bevakade och obeva-
kade cykelöverfarter skärps

- Skyldigheten för cyklister att före passage av gata påcykelöverfart ta
hänsyn till annalkande motorfordons avstånd och hastighet skärps

- Väjningsplikt gentemot cyklist på cykelväg införs för förare av andra
fordon

- Kravet att cyklist alltid måste utnyttja cykelväg när sådan finns
mildras

- Bilförare får inte använda vägren annat än för att underlätta omkörning

- Förbud införs för bilförare att köra om cyklist på smal tvåfältig väg
utan vägren i samband med möte med annan bil

- Cyklist som närmar sig korsning genom vilken han avser fortsätta rakt
fram får fritt välja den plats i körfältet som bäst markerar hans avsikt

- Lokala försök genomförs med att tillåta barn cykla på gångbanan om
cykelns hjul är inte är större än 22"

- Ansvaret ökas för bilförare vad gäller cyklisternas säkerhet

10. Övervakning

 

- Särskild handledning för övervakning av cykeltrafik utformas

- Nya smidigare former för cyklistövervakning utvecklas
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ll. Skyddsutrustning

- Pristävling genomförs 1985/86 om bästa hjälm enligt nya hjälmnor-
merna

- När hjälmar enligt nya normerna finns på marknaden genomförs kraft-
fulla kampanjer för ökad användning

- När hjälmar enligt nya normerna finns införs krav påderas användning
på barn som skjutsas på cykel

- TFB initierar och stödjer forskning rörande utveckling av cyklist-
skadeförebyggande konstruktioner på bilar

12. Cykelsäkerhetsrâd

- Ett centrala cykelsäkerhetsrâd inrättas

- Kommuner och vägförvaltningar utnyttjar cyklistorganisationer, skola
och Hem- och Skolaföreningar som remissinstanser i lokala cykelsäker-
hetsfrâgor

13. FoU

- Ett olycksstatistiskt system för cykelsäkerhetsanalys utvecklas av VTI

- Tidigare nämnda forskningsproblem bearbetas i samråd 'mellan TFB,
STU och VTI. Därvid bör nordiskt samarbete eftersträvas

Kostnader

Cykelsäkerheten är relativt sett eftersatt. Därför behövs extra resurser för
att öka säkerheten.

Statsbidraget till byggande av cykelvägar höjs kraftigt

Extra medel tillskjuts för utbildning och information

Ideella organisationer som verkar för ökad cykelsäkerhet får ekono-
miskt stöd från såväl centralt som lokalt håll

Angelägna forskningsprojekt igångsätts.
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Safer cycling - A problem analysis and recommendations for measures to
be taken

National Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKOPING Sweden

SU M MARY

Background

Since the middle of the l970's the number of cycle accidents causing

personal injuries has risen. The average injury consequences of accidents

have been reduced, however, as the number of cyclists killed has been

halved.

The increase in the number of cycle accidents mainly depends on the

increase in cycle traffic.

In the light of these facts, in the end of 1983 the government decided to

set up a working party consisting of experts in this domain.

The working party has earlier submitted the recommendations for

measures for 1984.

In this report recommendations are given to be carried out in the

continued traffic safety work.

The increase in the number of cycle accidents is found entirely among

adolescents and persons up to the age of 45, approximately. The largest

increase is found among adolescents.

Although no increase has been found in the mature ages these are very

exposed. Half the cyclists killed are more than 54 years. The risk of fatal

injuries is 20 times higher for retired people than for cyclists in the ages

15-35 years considering the extent of their cycling.
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The cycle accidents account for at least one fourth of all the accidents

with personal injuries in traffic and for one fifth of the medical costs

due to road accidents.

The most serious problem for the cyclists and their safety is the mixing

with motor traffic. Speed, detectability, predictability and crash

resistance vary to such an extent for cycle and motor traffic that a

separation of the two traffic types would be the best solution.

The traffic system as well as the regulations are constructed for the

trafficability and safety of motor traffic. There are several examples of

traffic rules which are unreasonable to cyclists although they are well-

founded for motor vehicle drivers.

The quality of cycle tracks varies both regarding safety, accessibility

and attraction. In most cases the cycle tracks have become a piece of

patchwork rather than an expression of a systematical and purposeful

planning. The following factors contribute to a low utilization of the

cycle route network and consequently a decrease in safety: a lack of

continuity, detours, orientation problems, rises, poor pavement, thres-

holds such as kerb-stone crossings and poor maintenance. Furthermore,

visibility and traffic regulation are neglected on cycle tracks both where

they cross each other and when crossing carriageways and footpaths.

The cyclists' skills and knowledge vary. At best the cyclists obtain some

education at school but no training.

Furthermore, their visibility is a serious safety problem both in daylight

and in darkness. It could be improved by efficient reflectors and better

lighting, proper Clothing and other arrangements as e.g. pedal cycle

spacers.

At an impact and at a fall from the bicycle the cyclist is particularly

vulnerable, especially the head.

Several factors could be improved regarding the bicycle and its compo-

nent, e.g. reflectors, lighting and brakes. The bicycle could be improved

VTI RAPPORT 280



XII

in order to decrease injuries such as those inflicted by the handlebars.

One problem is the spokes on the wheel. Bicycles for children should e.g.

not have wheels with spokes if there is no effective spoke protection.

Cycling has many positive effects both for man and society. When

considering suitable measures the working party has assumed that

cycling should be encouraged also in the future.

Consequently, the measures needed to increase the cyclists' safety must

not be taken in such a way that the subsidiary effect will be a decrease

in cycling.

The working party suggests as follows

Construction of cycle tracks

 

An analysis will be carried out concerning the effect of changed
national allowance rules

A general increase of the national allowance for the construction of
cycle tracks

Rules are determined regarding the amount of the allowance for
contruction and management of the road and street network which
should be allocated to the cycle traffic within municipalities and
road maintenance authorities

The municipalities and road maintenance authorities draw up cycle
route schemes parallelly* with motor traffic schemes

Each municipality and road maintenance authority designate a
person responsible for the cycle tracks.

Measures on roads with mixed traffic

 

In streets with one-way traffic contra-flow cycling is permitted if

marked by special signs

By special arrangements cycle traffic is permitted on pedestrian
streets

Cycling is allowed on bus lanes situated on the right hand roadway
having a width of at least 4 m

Cycle tracks are directed behind bus stops
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- Lines for stop and give way are adapted to a crossing cycle track

when permitted by sight conditions

- If there is space enough cyclists will be directed in right turn and
straight on in three-leg junctions outside traffic signals or with a
separate light signal for the right turn

- A cyclist on a cycle trackwill have a green signal at the same time
as the cars without having to push a button

- Better methods will be developed in order to separate the cyclists
from the pedestrians where the facilities are shared (e.g. surface
material, painting)

- Highways with cycle traffic should have shoulders. If possible the
cyclists should be directed on to safer (light trafficked) roads by
means of road guidance and road maps

- A document with guidelines for cycle route networks and cycle
safety measures in mixed traffic should be prepared.

3. Standards for gcle tracks

 

- The National Road Administration and the Swedish Association of
Local Authorities should present guide-lines for visibility and geo-
metrical design of the cycle track within the continued revision of
ARGUS.

- The vertical profile of the cycle trackshall be just as good as that
of the adjacent street and footpath

- The pavement of the cycle track shall have the same surface
standard as that of the adjacent street and footpath

- Connections between cycle track and carriageway or footpath
should be level (not having a kerb-stone)

- Guidelines are elaborated for marking systems (painting) for dual
cycle tracks

- The management and maintenance of the cycle track shall be just as
good as that for the adjacent road

- Road guidance of cycle tracks and cycle routes shall be improved

- Guidelines will be elaborated for the construction of parking facili-
ties for bicycles in connection with habitations, working sites and
service institutions.
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A current inventory of the cycle track network

 

The municipalities shall be responsible for such an inventory.
Voluntary forces can and should be used.

The bicycle as a vehicle

Demands for compulsory reflectors all round prescribed by the
higher demands will be introduced as soon as possible in 1986

The transition from the minimum demands to the higher demands on
bicycle lighting will be carried out within a period of five years

The demands of the National Road Safety Office on the perfor-
mance of bicycle brakes will be augmented

The marketing of studded bicycle tyres is intensified

The National Board for Consumer Policies in cooperation with the
branch and the authorities concerned increase the consumers'
consciousness of cycle safety aspects and bicycle components

The National Board for Technical Development initiates and sup-
ports the development of improved brake systems on bicycles

The National Board for Technical Development intitates and sup-
ports the development of improved lighting systems for bicycles

The National Board for Technical Development supports further
research regarding the safety problems of the child bicycles

The Transport Research Commission supports further research re-
garding the injury generating parts of the bicycle (especially the
handlebars)

The National Board for Technical Development supports further
vehicle development of the bicycle as a means of transport,
especially from safety point of view.

Cyclist education

 

The National Board of Education, the National Road Safety Office
and the National Road Safety Organization are responsible that
central and local activities in school will be further developed

The National Road Safety Organization should form the Children's
Cycle Traffic Club as a direct continuation of the Children's Traffic
Club

The National Road Safety Organization, the National Road Safety
Office and the National Board of Education will prepare guidance in
cycle safety matters for parents and children who are not members
of the Children's Cycle Traffic Club
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- Provided it is possible the municipality will appoint a cycle expert
as cyclist adviser, e.g. a representative of a cyclist organization

- Cyclist matters will be dealt with in pree-schools in order to
prevent too young children from cycling in traffic

7. Cyclist information camaigns

- During 1985 information campaigns from the National Road Safety
Organization and the National Road Safety Office will mostly deal
with helmets, reflectors, lighting, pedal cycle spacers and strea-
mers, interactions between motor vehicles and cyclists, cyclists and

pedestrians. The media used will be television, press, broschures.
The important target groups are children, elderly people and débu-
tants.

- New types of campaigns, i.e. helmets, lighting and reflector usage
lotteries, will be formed by the National Road Safety Organization

- Regionally, the traffic safety associations will arrange cycle safety
weeks

- Voluntary organizations will participate as organizers and campaign
reinforcement in different connections

- Municipalities and road maintenance authorities will increase the
use of campaigns as a support for physical measures and supervision

- A special regulation book for cyclist will be compiled and spread by
the National Road Safety Office

8. Education and information to motor vehicle drivers

- The National Road Safety Office will check the curricula and insert
suitable cycle safety items

- Cycle safety will be dealt with in the further training for motor
vehicle drivers

- Parts of the campaigns regarding interaction problems will_ be
directed towards the motor vehicle drivers

9. Traffic regulations

 

- The regulations for motor vehicle drivers at signalled and non-
signalled cycle crossings will be tightened

- Cyclists' obligations to consider the distance and speed of oncoming
motor vehicles before entering a cycle crossing on a street will be
tightened
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Obligation to give way for the cyclist on a cycle track will be
introduced to other vehicle drivers

The demand that the cyclist must always use an existing cycle track
will be reduced

Motor vehicle drivers are permitted to use the shoulders only in
order to facilitate overtaking manoeuvres

Car drivers will be prohibited to overtake a cyclist on a narrow dual
carriageway without shoulders when there is oncoming motor vehicl
e traffic

A cyclist approaching an intersection where he intends to go
straight forward can choose the most favourable positions in the
traffic lane to show his intention

Local tests will be peformed allowing children to cycle on the
footpath if the wheels of the bicycle do not exceed 22"

The responsability of the motor vehicle drivers will be increased
regarding cyclist safety

Supervision

A special guidance for the police supervision of cycle traffic will be
formulated

New and more supple forms for cyclist supervision will be developed

Protective outfit

A prize competition of the best helmet according to the new helmet
standards will be carried out in 1985/86

When the helmets according to the new standards are available on
the market forceful campaigns will be carried out increasing the
helmet usage rate

When the helmets according to the new standards are available
obligations concerning helmet use on children taken on a bicycle will
be inaugurated

The Transport Research Commission should initiate and support
research regarding the development of cyclist injury preventive
constructions on motor vehicles.
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12. Cycle safety council

- A central cycle safety council is created

- Municipalities and road maintenance authorities should utilize cyc-
list organizations, schools and parent-teacher associations as ad-
visory bodies in the local cycle safety matters.

13. Research and Development

- An injury statistical system for cycle safety analysis will be
developed by VTI

- Above mentioned research problems will be handled in consultation
with the Transport Research Commission, the National Board for
Technical Development and the National Road and Traffic Research
Institute. A Nordic cooperation should be aimed at.

Costs

Relatively speaking the cycle safety is neglected. Consequently, additio-
nal resources will be needed to increase safety.

The national allowance to the construction of cycle tracks should be
increased considerably.

Supplementary allowances should be added for education and infor-
mation campaigns

Non-profit-making associations working for increased cycle safety
get economical support both from central and local administrations

Important research projects should be started.
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l. CYKELN SOM TRANSPORTMEDEL

1.1 Hur mycket används cykeln och av vilka?

År 1978 gjorde svenska folket 8,7 miljarder resor på väg. I 10 96 av dessa

användes cykel (figur 1).
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Figur 1. 1978 års resor procentuellt fördelade på förflyttningssätt (figur
gjord på data från Statistiska Centralbyråns, SCB, resvaneunder-
sökning RVU-78).

Uttryckt på detta sätt spelar cykeln en större roll än exempelvis den

vägbundna kollektivtrafiken. Vi uträttar tre gånger så många resor på cykel

än med buss, taxi och skolskjuts.

Cykeln används mest för korta förflyttningar. Den genomsnittliga resan är

2,2 km (att jämföra med mopedistens 4 km, bilförarens 14 km, bilpassage-

rarens 18 km, och den vägbundna kollektivtrafikantens 10 km).

Över var femte cykelresa görs av barn under 15 år (figur 2). Men alla

åldersgrupper, även de äldsta, bidrar till cyklismen.
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Figur 2. Cykelresornas procentuella fördelning över åldersgrupper 1978
(figur gjord på data från SCBs resvaneundersökning RVU-78).

De allra flesta svenskar har tillgång till cykel. 95 96 av 6-åringarna har

egen cykel (Spolander 1983). 80 96' av alla vuxna använder cykel åtminstone

någon gång i månaden under säsongen (Cykelfrämjandet 1982). Skillnaden

mellan olika åldrar är inte så stor. Andelen varierar från 70 96 i åldrarna

50-70 år, till över 85 96 i mellanåldrarna 18-49 år.

1.2 Har cyklandet ökat?

 

Ja, vi kan alla märka att cyklandet ökat under de senaste 10-15 åren. Men

det finns än så länge inga nationella data som beskriver hur cykeltrafiken

utvecklats i exempelvis antal resor.

Cykelförsäljningen kan ge ett mått på utvecklingen. 1970 noterades en

topp. Då såldes ca 460 000 cyklar. Sen sjönk försäljningen något. En ny

försäljningsökning inleddes 1977. I början av 1980-talet såldes ca 500 000

cyklar årligen. Försäljningen 1984 förväntas bli 420 000 cyklar.
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Figur 3. Procent svenskar 18-70 år som använder cykeln under maj-
september "dagligen eller nästan dagligen" + "några gånger i
veckan" (figur gjord på data från Cykelfrämjandet 1982).

Också intervjuundersökningar som Cykelfrämjandet låtit göra pekar på att

cyklandet ökat sedan mitten av 1970-talet (figur 3). Andelen regelbundna

cyklister 1982 uppmättes till 60 96 (cykling minst några gånger per vecka

under säsongen). Det innebär en ökning med över 10 procentenheter sedan

1970-talet.

De som inte cyklar alls, har minskat under samma tid från drygt 1/3-de1 i

början och i mitten av 1970-talet, till ca 20 96 år 1982.

Lokala cykeltrafikräkningar kan också ge en uppfattning om utvecklingen.

Stockholm har räknat cykeltrafik sedan mitten av 1960-talet. Fram till

1975 minskade cyklismen. Men då vände det. Sedan dess har cykeltrafiken

nästan tredubblats i Stockholm (Ferdinandson 1983). Från Göteborg finns

siffror som visar en kraftig ökning redan i början av 1970-talet (Kroon m fl

1984).

1984 upprepade SCB den riksomfattande resvaneundersökningen som gjor-

des i slutet av 1970-talet (RVU-78). När resultaten är framme, vilket de
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kan väntas vara under 1985, är det möjligt att mer exakt beskriva

cykeltrafikens förändringar, hur stor ökningen har varit, och i vilka

åldersgrupper och sammanhang som förändringarna varit störst.

Cykeltrafikens ökning under senare år är emellertid bara krusningar på

ytan om man jämför med cyklandet under 40- och 50-talen (Ljungberg

1984). Cyklandet kan fortfarande öka mycket mera innan man kommer upp

i den nivån. Kommer det att göra det? I varje fall finns möjligheten.

1.3 I vilka sammanhang används cykeln?

 

Låt oss, med hänvisning till figur 3, utgå från att 60 96 av den vuxna

befolkningen kan betraktas som cyklister i och med att de säger sig

använda cykeln mer än en gång i veckan under sommarhalvåret. I vilka

sammanhang använder de den?

57 96 av cyklisterna uppger att de använder cykeln till arbete/skola, 60 96

när de skall göra inköp, 66 96 för att komma till någon fritidssysselsättning,

70 96 för att få motion, och 73 96 när de besöker vänner och bekanta på

orten (Cykelfrämjandet 1982).

Skillnaden i cykelanvändning för olika ärenden är alltså inte så stor.

Siffrorna visar upp cykeln som det typiska kortdistans-fordonet. Den

används för lokala förflyttningar generellt så länge som väder och bagage

tillåter.

Cykelvanorna varierar kraftigt mellan olika orter (Ljungberg 1984). I

exempelvis Stockholm är majoriteten av cyklisterna under 30 år. I Malmö

är det tvärtom. Varför? Är det därför att Malmö har en cykelvänlig

topografi som så många äldre använder cykeln där?

Cykeln är det enda individuella färdmedlet för många i vårt samhälle som

av olika anledningar inte vill eller kan ha bil.

Men det finns också andra anledningar till varför man cyklar. Enligt en

resvaneundersökning från några svenska städer (refererad av Ljungberg
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1984) är de främst skälen att det är ett snabbt färdmedel och att man får

motion. Och att man blir oberoende av att passa tider.

Varför cyklar man inte? En viktig orsak är att man tycker det är farligt.

Detta har samband med ortens storlek och därmed förmodligen med

trafiksystemets komplexitet. I en större stad som Malmö är det en och en

halv gånger så många som anger att de inte cyklar därför att det är farligt

jämfört med en mellanstor stad som Helsingborg. Och där är det drygt fyra

gånger så många som i en mindre stad som Umeå (Ljungberg 1981+).

Cykeln är inte bara ett färdmedel. Den spelar en viktig roll för rekreation

och motion. Allt fler cykellopp arrangeras för motionärer, och allt fler

deltar i dem. År 1983 registrerade exempelvis Svenska Korporationsidrotts-

förbundet 4,2 milj starter till och från arbetet, bortåt 8 000 starter i

långlopp och 2,4 milj starter i andra cykelaktiviteter. Det är 2,5 gånger så

mycket jämfört med 5 år tidigare. Det största långloppet - Vätternrundan -

samlade 13 000 cyklister när det senastgick i juni 1984.

Det är lätt att se vilken glädje barn har av sina cyklar. Det faktum att så

gott som alla har egen tvåhjuling innan de börjar skolan visar vilken

betydelse den har för dem. Att lära sig cykla innebär att man spränger

småbarnsvärldens gränser, bokstavligen och bildligen. Cykeln betyder ökad

frihet men också ökat ansvar.

1.4 Cyklandet i framtiden

Kommer cykeltrafiken fortsätta att öka även under resten av 1980-talet?

Sannolikt ja.

Det finns inga tecken som tyder på att det allmänna motionsintresset

kommer att avta. Hälsointresset tilltar snarast för varje år som går, och i

det sammanhanget har cykeln en viktig praktisk och symbolisk funktion.

Omsorgen om miljön kan stå på gränsen till ett nytt skede. De alarmerande

rapporterna om accelererande skador på skogen i såväl vårt land som

centraleuropa tyder på det. Vi vet numera att det stora utsläppet av
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bilavgaser medför hälsorisker och att de är särskilt stora för barn.

Ansträngningarna att komma tillrätta med dessa problem kan innebära att

biltrafiken utsätts för ekonomiska och andra begränsningar. Då framstår

cykeln som ett ekologiskt förnuftigt transportalternativ för ännu fler

människor.

Bortsett från detta kan realkostnaderna för privatbilism bedömas i vart fall

inte komma att minska under 1980-talet, snarare tvärtom. Det ekonomiska

motivet för cykling kommer knappast att bli mindre.

Bidragande till en fortsatt ökning av cyklandet är utvecklingen av facilite-

terna för cykeltrafiken. Dit hör exempelvis cykelvägar där ju fortsatt

utbyggnad kan förväntas.

Den grundutformning cykeln har i dag kommer säkert att bestå under

överskådlig framtid med endast smärre modifieringar. Däremot kommer

tillbehör och extrautrustning med all säkerhet att förbättras i väsentliga

avseenden. Det kan gälla bromsar, reglage, växlar, däck och hjul, utrust-

ning för bagage, barnstolar osv. Förbättringar är redan på gång av

belysning och skyddshjälmar.

Såväl inom landet som utomlands pågår utveckling av nya typer av cyklar.

En utvecklingslinje representeras av de s k semi-recumbentcyklarna (se fig

4). Cyklisten sitter och trampar med benen horisontellt och med fötterna i

färdriktningen. Om man betraktar cykeln som arbetsplats erbjuder denna

princip avsevärda fördelar. Den innebär bekvämare sittställning, lägre

tyngdpunkt, lägre luftmotstånd och medger bättre effektutnyttjande än en

konventionell cykel (och kan ge t ex högre fart). Ett par olika fabrikat av

denna cykeltyp finns sedan ett par år på marknaden i USA och Västeuropa.

Denna utvecklingslinje kan drivas ett steg längre. Den konventionella

cykeln är väderkänslig, har normalt sett dålig lastförmåga och får dåliga

köregenskaper även med ganska måttligt bagage (om det inte är fråga om

specialutrustning för långfärdscyklar). Den är instabil vid låg fart och i halt

väglag - speciellt vid bromsning - och den har högt luftmotstånd (högre

luftmotstånd per ytenhet än en buss, Whitt öc Wilson 1974).
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Figur 4 Sittställning för semi-recumbent respektive konventionell cykel

För att lösa dessa problem pågår utveckling av tre- och fyrhjuliga

kabincyklar. Det är konstruktioner där cyklisten placeras lägre i t ex en

sits med ryggsstöd. Den förses med någon form av kabin eller kaross som

ger väderskydd, avsevärt lägre luftmotstånd än den konventionella cykeln

och bagageutrymme. Bromssträckan och bromsstabiliteten kan förbättras.

Bättre arbetsställningar kan fås så att den mänskliga trampenergin kommer

till ett effektivare utnyttjande. Beroende på karossmaterial kan också visst

stötskydd erhållas.

Med modern teknologi verkar det vara möjligt att :ta fram lätta, energi-

snåla (= lättrampade) och så pass ekonomiska kabincyklar att de inomáen

inte alltför avlägsen framtid kan bli vanliga.

En sådan utveckling kommer att vara fördelaktig ur många synpunkter.

Kabincykeln kan bli ett ännu bättre färdmedelsalternativ till privatbil än

vad den konventionella cykeln är. Säsongsberoendet kan brytas. Många

problem för specielltäldre cyklister kan minskas. Den kan bli alternativ till

andrabil i många hushåll. Kan man få fler cyklister att cykla året runt

skulle det reellt sett avlasta kollektiv- och biltrafik och därigenom göra

insatser för cykelbanor och deras underhåll ännu mer motiverade.
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2. CYKELTRAFIKOLYCKORNA

2.l Olyckstrender

För att bedöma cyklisters trafiksäkerhetsproblem måste trafikolycksstati-

stik användas. Den enda vi har på nationell nivå är den officiella. Den

omfattar trafikolyckor med personskada som polisen redovisar till SCB*.

Av de trafikanter som dödades år 1983, var 12 °/o cyklister (90 personer).

Och av de skadade var 9% cyklister. I det senare fallet är andelen

säkerligen högre eftersom statistikbortfallet är större för cykelolyckor än

de flesta andra olyckstyper.

Så är också fallet enligt en färsk skadeundersökning i Östergötland. Den

visar preliminärt att av de trafikskadade som kommer till sjukhusens

akutvård utgör cyklisterna mellan en fjärdedel och en tredjedel - en

sensationellt hög andel (Nilsson 1984). Och av dessa skadade cyklister läggs

20 - 25% in för sluten vård.

Antalet dödade cyklister har halverats sedan l960-talet (figur 5). I mitten

av 70-talet var minskningen kraftig. Efter 1981 har det skett en liten

ökning. Om den är tillfällig eller systematisk är svårt att bedöma.

Motsatt bild får vi när vi studerar antalet skadade cyklister. Där har

ökningen varit systematisk sedan mitten av 1970-talet. Ökningen uppgår

till 50 %.

 

*) Denna statistik är tillförlitlig bara när det gäller dödsolyckor. Åtmin-
stone hälften av olyckorna med icke dödlig utgång kommer inte till
polisens kännedom och kan följdaktligen inte redovisas i den officiella
statistiken. Statistikbortfallet för skadade cyklister är större än för
skadade motorfordonsförare. 80 % av de cyklister som trafikskadats så
svårt att de tagits in för sluten sjukhusvård finns inte med i den
officiella statistiken över svårt skadade (Nilsson 6: Thulin 1982). För
vissa olyckstyper är rapporteringsbortfallet ännu större. Bara 4 % av
cyklister som exempelvis skadas i singelolycka med sluten sjukhusvård
som följd finns med i den polisrapporterade statistiken (Tolagen 1977).

Detta innebär begränsningar i statistikens användbarhet och i de
slutsatser som är möjliga att dra. I det fortsatta har hänsyn tagits till
detta. Bara sådana analyser har gjorts där statistikbristerna bedömts
inte spela större roll.
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Varför ger statistiken så motstridiga bilder? Eller är motstridigheten

skenbar? Utvecklingen hade varit klar om cyklisterna börjat använda

skyddsutrustning som förvandlat dödliga skador till icke dödliga. Cykel-

hjälm exempelvis. Men den har kommit ut sent på marknaden, och märks

egentligen bara i Stockholmsområdet där fortfarande bara en av tio

använder den (enligt observationer som Stockholms gatukontor gör i

samband med räkningar av cykeltrafiken). Så detta kan inte klara upp

statistikens motstridighet.
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160 * '2400
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140 0 '2100

' *

120 ' q1800
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100 41500
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:8 80 . .1200

('l

70 41050
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60 ' Skadade _..._ ' 900

50 4 750

40 ' i 600

30 1 450

20 ' ' 300

10 '
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Figur 5. Dödade respektive skadade cyklister 1960-83. Polisrapporterade
personskadeolyckor enligt SCB.
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Kan det vara fråga om en artefakt, t ex genom att rapporteringsfrekvensen

kraftigt förbättrats under perioden? Både döds- och Övriga personskade-

olyckor skulle då reellt sett ha minskat. Men om rapporteringen av icke

dödliga personskadeolyckor kraftigt förbättrats skulle ändå den redovisade

frekvensen sådana olyckor öka under perioden. Skenbart. Det är dock inte

troligt.

En förklaring kan vara att cyklingen minskat i biltrafikmiljö och ökat i

bilfri miljö.

En viss minskning har skett i antalet olyckor där cyklistoch motorfordons-

förare kört ihop. Och samtidigt har olyckorna ökat där cyklisterna kollide-

rar med varandra, med mopedister eller med gående. Det är vad man kan

vänta sig då antalet cyklister ökar medan cykelvägnätet inte gör det (det

separata cykelvägnätet var i stort sett oförändrat under perioden 1977-81

med ca 8 km i våra tätorter per 10 000 invånare; Nilsson 1983). Den ökade

trängsel detta leder till bör ju medföra ökat antal kollisioner mellan

oskyddade trafikanter.

Dessa trender i olycksstatistiken är visserligen inte så starka. Men de kan

ge effekt på fördelningen av dödade respektive skadade cyklister. Skadorna

blir svårare då cyklisten kolliderar med bil än i övriga olyckor. Den

genomsnittliga vårdtiden för cyklisten efter en bilkollision är nästan tre

gånger längre än efter övriga cykelolyckor (Nilsson är Thulin 1982).

En bidragande förklaring kan också vara att det ökade cyklandet inträffat i

tätorterna. Det har lett till en olycksökning där. Och eftersom skadeföljden

i genomsnitt är lindrigare för tätortsolyckor än för landsvägsolyckor, har

ökningen framför allt då gällt skadade cyklister.

Detta stämmer om man ser på olycksstatistiken. Under 1977-83 har antalet

personskadeolyckor utanför tätbebyggelse där cyklist varit inblandad ökat

med 7 %, men inom tätbebyggelse har ökningen varit 54 0/0.

Ytterligare en bidragande förklaring kan vara att personskadeolyckorna

ökat mest bland ungdomar och därefter i minskande utsträckning med

stigande ålder till åldersgrupperna över ca 55 år. I de äldsta ålders-
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grupperna har det inte skett någon ökning (se figur 5 nedan). De yngre

åldersgrupperna är avsevärt tåligare varför en olycksökning bland dem i

första hand resulterar i en ökning av icke dödliga personskador.

Sammantaget skulle allt detta kunna förklara varför antalet dödade min-

skat medan antalet skadade ökat under de senaste tio åren.

Vad är det för orsaker bakom ökningen i antalet cykelolyckor med

personskada?

Vi vet inte om det är någonting annat än den ökande cykeltrafiken. I orter

som Stockholm och Göteborg där det finns tidsdata för både cykeltrafikens

storlek och antalet olyckor visar det sig att ökningen i antalet personskade-

olyckor på det hela taget varit direkt proportionell mot ökningen i

cykeltrafiken (t ex Kroon m fl 1984).

Men exempelvis i Malmö verkar det som om olyckorna ökat mera än

cykeltrafiken. De har ökat drygt dubbelt så mycket som trafiken, enligt en

redovisning vid Cykelfrämjandets trafikkonferens 3-4 oktober 1984 i Mal-

mö).

Detta är dock lokalt begränsade data. Förhållandet mellan ökningen av

olyckor och cykeltrafik kan bättre analyseras då resultaten finns från SCBs

nya resvaneundersökning (väntas 1985).

Andra faktorer än trafikökningen har sannolikt haft en marginell effekt.

Genomsnittshastigheterna har ökat något i och med att flerväxlade cyklar

blivit vanligare (Ljungberg 1982). Den viktigaste förklaringen till olycksök-

ningen är dock ökningen av cykeltrafiken.

2.2 Vilka har drabbats av ökningen?

Ökningen i antalet skadade cyklister är störst i åldersgruppen 15-17 år där

en fyrdubbling skett sedan 1970 (figur 6). Därefter minskar ökningen med

stigande ålder, så att den helt upphör för cyklisterna över ca 50 år. Den

äldsta åldersgruppen för vilken någon väsentlig ökning skett är 35-44-

åringarna där antalet skadade fördubblats.
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Figur 6. Skadade cyklister 1970-83. Index: antalet skadade år 1970 = 100
(0-6 år 2 113, 7-14 år = 468, 15-17 år : 65, 18-19 år = 37, 20-24
år : 81, 25-34 år : 129, 35-44 år = 158, 45-54 år : 215, 55-64 år :
277, samt över 65 år = 266). Polisrapporterade trafikolyckor
enligt SCB.

För barn i låg- och mellanstadieåldrarna är läget oförändrat. Och bland

förskolebarnen har antalet skadade cyklister tom halverats. Detta är

alltså enligt vår officiella statistik.

Ökningen i antalet skadade är sannolikt en reflexion av hur cykeltrafiken

ökat åldersvis. Cyklandet har troligen ökat mest bland ungdomar och i

mellanåldrarna.

Många 15-l7-åringar har nog fortsatt att cykla i stället för att skaffa

moped. Av försäljningen att döma har mopeden kraftigt minskat i attrakti-

vitet. Från l977 till 1983 minskade mopedförsäljningen exempelvis med

80% och minskningen fortsätter. Antalet dödade och skadade mopedister i

denna åldersgrupp har då också minskat (med 38 % om man jämför 1983

med l975 då mopedolyckorna kulminerade). Mopedolyckorna har för övrigt

minskat kraftigt inom alla åldersgrupperna, även de allra äldsta.
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Många frågetecken kommer att rätas ut när resultaten kommer från SCBs

resvaneundersökning 1984. Då får vi reda på hur resvanorna ändrats för

olika åldersgrupper och vilka förskjutningar som skett mellan olika färd-

medel.

2.3 Vilka åldrar dödas och skadas?
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Figur 7. Dödade respektive skadade cyklister procentuellt fördelade över
ålder. Genomsnitt för åren 1978-83. Polisrapporterade trafik-
olyckor enligt SCB.

Över hälften av de dödade cyklisterna är över 54 år. 40 % av dem är

pensionärer (figur 7). De svåraste trafikolyckorna är alltså antalsmässigt

koncentrerade till åldrarna över 50 år.

Fördelningen av skadade cyklister är jämnare där åldersgruppernas respek-

tive andelar varierar runt 10 %. Avvikelser uppåt svarar skolbarnen för i

låg- och mellanstadieåldrarna med 20 96.
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Åldersfördelningarna är ganska stabila från år till år. De har inte ändrats

nämnvärt de senaste åren. Ser man bara på 1983 får man i stort sett

samma fördelningar som i figur 7 (som ju ger ett genomsnitt för de senaste

6 åren).
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Figur 8. Antal dödade respektive skadade per 100 miljon cykelresor
årligen. Resdata från RVU-78. Olycksdata: årligt genomsnitt för
de 5 åren 1976-80 enligt SCBs polisrapporterade olycksstatistik.

Antalet cyklister varierar ju med ålder, liksom även cykelanvändningen.

Om man tar hänsyn till detta, och uppskattar skaderisken för olika åldrar,

skulle man kunna få en bild av förmågan att klara sig från skador i

trafiken. Så har gjorts i figur 8 där dödade och skadade redovisas per

cykelresa för de olika åldersgrupperna.
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Som där framgår finns ett kraftigt ålderssamband. Risken att dödas under

en cykelresa ökar mycket starkt med stigande ålder. Den är 20 gånger

högre för pensionärer än för cyklisterna i åldrarna 15-35 år.

Också risken att skadas ökar med stigande ålder, men inte lika mycket. Där

är skillnaden mellan säkraste och osäkraste grupp inte fullt 3 gånger. Så

många gånger större är således pensionärernas skaderisk jämfört med de

säkrare gruppernas.

Skillnaden mellan skaderisk och dödsrisk är alltså avsevärt större för

pensionärer än för övriga åldersgrupper. Varför? Delvis beror det på att

"samma" olycka leder till allvarligare skador hos äldre än yngre, och att

läkningen är svårare. En cyklande pensionär som skadats i kollision med

motorfordon behöver dubbelt så många vårddagar i sluten vård som

genomsnittscyklisten. Skillnaden är ännu större om man tittar på andra

typer av cykelolyckor. Där behöver pensionären tre gånger så lång vårdtid

som genomsnittscyklisten (Nilsson (SC Thulin 1982).

Risken att få huvudskador är större för pensionärer än för övriga cyklister,

bortsett från förskolebarnen (Lind öc Wollin 1984). Huvudskador är ju i

genomsnitt allvarligare än andra.

Det är vanligt att barn skadar sig i samband med cykling. En aktuell

undersökning från Trafiksäkerhetsverket pekar på att så många som 90 000

barn i åldrarna 7-15 år skadar sig vid cykling årligen. I de allra flesta fallen

begränsar sig följderna till småskador som barnen och deras föräldrar själva

klarar av att ta hand om (TSV l984b). I ungefär hälften av fallen är det

fråga om omkullkörningar, och i en tredjedel har man kört ihop med en

annan cyklist. I många fall (de flesta?) inträffar olyckshändelserna i

områden utanför allmän väg.

Könsfördelningen är ungefär som för trafikolyckor i allmänhet. 72 % av de

dödade cyklisterna 1983 var män, och 43 % av de skadade var kvinnor (i det

senare fallet är andelen något högre äni andra trafikolyckor).
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2.4 Risker jämfört med andra trafikantkategorier

Bilförarna har de lägsta skaderiskerna i trafiken om man jämför med övriga

privattrafikanter - om jämförelsen baseras på persontransportsträcka, se

tabell 1.

Om man jämför cyklisternas risk med bilförarnas finner man att cyklister-

nas risk att dödas är drygt åtta gånger högre - om jämförelsen baseras på

persontransportsträcka.

Tabell 1. Relativ risk att dödas för cyklister (7-84 år) jämfört med
bilförare. Bearbetade data från Thulin (1981).

  

Bil- Cyklist
förare

Per resa i 1,0 1,3

Per kilometer 1,0 8,3

Per timme 1,0 2,0

    

Men det är kanske inte rättvisande att grunda jämförelsen på sträcka

eftersom fordonen har så pass olika aktionsradie.

Tas resa som utgångspunkt i stället, finner man att cyklisterna drabbas av

30 % fler dödade per resa än vad bilförarna gör (tabell 1). Och ser man till

risken uttryckt i dödade per tidsenhet som går åt för förflyttningarna är

cyklisternas risk dubbelt så hög som bilförarnas.

Riskerna är onekligen högre än för bilförarna, men inte så uppseende-

väckande mycket högre som för exempelvis mopedisterna och motorcyklis-

terna. De sistnämndas risker att dödas i trafiken är 35-40 gånger högre än

bilförarnas oavsett hur man uttrycker exponeringen (Thulin 1981).

Också utomlands får man liknande relationer mellan olika förflyttnings-

sätts risker (t ex Engel öc Iversen 1978, Vaaje 1982).
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2.5 Skadetyper

Huvudskador är vanliga i samband med cykling. Det har minst en tredjedel

av cykeltrafikskadade patienter (Björnstig öc Näslund 1984).

Huvudskador är i regel allvarligare än andra. En undersökning från Karo-

linska Sjukhuset visar följande andelar av trafikskadade cyklister med

huvudskador (Lind öc Wollin 1984):

37 % av cyklister i singelolycka hade huvudskada

53 % av cyklister i kollisionsolycka hade huvudskada

90 % av dödade cyklister hade huvudskada

De allra flesta huvudskadorna uppstår genom plant våld, dvs huvudet slår i

plan yta. I en eller annan procent av fallen förekommer penetrerande våld

förorsakat av mer eller mindre spetsigt föremål (under 60° vinkel). 70 % av

våldet träffar inom ett område som normalt sett kan täckas av skyddshjälm

(Lind öc Wollin 1984).

Andra vanliga skador är på ben och armar med ca 30% på vardera

(Björnstig ö: Näslund 1984).

2.6 Cykelolyckorna i tid och rum

Allmänt sett är säsongsvariationen kraftig med över 5 gånger så många

cykelolyckor i augusti (flest då) som i januari (minst då). I stora drag följer

denna variation naturligtvis cyklandet. Likaså finns en variation_ över

veckodagar där antalet olyckor/dag är hälften under veckoslutsdagarna

jämfört med arbetsdagarna. Också detta avspeglar cykeltrafikarbetet på

ett ungefär.

Inte fullt var femte cykelolycka inträffar i mörker (polisrapporterade

olyckor). Denna andel är något högre för de allvarligare olyckorna, men

inte särskilt mycket.
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Andelen mörkertrafikolyckor beror på dels hur cykeltrafiken fördelar sig

under dygnet, dels olycksriskerna som är större i mörker än i dagsljus,

ungefär dubbelt så stora enligt en dansk studie (Engel år Iversen 1978). En

fjärdedel av cykeltrafiken sker under den mörka årstiden, första och fjärde

kvartalet (NTR 1980). Cyklisternas olycksrisker under dessa höst- och

vintermånader är större än under årets övriga månader (TSU 1980). En

mycket vanlig olyckstyp i mörker är upphinnandeolyckor. Enligt Trafik-

säkerhetsutredningen har omkring 40 % av de cyklister som skadas i mörker

blivit påkörda bakifrån (TSU 1980). Detta gäller såväl inom som utom

tätbebyggelse.

Mörkerfaktorn sammanfaller med andra faktorer. Andelen alkoholpåver-

kade cyklister är mycket större vid trafikolyckor i mörker än under dagtid

(Wollin dc Lind 1984). Vidare: eftersom dygnets mörkerdel ökar under

vinterperioden innebär detta ofta en samtidig försämring av väder och

väglag. Allmänt sett förstärker dessa faktorer varandras effekt kraftigt

och leder till en mycket högre olycksrisk än vad man skulle kunna vänta sig

av faktorernas enskilda effekter (Nilsson 1976).

En ökning av antalet året-runt-cyklister kan därför innebära att andelen

mörkertrafikolyckor ökar. Om inga åtgärder vidtas.

Fram till mitten av 1970-talet inträffade inte fullt var femte cykelolycka

med personskada utanför tätbebyggelse. Sedan dess har denna andel lång-

samt minskat, från 18 % åren 1974-77 till 13 % år 1983, eftersom det är

inom tätbebyggelse som ökningen av antalet cykelolyckor skett (avsnitt

2.1).

Av de polisrapporterade cykelolyckorna med personskada är ungefär 15 %

singelolycka. Eftersom rapporteringsbortfallet är särskilt stort här är

denna olyckstyp mycket vanligare än vad den officiella statistiken pekar

på.

En aktuell undersökning tyder på att så många som tre fjärdedelar av alla

cykelolyckor med personskada är singelolyckor. Resten - en fjärdedel -

skulle då vara kollisionsolyckor (refererad av Hydén 1984).
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Andra undersökningar, gjorda på andra material, ger i stort sett samma bild

- om man tolererar vissa skillnader. En aktuell sjukhusbaserad studie av

Ljungberg (1984) uppskattar andelen singelolyckor till två tredjedelar, och

andelen kollisionsolyckor följdaktligen till en tredjedel. Av kollisions-

olyckorna är grovt sett hälften mellan bil och cykel, och hälften mellan två

cyklister.

Liknande resultat ger en pågående VTI-undersökning som utnyttjar statistik

från sjukhusens akutmottagningar i Linköping och Norrköping (Nilsson

1984).

Andelen polisrapporterade kollisioner mellan cyklist och mopedist utgör i

Stockholm ca 2% av totala antalet cykelolyckor (Stockholms Trafiksäker-

hetsförening 1984). Motsvarande tal för cyklist - cyklist är nära' 10% och

för cyklist - fotgängare också nära 10%. Cyklistkollisionerna inträffar

framför allt på cykelbanor och kollisioner mellan cyklist och fotgängare

främst vid eller på övergångsställen. Orsaken i båda fallen är troligen att

den ena parten ej hör den andra och därför kan göra manövrer som är

överraskande för motparten.

Detta är lokala data som varierar från ort till ort beroende på cykeltra-

fikens omfattning och i vilken utsträckning som cyklister och fotgängare

använder samma banor.

På andra platser tycks problemet vara mycket mindre än i Stockholm. I

exempelvis Norrköping har 1% av deskadade fotgängarna som kommer till

akutmottagningarna kolliderat med cyklister, och 1% av de skadade cyklis-

terna kolliderat med fotgängre.

I en cykeltrafikstad som Linköping är siffrorna något högre för fotgängarna

som skadas i kollision med cyklist - 3%. Å andra sidan är det "bara" l/2%

av de skadade cyklisterna som skadats i kollision med fotgängare (Nilsson

1984).
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Tabell 2. Kollisioner mellan cykel och motorfordon. Procentuell fördelning
på olyckstyper. Cykelolyckor med personskada år 1983 enligt

    

SCB.

Inom Utanför
tätort tätort

Omkörning 4 13

Filbyte 2 3

Upphinnande 6 18

Möte 3 5

Avsväng __?J 8 15

:TW 6 O

_J'- 11 6
__12_ 0

Korsväg ___ 'J' 30 16

__J] 17 11

-l 7 8
Övr. 3 O

Backning l 0

Övrigt 2 3

Summa 96 100 100

N 1696 249

   

Håller vi oss till kollisionerna mellan cyklist och motorfordonsförare (i

regel bil) ser vi i tabell 2 hur variationen är mellan olyckstyper. Mönstret

skiljer sig något mellan tätort och utanför tätort.

Över 80 96 av olyckorna inom tätbebyggelse sker då cyklisten och motor-

fordonsföraren skär varandras kurser. Det inträffar i korsningar, i samband

med utfarter och liknande. Det vanligaste är att man möter varandra från

olika vägar (korsväg) som sammanlagt svarar för 57 %. Kollisionerna då

man kommer på samma väg, antingen med samma eller mötande kurs

(avsväng) uppgår till 25%. Övriga olyckstyper är rätt ovanliga inom

tätbebyggelse.

Också utanför tätbebyggelse är kollisionerna i samband med kursskärning
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de vanligaste (avsväng + korsväg = 5.7 96). Men här är även omkörnings- och

upphinnandeolyckor vanliga.

Särskilt på landsväg har vänstersväng höga olycksrisker, 16 gånger så höga

som högersväng och dubbelt så höga som cykling rakt genom korsningen,

enligt data från Thulin (1983). Även i gatutrafik är vänstersväng och

körning rakt fram farligare än högersväng men inte så mycket (it a 5

gånger).

Hur många av cykelolyckorna beror på cykeln? Björnstig öc Näslund (1984)

rapporterar mekaniskt fel hos cykeln som olycksorsak i ungefär 5 %, och

att föremål kom in i ekrarna i ungefär 10 % av fallen (ungefär lika ofta i

fram- som bakhjulet). Om man räknar den senare olyckstypen som produkt-

relaterad, skulle alltså 15% av olyckorna kunna hänföras till fel eller

egenskaper hos cykeln. NEK (1983) kommer i stort sett fram till samma

resultat. För barn är hjulets ekrar särskilt riskabla, särskilt om de skjutsas

utan ekerskydd (Tordai (SC Lännergren 1982 ).

I en bemärkelse är naturligtvis många fler cykelolyckor så att säga

produktrelaterade. Cykeln har bara två hjul. Många singelolyckor hade

aldrig uppstått om cykeln haft bättre körstabilitet och föraren inte behövt

bemästra balansproblemen. Också många kollisionsolyckor skulle säkert

kunna undvikas med bättre stabilitet. I och för sig får man inte bortse från

att den tvåhjuliga cykelns manöverbarhet och smidighet gör det möjligt

- åtminstone för en skicklig cyklist - att klara en del kritiska situationer.

Stabilitetsproblemen hänger dock ihop med tvåhjulsprincipen, och vill man

göra någonting effektivt åt detta får man nog tänka sig flera hjul.

2.7 Oljckskostnaderna

 

Cykelolyckorna 1978 har beräknats kosta samhället drygt 270 miljoner kr

(Persson 1983, 198%). Det motsvarar i dagens penningvärde l475 milj kr

(uppräknat med konsumentprisindex). Över 40% av den summan avser

sjukvårdskostnader, och drygt 50% produktionsbortfall. Egendoms- och

administrationskostnaderna är små och uppgår sammanlagt till några

procent.
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Av totalkostnaden svarar kollisionsolyckorna motorfordon - cykel för något

mer än hälften. Cykelolyckorna utgör över 20 % av vägtrafikolyckornas

sjukvårdskostnader, och nära 15% av vägtrafikens totala personskade-

kostnader.

2.8 Sammanfattning

 

(l) Antalet cykeltrafikolyckor med personskada som följd har ökat sedan

mitten av 1970-talet.

(2) Olyckornas genomsnittliga skadeföljd har mildrats genom att antalet

dödade cyklister halverats. Det beror sannolikt på att cykeltrafikökningen

framför allt inträffat på mer eller mindre bilfria ytor. Kollisionerna cykel-

bil har minskat något medan kollisionerna cyklister sinsemellan och mellan

cyklist och annan oskyddad trafikant ökat. Vidare är det i stort sett bara

inom tätbebyggelse som cykelolyckorna ökat. Och där får de genomsnittligt

sett lindrigare följder än utanför tätbebyggelse.

(3) Vad beror ökningen på? Beror den på att någon trafiksäkerhetsfaktor

ändrats till cyklisternas nackdel? Eller beror den helt enkelt på att

cyklisterna blivit fler? På det hela taget är det nog så att de ökade

cykelolyckorna kan förklaras av den ökade cykeltrafiken.

I viss mån kan det också vara fråga om ett debutantproblem. En del av

trafikökningen utförs av nya cyklister som inte'cyklat särskilt mycket

tidigare. Deras olycksrisker är till en början sannolikt högre än de mer

erfarna cyklisternas. Men återigen: den viktigaste förklaringen till olycks-

ökningen är helt enkelt att cykeltrafiken ökat.

(4) Ökningen i antalet cykelolyckor faller helt på ungdomar och personer i

mellanåldrarna, Upp till låt säga 45-årsåldern. Ökningen är störst bland

ungdomarna och minskar sedan med ökande ålder.

(5) Ökningen i antalet cykelolyckor har skett inom tätbebyggelse. -Där

inträffar också de flesta olyckorna, nästan nio av tio.
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(6) Av alla dem som trafikskadas utgör cyklisterna mellan en fjärdedel och

en tredjedel - sensationellt höga siffror enligt preliminära resultat från en

pågående VTI-undersökning.

(7) Cyklisterna i de äldre åldrarna är en given målgrupp för trafiksäker-

hetsåtgärder mot bakgrund av det stora antalet dödade och skadade,

skadornas svårighetsgrad och skaderiskerna, särskilt när det gäller_ risken

för dödliga skador.

(8) Huvudskador är vanliga, och allvarliga. Ju svårare följder en olycka får,

desto vanligare är det att huvudet skadats - nio av tio dödade cyklister har

fått huvudskador.

(9) Mörkertrafikproblemets storleksordning framgår av att nästan var

femte cykelolycka med personskada inträffar i mörker.

(lO) Singelolycka är den vanligaste olyckstypen. Men det framgår inte av

den officiella statistiken eftersom rapporteringsbortfallet är särskilt stort

för denna typ.

(ll) Av kollisionsolyckorna mellan cykel och motorfordon - som ju i

genomsnitt ger allvarligare skador på cyklisten än övriga cykelolyckor -

inträffar de allra flesta i samband med att de skär varandras kurs (i

korsningar, i samband med utfarter och liknande). Utanför tätbebyggelse är

även omkörnings- och upphinnandeolyckor vanliga.

(12) Cykelolyckorna svarar för en femtedel av vägtrafikolyckornas sjuk-

vårdskostnader, och en sjundedel av vägtrafikens sammanlagda person-

skadekostnader.
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3. CYKELTRAFIKENS PROBLEM

3.1 Blandningen med biltrafik

 

Det allvarligaste problemet för cyklisterna och deras säkerhet är att de

blandas med biltrafik. Hastigheter, upptäckbarhet, förutsägbarhet och

krocktålighet är så pass olika ,för cykel- och biltrafik att de båda

trafikslagen mår bäst av att separeras.

Kallberg åc Salusjärvi (1982) redovisar undersökningar av effekten av 218

gång- och cykelvägar i de fyra nordiska länderna. Cykelvägarna byggdes

1971-78 och är separerade från bilvägen med sidoremsa på minst en meter,

eller med räcke.

I genomsnitt minskade antalet cykelolyckor med 44% efter det att

cykelvägarna byggts och tagits i bruk (69% på sträcka och 18% i korsning).

Effekten var ungefär lika stor i samtliga fyra länder. Särskilt stora

effekter konstaterades i mörker (72%), på landsbygden (79%), och på

vägar med liten biltrafik (83 0/0).

Även om det finns komplikationer när cykeltrafiken leds ut i korsningar (se

t ex Linderholm 1984), visar undersökningen på separeringens fundamentala

betydelse för cyklisternas säkerhet.

Behovet av separering från säkerhetssynpunkt minskar ju lägre biltrafikens

. hastighet är. Är den inte högre än 20 a 30 km/h behöver en blandning inte

ge oacceptabla risker för vuxna cyklister (jämför TRÅD 1982).

Separering minskar inte bara olycksriskerna. Cyklisterna utsätts för luft-

föroreningar, främst bilavgaser. Enligt en studie av Lidström (1980) andas

cyklister i blandtrafik in dubbelt så mycket avgaser som biltrafikanter om

trafiken är långsam, och fyra gånger mera om trafiken är snabb. I branta

uppförsbackar drar cyklisten in 10 gånger så stora avgasmängder som

biltrafikanterna.

Avgaskoncentrationen minskar med avståndet till körbanan. På 10 meters

avstånd har den halverats. För att cyklister skall hamna på samma nivå
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som bilister behövs alltså separata cykelbanor på 10-20 meters avstånd

från körbanan om det är plant. I branta uppförsbackar kan minst 50 meters

avstånd krävas.

Avgasproblematiken är från hälsosynpunkt tillräckligt allvarlig för att

behandlas för sig. Vi har varken haft uppdraget eller kompetensen att 'göra

det. Dock kan man peka på att avgaserna möjligen också kan bidra till

olycksriskerna indirekt. Cyklister kan då och då lockas till trafikregelbrott

för att komma ifrån alltför stora avgaskoncentrationer.

3.2 Trafiksystemets motorfordonsinriktning

Såväl trafiksystem som trafikregler är konstruerade för motortrafikens

framkomlighet och säkerhet.

Trafikreglerna (VTK + VMK) är exempelvis så pass många, detaljerade och

kräver så pass mycket träning för korrekt tillämpning att motorfordons-

förarna förbereds med utbildning och prov innan de får ge sig ut i trafiken.

Regeldetaljeringen behövs för motorfordonstrafiken. Fanns bara cykel-

trafik skulle bara ett fåtal regler behövas.

Men då cyklister är i biltrafik gäller i princip samma regler för dem. De är

också fordonsförare. De kan därför uppfatta många regler som onödiga,

ibland t o m som farliga, som t ex reglerna om körfältsplacering. Enkelrikt-

ning är exempelvis en reglering som ökar framkomlighet för biltrafiken och

säkerheten allmänt. För cyklister som inte har biltrafikanternas framkom-

lighetsproblem är det en onödig regel, och dessutom obekväm eftersom den

framtvingar omvägar. Det är också vanligt att se cyklister cykla mot

enkelriktning. Det går i och för sig ofta att ordna på tillfredsställande sätt

med målning och vägmärken, men utan sådana arrangemang leder rimligen

lagstridig cykling möt enkelriktning till minskad säkerhet. Fenomenet är

ett uttryck för trafiksystemets motorfordonsinriktning.

Ett annat exempel är signalreglering. Cyklister ses ofta köra mot rött vid

högersväng. Många upplever att de kan göra det utan risk även om det är
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korsande trafik. Cykeln behöver ju inte särskilt mycket sidledsutrymme.

Och förmodligen är det så att risken är försumbar jämfört med om man

cyklar mot rött rakt över korsningen (jämför med analoga data från Thulin,

1983). Detta kan luckra upp cyklisternas förståelse för regelsystemet.

Bilförare utsätts ju inte på samma sätt för motsättningar bland reglerna.

Eftersom de är skapade för biltrafiken finns det oftast en motivering med

säkerhetssubstans (även om det inte skall förnekas att den kan variera).

Stopplikt i korsning är ett liknande fall. Cyklisterna är känsliga för

"onödiga" stopp eller hastighetsminskningar eftersom man förlorar den

energi som man lagrat i hastigheten. Det är därför vanligt att se cyklister

passera stopplikt vid högersväng utan att stanna (och även vänstersväng,

för den delen).

Att inte framföra fordon på trottoar eller gångbanan annat än för att

tillfälligt korsa den är en självklar regel. Om man är bilförare. För

cyklister är det inte lika självklart.

Företrädesreglerna i korsning är symmetriska i praktiken. Det innebär att

trafikanten både har skyldighet att lämna företräde och att bli lämnad

företräde, alltefter situation. Detta gäller motorfordonsförarna. Men knap-

past cyklisterna. För säkerhets skull bör cyklisten inte köra som om

motorfordonsförarna hade skyldighet att lämna företräde, varken om han

kommer från höger i korsning eller cyklar på huvudled. Också detta

förhållande kan ge cyklisterna uppfattningen att regelsystemet är till för

motorfordonstrafiken, och inte för dem.

Regelsystemets motorfordonsinriktning får konsekvensen att cyklisterna

ofta beter sig oväntat. De kan helt enkelt inte trafikreglerna i alla de

avseenden som syftar till att göra trafiken förutsägbar och enhetlig. Och

de regler de kan är de inte alltid motiverade att följa.

Är det fel på cyklisterna? Eller på regelsystemet?
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3.3 Cykelvägarnas kvalitet

Även om de delvis är överlappande kan man tala om två viktiga kvalitets-

aspekter på cykelvägar. För det första bör cykelvägnätet vara så pass

attraktivt att det konkurrerar ut alternativa bilvägar. Säkerhetseffekten är

ju beroende av att cyklisterna använder det. För det andra bör säkerheten

på nätet vara så hög som möjligt. Dagens kunnande vad gäller reglering,

geometri, sikt osv bör tillämpas när cykelvägar planeras och byggs.

På de flesta håll har det väl blivit så att cykelvägarna mer är ett lappverk

än uttryck för en systematisk och målmedveten planering. Det är måhända

förklarligt med tanke på att biltrafiken dominerat så länge.

Därför skulle man kunna tala om hinder att använda cykelvägarna. Följande

är exempel på vanliga hinder:

o Nätet saknar kontinuitet. Det kan bestå av stumpar här och var, och
däremellan hänvisas cyklisterna till körbanor. Även om cyklisterna
skulle använda stumparna är det tveksamt om det skulle leda till ökad
säkerhet eftersom utfarterna i körbanan innebär risker. Diskontinuite-
ten leder emellertid snarast till lägre användning av de bitar som finns.

0 Omvägar. De flesta cyklisterna är känsliga för omvägar och väljer
hellre att cykla en kortare bilväg än en längre cykelväg.

o Orienterbarhet och tillgänglighet. Oftare är det idag lättare att hitta
rätt om man cyklar på bilväg än på cykelväg. Med bättre vägvisning och
genare utläggning kan man råda bot på detta problem. Vidare bör det
vara lätt att hitta till och komma in på cykelvägnätet.

o Backar är inget hinder - med motor. Men väl utan (för de flesta). Den
planhetsstandard de flesta cykelvägar har idag skulle inte acccepteras
för motorfordonstrafik.

o Beläggningsstandard. Även ytbeläggningen är oftast bättre på alterna-
tiva bilvägar. Det är vanligt med ojämn beläggning på cykelvägarna.
Underhållet är som regel inte särskilt ambitiöst vilket med åren yttrar
sig i form av hål och andra ojämnheter.

o Trösklar. Ett särskilt hinder utgörs av trösklar vid på- och avfarter till
cykelvägnätet. Att bara fasa av trottoarkanter räcker inte.

Många, och ofta dåligt utförda kantstensöverfarter, gör att cyklisten

väljer att cykla på gatan i stället för på cykelbanan (Ljungberg 1984).
Detta problem har ökat eftersom smalare däck med högre lufttryck blir
allt vanligare.
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o Anknytningen cykelväg - bilväg i form av korsningar och utfarter är
viktig från säkerhetssynpunkt. Olika utformningar ger olika säkerhets-
grad (se t ex Linderholm 1984).

Men det har också betydelse för attraktiviteten hos cykelvägen och
därmed utnyttjandet. Ju oftare den bryts av biltrafik, desto lägre blir
användningen.

o Sopning och plogning. Många cyklister väljer bilkörbanan därför att
risken för krossat glas är mindre där. Även om körbanan inte sopas kör
bilarnas däck bort glas och grus. Så sker inte på cykelvägar. Vidare är
vinterväghållningen eftersatt. Det leder till att allt färre cyklar vinter-
tid. Och det leder i sin tur till att väghållaren inte anser det motiverat
att ploga och sanda.

o Fotgängare. På integrerade gång- och cykelvägar är fotgängarna hinder
för cyklister med högre hastighetsanspråk. Det kan också vara en viss
säkerhetsrisk, men inte särskilt stor. Inhemsk och utländsk erfarenhet

visar att säkerhetsproblemen då cyklister och gående delar samma väg i
regel är mycket små, och att de gott och väl uppvägs av vinsterna av
att flytta cykeltrafiken från körbanan.

Cykeltrafikens genomsnittshastigheter ökar något med Ökande andel växel-

cyklar (genomsnittshastigheterna för tioväxlade cyklar är 4-6 km/h högre

än för standardcyklar med inga eller ett par växlar, Ljungberg 1982). Detta

torde innebära att de flesta hindren enligt ovan tilltar i styrka med tiden -

utom de som har att göra med omvägar och backar. Detta både till följd av

ökad hastighet och därmed sannolikt ökad hastighetsspridning.

Den andra kvalitetsaspekten gäller säkerheten på cykelvägnätet. Allt fler

olyckor inträffar då cyklister kör på varandra, eller kolliderar med

mopedister, eller kör på gående.

Problemet har i första hand att göra med sikt och trafikreglering på

cykelvägarna. Det är exempelvis viktigt att ,sikten är god där cykelvägar

korsar varandra, där cykelvägar korsar gångvägar, och vid avfarter och

påfarter från bilvägar.

Det är inte alltid klart att högertrafik råder på cykelvägarna. Särskilt på

ställen med nedsatt sikt är det viktigt att skilja mötande cyklister med

exempelvis linjemarkering utförd så att det inte blandas ihop med den linje

som skiljer cykel- och gångtrafik.
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Så mycket som en tredjedel av olyckornapå cykelstråken kan hänföras till

brister i underhållet - dvs grus, is, gropar eller hålor i beläggningen

(Ljungberg 1984). Dåligt underhåll och dåligt utförande i övrigt får även

följden att cykeltrafikanläggningarna inte används. Om då cyklisterna kör i

blandtrafik blir olycksriskerna ännu högre.

I princip skulle man vilja ha maximal kvalitet på cykelvägarna i alla

avseenden som rör attraktivitet och säkerhet. Men det finns en gräns.

Nämligen där kostnaderna blir så pass höga att det inte blir någon cykelväg

alls. Frågan år vilket som är bäst - en cykelväg med något sämre standard

idag eller en cykelväg med hög standard någon gång i framtiden när pengar

finns?

3.4 Cyklisters färdigheter och kunnande

Cykling i trafik kräver att man samtidigt klarar av uppmärksamhet-

informationsinsamling-beslutsfattande och den motoriska kontrollen av

cykeln som framdrivning, balans och styrning innebär. Det är en konst som

tar tid att lära (Arnberg m fl 1978).

Denna förmåga avtar troligen i de högre åldrarna. Det verkar inte gå att

kompensera för detta särskilt mycket att döma av den kraftiga riskökning

som sker i de högre åldrarna (avsnitt 2.3). Det är sannolikt inte bara ökad

fysisk ömtålighet som ligger bakom de äldres högre skaderisker, utan också

minskad trafikförmåga på ett så pass krävande fordon som cykeln.

Överhuvudtaget verkar cyklisternas uppmärksamhet och informationsin-

samling sakna den stabilitet erfarna motorfordonsförare har. Casey m fl

(1980) studerade cyklisters uppmärksamhet bakåt före vänstersväng, och

fann stora luckor i deras uppmärksamhet - från ca 80 % "search failures" i

lågtrafikerade korsningar till ca 25 % i högtrafikerade.

Också det formella trafikregelkunnandet varierar kraftigt cyklister sinse-

mellan, och är generellt sämre än bland körkortshavare (TSV 1970).

VTI RAPPORT 280



30

Cyklisterna får i bästa fall viss utbildning, men ingen träning. Det är

tillfälligheter som avgör om cyklistträning arrangeras i skolan, eller i andra

sammanhang där man kan utveckla barnens förmåga att klara sig i trafiken.

Detta bidrar till heterogeniteten hos cyklisterna. Trafiktekniska lösningar

som t ex de ofta komplicerade anvisningarna för vänstersvängande cykel-

trafik visar sig vara alltför sofistikerade för stora cyklistgrupper.

Felbeteenden av olika slag är därför vanliga bland cyklister. Linderholm

(1984), fann exempelvis en särskilt hög felfrekvens, t ex felplaceringar, hos

vänstersvängande cyklister i signalreglerade korsningar (40-80 %). Det fann

också Ekman (1981) i en av sina studier.

Detta kan till viss del också avspegla cyklisternas attityder. Viljan är

kanske inte så hög att följa trafikregler som ofta uppenbart inte utformats

med hänsyn till cyklisternas förutsättningar och behov. Hur upplever sig

cyklisterna egentligen? Är de rullande fotgängare eller fordonsförare?

I och för sig är det inte regelkunnandet som är viktigast för cyklisternas

säkerhet. Det är uppmärksamhet, informationsinsamling och beslutsfat-

tande. Det är viktigt att systematiska och stabila rutiner etableras för

detta.

Alkohol är ett annat, inte oväsentligt problem. En femtedel 'av trafikska-

dade cyklister har uppskattats vara alkoholpåverkade vid olyckstillfället,

enligt en undersökning av Wollin öc Lind (1984). Andelen är ännu högre om

man bara ser till olyckorna som inträffar under natten. Det är möjligt att

cykeln ibland används i stället för bil vid tillfällen då alkohol dricks.

3.5 Cyklisternas upptäckbarhet

Cyklisternas upptäckbarhet är ett problem i såväl dagsljus som mörker.

Upptäckbarheten i dagsljus försvåras av deras små ytor - särskilt framifrån

och bakifrån, att de inte bullrar osv. För Upptäckbarheten i mörker är

belysning och reflexer avgörande. Till det kommer cyklisternas lättrörlig-
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het i sidled som ibland orsakar ett överraskningsmoment. De kan exempel-

vis passera biltrafik på valfri sida.

Upptäckbarheten kan förbättras. Watts (1984) har undersökt olika medel

att förbättra den i dagsljus. En jacka i ljus mättad färg ger den bästa

upptäckbarheten. Andra arrangemang som exempelvis armband och det i

England ganska vanliga Sam-Browne-bältet (brett, ljust bälte diagonalt

över bröst, rygg och runt midja) ger inga effekter, troligen därför att

ytorna är för små. En annan effekt är att en ljus jacka också ökar

sidledsavståndet hos omkörande bilförare. Denna effekt har konstaterats

tidigare och är i dagsljus av ungefär samma storleksordning som för en

halvmeters varselpinne (Watts l984b).

För upptäckbarhet i mörker är lampor det bästa. Även då spänningen

sjunkit påtagligt ger de acceptabla upptäcksavstånd även vid svåra förhål-

landen = bländande helljus (Watts l984c). Men även reflexer ökar cyklis-

ternas upptäckbarhet avsevärt, särskilt sådana med hög reflexionsförmåga.

Reflexer är också viktiga för att öka upptäckbarheten åt sidorna.

Att upptäcka att där finns någonting är en sak. Att i mörkret sen se att det

är fråga om en cyklist är en annan sak. De längsta igenkänningsavstånden

kan man få med pedalreflexer eller reflekterande jacka jämfört med en del

andra arrangemang (Watts l984c).

Det är vanligt att cyklister kör i mörker utan tänd belysning fram och/eller

bak, upp emot en tredjedel enligt svenska och danska undersökningar som

NTR (1980) hänvisar till (det verkar vara ett nordiskt problem eftersom

nivån är nästan lika hög i Finland enligt en undersökning av Forsten öc

Koivurova 1982). I många fall saknas lyktor. I andra fall fungerar de inte.

Dåliga kontakter är exempelvis ett vanligt fel (Watts l984c).

Upptäckt är en förutsättning för att fordonsförare skall kunna undvika att

köra på cyklisten. Vid passager och omkörningar behövs också en säker-

hetsmarginal som ibland kan vara svår för bilförare att rätt bedöma. Det

har visat sig att varselpinnar ökar omkörningsavståndet i sidled. En

halvmeters varselpinne halverar frekvensen motorfordon som kör om

närmare än 0,8 meter - ett kritiskt avstånd med hänsyn till vingelutrymme
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(Watts l984b). Cyklister ser i regel ett värde i varselpinnar från säkerhets-

synpunkt (Watts 1983).

3.6 Cyklisters ömtålighet

Utan yttre skal är trafikanten ömtålig. Små misstag ger bilföraren plåtska-

dor, cyklisten blodvite.

Som tidigare nämnts är huvudet utsatt (avsnitt 2.5). Det finns ett starkt

samband mellan ålder och huvudskador. Barn i förskole- och lågstadieåldern

har inte så stor förmåga att ta emot sig med armarna då de kör omkull.

Därför är frekvensen huvudskador hög bland de unga barnen (Lännergren år

Tordai 1982).

Med stigande ålder utvecklas denna förmåga. Sannolikt avtar den igen i

pensionärsåldrarna. Det är troligen en väsentlig förklaring till de äldres

höga risker för svåra skador (avsnitt 2.3).

Huvudet kan i hög grad skyddas med hjälm. Också andra kroppsdelar kan

skyddas med stötdämpande material. Ehrlich m fl (1982) redovisar poten-

tialen för olika typer av skyddande material som knäskydd, armbågsskydd,

hjälm och ansiktsskydd, handskar, fot- och ankelskydd - t o m höftskydd.

Den har i princip beräknats genom att studera hur skadorna fördelar sig på

olika kroppsdelar. Att man sedan täcker de utsatta delarna med skyddande

material betyder ju inte att skaderisken försvinner. Men den bör ju minska.

Men hur mycket kan inte anges förrän det prövats.

Det mest angelägna för närvarande är att få till stånd en allmän använd-

ning av cykelhjälm. Övrig skyddsutrustning är av sekundär betydelse och

får tas upp i ett senare skede.

3.7 Cykeln som fordon

 

Den moderna cykeln började ta form i mitten av 1870-talet. Princip-

konstruktionen etablerades under 1890-talet. Ingen annan principlösning har
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visat sig livskraftig (på senare tid har Dursley-Pedersen-cykeln efter

insomnandet strax före första världskriget återigen börjat dyka upp på

marknaden som hantverksprodukt - men mest som kuriosum).

Åtskilligt kan förbättras när det gäller cykelns komponenter. Belysnings-

utrustningen borde kunna utvecklas, med mer lättdrivna generatorer,

effektivare batterier, eller kombinationer av generator och batteri.

Bromsarna borde kunna förbättras. Åtskilliga cyklar har bara bakhjuls-

broms. Många fälgbromsar på marknaden är inte särskilt bra. Detta gäller

särskilt i vått väglag trots att det här skett en förbättring, bl a genom

utveckling av bättre bromsbelägg.

Det finns ett stort intresse, bland cyklister och andra, för utveckling av

komponenter av dessa slag. Och många idéer som vore värda att pröva (se

t ex Nordberg 1984).

Vidare bör cykeln kunna förbättras så att man inte onödigtvis skadar sig på

den. Hjulens ekrar är ett problem som framgått i avsnitt 2.6. Ekerskydd

kan övervägas. Generatorer och annan utrustning, t ex packning, bör

utformas så att risken försvinner för att något kommer in i ekrarna. För

barncyklar bör ekerlösa hjul tas fram.

Barncyklarna borde över huvud taget kunna göras säkrare. För det första

skulle en systematisk genomgång behövas för att ta fram en cykel med så

liten skaderisk som möjligt. För det andra kan manövrerbarhet och

körstabilitet säkerligen förbättras. I det senare fallet pågår studier hos

VTI.

När det gäller packningen finns mycket att förbättra. Olyckor inträffar till

följd av olämplig packning som exempelvis kassar på styret (Lind år Wollin

1984). Också problem med skjutsning hör hit.

Cyklisternas uppsikt bakåt vid sväng och körfältsbyte är ett problem

(Casey 1980). Lämpligt utformad backspegel skulle kunna minska det. Här

skulle ett utvecklingsarbete behövas för att ta fram en bra backspegel, så

utformad att den inte ökar skaderisken vid omkullkörning.
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Andra problem som sammanhänger med cykeln som fordon - men som

kanske inte direkt har så mycket med säkerhet att göra - är dess

stöldbegärlighet. Indirekt har det emellertid viss betydelse eftersom det

ofta är just belysning eller delar därav som stjäls. Enligt en resvaneunder-

sökning i några svenska städer har 10% av personerna fått sin cykel stulen

det senaste året (Ljungberg 1984). Det pekar på ett problem då det gäller

uppställning och låsning av cyklar. Bra möjligheter finns i dag med särskilt

konstruerade cykelställ, skyddade och låsbara.

Ett annat problem av liknande karaktär är att transportera cykeln på andra

trafikmedel - buss, tåg, pendeltåg, T-bana.'Cykeln är ju främst ett

färdmedel för korta och medellånga individuella transporter - upp till ett

par mil. Svårigheterna att transportera cykeln med andra transportmedel

(bil, buss, tåg, flyg) minskar möjligheterna att utnyttja den. Men det är

också av betydelse från säkerhetssynpunkt eftersom det tvingar cyklisten

att cykla olämpliga och osäkra transportsträckor där man annars skulle

utnyttja cykeltransport.

3.8 i_ Cyklisternas heterogenitet som målgrupp

 

Nästan alla är cyklister om man inte kräver mer än att cykeln används

åtminstone några gånger under säsongen (Cykelfrämjandet 1982).

Cyklisterna är en heterogen skara, från förskolebarn upp till de äldsta.

Utbildning, informations- och massmediavanor varierar, liksom cyklisternas

intresse och mottaglighet för säkerhetsåtgärder.

3.9 Cyklar i framtiden

 

Cykeln i sin nuvarande principkonstruktion kommer att bestå under över-

skådlig framtid. Den är väl beprövad, billig och teknologiskt anpassad.

Dock kan andra cykeltyper komma i bruk.
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Om den semi-recumbent-cykeln vi talat om i avsnitt 1.4 skulle bli vanlig

kan cykelsäkerheten påverkas. Fördelaktigt från skadesynpunkt är att

cyklisten sitter lägre än på en konventionell cykel. Sittställningen kan

exempelvis minska risken för huvudskador.

Sikten kan dock bli sämre. Den lägre höjden försvårar såväl cyklistens sikt

och möjlighet till överblick som andra trafikanters möjlighet att upptäcka

honom. Det gäller särskilt i stadstrafik där biltrafiken kommer att utgöra

sikthinder i högre grad än vad den nu gör för konventionella cyklar.

Försämrad säkerhet i detta avseende kan därför riskeras om semi-recum-

bentcykeln blir vanlig (om inget görs).

Också för eventuella kabincyklar bör en del problem förutses. Liksom för

semi-recumbent-typen kan sikt och upptäckbarhet bli problem. Vidare kan

högre hastigheter bli vanliga vilket rimligen bör påverka säkerheten

negativt. Var ska kabincyklar färdas? På körbanan eller cykelbanan? Tre-

och fyrhjuliga kabincyklar kräver större sidutrymme och det kan skapa

problem oavsett om de hänvisas till cykelbana eller körbana för bilar.

Cykelsäkerhetsgruppen är positiv till att cykeltrafiken och dess förutsätt-

ningar utvecklas, bl a genom att pröva nutidens teknologi och material för

att tekniskt vidareutveckla den konventionella cykeln. Utvecklingsinsatser-

na får inte hämmas av att vissa nackdelar kan förutses. De kan balanseras

av fördelar i andra avseenden. Vad som är viktigt är att vara uppmärksam

på utvecklingen och i tid vidta åtgärder för att komma till rätta med

förväntade nackdelar. Eventuella problem när det gäller t ex sikt och

upptäckbarhet kan påverkas med belysning, reflexer, färg, backspeglar och

andra arrangemang. Men då gäller det att ta itu med detta innan det blivit

ett reellt problem.

Av och till dyker extrema cykelmodeller upp på marknaden. För ett tiotal

år sedan fanns pojkcyklar med höga styren, små hjul och limpsadlar, s k

rodeocyklar. Dessa var svårare att manövrera än konventionella pojkcyklar

och därför sannolikt farligare från trafiksäkerhetssynpunkt (Arnberg, Tydén

öc Norén 1975). Ganska snabbt försvann dessa cyklar, inte bara därför att

de aktivt motarbetades av säkerhetsansvariga myndigheter och organisatio-

ner. En del av förklaringen var säkert naturlig. Cyklar som inte är

ändamålsenliga i viktiga avseenden överlever inte.
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Just nu är BMX-cykeln populär. Det är en cykel som till skillnad från

rodeocykeln är konstruerad för att vara iättmanövrerad i bl a låga farter.

Menden är avsedd för sport och inte utrustad för trafik. Den har

exempelvis varken reflexer eller belysning. Den kan därför vara farlig om

den används i trafik också därför att den inbjuder till lek.
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4. ÖVERVÄGANDEN

4.1 Positiva aspekter

 

Cykling bör uppmuntras. För såväl människorna som samhället har cyk-

lingen många positiva effekter.

Cykeln är ett billigt, miljövänligt och effektivt individuellt färdmedel för

transporter upp till någon mil (eller längre för mer Vältränade). Den är

användbar exempelvis till och från arbetsplats och - för äldre barn - skola.

På korta distanser ger cykeln ungefär samma transporttider som privatbil

eftersom den kan användas från port till port. Men även för fritids-

transporter, rekreation och turism är cykeln ett gott, och ofta bättre,

alternativ. Man får bra kontakt med omgivningen, fysiskt och socialt. Bra

väder blir ännu bättre på cykeln.

Att cykeln är miljövänlig och energisnål kan få ännu större betydelse i

framtiden.

En annan viktig aspekt är det rörelse- och motionsbehov som cykeln

tillgodoser på ett för kroppen skonsamt och naturligt sätt. Motion av detta

slag intar en alltmer betydelsefull plats i det växande intresset för

förebyggande hälsovård.

För barn spelar cykeln en särskild roll också i andra avseenden - för lek och

träning av psykomotoriska funktioner. Den har en viktig symbolisk funk-

tion. Vi kommer väl fortfarande ihåg när vi blev betrodda med vår första

tvåhjuling.

4.2 Negativa aspekter

 

Den stora nackdelen med cykling är de höga olycks- och skaderiskerna. Som

tidigare nämnts är cykeln jämfört med bilen 8 gånger farligare per körd

km. Denna riskskillnad är oacceptabel.
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Den andra nackdelen är cykelns väderberoende. En cyklist är utsatt och

känslig för nederbörd, kraftig vind, låga temperaturer.

Den tredje nackdelen är känsligheten för dåliga vägförhållanden som

kraftiga backar, dåligt väglag, dåligt Vägunderhåll.

Syftet med denna rapport är att föreslå åtgärder som kan minska den

största nackdelen med cykling - trafikskaderisken. Men dessa åtgärder

måste noga avvägas så att man .inte som bieffekt får en minskning av

cyklingen. Så kan exempelvis ske om alltför stora krav ställs påfordon och

cyklist. Åtgärdsförslagen, får heller inte negligera andra trafikantkate-

goriers berättigade krav på säkerhet och framkomlighet.

4.3 Tänkbara åtgärder

Enligt modellen i tabell 3 finns det åtta möjligheter. att påverka cykel-

olyckor.

Tabell 3. Principiella åtgärder mot cykelolyckor.

     

Olycksförebyggande Skadeförebyggande

Trafikmiljö E

Cykel B ' 7"' F

Cyklist C G

Mf-trafik D .' H

     

A. Trafikmiljön kan på olika sätt göras säkrare och framkomligare för

cyklister, t ex genom konsekventare separering från främst biltrafik,

cyklistanpassade trafikregler, bättre underhåll av cykelbanor. Riskabla

miljöer undantas för cyklisterna, t ex motorvägar och motortrafikleder.
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B. Även cykeln kan göras säkrare, t ex genom bättre bromsar,bättre

belysning. Olämpliga cyklar skulle kunna tas ur bruk.

C. Cyklisternas beteende kan förbättras genom utbildning, information och

övervakning. Åldersgränser diskuteras ibland för små barns cyklande.

D. Motorfordonstrafiken och förarna kan påverkas med regleringar, utbild-

ning, övervakning.

E. Trafikmiljön kan mjukbehandlas: stolpar som cyklister kan köra på tas

bort, djupa diken fylls igen.

F. Cykeln kan mjukbehandlas: styren, övre ramrör, ekrar, spetsiga föremål

som tas bort.

G. Cyklisten kan polstras in. Hjälmen är det viktigaste, men också andra

stötdämpande skydd kan vara bra.

H. Motorfordonen kan utformas så att de inte förvärrar skadorna på

cyklisten vid kollision. Vassa föremål bör exempelvis inte förekomma,

backspeglar kan göras eftergivliga osv.

4.4 Underlag för avvägning mellan olika åtgärder

För att kunna göra olycksförebyggande och skadereducerande åtgärder där

de bäst behövs, krävs ett bättre trafik- och olycksunderlag än vadsom idag

finns. Ett sådant diagnossystem (sannolikt baserat på sjukhusstatistik) bör

snarast utvecklas. Den stora fördelen med sjukhusstatistik jämfört med

polisrapporterade olyckor är att bortfallet blir väsentligt mindre och

dessutom kontrollerat.

I avsaknad därav kan optimala överväganden inte göras genom att systema-

tiskt väga kostnader mot nytta för olika åtgärdsalternativ.

Arbetsgruppen har istället gått igenom den modell som finns i tabell 3, och
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mot bakgrund av befintlig kunskap - inhemsk och internationell FoU -

diskuterat olika möjligheter till åtgärder. Detta redovisas i nästa kapitel.
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5. FÖRSLAG TILL TRAFIKSÄKERHETSÅTGÃRDER

5.1 Cykelvägnät

Bakgrund

Den viktigaste säkerhetsåtgärden är att få isär cykel- och biltrafik.

Kallberg Öc Salusjärvi (1982) har i sin nordiska undersökning visat vilken

förbättring av cyklisternas säkerhet som separata cykelvägar ger (avsnitt

3.1).

Enligt förordningen om statsbidrag för cykelleder (SFS 1979:627) kunde

kommunerna få ett 50-procentigt bidrag för byggande av cykelvägar om de

uppfyllde ett allmänt kommunikationsbehov (alltså ej cykelleder för

motion, rekreation eller turism).

Trots att onekligen många kommuner börjat bygga ut cykelvägarna, har

takten inte varit så hög i alla kommuner. Enligt en inventering av

trafiksäkerhetsåtgärder som genomfördes i landets tätorter 1977-81 skedde

då ingen större utbyggnad av de separata cykelvägarna genomsnittligt sett

(Cedersund Öc Nilsson 1983).

Därefter verkar dock en större utbyggnad ha skett. Bättre klarhet i dessa

frågor kan fås efter den inventering av väghållande kommuners cykelvägar

som Svenska Kommunförbundet planerar att genomföra 1985.

De tidigare reglerna för statsbidraget har nu ändrats. Kommunerna som är

egna väghållare får ett schablonbidrag till smärre förbättringsåtgärder och

trafiksäkerhetsåtgärder. Detta inbegriper anläggning av cykelleder (SFS

1982:853 Statsbidrag till väg- och gatuhållning m m).

Schablonbidraget tillämpades för första gången 1984 och uppgick till 70

milj kr. Frågan är hur mycket av detta som använts till cykelvägar. Det

kommer vi att få reda på 1985. Då skall nämligen kommunerna redovisa till

vad bidraget använts.
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För kommuner som inte är egna väghållare gäller i stort sett tidigare

regler (SFS 1982:854). De kan få hälften av kostnaderna från staten för

cykelväg om den avser ett allmänt kommunikationsbehov.

För 1985 har regeringen tilldelat dessa kommuner 10 milj kr sammanlagt

att användas till cykelleder och mindre investeringar för kollektivtrafik-

ändamål.

Förslag

Cykelvägbyggandet har egentligen "nyss" börjat i vårt land. Hitintills har vi

byggt ut väg- och gatunät för biltrafiken. Utbyggnaden kan väl i stort sett

:anses avslutad och vi går in i en fas med förbättrat underhåll och

effektivare drift av vägnätet.

För cykeltrafiken har allt detta knappt påbörjats om man bedömer det

kvantitativt och i ett litet längre perspektiv.

Ansvaret för utbyggnaden av cykelvägarna åvilar kommuner och väg-

hållare, och därmed det ekonomiska ansvaret. De statliga bidragen är

avsedda att stimulera utbyggnaden. Siffror som anger hur mycket kommu-

nerna satsar på cykelvägarna finns inte.

Även om den mesta cykeltrafiken finns i tätorterna är sammanhängande

cykelvägar inte bara en angelägenhet där. Det finns exempel på att barn

måste cykla på 90-vägar därför att Skolskjutsar dragits in. Det borde inte

förekomma om det inte finns separerade cykelvägar längs vägen.

Effekten av fler och sammanhängande cykelvägar kan bedömas som mycket

god. I exempelvis Johannessen (1982) görs bedömningen att de gång- och

cykelvägar som hitintills byggts i Norden reducerat det totala antalet

personskadeolyckor med omkring 15 %. Effekten på cykelolyckorna blir

naturligtvis mycket större.

Thulin (1983) har beräknat att cykelolyckorna på sträcka skulle kunna

minskas med 90-95°/o med cykelbana. I korsning är effektens storlek bero-

ende av korsningstyp och hur man väljer att låta cykelbanan passera den.
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Beräkningarna anger effekter på 20-30% som möjliga i icke signalreglerade

korsningar.

Fem åtgärder föreslås.

(l)

(2)

(3)

(4)

Kommunikationsdepartementet föreslås genomföra en analys av hur

det nya schablonbidraget använts av väghållande kommuner. Visar

det sig att alltför litet gått till cykelleder bör hårdare styrning av

bidraget övervägas.

Under alla omständigheter bör det statliga bidraget till cykelleder

höjas. 70 + 10 milj kr är inte mycket ens om hela summan skulle gå

till cykelleder. Minns att uppmot'en tredjedel av de trafikskadade är

cyklister och att cykelvägar (separering) reducerar cykelolyckorna

med upp mot hälften. En kraftfull höjning skulle markera en ny syn

från statsmakternas sida på cykel-trafiken och vara ett erkännande

av dess nytta och behov av säkerhet och framkomlighet. Det skulle

också göra det lättare för kommunerna att öka sina insatser.

Vägverket och Kommunförbundet föreslås formulera riktlinjer (icke

tvingande) för hur stor del av anslagen för byggnad, underhåll och

drift av väg- och gatunäten som börgå till cykeltrafiken.

Hur stor procent skulle det kunna röra sig om? En utgångspunkt kan

vara att cyklismen svarar för 10 % av vägtrafikresorna i landet. Om

man går på personkilometerarbetet blir naturligtvis procentsiffran

lägre. En annan utgångspunkt kan vara att cyklisterna drabbas av

nästan 15 0/0 av vägtrafikens personskadekostnader.

Riktlinjer av detta slag skulle kunna göra det lättare för kommuner

och väghållare att avpassa en lämpligare nivå på investerings- och

driftsanslagen för cykelvägar. Det skulle också minska skillnaderna

mellan kommunerna i fråga om cykeltrafikförhållandena.

Kommunerna föreslås göra en särskild cykelvägsplan. Planeringen av

cykelvägnätet får dock inte ske separat. Det är viktigt att det sker

samtidigt med, och integrerat i, planeringen av det övriga trafik-

nätet, och inte i efterhand.
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(5) För att administrera en effektiv utbyggnad, underhåll och drift bör

kommunerna ha en särskild person som är ansvarig för cykel-

vägnätet.

5.2 Åtgrder i blandtrafikmil'Lö

 

Bakgrund

Sträckvis är det inte möjligt av olika skäl att ordna från biltrafiken

separerad cykelmiljö. I blandtrafikmiljö är det viktigt att reglera biltrafi-

ken så att hastigheterna blir väl avpassade och att flödena inte blir alltför

stora. I praktiken betyder detta hastigheter kring 30 km/h.

Andra problem uppstår när cykelväg leds ut i körbana, vilket ju bl a sker i

korsningar. Linderholm (1984) visar hur olika lösningar påverkar cyklister-

nas olycksrisk i signalreglerade korsningar. Vissa arrangemang ger 0-

accceptabelt låg säkerhet. Ekman (1981) diskuterar olika sätt att ordna

cykeltrafiken i korsningar. De måste vara såväl naturliga som begripliga

för att cyklisterna ska kunna följa dem. Med nuvarande metoder är det inte

alltid så lätt. Här återstår sannolikt mycket forskning innan det finns

tillräckligt vetande för lämpliga modeller hur korsningar/utfarter mellan

cykelväg och bilväg skall anordnas - och regleras.

Ett tredje problem är då blandningen består av cyklister och gående på

gemensam cykel-gångväg. Mycket tyder på att detta problem är psykolo-

giskt till stor del.

Ett fjärde problem är då cyklister och mopedister blandas på cykel- och

mopedbanor. Fordonen är så pass olika till sin karaktär - hastigheter, buller

etc - att det blir problem i många miljöer. Detta kan dock regleras lokalt

av kommunerna. Där det går kan mopeder tillåtas på cykelbana. Där det

inte går kan kommunerna genom lokal anvisning hänvisa mopederna till

körbana för motorfordonstrafik. En tumregel kan vara att inte blanda

mopedister och gående. Använder cyklister och gående samma bana (utan

fysisk separering), bör mopedister inte tillåtas där. Är cykelbanan separe-

rad från gångbanan så att inga gående förekommer där, skulle mopedister

kunna tillåtas.
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Det är viktigt att beslutsfattare och lokala trafikplanerare får god

vägledning för planeringen av utrymmen för cykeltrafik. Arbete med sådan

vägledning pågår sedan något år inom TSV, som i mars 1984 lade fram en

rapport "Studier av cykeltrafiklösningar", som sändes ut på remiss (TSV

1984).

Cykelsäkerhetsgruppen gavs tillfälle att yttra sig och framförde därvid bl a

följande.

"På många punkter i trafiknätet är det inte möjligt att separera cykel-
och biltrafik. Detta gäller t ex korsningar men också sträckor där
trafikslagen inte kan särskiljas beroende på trångt utrymme eller andra
tekniska orsaker.

I blandtrafikområden är det viktigt att biltrafikhastigheten är tillräck-
ligt låg. Behovet av separering minskar ju också ju lägre bilhastigheten
är (jämför TRÅD).

Vi anser därför att rapporten borde kompletteras med en översikt av
olika åtgärder för att få ner biltrafikens hastigheter där cykelvägnätet
möter eller integreras i biltrafiknätet. Vissa sådana åtgärder finns
visserligen berörda i rapporten, t ex körfältsavsmalningar men då med
utgångspunkt från att åstadkomma bättre sikt.

Denna problematik bör således få en självständig plats i rapporten.
Såväl problem och möjligheter som olika tekniska lösningar kan tas
upp".

Enligt cykelsäkerhetsgruppens mening bör rapporten, som efter överarbet-

ning kommer att publiceras i TSVs rapportserie i början av år 1985, kunna

spela en viktig roll inte bara som vägledande information för lokala

trafikplanerare. Den bör också kunna utnyttjas i det allmänna trafiksäker-

hetsarbetet i vilket lokala trafiksäkerhetsorgan, skola och organisationer

deltar.

TSV har nyligen givit ut råd om hastighetsreducerande anordningar i

bostadsområden (TSV 1982). Det är åtgärder av typ körfältsinsnävningar,

gupp m m. Det är denna typ av åtgärder som bör inarbetas i rapporten

"Studier av cykeltrafiklösningar".

I mitten av 1970-talet publicerade Planverket, TSV och Vägverket ett

underlag för cykeltrafikplanering i tätorter (1975). Det behandlade stadens
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trafiknät från cykeltrafikens utgångspunkter. Detta har senare utvecklats

till de allmänna råd för trafikplanering för tätorternas hela vägtrafik-

system som planverket nyligen givit ut (TRÅD 1982).

Slutligen kan nämnas att Cykelfrämjandet nyligen har redovisat sin syn på

vissa cykeltrafikproblem, bl a regleringar och regler (Cykelfrämjandet

1984).

Förslag

Bland förslagen i TSVs (1984) och Cykelfrämjandets (1984) dokument vill

cykelsäkerhetsgruppen att särskilt följande beaktas i det fortsatta arbetet.

(l) Dubbelriktad cykeltrafik möjliggörs på enkelriktad gata genom spe-

ciell skyltning, spärrlinje samt refuger i ändpunkterna.
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Detta kräver ändring av lokal trafikföreskrift samt stoppförbud på

gatans cykelvägsida. Principen kan'tillämpas om gatan inte är

alltför smal utan alltför intensiv biltrafik.

(2) Cykeltrafik på gågata. När sådan inte kan undvikas är det bättre att

från början kanalisera den. Detta kräver speciell yta (t ex, asfalt när

gåytan är belagd med plattor), upprepad cykelmålning påytan och

speciell skyltning. Cykelparkering och mopeder utgör speciella prob-

lem i denna situation. Mer därom senare.
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(3) Cykling på bussgata/busskörfält. Det bör tillåtas när bussgatan

ligger till höger på körbanan och körfältet är _>_ 4 m brett.

(4) Cykelbana förbi busshållplats. Vid busshållplats på sträcka med

cykelbana bör alltid en särskild väntyta för bussresenärer ordnas

närmast körbanan. Väntytan och cykelbanan bör utföras i skilda

material och gärna utmärkas särskilt med målning.

ll

                   

            

 

 

(5) Linjer för stopplikt och väjningsplikt bör anpassas till korsande

cykelväg. Utmed huvudled målas (om sikten så tillåter) väjnings-och

stopplinjer på sådant sätt att cykelvägen kommer att höra till

       

huvudleden.

1 ---r

(6) Signalreglering. I gatukorsningar med trafiksignaler bör cyklar, när

utrymmet och övriga förhållanden så medger, ledas som randström

vid sidan av signalerna - dels för högersväng, dels i ena riktningen på

genomgående väg i trevägskorsning.
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I korsningar där så är möjligt bör högersväng för cyklist tillåtas med

separat cykelsignal (jämför med den särskilda signalen för höger-

svängande biltrafik).

Signalstyrning. Normalt skall cykelsignal följa fordonssignal utan att

cyklist behöver trycka på enknapp.

Inhemsk och internationell erfarenhet visar att blandning av cyklis-

ter och gående endast skapar små säkerhetsproblem. I många fall är

det praktiskt att låta cyklister och gående samsas om samma

utrymme. Ofta är delat utrymme enda topografiska möjligheten att

få cyklisterna bort från motorfordonstrafiken.

Gruppen föreslår att utrymmet så långt möjligt delas med exempel-

vis olika beläggning, på sånt sätt att såväl cyklister som gående

förstår hur. Målade linjer fungerar ofta inte så bra. Dels kan

uppdelningen bli oklar, dels kan den inte uppfattas av människor med

nedsatt synfunktion. Vidare kan nämnas att målning av cykel- och

gångsymboler har större genomslagskraft än skyltning.

Men kvar står att det är ett psykologiskt problem för fotgängare.

Om man skall kunna fortsätta att dela bana på detta praktiska sätt

är det viktigt att båda trafikantgrupperna anpassar sig till varandra.

Vi föreslår därför att informationsåtgärder genomförs centralt och

lokalt för att öka dessa gruppers förståelse för varandra och hur de

på bästa sätt kan anpassa sitt trafikbeteende på gemensamma ytor.
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Separerade cykelvägnät är ovanliga på landsbygden. Där det finns

tillräckligt många cyklister och där motorfordonstrafikens storlek

och hastighet skapar risker för dem bör separerade cykelvägar

byggas. Ludvigsson (1983) ger exempelvis en översikt av cykel-

vägsproblematiken på landsbygden, och ger många planerings-och

projekteringsråd.

I många fall är vägrenar ett realistiskt och relativt sett billigt

alternativ till separata cykelvägar. Förutsättningen att de skall

användas är att beläggningen har hög standard. Är den sämre än

körbanans kommer cyklisterna att cykla på körbanan istället. Grövre

beläggningar, t ex YlG, är olämpliga.

I dessa sammanhang spelar vägvisning särskilt stor roll. Det är

viktigt att cykeltrafiken leds in på vägar med exempelvis vägren

och/eller liten och långsam biltrafik.

De råd och anvisningar som givits ut respektive är under publicering

har stor betydelse för utvecklingen av bra cykelvägnät.

Som emellertid framgått av redogörelsen hitintills är de splittrade

på många olika dokument. Det försvårar deras användning.

Cykelsäkerhetsgruppen anser därför att man i deras förlängning

skall integrera dem i ett sammanhållet dokument. Ett sådant

sammanhållet dokument skulle bestå av de fem tidigare nämnda +

ARGUS (se 5.3) och ge såväl översiktliga som detaljerade råd och

anvisningar om planering, utförande och reglering av cykelvägnät

och dess integrering i det övriga trafiknätet. Härmed skulle då

problematiken ses från cykeltrafikens utgångspunkter med hänsyn

till dess särskilda behov av säkerhet och framkomlighet.
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5.3 Standardkrav på cykelvägar

 

Bakgrund

Ett säkerhetsproblem på cykelvägar gäller sikten, exempelvis där cykel-

vägar korsar varandra, och där cykelväg korsar bilväg på sträcka eller i

bilvägskorsning.

Ett annat viktigt problem är hur motriktade cykeltrafikströmmar effektivt

skall skiljas på dubbelriktade cykelbanor, särskilt på platser med dålig sikt.

Ytterligare ett problem gäller beläggningen. Den bör inte vara sämre än

närliggande bilvägars.

En standardaspekt som cyklisterna är känsliga för är att det inte finns

trösklar i cykelvägnätet. Det räcker inte med att fasa av kantsten litet,

som gjorts på många ställen. Tröskeleffekten kvarstår om inte avfasningen

är tillräcklig.

Vidare är renhållning och underhåll viktiga.

Kvalitetsaspekter av dessa slag har, som tidigare nämnts, betydelse för

säkerheten. Effekten är ju beroende av att cykelvägarna används.

För närvarande pågår översyn av RIGU 73 (riktlinjer för gators geometriska

utformning) i form av ARGUS = allmänna råd för gators utformning i

Sverige. Detta arbete beräknas vara klart 1987. Det är viktigt att man i

detta tar fram riktlinjer för hur bl a sikt- och andra säkerhetsförhållanden

skall anordnas på cykelvägar.

Förslag

(1) Vägverket och Kommunförbundet bör inom pågående bearbetning av

ARGUS ge riktlinjer för cykelvägars siktförhållanden, geometrisk

utformning, beläggning m m.
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Om ARGUS inte skulle visa sig vara en lämplig form för detta bör

separata riktlinjer tas fram.

Cykelvägarnas vertikalprofil. Cykelvägar skall ha minst samma

vertikalprofil som intilliggande gata. Så t ex bör cykelbanan läggas

ovanpå tunneln.(Cykelfrämjandet 1984.)
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Cykelvägens bekvämlighetsstandard (TSV 1984). Cyklister är mycket

känsliga för vägytans ojämnheter. Cykelvägen skall ha minst samma

ytjämnhet som intilliggande körbana och gångbana.

Cykelvägens anslutning till andra trafikleder. Inga kantstenar (kant-

stöd) får förekomma vid anslutningar med nivåskillnad. Höjdskill-

nader skall utjämnas över flera meter. Detta utgör samtidigt en

signal för motorfordonsföraren att cykelväg ansluter (skiljer sig från

fotgängaranslutning).

TSV bör utarbeta riktlinjer för speciella markeringssystem (målning)

avseende dubbelriktade cykelbanor så att motriktade cykelströmmar

effektivt hålls isär. Detta gäller i synnerhet i kurvor och andra

situationer med skymd sikt.

VTI RAPPORT 280



(6)

(7)

(8)

52'

Cykelvägens drift och underhåll. Renhållning och underhåll speciellt

på större cykelvägar skall vara minst lika bra som på närliggande

körbanor. Speciellt känsliga är cyklisterna för snö och snöslask.

Därför bör cykelvägar prioriteras i vad gäller snöröjning.

Vägvisning av cykelvägar. Bättre Vägvisning är viktigt för att

cykelvägarna skall användas. Den är ett eftersatt kapitel. Generellt

har cykelvägarna sämre orienterbarhet än bilvägar, bl a genom att

de ofta anläggs efteråt och då ofta leds "framåt" på ett improvise-

rat och svåröverskådligt sätt. Cyklister som är osäkra på sitt vägval

utgör säkerhetsrisk.

Problemen med Vägvisning av cykelväg skiljer sig av flera skäl från

motsvarande Vägvisning av bilvägar. En teknik som kommunerna och

vägverket föreslås utveckla är Vägvisning med cykelleder. Det är en

metod som bedöms intressant inte bara för rekreationsändamål, där

den hittills fått sin största spridning. Ett exempel är målning och

märkning med vissa färger.

Vidare finns ett behov av fjärrvägvisning. Även en cyklist bör få

information om vilken väg han bör ta genom en ort för att komma

till nästa ort.

Informationskampanjer kan kraftigt bidra till att öka utnyttjandet

av nyanlagda cykelvägar (se t ex Ljungberg 1984). Cykelkartor är

viktiga i det sammanhanget. I och för sig bör anläggningen och dess

utformning dock vara sådan att den drar till sig cyklisterna på ett

naturligt sätt. Men ibland kan extrainformation behövas.

Parkering av cyklar. Detta är en säkerhetsfråga i den meningen att

parkerade cyklar idag ofta utgör ett problem för handikappade -

speciellt synskadade. Det bör ingå i riktlinjerna för byggande av

bostadshus, arbetsplatser, serviceinrättningar att cykelställ skall

anordnas, väderskyddade och låsbara. I flerbostadshus bör låsbar

parkering inomhus anordnas i anslutning till entrén.
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5.4 Löpande inventering för förbättring av cykelvägnät

Bakgrund

Många viktiga åtgärder är enkla och billiga att genomföra. Det gäller bara

att någon kommer på dem och gör åtgärdande myndighet uppmärksam på

dem. Det kan exempelvis gälla sikt som skyms av objekt som är enkla att

ta bort. Det kan gälla hål i cykelbanan. Det kan gälla spårbildningar,

rullgrusanhopningar, glassplitterosv - allt sådant som skapar bekymmer för

cyklisternas säkerhet och framkomlighet.

Detta upptäcks lättast och snabbast av cyklisterna själva. De kan också

ofta komma på enkla och snabba lösningar. Det är därför viktigt att de får

en kanal till åtgärdande myndigheter.

Förslag

(1) Vi föreslår att kommunerna inbjuder cyklistorganisationernas med-

lemmar ute i landet för att genomföra sådana löpande inventeringar.

De är ju i regel aktiva och erfarna cyklister som både har tillfälle

att se mycket av det lokala nätet och förmåga att bedöma vad som

kan förorsaka risker.

Den cykelledsansvarige .inom kommunen, som vi tidigre föreslagit,

kan med fördel initiera sådan verksamhet och se till att resultaten

omsätts i praktiska förbättringar.

Många olika samarbetsformer är tänkbara. Inventeringarna kan

göras tillsammans med skola, planerare, föräldrar -för att nämna

några. Trafikinformatörer kan'delta.

Cykelfrämjandets lokalavdelning i Linköping har nyligen startat en

sådan inventeringsverksamhet på försök. Liknande inventeringar har

gjorts av andra ortskretsar, t ex i Göteborg och Stockholm. Svenska

Cykelsällskapet har- gjort likadant i Sundsvall, t ex.
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5.5 Cykeln som fordon

Bakgrund

Som tidigare framgått spelar cykelns utformning roll för säkerheten (2.6

och 3.7). De viktigaste aspekterna gäller upptäckbarheten, bromsar, mjuk-

behandling, däck och barncyklar.

I några OECD-länder 'finns cykelstandarder. De varierar till innehåll, från

exempelvis den västtyska som avser materiell och teknisk standard till den

australiensiska som innehåller krav på bromsar, belysningens och reflexer-

nas effektivitet (NEK 1983).

Det land som troligen kommit längst vad gäller krav på cyklars utformning

är USA. Den federala organisationen Consumer Product Safety Commission

(CPSC) som har till uppgift att bevaka konsumentens intressen och som i

detta syfte ställer krav på en hel serie konsumtionsvaror har också

behandlat cyklars utformning. Förutom rent konstruktionstekniska krav

behandlar man även bromsar, styrning, pedaler, kraftöverföring, hjul, däck

m m. De amerikanska kraven får ses mot bakgrund av det stora utbudet av

ofta dåliga cyklar som förekom i samband med cykel-boomen i slutet av

60- och början av 70-talet.

I Sverige finns regler om cykel i fordonskungörelsen. I 30 § anges att cykeln

skall ha en färdbroms som skall kunna minska farten på cykeln och få den

att stanna säkert och snabbt. På tandemcykel, transportcykel, cykel med

fler än två hjul och cykel med tillkopplat fordon (= cykelkärra exempelvis)

fordras två av varandra oberoende bromssystem. Två bromssystem fordras

också om man skjutsar fler än ett barn (128 § VTK). Vid skjutsning skall för

övrigt cykeln vara försedd med "erforderligt skydd mot hjulekrarna" (128 §

VTK).

För närvarande reviderar TSV bestämmelserna om fordon. Man har föresla-

git att färdbromsen bör kunna retardera ekipaget med minst 3,0 m/sz.

Noteras kan att det föreslagna kravet inte är tvingande.
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För synbarheten gäller att cykel vid cykling i mörker skall vara utrustad

med lykta framtill som kan visa vitt eller gult sken framåt av sådan

ljusstyrka att fordonet kan föras på ett betryggande sätt. Vidare krävs

lykta som kan visa rött sken bakåt (30 § fordonskungörelsen).

Baktill krävs röd reflexanordning på cykeln. Reflexanordningen skall vara

E-märkt, klass I eller II.

Cyklarnas synbarhet har utretts av Nordiskt trafiksäkerhetsråd, som 1980

lade fram synpunkter och förslag (NTR 1980).

I det sammanhanget noterades att cykelbelysningen är otillfredsställande.

Endast 65 % av cyklisterna har tänd belysning i mörker. Tekniska bristfäl-

ligheter påtalades. Tekniskt utvecklingsarbete borde därför drivas vidare.

Såväl fram- som baklykta borde ges bättre sidospridning. Alla cyklar som

salufördes borde enligt NTR vara utrustade med lämplig belysning. Genom

kontakter med och riktlinjer för tillverkare och försäljare skulle man kunna

se till att undermåliga belysningar inte salufördes.

För att tillgodose synbarheten i alla riktningar måste, enligt NTR, cyklarna

förses med såväl fram- och bakreflexer som sidoreflexer och pedalreflexer.

Som extra utrustning rekommenderades s k varselpinne. Kraven på reflex-

ers synbarhet borde höjas, och NTR angav vilka reflexvärden som borde

eftersträvas liksom värden som borde kunna accepteras under en över-

gångstid.

I linje med NTRs förslag har TSV sedan 1980 genom en referensgrupp med

företrädare för berörda myndigheter, organisationer samt tillverkare- och

användarintressenter arbetat för ökad synbarhet för cyklar. I syfte att få

fram kvalitetsprodukter gav man i april 1983 ut nya regler med högt ställda

krav på belysningar och reflexer som ett komplement till gällande minimi-

krav.

Ett omfattande utvecklingsarbete pågår nuför attfå fram produkter enligt

dessa högt ställda krav. Det gäller också synbarheten vid stillastående. På

marknaden kommer numera successivt ut belysningar som tillgodoser de

högt ställda kraven. Det är angeläget att samverkan drivs vidare mellan
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berörda parter med målsättningen att endast belysningar med hög kvalitet

skall saluföras.

Från trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att cyklarna är lätta att

upptäcka och identifiera även från sidan. Enda möjligheten att skapa

garanti för det är att kräva att såväl gamla som nya cyklar skall förses

med ytterligare reflexer.

TSV har nyligen - efter kontakt med cykelsäkerhetsgruppen - hos regering-

en föreslagit en ändring av 30 § fordonskungörelsen som innebär att cykel

vid cykling skall ha reflexanordning framtill och på sidorna utöver den som

nu fordras baktill.

Som tidpunkt för ikraftträdandet har föreslagits 1985-08-01.

Cykelsäkerhetsgruppen kan nu konstatera att det utvecklingsarbete som

TSVs kvalitetskrav påskyndat, nått så långt att god tillgång finns på

reflexer som uppfyller de högt ställda kraven. Även en så stor efterfrågan

som blir följden av föreslagen författningsändring kan tillgodoses med

lämplig framförhållning. Cykelsäkerhetsgruppen föreslår därför att gällan-

de minimikrav slopas och ersätts med de högt ställda kraven. Prismässigt

ligger de olika produkterna på ungefär samma nivå och' det vore olyckligt

om man inte såg till att cyklisterna kunde lita på att få garanterat goda

produkter. För att inte skapa några problem för tillverkare och försäljare

kan tiden för ikraftträdandet sättas till våren 1986.

Här kan noteras att de belysningar av hög kvalitet som nu tas fram ofta är

konstruerade så att de har inbyggda reflexer som tillgodoser de högre

kraven för reflexer. .

Förslag

(l) Reflexer runt om enligt de högre kraven bör snarast göras obligato-

riska. En sådan Jag skulle efter informationskampanj. kunna genom-

föras snarast möjligt under 1986.
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Krav på reflexer enligt högre ställda krav har nyligen införts eller

kommer inom närmaste tiden att införas i en del länder som England,

Frankrike, Belgien och Finland.

Övergång från minimikrav på belysningsutrustningen till de högre

kraven som miniminivå bör ske snarast efter det att cyklister och

tillverkare anpassat sig. Detta bör kunna ske inom exempelvis en 5-

årsperiod.

TSVs föreslagna kravnivå för cykelbromsars prestation är i lägsta

laget, i synnerhet som de inte avses bli tvingande. Kraven bör ligga så

pass högt att båda hjulen måste bromsas (inemot 4,0 m/sz?).

För körstabiliteten i vinterväglag är dubbade cykeldäck ändamålsenli-

ga. Många cyklister verkar inte vara medvetna om deras existens och

nytta. Branschen bör intensifiera marknadsföringen.

Konsumenternas medvetande om cyklars och cykelkomponenters

säkerhetskvalitet bör ökas så att sämre produkter försvinner från

marknaden. Härför bör Konsumentverket intensifiera upplysningen i

samarbete med branschen och berörda myndigheter.

Utveckling av bättre bromsar bör stimuleras. Ett problem är att

många svenska cyklar bara har fotbromsat bakhjul. Frågan är om det

då blir särskilt mycket bättre om man lägger till handbromsat

framhjul. Två bromsningsprinciper (hand respektive fot) kan vara

alltför komplicerat för cyklisten för att kunna fungera i kritiska

lägen. Skall handbromsat framhjul fungera i praktiken kanske också

bakhjulsbromsen måste vara handmanövrerad. Å andra sidan kan

systemet med fotbromsat bakhjul och handbromsat framhjul ge

positiv inlärning för mopeder och motorcyklar. Forskning, som bör

initieras av-STU, behövs för att klarlägga sådana frågeställningar

kring hur effektiva bromssystem skall se ut med hänsyn till cyklistens

förutsättningar.

I det sammanhanget kan man ta upp frågan om reglagen och deras

placering. Ett vanligt arrangemang i dag är att cykeln har fotbromsat
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bakhjul och handbromsat framhjul. Frambromsen sköts med vänster

hand. För motorcyklar och mopeder har man emellertid standardise-

rat placeringen av handbromsen till höger (kopplingen sköts med

vänster hand). Detta innebär att man inte får de inlärningsvinster

från cykel till moped eller motorcykel man skulle kunna få om

reglageplaceringen gjordes enhetlig.

Det finns tekniska lösningar att koppla såväl framhjuls- som bakhjuls-

broms till fotreglaget (bakåt-trampning). Sådana är tekniskt realiser-

bara och skulle, tycks det, kunna fungera i praktiken utan krävande

underhåll. Utvecklingen av sådana bromssystem bör stimuleras.

Mörkertrafikproblemen är stora för cyklisterna. Det är angeläget att

fortsätta utvecklingen av bättre belysning. Bl a behövs nyalösningar

där belysningssystemet bättre integreras i cykeln. Bättre effekt

behövs, särskilt för framlyktan. STU bör initiera och stödja sådan

forskning.

Arbetet för bättre barncyklar bör intensifieras och ett helhetsgrepp

tas på deras utformning. Det bör omfatta körstabilitet och manöv-

rerbarhet, skadelindrande aspekter (se punkt 9), samt underhåll och

ekonomi. STU bör initiera och stödja sådan forskning.

Cykeln bör mjukbehandlas. Problemen gäller främst styren och hjul-

ekrar. Styren behövs som inte förorsakar skador vid omkullkörning

eller kollision. Vidare behövs alternativ till ekerhjul och/eller effek-

tiva ekerskydd. Hjul till barncyklar borde exempelvis inte ha (öppet

åtkomliga) ekrar. TFB bör initiera och stödja sådan forskning.

Cykelns utveckling som transportmedel där särskilt säkerhetsaspek-

terna beaktas, bör intensifieras. Cykeln fyller redan idag en väsentlig

transportuppgift, och den skulle kunna bli ännu större och säkrare om

fordonet utvecklades vidare.

STU bör stödja vidare utveckling av cykeln som transportmedel.
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5.6 Utbildning av cyklister

Bakgrund

Trafikundervisning har funnits i vår skola under lång tid. Den har emeller-

tid i både centrala dokument och läromedel och i praktiken haft en ensidig

inriktning mot att anpassa barnen till biltrafikens krav genom att lära in

rätta trafikbeteenden, trafikregler och vägmärken.

I nuvarande läroplan (Lgr 80) har målen för trafikundervisningen vidgats

(Skolöverstyrelsen 1980). Skolan skall tillsammans med föräldrarna aktivt

arbeta för en säkrare trafikmiljö för barnen. Den skall också ge eleverna

kunskaper och övning i hur man tar sig fram i trafiken på ett säkert sätt.

Enligt läroplanen skall skolan vara ett naturligt centrum för en bred

samverkan mellan föräldrar, elever, skolans personal, förskola, fritids-

verksamhet, föreningar, organisationer, kulturinstitutioner och kulturarbe-

tare.

Den nya läroplanen ger bättre möjligheter än den gamla att ta helhetsgrepp

på barnens cykelsäkerhetsproblem. I samma projekt kan skolan ta upp olika

aspekter - t ex cykeltrafikmiljön, träning, cykeln och dess utrustning,

skyddsutrustning, cykling och alkohol osv. Anvisningar för hur detta kan gå

till finns i en separat lärarhandledning "Skolan och trafiken" (Skolöver-

styrelsen 1983). Skolan bör exempelvis kunna delta i det slags miljöklassifi-

cerande projekt som beskrivs av TSV (1983).

Ett viktigt mål är att eleverna skall bli bättre förberedda för en mer

deltagande roll i att forma sin miljö. Deltagande kräver intresse för omsorg

om och förståelse av miljön. Eleverna skall ju bli morgondagens vuxna som

genom sina kunskaper skall vara med om att förändra miljön till det bättre.

Då är det viktigt att få fram elevernas föreställningar, förhållningssätt och

strategier i förhållande till trafiken samt att se på trafikmiljön i relation

till elevernas trafikarbete (beteende i trafiken). Det är också väsentligt att

sätta elevernas beteende och förhållande till trafiken i relation till lärarnas

och föräldrarnas uppfattning av deras beteende och trafiken.
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Tid för arbetet kan förutom inom skolämnena ges inom ramen för tema-

studier. Ytterligare tid för trafiksäkerhetsarbete kan skapas genom att

dessa studier k0pplas samman med fria aktiviteter där ledare för förenings-

och organisationsliv kan deltaga.

När vi använder det vi redan vet övar vi vår kompetens. Övandet tar* i

.anspråk en redan utvecklad kompetens och genom den kan kunskapsutveck-

lingen ta nya banor och omfatta nya områden. Att öva sin kompetens när

det gäller cykel och cykling skulle betyda att man får cykla tillsammans,

barn och vuxna. Det betyder också att man samtalar om sina erfarenheter

tillsammans. Risken att missuppfatta eller feltolka informationen blir då

mindre. Genom samtalet kan informationen visas upp igen, formuleras om

och omstruktureras. När barnet förstår har det lättare att ändra sitt

handlande. Detta är att Öva sin kompetens.

Träning är en snävare aspekt av detta och bör inte förekomma isolerat utan

utformas i det större sammanhang som övning av kompetensen innebär.

Olika former av enmer begränsad färdighetsträning i såväl körgård som i

trafik har prövats i många olika länder. I några fall har effekterna

studerats.

Klart är att träning ger bättre cyklistfärdigheter. Bennet, Sanders öc

Downing (1979) redovisar en utvärdering av den engelska National Cycling

Proficiency Scheme som startade redan 1959 och administreras av RoSPA.

I försöket omfattade kursen sju lektioner och genomfördes under tre och en

halv vecka med barn i åldern 9-10 år. Kur-sen förbättrade barnens färdig-

heter - som kvarstod även ett par månader efter kursen.. Den gav också

effech snabbast av cyklisterna själva. De kan ockskt på barnens beteende i

trafiken (studerat genom dold filmning i två korsningar). Också dessa

effekter kvarstod till stor del efter två månader. Kursen är framför allt

inriktad på att utveckla säkra beteenden i korsningar.

I en översikt av olika cykelsäkerhetsprogram i USA redovisas också

cyklistutbildningar för lO-ll-åringar där det hävdas att de haft effekter

(Ehrlich mfl 1982). Ett stort upplagt cyklistutbildningsprogram i New

Jerseys skolor redovisas exempelvis av Hornstein (1976).
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Att det är viktigt med praktisk träning visar en utvärdering av trafikunder-

visning i North Carolina (Padgett 6C Waller 1975). Utan beteendeövning

kanske man kan förbättra barnens teoretiska kunnande, men påverkar inte

deras färdigheter eller beteende som cyklister (och inte heller som gående,

för den delen).

Bästa effekt får den praktiska träningen om den genomförs i verklig

trafikmiljö med verklig trafik. Det visar ett par olika undersökningar där

jämförelser gjorts mellan träning i körgård och verklig trafikmiljö(Wells,

Downing (SC Bennet 1979; Trotter år Kearns 1983).

Man har även försökt studera effekterna på barnens olycksrisker genom att

i efterhand jämföra barn som varit med om kursen med sådana som inte

fått utbildningen (en inte helt invändningsfri metod). En undersökning av

Risk Öc Raymond (1976) innehåller tveksamheter från metodologisk syn-

punkt men antyder lägre olycksrisker för barn som fått cyklistutbildning.

Också en senare undersökning av Preston (1980) antyder effekter på

olycksrisken.

SammanfattningSvis visar alltså forskningsresultaen att cyklistfärdigheter

'kan'tränas fram, att det bäst sker i verklig trafikmiljö och att det tycks

kunna minska barnens olycksrisker. Man bör dock komma ihåg att dessa

försök genomförts i andra utbildningssystem med delvis annat synsätt på

barn oCh pedagogik. Därför kan 'metoderna inte utan vidare tillämpas för

svensk del.

"Det'är viktigt att föräldrarna engageras för övningen av barnens cyklist-

kompetens och att det sker i samarbete med skolan. Att de har möjligheter

tyder olika undersökningar på, bl a tidsmässigt (Spolander 1983).

"Det är skolan som bör' ta detta initiativ - entusiasmera föräldrarna att öva

barnens cyklistfärdigheter, ge dem instruktioner för hur det skall gå till.

- Och följa upp deras ansträngningar.

Förå organisationerna - t ex NTF, Cyklistorganisationerna, Hem och Skola -

är det naturligt att på olika sätt stödja föräldrarna i detta arbete.
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Inom skolan finns andra möjligheter som bör utvecklas mera. Under senare

tid har försök med elevle'dd undervisning i trafik förekommit (det s k ETU-

projektet som NTF genomfört). Principen är att äldre elever undervisar

yngre. Detta torde vara särskilt lämpligt just när detgäller cykelsäkerhets-

frågor.

Förslag

(l)

(2)

(3)

Utvecklingsprojekt bör initieras i skolan där helhetsgrepp tas på

barnens cykelsäkerhetsproblem. SÖ, TSV och NTF bör gemensamt ta

ansvaret för att sådana projekt initieras lokalt. Stöd bör utgå till

lokala försök.

Sådana utvecklingsprojekt kan få en långsiktigt viktig roll för att

utveckla skolans trafiksäkerhetsarbete inte bara när det gäller cykel-

säkerheten.

Utvecklingsarbetena bör dokumenteras för att kunna spridas i lämpli-

ga former. Konferenser, studiedagar och fortbildning i andra sam-

manhang bör kunna baseras på sådana utvecklingsprojekt. Resultaten

kan också spridas i de trafiksäkerhetstidningar som såväl NTF som SÖ

och TSV planerar.

Barnens Cykeltrafikklubb inom NTF bör övervägas som direkt fort-

sättning på Barnens Trafikklubb, förslagsvis för åldrarna 7-11 år. Det

skulle då bli en form av korrespondensklubb att ge föräldrar och barn

vägledning i cykelsäkerhetsfrågor - övning, utrustning, cykeln osv.

Detta kan göras i samarbete med SÖ, TSV och cyklistorganisationer-

na.

Handledning behövs till föräldrar vid sidan av en eventuell Barnens

Cykeltrafikklubb. Föräldrarna är kanske den viktigaste gruppen när

det gäller att ge barnen erforderlig övning, och ansvara för cykeln,

dess utrustning, och skyddsutrustning. De behöver rådgivning vid

inköp. Olika former för att engagera föräldrarna bör prövas. Hand-

ledningen bör utarbetas av NTF, TSV och SÖ i samarbete.
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(4) Lokala cyklistrådgivare. Cyklistorganisationerna har många erfarna,

skickliga och engagerade cyklister runt om i landet. Dessa skulle

kunna engageras i utbildning i första hand av barn, men också av

äldre cyklister som behöver avrostning efter längre tids bilåkande.

Kommunernas trafiksäkerhetsnämnder (eller motsvarande) bör ta

initiativ till att organisera verksamheten. Det kan ske i samarbete

med skola, Hem- och Skola-föreningar och andra. Cykelfrämjandet

har ett 30-tal ortskretsar. Svenska Cykelsällskapet har ett 15-tal

lokalavdelningar. Inom dessa områden kan säkerligen kommunerna få

bra samarbetspartners för denna verksamhet.

Som lokala cyklistrådgivare finns också andra tänkbara kandidater,

t ex instruktörer för fortbildning i trafik, studiecirkelledare m fl.

Kommunala konsumentvägledare, som finns i omkring 200 kommuner,

kan spela en viktig roll när det gäller att råda bl a föräldrar om

lämpliga cyklar, skyddsutrustning och cykelkomponenter. Ett exempel

är tendensen att cykelmodeller med bockstyren och många växlar

som sprider sig neråt i åldrarna. Detta är inte enbart av godo.

Praktiska försök visar att barn ibland har svårt att manövrera dessa

litet för krävande cykelmodeller. Föräldrar (köpare) bör upplysas om

dessa förhållanden.

(5) Förskolebarnen är för små för att tillåtas cykla i trafik. Men inte

desto mindre har majoriteten egna cyklar. I den allmänna förskolan

bör man ta upp ett par frågor av typen: var får man cykla och var får

 

man inte - och varför - skyddsutrustning, samt manövrering av

cykeln.

5.7 Informationskampanjer för cyklister

Bakgrund

Bara om informationskampanjer avser enkla och instruktiva meddelanden

finns förutsättningar att påverka trafikanternas beteenden. Det framgår av
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en litteraturöversikt och en litteraturanalys genomförd av Spolander (1983

b).

Beteendemålen för informationskampanjerna måste därför noga övervägas.

Skyddsutrustning (hjälmar), reflexer och belysningsutrustning är goda

exempel på objekt som kan kommuniceras i enkla och instruktiva medde-

landen.

Ett annat viktigt område gäller samspelet mellan cyklister och bilförare,

och cyklister sinsemellan. Eftersom samspelssituationerna kan variera så

pass mycket är det möjligt att denna typ av information ställer högre krav

på professionell utformning för att ge effekter. Men den är inte desto

mindre angelägen för det.

Man kan också skilja mellan generell information som alla cyklister i landet

bör nås av, t ex om beteenden'och regler (särskilt regeländringar), Och mer

lokal information som anknyter till förhållanden på platsen. Den lokala

informationen kan avse lämpliga cykelvägar,lmen också råd om beteenden

på besvärligare platser kan ges. Lokal cykelinformation är exempel på

enkel, konkret målinriktad och därmed även effektiv information.

Beroende på cyklisternas heterogenitet måste den starkt målgruppsanpas-

sas. Två mycket viktiga målgrupper är skolbarn samt äldre och pensionärer.

Under 1984L har *på Cykelsäkerhetsgruppens initiativ inom NTFs, TSVs och

SÖs" verksamhet drivits informationsarbete för ökad cykelsäkerhet till en

kOStna'd av nära 2 miljoner kronor. Därtill kommer insatser från KOV, RPS,

frivilligorganisationer, Sveriges Radio/TV, Korpen och näringsliv m fl.

Någon systematisk och vetenskaplig utvärdering av detta arbete fanns det

ej tid att genomföra. Men det har ändå varit möjligt att konstatera att

vissa av dessa verksamheter fallit väl ut(t ex Cykelborgarmärket, insatser-

na inom skolans område, Bjud till-kampanjen, lokal cykelvecka, Trafik-

magasinet). Andra verksamheter har ej drivits tillräckligt hårt (t ex korta

inslag i TV's Anslagstavla). Slutligen har något inslag icke haft den effekt

man eftersträvat.
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Under 1985 bör de lyckosamma aktiviteterna drivas vidare och utvecklas.

De som brutit i intensitet bör delvis nyproduceras och bearbetas speciellt

och de mindre lyckosamma bör utgå.

Förslag

(l) Informationsverksamheten 1985 kommer i första hand att inriktas på

föUande:

o Hjälmanskaffning och användning

o Belysning och reflexer, ljusa och/eller reflekterande kläder.

o Varselpinnar (och mastvimpel för barn)

0 Samspel mellan cyklister och andra trafikanter. Vissa trafikregler
spelar stor roll här.

Cyklistinriktad information inom skolan kommer att i högre grad än

tidigare utnyttjas för att ge barnen en allmän syn på trafik och

trafiksäkerhet som ett samspelsproblem som är grundläggande för

deras olika framtida roller i trafiksystemet.

Andra angelägna målgrupper är äldre och pensionärer samt nyblivna

vuxna cyklister.

Då det gäller regionala satsningar kommer speciell hänsyn att tas till

områden som kan påvisa att de har speciella cykelsäkerhetsproblem.

(2) Nya former för informationsverksamheten bör utvecklas. Kampanjer

med inbyggda belöningar har tidigare prövats för bältesanvändning i

början av sjuttio-talet med god framgång (Edvardsson öc Degermark

1975). Är det fråga om en hjälmkampanj innebär det att cyklister som

observeras med hjälm får användningsbevis av lokala trafiksäkerhets-

arbetare som har strategiska positioner i trafiken. I kampanjen ingår

sedan en pristävling, där den som exempelvis fått tillräckligt många

användningsbevis får ett pris.

Samma metodik kan ju också tillämpas för exempelvis reflexer,

belysning och varselpinnar.
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Trafiksäkerhetsförbunden bör satsa på lokala cykelsäkerhetsveckor av

1984. Veckan

omfattade en rad olika aktiviteter - pressbearbetning, debatter,

den typ som genomfördes i Gävleborgs län i maj

tipsrundor, lokalt anpassade informationsaktiviteter med utställning-

ar, cykelutfärder osv (TSV 1984 c).

Fördelen med en cykelsäkerhetsvecka av detta slag är att man får ett

konkret arbetsmål i det lokala arbetet. Det blir då lättare att få

medverkan från olika håll, bl a organisationerna.

Cyklistorganisationernas medlemmar lokalt bör engageras som frivil-

liga kampanjförstärkare. De skulle exempelvis kunna 'vara ute i

mörkret och dela ut reflexer till cyklister, hjälpa mörklagda cyklister

att få igång. lyset, och ge information muntligen och per broschyr om

mörkertrafikcykling och hjälmanvändning.

Kommuner och vägförvaltningar bör i högre grad arbeta med infor-

mation som komplement till fysiska åtgärder i trafikmiljön och

övervakningsinsatser. Vägvisningskartor kan ingå i sådan information.

TSV bör i samverkan med NTF ta fram en regelhandbok för cyklister.

Den bör omfatta de viktigare trafikreglerna för cyklisterna, hur de

skall tillämpas i olika trafiksituationer, hur andra fordonsföare för-

väntas bete sig i samspel med cyklisterna, och hur de beter sig i

praktiken.

Ett i detta sammanhang viktigt område gäller cykling och alkohol.

Som tidigare nämnts är det inte ovanligt att cyklister som råkar ut

,för trafikolyckor visar sig vara alkoholpåverkade (avsnitt 3.4).

Cyklisternas kunskaper är sannolikt dåliga om vilka regler som gäller

och vilka rättsliga följder styrstångsfylleri får. Detta är viktigt att ta

upp i en regelhandbok.

I den allmänna informationen bör man också behandla alkoholens

effekter på cyklistens förmåga att balansera och manövrera cykeln,

och dennes uppmärksamhet och bedömningsförmåga.
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5.8 Utbildning och information till motorfordonsförare

Bakgrund

Motorfordonsförarna har sin del av ansvaret för cyklisternas säkerhet. Med

utbildning och information kan deras insikt ökas i cykeltrafikens säkerhets-

problem, och deras beteende påverkas.

Förslag

(l) Kursplaner, läromedel och prov för förarutbildningen bör ses över av

TSV i samråd med SÖ för att få in moment om cykeltrafikens

svårigheter och hur motorfordonsförarna genom sitt beteende kan öka

säkerheten.

(2) I fortbildning för bilförare bör cykelsäkerhetsfrågor tas upp (NTF,

TSV, Försvaret m fl). Cykelåkning kan praktiseras för att bättre

åskådliggöra följderna av lämpliga och mindre lämpliga bilförar-

beteenden.

(3) NTF bör driva kampanjer till bilförarna för att öka deras medveten-

het om cyklisternas heterogenitet och ofta svårförutsägbara beteen-

de. Till bilförarens skicklighet hör fantasi att kunna ta hänsyn till

sådant.

5.9 Trafikregler

 

Bakgrund

TSV har nyligen givit regleringen förslag om ändringar i vägtrafikkungörel-

sen (TSV l983c). I vissa delar berör ändringsförslagen cyklisterna. Också i

Cykelfrämjandets program i trafikfrågor finns förslag till ändringar i bla

vägtrafikkungörelsen (1984).

Mot bakgrund av bla dessa utredningar föreslår cykelsäkerhetsgruppen

föUande.
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Förslag

(l)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Vid bevakad cykelöverfart föreslås att förare, även om han får korsa

 

överfarten enligt trafiksignal eller tecken av polisman, skall anpassa

hastigheten så att han kan lämna företräde åt cyklist på överfarten. I

vägkorsning gäller detta även cykelöverfart på korsande väg (82 § i

TSV l983c).

Vidare föreslås att förare av motordrivet fordon före obevakad

cykelöverfart skall kunna stanna för att lämna cyklist företräde. När

 

förare närmar sig cykelöverfart skall han dessutom anpassa sitt

körsätt så att han inte tvingas stanna på cykelöverfarten (84a § i TSV

l983cL

I förslagen 1 och 2 ovan jämställs cyklisten i dessa avseenden med

gående. Ökat krav på cyklisten föreslås därför i analogi därmed,

nämligen att cyklisten skall ta hänsyn till avståndet till och hastig-

heten hos fordon som närmar sig cykelöverfarten (130 § i TSV l983c).

Ytterligare en uppskärpning av vägtrafikkungörelsen är förslaget att

förare av annat fordon än cykel och moped, som förs på cykelbana,

skall lämna företräde åt cyklande och mopedförare (80a § i TSV

1983cL

I vissa fall bör cyklisterna få rätt att använda körbana trots att

cykelbana finns. Om det med hänsyn till cykelbanans belägenhet och

färdmålet eller om det av annan orsak är lämpligare bör cyklist i

stället få använda körbanan (20 § i TSV l983c). Det gäller exempelvis

om användning av cykelbanan innebär omväg, eller medför ett eller

flera omotiverade korsanden av körbanan (exempelvis då det bara

finns cykelbanan på ena sidan av vägen).

Bilförare bör inte få använda vägren annat än för att underlätta

omkörning. I TSVs förslag sägs att motorfordonsförare skall få

använda vägren om det behövs för att underlätta framkomligheten

för annan trafik eller om det av annan orsak är lämpligare (20 § i TSV

l983c). Det sistnämnda uttrycket är för ospecificerat och kan leda
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till att motorfordonsförare i ökad utsträckning använder vägrenen.

Detta kan minska cyklisternas säkerhet, i synnerhet som de föreslås

åläggas att använda vägrenen (20 § i TSV l983c).

Förbud bör införas för motorfordonsförare med fordon med mer än

två hjul att köra om cyklist på smal tvåfältig väg utan vägren om det

sker samtidigt med möte med annat bredare fordon (fler än två hjul).

Cyklist som ämnar köra rakt fram genom vägkorsning skall tillåtas

inta den plats i rätt körfält som bäst markerar avsikten (Cykelfräm-

jandet 1984). Om kravet att placera sig längst till höger slopas, kan

olägenheten minskas av högersvängande bilförare som inte upptäcker

eller tar hänsyn till cyklister.

Barn bör få tillåtelse att cykla på gångbana - om cykeln inte har

större hjul än exempelvis 22 tum. Detta bör prövas på försök i

exempelvis ett begränsat område och sedan utvärderas.

Motorfordonsförarnas ansvar för cyklisternas säkerhet bör utvidgas. I

kraft av sin kompetens och det allmänna ansvar som framförande av

motorfordon innebär, bör bilföraren vara skyldig att ta hänsyn till den

heterogena cyklistgruppen - som omfattar alltifrån barn, personer

utan något regelkunnande eller trafiksäkerhetsfärdigheter, till kunni-

ga och säkra cyklister.

Övervaknirg

 

Bakgrund

Ehrlich m fl (1982) redovisar försök med sk "bike patrols" i USA. De

förekommer i många städer i Minnesota och består av polismän som på

snabba cyklar övervakar cyklisternas regelefterlevnad (vilket förutsätter

att övervakarna själva cyklar). Dessa patruller arbetar dock i första hand

konstruktivt och pedagogiskt, inte repressivt. De förekommer i skolor som

utbildare och rådgivare.
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I Illinois har en annan variant prövats (Ehrlich mfl 1982). Ett antal

collegestudenter fick en veckas utbildning i cykeltrafiksäkerhet. De var

sedan ute i trafiken, delade ut råd, broschyrer, gav påminnelser, muntliga

och skriftliga varningar vid regelöverträdelser. Och i ett fåtal fall rappor-

ter, men liksom i det tidigare fallet var syftet pedagogiskt i första hand,

och inte bestraffande. Även här konstaterades olycksreduktioner. ,-

Förslag

(1) Rikspolisstyrelsen (RPS) bör ta fram en särskild handledning för

övervakning av cykeltrafik - vad det är som skall övervakas, och hur.

Detta bör ske i Samråd med cyklistorganisationerna, TSV, NTF och

Sö.

Allmänt sett bör övervakningen intensifieras av cyklisternas belys-

ning i mörker, nykterhet m m.

(2) Nya, smidigare och mer pedagogiska former för övervakningen bör

utvecklas av RPS. Eftersom cyklister ofta har dåliga kunskaper om

trafikregler och deras tillämpning i olika situationer behöver de

i information. Övervakningen är ett utmärkt tillfälle att ge detta.

5.11 Skyddsutrustning

 

Bakgrund

En arbetsgrupp som VTI tagit initiativ till lägger i dagarna fram förslag till

riktlinjer för cykelhjälmar. Dessa riktlinjer kan bedömas ge förutsättningar

för hjälmar med bra skyddsförmåga samtidigt som de kan göras komfor-

tabla. Förhoppningsvis kommer detta att leda till snabb utveckling mot

bekväma hjälmar.

Annan skyddsutrustning (finns knappast för cyklister, men skulle behövas.

Just nu bör dock alla krafter koncenteras på hjälmen.
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Förslag

(l)

(2)

(3)

(4)

5.12

Konsumentverket bör i samverkan med TSV och NTF ordna en

pristävling om bästa hjälm. Inhemska och utländska hjälmtillverkare

engageras i en tävlan om bästa hjälm 1985 (eller kanske mer

realistiskt 1986).

När lätta och effektiva hjälmar finns på marknaden bör NTF driva

kraftfulla kampanjer för att få cyklisterna att skaffa dem - och

använda dem. Tillverkare som satsar på att utveckla bra hjälmar, och

som lyckas, skall inte behöva tvivla på samhällets stöd för lanse-

ringen.

Skyddsutrustning behövs för barn som skjutsas. Dansk standardise-

ringsråd utarbetar f n krav för cykelbarnsitsar. När dessa är klara bör

de övervägas för svensk del. När godkända hjälmar kommer kan lag

om hjälm för skjutsade barn övervägas.

Transportforskningsberedningen (TFB) bör initiera och stödja forsk-

ning om skadeförebyggande konstruktioner på bilar. Se exempelvis

EEVC/CEVE (1984).

Cykelsäkerhetsråd

 

Bakgrund

Cyklisterna är en eftersatt grupp i trafikplanerings- och trafiksäkerhets-

sammanhang. Säkerhetsarbetet för dem behöver intensifieras och ansträng-

ningarna samordnas för att ge bästa effekt. Fortlöpande överväganden i

cykelsäkerhetsfrågor behöver ske i former där steget är kort från övervä-

ganden till att åtgärder genomförs.

Cykelsäkerhetsgruppen föreslår därför följande.
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Förslag

(l)

(2)

5.13

Ett centralt cykelsäkerhetsråd bör inrättas för samordning av och

initiativ i cykelsäkerhetsfrågor. Det kan bestå av samma myndigheter

och organisationer som nuvarande cykelsäkerhetsgruppen med tillägg

av exempelvis socialstyrelsen, Vägverket och Barnmiljörådet. Rådet

skulle upprätta ett gemensamt handlingsprogram som successivt

förnyas.

Lokalt bör kommunerna använda cyklistorganisationerna som remiss-

organ. Även skolans och Hem öc Skolas synpunkter bör inhämtas i

vissa lokala cykelsäkerhetsfrågor.

Forskning, uppföljning och utveckling

 

Bakgrund

Under senare år har cykelsäkerhetsforskningen intensifierats och breddats.

Det är bl a en följd av riksdagens beslut att öka omsorgen om cyklister och

andra oskyddade trafikanter i trafiksäkerhetspolitiken.

Cykelsäkerhetsgruppen anser att följande områden är viktiga för forsk-

nings- och utvecklingsarbetet.

Förslag

(l) Olycksstatistisk cykelsäkerhetsinformation behövs som omfattar så-

väl olyckor, skador som exponering. Socialstyrelsens patientstatistik

täcker nuhela landet och ger information om inlagda som skadats i

samband med cykling. Den kan användas nu.

Landstingen utvecklar nu statistik för också den öppna sjukvården,

bl a för att få information om cyklistskador. Uppsalaregionen startar

exempelvis sådan statistik inom kort.
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För exponeringsdata prövas olika metoder, bla av VTI. Nästa år

redovisas resvaneundersökningen RVU-84 som ger nya data.

Informationen som VTI bör ta fram, kan användas till prognoser och

tillståndsbeskrivningar av problemutpekande karaktär.

(2) Övriga FoU-insatser kan inriktas mot följande områden (delvis berört

i samband med övriga förslag ovan). De bör behandlas av TFB, STU

och VTI, och i tillämpliga delar i samverkan dem emellan. Därvid bör

nordiskt samarbete efterträvas.

o Standardkrav för cykelvägar - säkerhet och framkomlighet i

separerade respektive blandtrafiksystem. I detta ingår bl a ut-

formning av korsningar/anslutningar mellan cykelväg och bil-

trafikväg, reglering av trafik mellan cyklister, mopedister och

gående på kombinerade ytor, m m.

0 Utveckling av bättre cykelbromsar respektive belysningssystem.

o Helhetsgrepp för att utveckla barncykeln så att den blir säkrare

från manövrerings- och skadesynpunkt, och bättre vad gäller t ex

underhåll.

o Cykelns skadegenererande delar - främst styret - bör utvecklas

för att minska onödiga skador.

o Generell fordonsutveckling av cykeln som transportmedel där.

särskilt säkerhetsaspekterna beaktas.

o Fortsatt utveckling av skyddsutrustning - bl a hjälmar.

o Demonstrationsprojekt för skolans arbete med cykelsäkerhets-

frågor där helhetssyn kan tillämpas på barnens cykeltrafikprob-

lem.

o Utveckling av metoder för att öva cyklistkompetens i trafiken,

särskilt anpassade så att föräldrar kan använda dem för sina barn.
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0 Utveckling av informationsmetoder för att påverka cyklisters

beteende (t ex metoder med belöningar).
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6. KOSTNADER

Finansieringen av det framtida cykelsäkerhetsarbetet kan till stora delar

ske genom omfördelning av befintliga medel inom myndigheter och organi-

sationer. Att så sker är riktigt eftersom cykeltrafikolyckorna är de enda

(vid sidan av mc-olyckorna) där ökning sker. Trafiksäkerhetsarbetet har den

flexibiliteten att resurserna då kan orienteras mot sådana problemområden.

Men vid sidan av detta behövs förstärkning av resurserna för att få till

stånd ett trendbrott i olycksökningen. Som vi utvecklat i denna rapport har

cykelsäkerheten länge varit eftersatt. En resursförstärkning skulle därför

markera en ny inriktning. '

För det första bör statsbidraget för byggande av bl a cykelvägar kraftigt

höjas.

För det andra bör extra medel tillskjutas för åtgärder inom ramen för

information och utbildning. Det som i första hand avses gäller åtgärder för

att engagera bl a föräldrarna och skolan gemensamt för barnens cykel-

säkerhetsproblem och för kampanjer om bl a cykelhjälm, belysning, ref-

lexer och samspel cyklister och andra trafikanter. För dessa ändamål har

gruppen räknat med extra medel utöver det som skjuts till av NTF och TSV.

Ideella organisationer som verkar för ökad cykelsäkerhet bör få ekonomiskt

stöd från såväl centralt som lokalt håll. Sådant stöd bör ges för särskilda

cykelsäkerhetsprojekt.

Den föreslagna forsknings- och utvecklingsverksamheten kräver ekono-

miska resurser för att realiseras. I vissa fall kan kostnaderna bestridas av

anslag från forskningsråd, exempelvis TFB, STU. I andra fall får myndig-

heter och organisationer med ansvar för cyklisternas säkerhet svara för

kostnaderna med egna medel.
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