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Inga elefanter i bilen, tack!
f

      

  

  

   

  

Alla platser i bilen är lika
farliga om du inte tar på
dig bilbältet.

Sitter du i baksätet utan
bälte är du dessutom
farlig för den som sitter
fram.

Tittai tabellen. Då ser du
vilka fruktansvärda krafter
det handlar om i en krock.
Din kropp blir tung som
en elefant, som plötsligt

x»- _ slungas in i
ryggen på
en som

sitter fram-
för.

   

  
  

       

    
    
    

Så nog är det på tiden att
du som kör bil börjar säga
ifrån, när du bjuder någon
på skjuts:
- På med bilbältet. Det
behövs även i baksätet!

Den motsvarar motsvarar
' verkliga ungefärlig ungefärlig

kropps - krockvikt i krockvikt i
vikten (Sö 70

20 kg 1 .066kg 1.500 kg
50 kg 2.000 kg 3.000 kg
75 kg 3.000 kg 4.000 kg

    

För säker trafik
ao..   

  
  

Ett litet tips: Plocka fram och spänn ihop
bältena i baksätet. Då är det lättare att
komma ihåg och att hitta dem nästa gång
du bjuder någon på skjuts.

NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE
08-630 630
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Bilbältesanvändning i Sverige 1983-1986

av Pavel Lacko och Göran Nilsson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

VTI har sedan 1983 på uppdrag av NTF utfört mätningar av bilbältes-

användning på ett urval av platser i Sverige. Mätningarna har genomförts

varje år i september. Totalt omfattar undersökningen närmare 300 000

personbilar för vilka bilbältesanvändning och personbeläggning registre-

rats genom observationer.

Projektets primära syfte har varit att följa NTFs kampanj "INGA ELE-

FANTER I BAKSÄTET" som från att ha varit planerad att genomföras

våren och sommaren 1984 förlängdes och anslöt till lagen om bilbältes-

användning i baksätet för vuxna den 1 juli 1986.

Innan kampanjen startade var bilbältesanvändningen i baksätet bland

vuxna 7,5 % och tre år senare 53,9 %. Motsvarande för barn var 1983

17,3 % och 1986 61,1 %. I samband med själva lagens införande ökade

andelen fastspända vuxna i baksätet med 36 %-enheter men minskade

sedan fram till september med 2 %-enheter.

Från 1983 till 1986 har bilbältesanvändningen ökat från 83,9 till 87,6 %

bland personbilsförare och från 85,9 till 89,7 % bland framsätespassage-

rare. Ökningen är ungefär 1 (en) procentenhet per år och kan förutom

information till en del förklaras av att bilparken förnyas. Under perioden

1983-1986 har i övrigt inga lagstiftande åtgärder vidtagits för att öka

användningen av bilbälte i framsätet.
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Usage of car seat belts in Sweden 1983-1986

by Pavel Lacko and Göran Nilsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-58101 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

Since 1983, the VTI has been commissioned by the NTF to carry out

observations of seat belt usage at a number of sites in Sweden. The

observations have been made during September each year. The survey

covers a total of 300 000 cars, for which seat belt usage and passenger

number have beenrecorded by roadside observers.

The primary purpose of the project has been to follow up the NTF

campaign "NO ELEPHANTS IN THE CAR", which was originally planned

to be carried out during spring and summer 1984 but was extended and

linked to legislation on rear seat belt usage applying to adults from 1 July

1986.

Before the campaign started, rear seat belt usage by adults was 7.5 %.

Three years later it was 53.9 %. The corresponding figures for children

were 17.3 % in 1983 and 61.1 % in 1986. With the introduction of the law,

the proportion of adults using rear seat belts increased by 36 % units, but

fell by 2 % units by September.

From 1983 to 1986, seat belt usage increased from 83.9 % to 87.6 %

among car drivers and from 85.9 % to 89.7 % among front seat

passengers. The increase is about 1 per cent unit per year and together

with other information can be explained by the fact that the car fleet is

always being renewed. During the period 1983-1986 no legislation has

been introduced to increase usage of front seat belts.
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Användning av bilbälten i Sverige 1983-1986

av Pavel Lacko och Göran Nilsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

En av de mest betydande åtgärderna för att reducera eller eliminera

personskador på bilister som blir inblandade i trafikolyckor är användning

av bilbälte.

Nästan alla personbilar i Sverige, mer än 96 %, har idag bilbälten i

framsätet. I de flesta bilar, omkring 90 %, finns åtminstone två bälten i

baksätet. Eftersom nyare personbilar körs mer än äldre bilar kan, om

befintliga bilbälten används, bilbältesanvändningen i framsätet vara

nästan 100 % och i baksätet mer än 90 96.

Bilbältesmätningar i september 1986 visade att bilbältesanvändningen i

framsätet var 87,6 0/0 för förare och 89,7 % för passagerare. Användningen

i baksätet var 57,2 %, 53,9 9/0 av de vuxna och 61,1% av barnen var

fastspända.

VTI har sedan 1983 på uppdrag av NTF utfört mätningar av bilbältes-

användning på ett urval av platser i Sverige. Mätningarna har genomförts

i september varje år. Totalt omfattar undersökningen. närmare 300 000

personbilar för vilka bilbältesanvändning och personbeläggning registre-

rats genom observationer.

Från 1983 till 1986, har bilbältesanvändningen ökat från 83,9 till 87,6 %

bland personbilsförare och från 85,9 till 89,7 °/o bland framsätespassagera-

re. Ökningen är ungefär 1 (en) procentenhet per år och kan förutom

information till en del förklaras av att bilparken förnyas. Under perioden

1983-1986 har i övrigt inga lagstiftande åtgärder vidtagits för att öka

användningen av bilbälte i framsätet.
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Projektets primära syfte var att följa NTFs kampanj för att öka använd-

ningen av bilbälte i baksätet - "INGA ELEFANTER I BILEN" - som från

att ha varit planerad att genomföras våren och sommaren 1984L förlängdes

och fortsatte fram till lagen om bilbältesanvändning i baksätet för vuxna

den 1 juli 1986.

1983 innan kampanjen startade var bilbältesanvändningen i baksätet bland

vuxna 7,5 % och tre år senare 53,9 %. Motsvarande för barn var 1983

17,3 % och 1986 61,1 %. I samband med själva lagens införande ökade

andelen fastspända vuxna i baksätet med 36 %-enheter men minskade

sedan fram till september med 2 %-enheter.

För barn, som inte omfattades av lagen, ökade andelen fastspända i

baksätet med 9 %-enheter vid lagens införande. Andelen fastspända barn

har hela tiden ökat och var i september 1986 större än andelen bältade

vuxna. I samband med lagens införande riktades NTFs kampanj särskilt

mot föräldrar i syfte att även öka barnens användning av bilbälte i

baksätet. Variationen i bilbältesanvändningen är relativt betydande och i

undersökningen har direkt eller indirekt följande faktorer visat sig ha en

stor påverkan på bilbältesanvändningen:

0 Antal passagerare

0 Restyp

o Kön och ålder.

Vid observationerna registrerades också personbeläggningen i personbilar-

na. Bland förare som var ensamma i bilen använde 1986 85 0/o bilbältet

men då antalet passagerare var två eller fler använde mer än 90 % av

förarna bilbältet. Användningen av bälten är störst då det finns två

passagerare i baksätet. Härvid använde 96 % av förarna och framsätes-

passagerarna bälte och 65 0/0 av baksätespassagerarna - 61 % av de vuxna

och 70 % av barnen. Tre eller flera passagerare i baksätet innebär att

relativt få av dem är fastspända - ungefär 35 % - till en del beroende på

att bälten inte finns för alla.

För 1985 har den observerade personbilstrafiken utifrån tidpunkt på

dygnet och observationsplats delats in efter restyper. För pendlingstrafik
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och lokaltrafik var bilbältesanvändningen i framsätet mellan 75 och 85 %.

För fjärrtrafik var motsvarande omkring 85-90 % under vardagar och

omkring 95 0/0 under veckoslut.

För ett urval av förare (3600 stycken) registrerades 1985 även förarens

kön och ungefärliga ålder.

Bland de yngsta männen var det endast 2 av 3 förare som använde

bilbälte. I så gott som samtliga fall där föraren inte använt bilbälte har

bältet hängt fullt synligt för observatörerna.

Eftersom observationerna även omfattat personbeläggningen i personbilar

har det varit möjligt att analysera hur antalet passagerare förändrats

mellan 1983 och 1986. Det genomsnittliga antalet passagerare i person-

bilar har minskat med 0,01 passagerare per år, vilket innebär att antalet

passagerare i personbilar minskat med storleksordningen 5-6 % från 1983

till 1986.

Dessutom har det varit möjligt att undersöka hur personbeläggningen

varierar under en vecka i september. Under normal arbetstid under

vardagar var antalet passagerare per personbil 0,4 till 0,5 för att mot

kvällen öka till 0,6-0,7 passagerare per personbil. På fredagseftermidda-

gen började ökningen vid lll-tiden för att mot kvällen resultera i 0,7-0,8

passagerare per personbil. Under lördagar var antalet passagerare 1,0-1,1

per personbil och under söndagar fanns i genomsnitt närmare 1,2 passage-

rare per personbil.

Av samtliga observerade personbilar innehöll 60 % en ensam förare och i

26 % av fordonen fanns förare och framsätespassagerare. Endast 14 0/0 av

personbilarna hade passagerare i baksätet. Nästan varannnan baksätes-

passagerare var ett barn.
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Usage of car seat belts in Sweden 1983-1986

by Pavel Lacko and Göran Nilsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 013 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

One of the most significant measures to reduce or eliminate personal

injuries among car occupants involved in road accidents is the use of seat

belts.

In Sweden today, almost all cars - over 96 °/o - have seat belts in the front

seat. Most cars - about_ 90 °/o - have at least two belts fitted in the rear

seat. Since newer cars are driven more than older cars, usage of front

seat belts could be almonst 100 % and of rear seat belts over 90 %.

Observations of seat belts usage in September 1986 showed that usage of

front seat belts was 97.6 % for drivers and 89.7 % for passengers. In the

rear seat, usage was 57.2 %; 53.9 % of adults and 61.1 % of children.

Since 1983, the VTI has been commissioned by the NTF to carry out

Observations of seat belt usage at a number of sites in Sweden. The

Observations have been made during September each year. The survey

covers a total of 300 000 cars, for which seat belt usage and passenger

number have been recorded by roadside observers.

From 1983 to 1986, seat belt usage increased from 83.9 % to 87.6 %

among car drivers and from 85.9 % to 89.7 % among front seat

passengers. The increase is about 1 per cent unit per year and together

with other information can be explained by the fact that the car fleet is

always being renewed. During the period 1983-1986 no legislation has

been introduced to increase usage of front seat belts.

The primary purpose of the project has been to follow up the NTF

campaign "NO ELEPHANTS IN THE CAR", which was originally planned

to be carried out during spring and summer 1984 but was extended and

VTI RAPPORT 326



VII

linked to legislation on rear seat belt usage applying to adults from 1 July

1986.

In 1983 before the campaign started, rear seat belt usage by adults was

7.5 %. Three year later it was 53.9 %. The corresponding figures for

children were 17.3 % in 1983 and 61.1 % in 1986. With the introduction of

the law, the proportion of adults using rear seat belts increased by 36 %

units, but fell by 2 % units by September.

For children, who are not included in the legislation, the proportion using

rear seat belts increased by 9 0/o units when the law was introduced. The

proportion of children using seat belts has increased the whole time and

by September 1986 was greater than the proportion of adults using seat

belts.

The variation in seat belt usage is relatively significant and the survey has

directly or indirectly found the following factors to have a considerable

effect on seat belt usage:

o Number of passengers

o Type of journey

0 Sex and age.

The observations include noting the number of occupants in the car. Of

those drivers who were alone in the car, 85 % used a seat belt in 1986, but

when the number of passengers was two or more, over 90 % used a seat

belt. Total usage of seat belts is greatest when there are two passengers

in the rear seat. In this case, 96 % of drivers and front seat passengers

used a belt, together with 65 % of rear seat passengers - 61 % of the

adults and 70 % of the children. Three or more passengers in the rear

seat implies that relatively few of them are using a seat belt -

approximately 35 %.

For 1985, the observed car traffic according to time of day and

observation site has been divided into types of journey. For commuter

traffic and local traffic, front seat belt usage was between 75 and 80 %.

For long-distance traffic, the corresponding figure was about 85-90 0/0 on

weekdays and about 95 96 at weekends.
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The sex and approximate age of the driver were also recorded for a

sample of drivers (3.600) in 1985.

Among the youngest men, only 2 out of 3 drivers used a seat belt. In

almost every case where the driver did not use a seat belt, the belt was

hanging fully visible to the observers.

Since the observations also included car occupancy, it has been possible to

analyse how the number of passengers changed between 1983 och 1986.

The average number of car passengers tell by 0.01 passengers per year,

which means that the number of car passengers decreased by

approximately 5-6 % from 1983 to 1986.

In addition, it has been possible to examine how car occupancy varies

during one week in September. During normal working hours works on a

weekday, the number of passengers per car was 0.4 to 0.5 rising to O.6-O.7

in the evening. On Friday afternoon, the increase began at about 14.00,

culminating in O.7-O.8 passengers per car in the evening. On Saturdays,

the number of passengers was l.O-l.l per car and on Sundays an average

of almost 1.2.

60 % of all observed cars contained only the driver and 26 % the driver

and a front seat passenger. Only 14 % of the cars had passengers in the

rear seat. Almost every other rear seat passenger was a child.
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l. BAKGRUND

Redan i mitten på 1960-talet utrustades nya bilar med bilbälten i

framsätet och fr 0 m årsmodell 1967 blev detta obligatoriskt i Sverige.

Motsvarande utveckling skedde något senare när det gällde bilbälten i

baksätet men fr 0 m årsmodell 1972 var bilbälten obligatoriskt i baksätet.

Redan långt tidigare visade undersökningar att bilbälten hade en betydan-

de trafiksäkerhetseffekt om de används och lagstiftning om användning

infördes i flertalet eur0peiska industriländer under 1970-talet, 1975 för

fram sätet i Sverige.

Med åren har bältets skyddseffekt helt accepterats men för att en

eventuell lag skall bli effektiv har stora ansträngningar gjorts för att öka

den frivilliga användningen och skapa positiva attityder till användning av

bilbälten för att såväl bilisterna som samhället skall vara motiverade att

följa respektive övervaka lagen.

Den frivilliga användningen av bilbälten i baksätet var i början av 1980-

talet mycket låg och bland många bilister ansågs det säkert att sitta bak,

även om befintliga bälten inte användes. Flera undersökningar visade

emellertid att risken att skadas inte nämnvärt skiljer sig mellan olika

platser i bilen, utan den avgörande skillnaden är om bilbältet används eller

ej. Ett annat problem är baksätespassagerare som i krockögonblicket

kastas fram och utsätter framsätespassagerare och förare för ökade risker

att bli svårt skadade i trafikolyckor.

Denna problematik togs upp i NTFs kampanj och det senare problemet

fångades upp av kampanjbudskapet: "INGA ELEFANTER I BAKSÄTET

TACKI". NTFs kampanj vände sig till en grupp bilister som redan

accepterat lag om bilbälte i framsätet, men där baksätet var en plats som

var befriad från lagen. Innan kampanjen genomfördes gjorde VTI på

uppdrag av NTF en attitydstudie genom enkäter till bilförare, en väg-

kantsintervju med obältade baksätespassagerare (se bilaga 1), samt olika

försök med observations- och registreringsmetoder, för att möjliggöra så

noggranna och representativa mätningar som möjligt av förändringar av

bilbältesanvändning i baksätet. Förstudierna utfördes udner 1983 och

NTFs kampanj startade våren 1984.
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2. SYFTE

Undersökningens syfte var primärt att utföra bilbältesmätningar före- och

efter NTFs kampanj under 1984 för att beskriva eventuella effekter på

användningen av bilbälte i baksätet. Genom att NTF beslutade att

fortsätta kampanjen erhöll VTI i uppdrag att även utföra mätningar 1985.

Samtidigt varslades, till stor del beroende på kampanjens positiva resul-

tat, om lag om användning av bilbälten i baksätet och NTF gav då,

tillsammans med TSV, VTI i uppdrag att dels utföra mätningar omedelbart

före och efter lagens ikraftträdande (1 juli 1986) för att belysa effekten

av själva lagen samt att under hösten 1986 upprepa de mätningar som

utförts 1983, 1984 och 1985.

Genom att den använda observations- och registreringsmetodiken möjlig-

gjorde vissa analyser av personbeläggningen i personbilar med hänsyn till

tidpunkt på dygnet, veckodag och restyp har utifrån 1984 och 1985 års

mätningar en sådan analys utförts.

Dessutom har i samband med observationerna 1985 förekomsten av extra

bromsljus i bakrutan observerats på personbilar. 7,2 % av de observerade

bilarna hade sådan extrautrustning.
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3. MÃTMETOD OCH GENOMFÖRANDE

Utifrån de förstudier som gjordes 1983 (se bilaga 1) framkom att

observationer av bilbältesanvändning i baksätet ställde stora krav på

observatörerna men också på 'val av observationsplatser. Ett annat

problem var själva registreringsmetoden - dvs att notera de utförda

observationerna.

Målet med observationerna var i första hand att de i så hög grad som

möjligt skulle vara representativa när det gällde skattningar av föränd-

ringar av bilbältesanvändning i baksätet men också att de skattade

användningsfrekvenserna var representativa för personbilstrafiken i sin

helhet.

Det första kravet uppfylls genom att mätningarna under olika år genom-

fördes vid samma tid, på samma plats och vid samma klockslag.

Mätningarna var också fördelade över samtliga veckodagar. Av försöks-

tekniska skäl har mätningarna utförts inom en månads tidsrymd (septem-

ber) och endast under dagsljusförhållanden (0600-2000).

Eftersom personbilar med baksätespassagerare är relativt sällsynta måste

valet av observationsplatser utgå från trafikmiljöer med hög koncentra-

tion av fordon. I annat fall skulle observationstiderna bli alltför om-

fattande eller också skulle det krävas orealistiskt många observatörer

eftersom målet var att observera storleksordningen 10 000 personbilar

med baksätespassagerare vid varje mätomgång.

En typ av observationsplatser som med hänsyn till trafikintensitet svarade

mot de uppställda kraven visade sig vara cirkulationsplatser. Genom att

VTI samtidigt inventerat alla cirkulationsplatser i Sverige med hänsyn till

trafik, miljö m m gjordes först ett urval av trafikplatser med hög trafik

på åtminstone tre tillfarter. Därefter klassificerades trafiken i de olika

tillfarter på tätorstrafik och landsbygdstrafik och ett slumpmässigt urval

med hänsyn till region och trafiktyp gjordes. Den regionala spridningen

fick delvis överges av resursskäl. Undersökningen omfattar totalt ll
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cirkulationsplatser i Mellansverige och de redovisas i figur 1. Närmare

uppgifter om cirkulationsplatserna finns i bilaga 3.

Sammanfattningsvis gäller att det gjorda urvalet kan anses representativt

för hösten i Mellansverige med hänsyn till restyper, personbeläggning och

veckodag.
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Figur 1. Observationsplatsernas geografiska läge.

Valet av cirkulationsplatser som observationsplatser har fördelar eftersom

det för fordon som kör in i själva cirkulationsplatsen finns ett område där

i stort sett alla bilar stannar eller har sin lägsta hastighet och ju högre

trafikintensitet desto längre tid tvingas fordonen att uppehålla sig vid

infarten till själva cirkulationsplatsen eftersom företrädesrätt gäller för

de som är inne i cirkulationsplatsen., Detta gör att observatören kan vara

stationär och välja en strategisk observationsplats tillräckligt nära

och/eller tillräckligt högt upp för att kunna se ned i baksätet.

Trots ovanstående är det inte möjligt att utan träning med tillräckligt

stor sannolikhet ange bältessituationen i baksätet. Inför mätningarna

1983 avsattes betydande resurser för denna träning som också innehöll ett
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moment där bilar med baksätespassagerare stannades delvis i syfte att

stifta bekantskap med olika "baksätesinteriörer". Totalt bestod den

utbildade gruppen av sex anställda vid VTI med forskningserfarenhet.

Gruppen utarbetade efter flera olika försök en registreringsrutin som

fungerat under samtliga mätningar och som framgår av figur 2.

Vid det praktiska genomförandet valdes i den aktuella cirkulationSplatsen

de tre mest trafikintensiva tillfarterna och en observatör placerades i

vardera tillfarten (se omslaget). Normalt var det fyra observatörer som

cirkulerade och observerade i 45 minuter och därefter erhölls 15 minuters

paus. Detta innebar att observatörerna fördelades i tiden lika på de tre

aktuella tillfarterna.

Följande avgränsningar/definitioner har gjorts vid observationerna:

0 Endast personbilar ingår i undersökningen.

0 Taxibilar, tjänstebilar/firmabilar där bilen används för transport av
verktyg eller annan serviceeutrustning samt mindre personbussar ingår
ej i undersökningen.

o Gränsen mellan barn och vuxna är ungefär 13-15 år.

0 Barn i bakåtvänd barnstol eller barnvagnsinsats har registrerats som
bältade.

När det gäller överensstämmelse mellan observatörer visade en under-

sökning där samtliga observatörer (1986) observerade samma trafik att

den maximala skillnaden var mindre än 5 %-enheter avseende bilbältes-

användning på 1986 års nivå.
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Figur 2. Registreringsunderlag för bältesanvändning. Övre delen
består av de vanligaste situationerna medan mittendelen
används för de situationer som inte täcks av de på förhand
givna situationerna. Den nedre delen är avsedd för redovis-
ning av observationerna.
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4. ANVÄNDNING AV BILBÄLTEN UNDER PERIODEN 1983-1986

Utifrån de observationsstudier som utförts i september åren 1983, 1984,

1985 och 1986 på samma platser och vid samma tidpunkter har det varit

möjligt att följa utveckligen vad avser användning av bilbälten 1 person-

bilar för förare och passagerare i framsätet samt för baksätespassagerare

fördelade på vuxna och barn.

4.1 Bilbältesanvändning i framsätet

 

I figur 3 redovisas användningen för förare och framsätespassagerare

1983, 1984, 1985 och 1986 i september.

BILBÄLTESANVÄNDNlNG I FRAMSÄTET
HELA MATERIALET
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Figur 3. Bilbältesanvändningen i framsätet för förare och framsätes-
passagerare september 1983, 1984, 1985 och 1986.
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Från 1983 till 1986 har användningen av bälten bland förare ökat från

83,9 % till 87,6 % och för framsätespassagerare från 85,9 till 89,7 %.

Ökningen är i stort sett 1 (en) procentenhet per år vilket kan förklaras av

informationsinsatser men också av det faktum att bilparken successivt

förnyas, vilket innebär att allt större andel av bilparken är utrustad med

bälten och kanske framför allt rullbälten som är lättare att hantera. I

övrigt har inga direkta åtgärder vidtagits under perioden i form av

lagstiftningsåtgärder eller påföljdsåtgärder när det gäller personbilar.

(Taxibilar ingår ej i undersökningen.) Mellan 1985 och 1986 års mätningar

infördes lagen om bilbältesanvändning i baksätet för vuxna vilket bidrog

till att användning av bilbälte bland förare av personbilar som hade

baksätespassagerare ökade kraftigt, varför ökningen mellan 1985 och 1986

totalt sett är något större än mellan tidigare är.

4.2 Bilbältesanvändning i baksätet

 

I figur 4 redovisas användningen av bilbälte i baksätet för barn och vuxna

1983, 1984, 1985 och 1986.
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Figur 4. Bilbältesanvändning i baksätet för barn och vuxna september
1983, 1984, 1985 och 1986.
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År 1983 var bilbältesanvändningen bland vuxna i baksätet 7,5 %. 1986 var

det 53,9 % av de vuxna i baksätet som använde bälte. 1984 var

motsvarande användning 12,1 % och 1985 var användningen 11,0 % vilket

kan tolkas som att den frivilliga användningen med hänsyn till kampanjer

om bilbältesanvändning bland vuxna baksätespassagerare stagnerade vid

12 %. När kampanjen kunde knytas till lagen om att vuxna skall använda

bilbälten i baksätet ökade den frivilliga användningen och detta till-

sammans med själva lagens ikraftträdande innebar att bilbältesanvändning

i september 1986 var 53,9 % bland de vuxna. Motsvarande siffra för barn

var 61,1%.

Användning av bilbälte bland barn och på andra sätt fastspända barn har i

stort sett följt samma utveckling som för vuxna men på en högre nivå.

1983 var 17,3% av barnen i baksätet fastspända, 1986 var 61,1%

fastspända. Mellan 1983 och 1984 ökade användningen från 17,3 % till

27,5 % för att öka till 32,4L % år 1985. Trots att själva lagen om

användning av bälte i baksätet inte omfattade barn skedde en kraftig

ökning mellan 1985 och 1986- nästan en fördubbling - och det var i

september 1986 större andel av barnen i baksätet än av de vuxna som var

fastspända.

I anslutning till lagen förändrade NTF kampanjens tyngdpunkt till

föräldrar med barn i syfte att öka användningen av bilbälte i baksätet

bland barn eftersom dessa inte omfattades av lagen.
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5. LAGEN OM BILBÄLTESANVÄNDNING FÖR VUXNA I BAK-

SÄTET

Den 1 juli 1986 infördes lagen om obligatorisk användning av bilbälten i

baksätet för vuxna - personer som fyllt 15 år.

För att belysa lagens omedelbara effekt gjordes bilbältesstudier under

veckan före och veckan efter den 1 juli 1986. Härvid genomfördes

observationerna enbart på platser där baksätespassagerare vid tidigare

mätningar visat sig vara relativt ofta förekommande. Observationerna

gjordes fredag, lördag och söndag i Västerås och Norrköping. Förutom att

det var möjligt att belysa vad som hände då lagen infördes, analyserades

också resultaten från motsvarande mätningar i september 1985 och 1986.

Av figur 5 framgår att de vuxnas användningsfrekvens ökade från 12,8 % i

september 1985 till 23,6 % omedelbart före lagen. I samband med lagen

ökade de vuxnas användning av bilbälte i baksätet till 59,8 0/0 för att fram

till september 1986 minska något till 57,4 %. Själva förändringen då lagen

trädde ikraft är i sig minst sagt dramatisk - ökning med 36 procent-

enheter - och visar den potential som finns då informationskampanjer

knyts ihop med andra åtgärder som lagstiftning. Att användningen

minskat något fram till september är naturligt samtidigt som det är

positivt att minskningen är så liten.

Även barnens användning av bilbälten i baksätet ökade kraftigt vid själva

lagen trots att de inte omfattas av lagen. Andelen fastspända barn ökade

från 39,5 % till 53,3 % = 14 procentenheter.

Ökningen fortsatte även fram till september 1986 då 62,4 % av barnen i

baksätet var fastspända. Ovanstående värden avser observationer från

Norrköping och Västerås och är högre än de värden som redovisas för hela

materialet i föregående avsnitt. Till en del kan detta förklaras av

skillnaden i antal passagerare som i genomsnitt är fler i Norrköpings- och

Västeråsobservationerna än i det övriga materialet. Just antalet passage-

rare påverkar användningen av bilbälte i såväl fram- som baksätet, viket

behandlas i nästa avsnitt.
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:för vuxna 1 juli 1987.
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6. BILBÄLTESANVÃNDNING OCH PERSONBELÄGGNING

Med personbeläggning avses antalet passagerare och var de sitter i bilen.

Generellt gäller attju fler passagerare desto större andel av såväl förare

som framsätespassagerare som använder bilbältet. Detta faktum accen-

tuerades efter lagen om bilbältesanvändning i baksätet.

Även antalet passagerare i baksätet spelar en roll. Det är fler förare och

framsätespassagerare som använder bälte då det finns två eller flera

baksätespassagerare än då det bara är en passagerare bak. De lägsta

värdena för förare erhålles då föraren är ensam i bilen. De lägsta värdena

för framsätespassagerare erhålles då de är de andra passagerarna. Genom-

gående gäller att den optimala situationen är förare och framsätespassa-

gerare och två baksätespassagerare.

När denna situation rådde i de observerade personbilarna i september 1986

använde 96 % av förarna, 96,2 0/0 av framsätespassagerarna samt 65 % av

baksätespassagerarna bälte eller motsvarande.

Det bör observeras att antalet observerade bilar med tre eller fler

passagerare i baksätet är relativt få varför de redovisade värdena i dessa

fall är mindre noggranna än vid färre antal baksätespassagerare.

När det gäller användningen av bilbälte i baksätet bland vuxna tycks

denna under perioden 1983-1985 inte påverkas av om det är en eller två

passagerare bak. Däremot efter lagen är användningen högre vid två

passagerare bak än då den vuxne är ensam. Observera att den andra

passageraren kan vara ett barn. Bland barn är andelen fastspända högre

under hela perioden då antalet passagerare bak är två jämfört med en

ensam baksätespassagerare. Närmare 70 % av barnen är fastspända i de

bilar som observerades i september 1986 och hade två baksätespassagera-

re.

När antalet baksätespassagerare är tre, minskar användningen men efter

lagen har en kraftig ökning skett både för barn och vuxna och ungefär

35 % av baksätespassagerarna använder bältet eller motsvarande.
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1986.

Förares användning av bilbälten då föraren är ensam, när det
enbart finns passagerare i framsätet samt då det är 1, 2, 3

resp 4 eller fler passagerare i baksätet 1983, 1984, 1985 och

Figur 6.
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förekomst av passagerare och antal passagerare.

ANVÄNDNING AV BILBÄLTEN

I figurerna 6-9 redovisas bältesanvändningen hos förare, framsätespassa-

gerare samt för barn resp vuxna i baksätet för olika situationer avseende

genom observationer klarlägga bilbältessituationen i baksätet i dessa fall.

13

Fler än tre passagerare i baksätet är relativt sällsynt och innebär ett

praktiskt problem för de äkande men det är dessutom ofta svårt att
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H ANVÄNDNING AV BILBÄLTEN
FRAMSATESPASSAGERARE - HELA MATERIALET
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passageraren är ensam passagerare samt då det är 1, 2, 3 resp
4 eller fler passagerare i baksätet 1983, 1984, 1985 och 1986.
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Figur 8. Barns användning av bilbälte i baksätet då det är ensamma
samt då det är 2 resp 3 passagerare i baksätet 1983, 1984,
1985 och 1986.
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1985 och 1986.
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7. BÄLTESANVÄNDNING OCH RESTYPER

I tabell 1 redovisas de cirkulationsplatser i vilka observationer utförts,

vilka tillfarter som observeras samt veckodag och tidpunkt för observatio-

nerna. Dessutom har personbilstrafiken definierats med hänsyn till

pendlingstrafik, lokaltrafik och fjärrtrafik. I princip avser pendlingstrafik

trafik från själva tätorten morgon och kväll, lokal trafik är trafik från

bostadsområden och till bostadsområden och fjärrtrafik, trafik från större

riksväg eller eurOpaväg. Hänsyn har också tagits till hur trafiken på en

tillfart fördelar sig på cirkulationsplatsernas frånfarter. I de tre sista

kolumnerna anges trafikens fördelning på restyper med * eller **.

Tabell 1. Observationsplatser, veckodag och tidpunkt för observation
samt restypsförekomst.

Cirkulations lats Anslutning Tidpunkt för mätningarna Pendlings- Lokal- Fjärr-
(arbetsnamn (arbetsnamn) trafik trafik trafik

från Östermalm tisdag 13-20 * N* -
FINSPÅNG från Norrköping tisdag 13-20 - * **

från centrum tisdag 13-20 * * H

.. från centrum onsdag 10-20, torsdag 7-10 ** * -
GOTEBORG från Kortedala onsdag 10-20, torsdag 7-10 ** * -

staketet torsdag 16-19, fredag 7-18 * * **
SKÖVDE OK torsdag 16-19, fredag 7-18 * -_ **

brandstation torsdag 16-19, fredag 7-18 * * *

från Sollentuna torsdag 10-20 ** * _
SOLLENTUNA från Edsberg torsdag 10-20 ** * -

från OBS torsdag 10-20 * ** _

systemet fredag 7-10 ** * -

SUNDBYBERG BP-macken fredag 7-10 ** * -

Österleden norrifrån fredag 14-20 * * *
VÄSTERÅS Busken fredag 114-20 ** * -

Österleden söderifrân fredag 14-20 * * i

från Västerås lördag 9-114 - *i i
6 I DEONSBERG från Sala lördag 9-14 - n *

sandlådan söndag 13-19 - * **
NORRKÖPING från Stockholm söndag 13-19 - * **

från Linköping aöndag 13-19 - - **

idrottsparken måndag 7-11 *4+ ar -
IDROTTSPARKEN Albrektsvägen måndag 7-11 4+* * -

Promenaden måndag 7-11 * ** _

från Elizan måndag 13-19 - * **
LINKÖPING Tanneforsvâgen måndag 13-19 ** * ..

från centralen måndag 13-19 * * *

Malmslättsvägen tisdag 7-13 * * *
VALLARONDELLEN gamla Eüzan tisdag 7-13 * - **

från Vimmerby tisdag 7-13 * * *

 

Bedömning av trafikslag: ** = övervägande andel
* = viss andel

= ingen andel.

Bedömningarna avser mätperioden.
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Trafik från/till tätorter eller inom tätorter - pendlings- och lokaltrafik -

har i det undersökta materialet den lägsta användningen av bilbälten, 75-

80 % av förare och framsätespassagerare använde bälte 1984-1985. För

fjärrtrafik under vardagar var användningen mellan 80 och 90 % och för

fjärrtrafik under helger var användningen mer än 90 °/o bland förare och

framsätespassagerare. Resultatet framgår av tabell 2.

I tabellen redovisas också användning av bilbälten i baksätet. Den gjorda

uppdelningen innebär delvis att de redovisade värdena är behäftade med

relativt stor osäkerhet men visar ändå att användningen av bilbälte

påverkas av restyp - innan lagen infördes.

Tabell 2. Bältesanvändning (%) vid olika restyper 1984 och 1985 för
förare, framsätespassagerare resp baksätespassagerare.

  

År Förare Pass Pass
fram bak

Pendlingstrafik 1984 76,0 75,3 18,3

1985 78,4 84,2 12,4

Lokaltrafik 1984 79,8 80,7 15,5
1985 78,2 77,3 19,4

Fjärrtrafik-arbetstid 1984 85,6 84,1 15,8
1985 86,8 88,9 22,2

Fjärrtrafik-vardagskväll 1984 85,8 79,9 24,0
1985 86,0 87,9 22,8

Fjärrtrafik-helg 1984 91,6 94,7 21,1
1985 97,1 94,4 23,3

 

Utifrån de gjorda observationerna under perioden 1983 till 1985 har även

förändringen i det genomsnittliga antalet passagerare analyserats. För-

ändringen är liten men den historiska utvecklingen mot allt färre passage-

rae per personbil har fortsatt under perioden. Minskningstakten har varit

0,01 passagerare per år och innebär att det genomsnittliga antalet

passagerare per bil minskat med storleksordningen 5-6 % mellan 1983-

1986.
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I figur 10 redovisas antalet passagerare under olika veckodagar och

tidpunkt under observationsperioderna. Resultatet baseras på genom-

snittet på timnivä från samtliga mätningar som gjorts under respektive

timme. Resultatet avser september 1984L och 1985.

Under normal arbetstid under vardagar var antalet passagerare per

personbil 0,4 till 0,5 för att mot kvällen öka till 0,6 - 0,7. På

fredagseftermiddagen börjar ökningen vid 14-tiden för att mot kvällen

vara 0,7 - 0,8 passagerare per personbil. Under lördagar var antalet

passagerare 1,0 - 1,1 och under söndagar fanns i genomsnitt närmare 1,2

passagerare per personbil. Nästan varannan baksätespassagerare var ett

barn.

ANTAL PASSAGERARE
PER BIL

1,1. -

1,_ SONDAG

LÖRDAg_____/,,,,ø--
1,0 '

Qw MÅNDAG-FREDAG
FREDAG

Q6- .
.MANDAG,
TORSDAG

0,4'

0,2 '

  

O TIMME

sååå1b131å1å111s1å151å1bzb
Figur 10. Genomsnittligt antal passagerare per observerad personbil

under olika veckodagar och tidpunkt på dygnet.
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8. BÄLTESANVÄNDNING OCH KÖN/ÅLDER

Vid 1985 års observationer registrerades kön och uppskattad ålder för ett

urval av 3600 förare. Urvalet gjordes genom att kön och ålder registrera-

des för förare som observerades utan bälte och detsamma gjordes för två

bältade förare som kom omedelbart efter den obältade föraren.

Härigenom har det varit möjligt att fördela obältade resp bältade förare

efter kön och ålder samt att därefter skatta andelen bältade efter kön och

ålder samt gruppernas förekomst i trafiken. Resultatet redovisas i figur

ll. Metoden redovisas i bilaga 2.

Den skattade andelen bilbältesanvändare är genomgående högre för kvinn-

liga förare. Skillnaden är störstbland yngre förare. Bland kvinnor i 30-

årsåldern eller äldre är det fler än 9 av 10 förare som använder bälte

medan manliga förare uppnår denna nivå först i 50-årsåldern.

Bland de yngsta manliga förarna är det endast 2 av 3 förare som använder

bälte. Av staplarnas bredd anges skattningar av de olika gruppernas

förekomst i trafiken. Som framgår utgör de yngsta en relativt liten andel

men erfarenhetsmässigt visar olycksstatistiken att deras inblandning i

trafikolyckor är hög.

Det framgår av staplarnas bredd att av förarna utgör kvinnor i 30-

årjsåldern och yngre ungefär en tredjedel, vilket kan vara en följd av att

allt fler kvinnor har körkort. Detta skulle medföra att kvinnornas andel

av personbilstrafiken kommer att öka med ökad genomsnittlig användning

som följd.

Med hänsyn till trafikmognad och körerfarenhet vore det ytterst angelä-

get att de yngre förare som har de högsta olycksriskerna använde bilbälte

i högre utsträckning. Av observationerna av obältade förare i dessa åldrar

framgick att det inte är avsaknad av bälten som är problemet eftersom

dessa i nästan samtliga fall hängde helt synliga. Det framgår därigenom

att bältesanvändning är starkt beroende av mognad och körerfarenhet och

inte av trafikolycksrisker.
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Figur 11. Skattad användning av bilbältesanvändning bland förare med

hänsyn till kön och ålder samt relativ förekomst av förare i
trafiken med hänsyn till kän och ålder - staplarnas bredd.
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9. PASSAGERARE I PERSONBILAR

Genom att registreringen omfattat förekomst av passagerare i de obser-

verade personbilarna har det förutom användning av bilbälten varit

möjligt att belysa personbeläggningen i personbilar. I figur 12 redovisas

detta för de personbilar som observerades i september 1984 och 1985. I

nästan 60 % av de observerade bilarna var föraren ensam. I 26 % av

bilarna fanns enbart förare och framsätespassagerare. I 14 % av fordonen

fanns baksätespassagerare. Intressant härvid är att i en av fyra observe-

rade bilar med baksätespassagerare var framsätet outnyttjat. Skäl till

detta kunde ha varit att undgå den obligatoriska användningen av bilbälte

i framsätet, ett skäl som försvunnit för vuxna i och med bälteslagen 1986

men fortfarande kan gälla barn, framför allt tonåringar, som är yngre än

15 år.

1984 59,1 % 25,8 %
1985 5938:2 25,5 %
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Figur 12. Andelar av de observerade bilarna med olika antal passagera-

re i fram- och baksätet.
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9.1 Antal passagerare vid olika restyper

*I tabell 11 redovisas det genomsnittliga antalet passagerare vid olika

typer av resor. Det bör än en gång betonas att uppdelningen av trafiken

på restyper delvis är subjektiv.

Tabell 11. Genomsnittliga antal passagerare per bil vid olika restyper
1984 och 1985.

 

Är Totalt Vuxna Barn

Pendlingstrafik 1984 0,25 0,23 0,02

1985 0,28 0,25 0,03

Lokaltrafik 1984 0,48 0,34 0,14

1985 0,47 0,33 0,14

Fjärrtrafik-arbetstid 1984 0,56 0,44 0,12

1985 0,54 0,43 0,11

Fjärrtrafik-vardagskväll 1984 0,76 0,57 0,19

1985 0,78 0,58 0,20

Fjärrtrafik-veckoslut 1984 1,25 0,98 0,27

1985 1,21 0,96 0,25

 

Givetvis är antalet passagerare i personbilar störst under veckoslut för

fjärrtrafik och lägst för pendlingstrafik - varvid de passagerare som finns

i huvudsak är vuxna. Lokaltrafik har relativt få passagerare men barn är

där relativt vanliga.

* Beläggningen i personbilar varierar kraftigt med olika typer av resor. I
Göteborg/Kortedala där pendlingstrafiken dominerar fullständigt vid
7-8 en vardagsmorgon, kunde man periodvis möta en personbeläggning
som var under 0,2 personer/bil. En söndag eftermiddag på E4an i
Norrköping när hela familjer är ute och åker mötte man nu det dubbla,
1,4 personer/bil, hundar och andra husdjur oräknade.
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FÖRSTUDIE MAJ 1983, OBSERVATIONS- OCH REGISTRERINGSMETO-
DER OCH INTERVJUER AV BAKSATESPASSAGERARE.

 

Före genomförandet av bilbältesmätningarna i september 1983 utfördes i
maj en förstudie med två syften:

1. Att undersöka olika metoder att observera och registrera användning
av bilbälten i baksätet på personbilar.

2. Att genom intervjuer med bilister - i första hand obältade baksätes-
passagerare - kartlägga argument mot användning av bilbälten i
baksätet.

OBSERVATIONS- OCH REGISTRERINGSMETODER

Genom de observationer som gjordes i förstudien framkom att andelen
bilar med baksätespassagerare är liten och att det därför krävs omfattan-
de mätningar för att erhålla tillräckligt noggranna skattningar.

Det visade sig också att cirkulationsplatser hade många fördelar som
observationsplatser jämfört med andra högtrafikmiljöer. Eftersom anta-
let bilar med baksätespassagerare är få framgick också att det inte var
förenat med något större besvär att observera bilbältesanvändningen i
framsätet.

Erfarenheten från förstudien visade också på behovet att observationerna
omfattade olika veckodagar, eftersom bilbältesanvändningen i baksätet
och antalet baksätespassagerare varierade mellan olika veckodagar och
tidpunkter på dygnet. Observationstekniken innebar att observationerna
endast kunde utföras under dagsljusförhållanden, 0600-2000.

INTERVJURESULTAT

Intervjuerna genomfördes med stöd av ett intervjuformulär, varvid syftet
var att kartlägga argument mot användning av bilbälte i baksätet.

BARN 0-4 år - svaren från föräldrarna.

Två svar dominerade som förklaring till att barnen inte använde bälte.
"Brukar inte använda" resp "Brukar använda". (Svaren avser barn som
växt ur' eller inte accepterar barnstol). "Brukar inte använda" var mest
frekvent.

BARN 5-10 år

Även här dominerade svaren brukar resp brukar inte använda. Brukar
använda mest frekvent. Här dök också direkta argument mot användning
upp t ex:

- känner mig instängd
- vill vara rörlig
- kort resa.
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BARN äldre än 10 år

 

Tillsammans med svaret "brukar _inte använda" framfördes också unisont
från familjer att det egentligen inte fanns några argument mot använd-
ning av bilbälten.

Argumenten var mer nyanserade och var t ex:

- har aldrig använt
- slöhet
- farligt att sitta fastpänd
- känner mig instängd
- hade inte tid
- kort resa.

Tillsammans med föräldrar (pappa) diskuterat om bilbältet skulle användas
med hänsyn till rabatt på försäkring (åtminstone i två fall).

VUXNA 30 år

 

Här dominerade "inte tänkt på att använda" och "brukar inte använda".
Bland de direkta argumenten mot användning fanns:

- man behöver inte
- besvärligt att ta på
- slöhet - oföretagsamhet
- obehagligt att sitta fastspänd
- känner mig instängd .
- brukar använda fram och vill att barnen skall använda bak
- föraren har inte påmint

VUXNA 30-50 år

 

Brukar inte använda - brukar använda fram, tillsammans med kort resa, de
dominerande argumenten, samt:

- kunde inte hitta bältet
- besvärligt att ta på
- svårt att hitta låsen
- farligt att sitta fastpänd
- känns friare utan
- använder alltid fram men vill att barnen skall använda bak (i den egna

bilen).

VUXNA äldre än 50 år

 

"Inte tänkt på att använda" vanligast. Bland de direkta argumenten kan
nämnas:

- inte lag att använda
- obekvämt

- känns friare utan.
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Av svaren 'framgick att de äldre relativt ofta frågat den yngre föraren om
de skulle använda bältet. Inte i något fall hade en yngre förare påmint en
äldre passagerare om att det inte behövdes, eftersom det inte är lag. Det
senare är ett exempel på förarens roll.

I de bilar där baksätespassagerarna använde bilbälte och var barn, hade
föraren (förälder) ofta påmint om bilbältet - inte alltid vid den aktuella
resan utan vid tidigare tillfällen.

Det hörde till undantagen att bilföraren påmint om bälten i de fall
baksätespassagerarna inte var bältade. Det framgick också att rollen som
baksätespassagerare för vuxna är ovan. Många svarade att de vanligen
satt fram. Andra svar som gavs av förarna var att bältena bak aldrig
använts. Många förare visste inteom de hade två eller tre bälten bak.

I bilar där säkerhetsutrustningen var anpassad till den normala familje-
situationen uppstod problem då ytterligare barn eller t ex far- eller
morföräldrar skulle åka med. Resultatet blev ofta att bältena bak inte
användes.

Bland övriga kommentarer i samband med intervjuerna kan nämnas
följande - oftast svar från föräldrar eller förare:

- har pratat om att sätta in bälten bak (3-barnsfamilj)
- skall använda när vi köper ny bil
- funderat på att sätta in bälten bak för att få rabatt på försäkringen
- bältena har fastnat bakom de fällbara ryggdynan (vanligt t ex Volvo

245)
- mycket bagage i baksätet tillsammans med passagerare uppfattades

som säkert
- bälten har aldrig varit framme
- brukar bara vara två i bilen
- kört taxi och det har aldrig hänt något
- bilen används vanligen som firmabil (Volvo 245)
- barn som tidigare suttit i barnstol uppgavs vanemässigt ta på bältet

bak (flera exempel)
- många förare osäkra om barnen kan sitta fram
- familj med nyfött barn i barnstol fram - den ena föräldern flyttat till

baksätet - förde med sig vanan att använda bälte
- familj med två barn i tioårsåldern turades om att sitta fram
- då alltför stora barn använder kudde + bälte bak hamnar huvudet

ovanför ryggdynan - obekvämt
- om man välter är det farligt med bälte
- använder fram - onödigt bak
- många relativt stora barn betraktas som alltför små att använda bälte
- damerna bak (två äldre par)
- använder aldrig bälte - borde tas bort från alla bilar
- några risker måste få finnas kvar - överdrivet med all information -har

kört i 30 år
- ovana vid bälten - finns inga i den normala bilen
- brukar använda då barn sitter i baksätet samt på långresor
- aldrig suttit bak i bil med bälte tidigare
- stifta lag så ska ni få se
- använder utomlands framför allt på autobahn
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- bilbältena bak används aldrig - passagerarna tillhör inte familjen
- det bara blir så...

- barnen ser inget - vill inte sitta still
- mittbältet brukar inte vara framme

- ibland farligare att ha bälte på
- det fungerar inte med barnen
- barnen sitter bara fastspända några minuter
- antalet bälten för få (4 barn bak)
- diskuterat försäkringsrabatt men barnen inte villiga.
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SKATTNING AV _ANDEL FÖRARE I TRAFIKEN EFTER BILBÄLTES-
ANVÄNDNING, KON OCH ÄLDER

1. Observationerna av obältade förare antages utgöra ett slumpmässigt

urval från samtliga obältade förare med avseende på kön och ålder

all' = andelen obältade förare av kön i och i åldersgrupp j av
a samtliga obältade förare

á = Z Z â-i J' á = samtliga i urvalet observerade obältade förare.

1' J'

2. På motsvarande sätt antas att observationerna av bältade förare är ett

slumpmässigt urval av samtliga bältade förare med avseende på kön
\ och ålder

 

bil' = andelen bältade förare efter kön i Och i åldersgrupp j
5 av samtliga bältade förare

5 z å bil' 5 = samtliga i urvalet observerade bältade förare.
J

. .. a b ..
V1 kanner a+b och W dar

a = samtliga observerade obältade förare

b = samtliga observerade bältade förare

dvs andelen obältade resp bältade förare i förhållande till totala
antalet observerade förare i populationen.

Med denna hjälpinformation kan vi skatta dels andelen obältade förare av
samtliga förare efter kön och i olika åldersgrupper dels fördelningen av
förarna i trafiken efter kön och ålder.

o Andelen obältade förare av kön i och i åldersgrupp j av samtliga förare

 

áij . ( a ) = andelen obältade förare av kön i och i ålders-
a+5 grupp j av samtliga förare

bil' ( b ) = andelen bältade förare av kön i och i
B J ° a+b åldersgrupp j av samtliga förare.
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o Andelen förare av kön i och i åldersgrupp j av samtliga förare.

 

ä.. 5..
13 a_ 13 b \

*3"* tai-tr) * 5 (av

Andelen obältade förare av ett visst kön ochi en bestämd åldersgrupp0

av samtliga förare av detta kön ochi åldersgruppen blir då
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OBSERVATIONSPLATSER FÖR BÃLTESSTUDIER 1983-1986.

10.

ll.

Ort

Göteborg

Skövde

Norrköping

Norrköping

Linköping

Linköping

Sundbyberg

Sollentuna

Västerås (2)
(Gideonsbergs-
motet).

Västerås 1
(B jurhovda-
motet).

Finspång.
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Cirkulationsplats

Kortedalavägen - Regementsvägen.

Vadsbovägen - Gamla Kungsvägen - Majorsgatan.

Södra Promenaden - Albrektsvägen - Kungsgatan
(Idrottsparken).

E 4 - Stockholmsvägen.

Vallarondellen.

Norrköpingsvägen - Nya Tanneforsvägen -
Tullbron. (Stångebroplan)

Thulegatan - Vackra vägen.

Sollentunavägen - Häggviksvägen - Danderydsvä-
gen.

Vårlöksgatan - Bergslagsvägen.

Tråddragargatan - Österleden.

Östermalmsvägen - Bergslagsvägen.





   

 

Nu åker  
de sista elefanterna

ut ur bilen!
- Bilbältet på, var du än sitter i bilen! Det säger lagen som
gäller från 1 juli 1986.

Men varför låta förnuftet vänta. Ta redan nu på dig bilbältet,
även när du åker i baksätet!

   NTF
För säker trafik








