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consistent level since the VTI began its observations in 1983.
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Förord
VTI har observerat användningen av bilbälte i personbilar i september varje år
sedan 1983.

I denna rapport redovisas den senaste observationen från september 1995 och

tillbakablickar på tidigare års observationer, sammanlagt 16 stycken.

Projektet har bekostats av Vägverket (VV). Projektledare har varit Hans-Åke

Cedersund som förutom fältobservationer stått för analys och dokumentation.
Irena Koronna-Vilhelmsson har stått för stansning och bearbetning.

Övriga fältobservatörer har varit Anne Bolling, Pavel Lacko, Per Henriksson,

Hans Velin, Gunilla Sörensen och Peter Wretling.

Redigeringen av denna textmassa har gjorts av Solveig Holmström.
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Bilbältesanvändningen i Sverige 1995

av Hans-Åke Cedersund .

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning
VTI har observerat bilbältesanvändningen i ett antal mellansvenska städer i en
obruten serie sedan 1983. Vid det ursprungliga urvalet av mätplatser låg tonvikten

på högtrafikerade cirkulationsplatser med både fjärrtrafik och lokaltrafik för att

kunna observera bältesanvändningen i hela bilen. Från och med 1994 utökades
observationerna med några lågtrafikerade korsningar för att kunna observera i

trafikförhållanden där bältesanvändningen anses vara lägst. Observationerna

gjordes under 12 dagar i augusti-september 1995. Sammanlagt observerades

nästan 80 000 personbilar 1995.

1995 års observationer visade på en tydlig nedgång i bältesanvändningen för

vuxna baksätespassagerare och en mindre nedgång för barn i baksätet. För förare

och framsätespassagerare var bältesanvändningen ungefär på 1994 års nivå.

Från 1983 till åtminstone 1988 ökade användningen av bilbälte kontinuerligt.

Mest har den ökat bland baksätespassagerarna. När VTI:s mätserie började, 1983,

var användningen bland vuxna i baksätet blygsamma 10 % men ökade i ett steg
till 60 % när lagen om bilbältesanvändningen för vuxna i hela bilen trädde i kraft

1 juli 1986. Från 1988 till 1991 hade den ökat till 70 % och 1992 till 80 %. Efter

en begränsad nedgång 1993 ökade användningen till en ny högsta nivå 1994. Mot-
svarande nivå för barn i baksätet har nästan genomgående legat ungefär 10 pro-

centenheter högre.

I VTI:s studie har barn i baksätet ökat sin användning av bilbälte kontinuerligt

fram till ungefär 1992.

Bilbältesanvändningen bland förare och framsätespassagerare har under hela

observationsperioden 1983-1995 legat på en betydligt högre och jämnare nivå.

Förare och framsätespassagerare använder bilbälte till ungefär 90 %. 1990 och
1991 sjönk användningen något men steg igen från och med 1992. De högsta ni-

våerna har observerats 1994 och 1995.

Användningen av bälte påverkas av en mängd faktorer. Dessa faktorer är dess-

utom starkt korrelerade med varandra. Exempelvis verkar användningen öka ju

längre resa som ska göras. Ju fler passagerare det är i bilen i desto högre grad an-

vänder föraren bälte. För förare utan passagerare, som är klartdominerande i var-

dagstrafiken, är användningen 6-10 procentenheter lägre än för förare med en

eller flera passagerare.

Vid en jämförelse mellan olika trafiktyper så används bilbälte i betydligt högre

grad i helgtrafiken än i vardagstrafiken. I den långväga trafiken under helgen an-

vänder exempelvis 97 % av förarna bälte. Motsvarande nivå för vardagstrafik i
stadsmiljö som inte är rusningstrafik eller kvällstrafik är drygt 86 %. I rusnings-

trafiken är förarna bara marginellt mer benägna att använda bälte, 89 %. Lägst

användning av bilbälte observeras vid korta resor i innerstadsmiljöer, 78 % bland

förarna. Det visar resultatet från de nya mätplatser som VTI observerat i 1994 och
1995.
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Under morgonens rusningstrafik är en klar majoritet, 78 %, personbilar med fö-

rare utan passagerare. I fjärrtrafik under helgen är motsvarande andel lägst, 26 %.
Till 1994 års observationer ingick ett delprojekt av pilotprojektkaraktär där

förarnas bältesanvändning kopplades till förarnas kön och ålder. Erfarenheterna

från 1994 tillämpades på alla mätplatser 1995. Lägst användning har unga manliga

förare, 82 %. I samma åldersgrupp, 18-25 år, använder 92 % av alla kvinnor bälte.

I åldersgruppen 26-35 år använder 84 % av männen och 93 % av kvinnorna bälte.

I åldersgruppen 36-50 år 89 0/0 respektive 95 % och i äldsta gruppen, förare över

50 år, 93 % respektive 97 %.

Andelen kvinnor i trafiken var 31 % i studien. Andelen är högst för kvinnor

under 35 år, 39 % och lägst för kvinnor över 50, 22 %.

1995 observerades taxiförares bältesanvändning på samtliga mätplatser. Sam-

manlagt passerade 1837 taxibilar. 299 taxiförare var bältade, 18 %. Skillnaden

mellan trafiktyperna är stor. Högst är användningen på motorväg, runt 40 %, och

lägst på kortresori innerstäderna, 0-7 %.
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Car seat belt usage in Sweden 1995

by Hans-Åke Cedersund
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

8-581 95 Linköping

Sweden

Summary
The VTI has performed a continuous series of observations of car seat belt usage

in a number of towns in central Sweden since 1983. Originally, the measurement

sites chosen were primarily heavily trafficked roundabouts with both long-distance

traffic and local traffic where seat belt usage in the whole car could be observed.

From 1994 the observations also included a number of intersections with low traf-

fic in order to determine where seat belt usage was lowest. The observations were

carried out during 12 days in August to September, 1995. In 1995, a total of al-

most 80,000 cars were observed.

The 1995' observations showed an evident decline in seat belt usage for rear

seat adult passengers and a somewhat lower decline for children in the rear seat.

For drivers and front seat passengers, seat belt usage was approximately on the

1994 level.
From 1993 to at least 1988, seat belt usage increased continuously. The highest

increase was among rear seat passengers. When the VTI series of measurements
started in 1993, usage among adults in the rear seat was only 10 %, but increased

suddenly to 60 % when the law on seat belt usage for all adults in the car was in-
troduced on 1 July 1986. Between 1988 and 1991, usage increased to 70 % and by

1992 to 80 %. After a limited downturn in 1993, usage reached a new peak in

1994. The corresponding level among children in the rear seat has been about 10

per cent units higher throughout.
In the VTI°s study, seat belt usage by children in the rear seat increased con-

tinuously up to approximately 1992.
Throughout the observation period 1983-1995, seat belt usage among drivers

and front seat passengers has remained on a considerably higher and more con-

sistent level. Seat belt usage among drivers and front seat passengers is about

90 %. In 1990 and 1991, usage decreased somewhat, but increased again after

1992. The highest levels were observed in 1994 and 1995.
Seat belt usage is influenced by a large number of factors, which are further-

more strongly inter-correlated. For example, usage increases with journey length.
The larger the number of passengers in the car, the more common it is for the

driver to use his seat belt. Among drivers without passengers, who clearly domi-

nate weekday traffic, usage is 6-10 per cent units lower than among drivers with

one or more passengers.
In a comparison between different types of traffic, seat belts are used conside-

rably more extensively in weekend traffic than in weekday traffic. In long-distance
weekend traffic, 97 % of drivers use their belt. The corresponding level for week-

day non-peak or evening traffic is just over 86 %. In peak traffic, drivers are only

marginally more inclined to use their seat belts: 89 %. The lowest usage is ob-
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served on short trips in urban environments: 78 % among drivers. This is shown in

the results from the new observation points used by the VTI in 1994 and 1995.
During morning peak traffic, a clear majority, 78 % of vehicles, are cars with

drivers but no passengers. The level is lowest, 26 %, in long-distance traffic at

weekends.

Up to the 1994 observations, a subsidiary project in the nature of a pilot study

was included, in which drivers, seat belt usage was examined in relation to their

sex and age. The experience from 1994 was applied to all measurement points in

1995. The lowest usage occurred among young male drivers, 82 %. In the same
age group, 18-25, 92 % of all women use their seat belt. In the 26-35 age group,

84 '% of men and 93 % of women use their belt. In the 36-50 age group, the level

is 89 % and 95% respectively and in the oldest age group, over 50, the level is

93 % and 97 % respectively.

The proportion of women in traffic was 31 % in the study. The proportion is

highest for women below the age of 35, 39 %, and lowest for women over 50,

22 %.

In 1995, seat belt usage among taxi drivers was observed at all observation

points. A total of 1,837 taxi cabs passed and 299 taxi drivers were found to be

using their seat belts, 18 %. The difference between the various types of traffic is
considerable. The usage is highest on motorways, about 40 % and lowest on short

trips in urban environments, 0-7 %.
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1 Bakgrund

1.1 Historik

I slutet av 50-talet kom den första svenska bilen, en PV544 av 1958 års modell,

med ett trepunktsbälte. I början riktades mycket kritik mot "säkerhetsbältet" som

sades kunna orsaka strypningar och dylikt. Vartefter bilbälten utvecklades mot

bekvämare och bättre bilbälten exempelvis i form av rullbälten har det blivit all-

mänt accepterat.

1967 kom den första bestämmelsen om att det skulle finnas bilbälte i framsätet

i alla nya bilar från och med 1969 års modell och 1970 kom motsvarande bestäm-
melse om bilbälte i baksätet. I 7

Lagen om att man också skulle använda bältet som fanns i framsätet kom först

1 januari 1975. Då hade säkerhetsbältet fått viss acceptans och lagen hade före-

gåtts av en omfattande upplysningskampanj. Ytterligare elva år senare, 1 juli

1986, blev det obligatoriskt för alla vuxna , person över 15 år, att använda bil-

bälte oavsett var man satt i bilen. Slutligen, 1 april 1988, kom lagen som ålade
alla, både barn och vuxna, att använda bilbälte såväl i framsätet som i baksätet.

Det tog alltså 30 år från det att de första bilbältena monterades i bilarna till det

att det blev obligatoriskt att använda dem. Med tanke på att bilbältet, så när som

under dess späda barndom, accepterats som en av de effektivaste trafiksäker-

hetsåtgärderna så måste det betraktas som en lång tid.
I september 1983 gjorde VTI de första observationerna av användningen av

bilbälten i personbilar. Då var användningen bland vuxna i baksätet, som då inte
omfattades av någon lag om obligatorisk bältesanvändning, blygsamma 10 %. I

framsätet däremot, som haft motsvarande lag sedan 1975, låg användningsgraden

redan 1983 på nära 90 %.
I samband med lagen om obligatorisk användning av bilbälte även i baksätet

för vuxna trädde i kraft 1 juli 1986 gjorde VTI en före/efterobservation. Helgen

före 1 juli använde 24 % av alla vuxna bilbälte när de satt i baksätet. En vecka

senare, efter det att lagen trätt i kraft, var motsvarande nivå 60 0/0. [Lacko, Nilsson

1988]. . _
Det är svårt att särskilja effekter av enskilda kampanjer men historiskt finns det

kampanjer som har haft stor effekt, åtminstone på kort sikt. Från mitten av 60-talet

fram till senaste lagen om obligatorisk användning av bilbälten trädde i kraft 1

april 1988 föregicks lagarna av tidvis ganska intensiva och framgångsrika upp-

lysningskampanjer. Som exempel på en framgångsrik kampanj brukar nämnas den

sk. elefantkampanjen "Inga elefanter i baksätet!". Budskapet var att vid en fron-

talkrock blir en obältad baksätespassagerare tung som en elefant och kan krossa

framsätespassagerarna. Se VTI meddelande 733.
Efter 1988 avstannade kampanjverksamheten. Bilbältet ansågs då vara så all-

mänt accepterat att användningen förmodligen skulle öka med automatik utan in-

satser från samhället och att kampanjresurser istället skulle koncentreras till ,andra

områden, exempelvis hastighets- och nykterhetskampanjer.

Bältesanvändningen slutade öka 1989 och visade tendenser att minska de föl-

jande två åren. __

Det var inte rimligt att anta att äldre bilister skulle ha minskat sin användning

av bilbälte i någon större grad. Därför antogs att de tendenser till nedgången i an-

vändningen som noterades 1990 och 1991 berodde på att nya förare var mindre
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benägna att använda bältet regelbundet. Till 1992 och 1993 planlades därför ett

antal mer eller mindre målinriktade lokala kampanjer tillsammans med några få
kampanjer på riksnivå.

Den mest uppmärksammade kampanjen blev TSV:s s.k. blodiga kampanj i sep-

tember 1992. I stora affischer visades autentiska ansiktsbilder i färg på krockoffer

som kastats mot bilrutan vid en frontalkrock. Bilderna var mycket realistiska och
har kritiserats för att vara för blodiga. Men de väckte stor uppmärksamhet och

budskapet kunde svårligen missförstås. Resultatet från VTI:s observationer i sep-

tember 1992 motsäger i alla fall inte att just den kampanjen haft stor effekt.

Budskapet i den blodiga kampanjen var att bilbältet skulle ha hjälpt. Kampan-

jen följdes upp i januari-februari 1993 av en riksomfattande kampanj med bud-

skapet "bilbältet hjälpte". Gunde Svan, Pernilla Wahlgren och Mike Dubois,
"Svullo", uttalade sig i exempelvis TV2:s "Anslagstavlan" och sa att "Jag råkade

ut för en olycka, men då jag använde bilbälte kunde jag kliva ur bilen helt

oskadd .
Men för att uppnå en varaktig effekt anses en kontinuerlig information under en

längre tid krävas. Bäst effekt, anser bland andra NTF, uppnås genom personlig

påverkan och argumentation och i trafikanternas egen närmiljö. Denna metod an-

vänder NTF och deras länsförbund/storstadsföreningar i sina fleråriga bälteskam-

panjer speciellt riktade till skolan, värnpliktiga och vardagsbilister som kör sina

barn till dagis och till jobbet.

Under 1992 genomförde NTF en kampanj av stora annonser i kvällstid-
ningarna. I Tst "Anslagstavlan" och i Armévisionen för värnpliktiga visades en

film med budskapet att frontalkrocka i 50 km/h är som att hoppa i en tom sim-

bassäng från 10 meterstrampolinen.

Efter "bilbältet hjälpte"-kampanjen förekom inte några riksomfattande kam-

panjer under 1993. Däremot hade några lokala kampanjer i exempelvis Skåne stor

framgång, vilket NTF:s egna lokala observationer visat. De övriga lokalför-

bundens observationer uppvisar liknande mönster som VTI:s.
Under 1994 och 1995 har kampanjerna nästan enbart varit lokala och målinrik-

tade, dvs. inriktade mot specifika målgrupper exempelvis unga värnpliktiga män

som ofta utpekas som sämre än andra grupper att ta på sig bältet.
I referenslistan finns litteratur från Sverige och utlandet om bältesanvänd-

ningen.

1.2 Faktorer som påverkar bältesanvändningen
Användningen av bilbälte påverkas av en mängd faktorer. En exakt kunskap om
dessa faktorers påverkan saknas. Det finns få dokumenterade studier om olika
faktorers påverkan på bältesanvändningen. Men man kan indirekt från studier

liknande denna eller intervjustudier dra vissa slutsatser och göra vissa kvalifice-

rade antaganden. Det är svårt att uttala sig om enstaka faktorers påverkan och

många av faktorerna kan dessutom anses vara starkt korrelerade med varandra. De

faktorer som räknas upp här bygger alltså mer på antaganden och mer eller mindre
kvalificerade gissningar än vetenskapliga studier. Trots det kan de anses stå

oemotsagda. En av de viktigaste faktorerna är "resans längd". Ju längre resa desto
H 'I

större sannolikhet att bältet används. Andra faktorer är "ålder , resans ändamål",

"kön" "antalet passagerare", "landsbygd eller tätort", "tidpunkt , veckodag" och9

"väglag".
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Hur sambanden kan se ut ärsom sagt svårt att analysera. Men man kan indirekt

anta vilken typ av trafik som dominerar en viss trafikström under en viss tidsrymd

och då observera att skillnaden i bilbältesanvändning exempelvis för en ensam

förare på en kort resa i en mindre ort en vardag, jämfört med en förare med flera

passagerare på långresa på en motorväg en helg kan vara flera tiotals procent-

enheter. Det visar inte minst Vles egna observationer. Därför är det omöjligt att

jämföra observerade nivåer på bältesanvändningen i olika studier som har obser-

verat olika trafik i olika miljöer och på olika tidpunkter.
Vid en analys av tidstrender måste effekten av alla dessa faktorer neutraliseras

så långt det är möjligt. Trots dessa försiktighetsmått kan inte effekter av tids-

typiska händelser som effektiva kampanjer särskin as utan vidare.
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2 Syfte
Syftet med observationerna är att undersöka hur användningen av bilbälten i per-

sonbilar förändras över åren i Sverige. Resultaten används bland annat för att ut-

värdera en av Vägverkets trafiksäkerhetsreformer, Användning av skyddsutrust-

ning i bil . Målet med reformen uttrycks så här:

.... ..Målet med reformen med en hög ambitionsnivå äratt 95 % av alla personer

som färdas i bil ska vara fastspända. Detta inkluderar samtliga nedan specifi-

cerade kategorier:

0 Personbilar och lätta lastbilar 95 %

0 Taxi 95 %

0 Tunga lastbilar 90 %

0 Barn upp till 12 år 99 0/0

Med en lägre insatsnivå kan det generella målet endast sättas till ca 90 %. Det är

då främst delmålen för taxi och tunga lastbilar som måste sänkas till 75 % re-

spektive 20 %.... ..

Men avsikten med VTI:s mätning är alltså inte i första hand att skatta nivån på

bilbältesanvändningen utan att skatta förändringarna över tiden i bilbältesanvänd-
ningen. Nivåer som nämns i reformtexten kan bara uppskattas indirekt i denna

studie eller med ett omfattande mätprogram i Vägverkets stora basramprojekt.

Dessutom ska sambandet mellan bältesanvändning blandförare och förarnas

ålder och kön studeras.

Slutligen ska bältesanvändning bland taxiförare kartläggas.
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3 Metod

3.1 Samplingsstrategi, urval av mätplatser

När mätprogrammet startade 1983 skulle de sista bälteslagarna, som ålade även

baksätespassagerarna att använda bältet, börja gälla några år senare. Därför var det

viktigt att observationerna lades upp så att man observerade många baksätespas-

sagerare. Baksätespassagerare är förhållandevis sällsynta i vanlig trafik under var-
dagar. Då antalet baksätespassagerare, med den kunskap man då hade, kunde an-

ses vara korrelerat med resans längd valdes företrädesvis mätplatser med fjärr-

trafik men i stadsmiljö.
Cirkulationsplatser är ofta placerade i tätorters utkanter med stort inslag av

fjärrtrafik. Dessutom har de som regel mycket trafik och en komplex blandning av

olika trafiktyper intressanta ur observationssynpunkt. Därför ansågs det 1983

lämpligt att urvalsramen bestod av cirkulationsplatser i tätorter. Ett första slump-

mässigt urval gjordes som sedan modifierades för att ge en större spridning i tra-

fiktyperna och för att praktiskt kunna hanteras. Av praktiska skäl las mätpro-

grammet upp i tre mätblock, ett i Västsverige (mätplatserna Göteborg och
Skövde), ett i Stockholmsområdet (Sollentuna, Sundbyberg, Västerås och

Gideonsberg (i Västerås)) och ett mätblock i Östergötland (Norrköping, Idrotts-

parken (i Norrköping), Linköping och Vallarona'ellen (i Linköping)). Mätblock

är alltså en rent administrativ enhet.
Bland platserna finns mätplatser med intensiv fjärrtrafik (E4) (Norrköping)

som passerar Norrköping en söndagseftermiddag. Andra platser har tidvis mycket

intensiv vardagsrusningstrafik som Göteborg, Skövde, Sollentuna, Linköping och

Vallarondellen. Övriga platser (Sundbyberg, Västerås, Gideonsberg och Idrotts-

parken) kan anses ha övervägande relativt normal vardagstrafik. Det är viktigt att

påpeka att samma mätplats kan ha många olika trafiktyper under ett helt mätpass.

Exempelvis Göteborg har pendlingstrafik morgon respektive kväll, kvällstrafik

vardag och vardag allmäntrafik. Trafiktyperna definieras i kapitel 3.3.

Tidsmässigt är alla veckodagar representerade. Mättidsomfattning och antal ob-

serverade fordon återfinns i bilaga. Med den komplexa trafikbild man finner i cir-

kulationsplatser belyses bältesanvändningen för många olika trafiktyper, rus-

ningstrafik, vardagstrafik/helgtrafik, fjärrtrafik/lokaltrafik, kvällstrafik mm liksom
bältesanvändningen för förare och olika kategorier passagerare framsätespassa-

gerare, baksätespassagerare, barn och vuxna.

VTI har genomfört hela detta mätprogram åren 1983, 1984, 1985, 1986, 1988,

1992, 1993, 1994 och 1995. Mätprogrammet i denna omfattning benämnes stora

mätprogrammet och omfattar normalt cirka 70 000 personbilsobservationer.

Därutöver har VTI genomfört det sk lilla mätprogrammet, som är en delmängd

av stora mätprogrammet. Detta har skett vid följande tillfällen: Före och efter det

att lagen om obligatoriskt användande av bilbälte för vuxna i baksätet trädde i
kraft 1 juli 1986 och efter det att motsvarande lag för barn trädde i kraft 1 april

1988. Dessutom har lilla programmet ersatt stora mätprogrammet 1987, 1989,

1990 och 1991. I lilla mätprogrammet observeras ungefär 17 000 personbilar.

Mätplatserna i lilla mätprogrammet är Norrköping, Västerås och Gideonsberg.

Dessa har valts ut för att de alstrade flest baksätespassagerare.
På grund av den medvetna skevhet i urvalet av mätplatser både i lilla som i

stora mätprogrammet blev bland annat bältesanvändningen bland förare och pas-
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sagerare på kortresor i städer, där bältesanvändningen kan förväntas vara lägst,
dåligt belyst. För att råda bot på det utvaldes till 1994 års projekt några nya mät-

platser som apriori kunde förväntas ha hög andel kortresor. Platserna valdes ut i

Uppsalas och i Enköpings innerstäder. Dessa nya rnätplatser var i flera fall vanliga

korsningar, inte cirkulationsplatser. Även om dessa rnätplatser ger intressanta data

är dock tillskottet i antalet observerade fordon jämförelsevis blygsamt, drygt

4 500. Men de ger en god uppfattning om bältesanvändningen i trafiktyper som
varit dåligt belysta i detta projekt tidigare. De nya mätplatserna från och med 1994

heter Uppsala (trafik till och från parkeringshusen till varuhusen i centrala Upp-

sala), Enköpingsposten (trafik till och från ett väl frekventerat postkontor i En-

köping) och Enköping centrum (trafik till och från centralaste Enköping).

En av de intressantaste mätplatserna är Norrköping . Där observeras framför-

allt fjärrtrafiken på E4an. Andelen långväga resenärer är där mycket stort vilket
medför många baksätespassagerare och mycket hög bältesanvändning. 1996 blir

förbifarten förbi Norrköping klar och fjärrtrafiken flyttas från mätplats

Norrköping . Tills dess måste mätplatsen ersattas av annan lämplig mätplats.

Dessvärre är antalet lämpliga rnätplatser utmed E4 klart begränsat. Från och med

1994 observerades E4-trafiken in och förbi Uppsala i Gnistarondellen parallellt

med Norrköping som alltså ersätter Norrköping från och med 1996.

Gnistarondellen ingår i ett nytt fjärde mätblock tillsammans med Uppsala och

Enköpings innerstad.
För att öka kunskapen om bältesanvändningen bland långväga pendlare stude-

rades dessutom i fjärde mätblocket trafiken till och från Uppsala i

Gnistarondellen 11 under morgonrusningen på måndagsmorgonen.

Sammanfattningsvis observeras normalt i stora programmet cirka 70 000 per-
sonbilar och i det lilla programmet ungefär 17 000 personbilar. Stora programmet

plus nya mätblocket observerar nästan 80 000 personbilar totalt. Under 1995 års

observationer betydde ålder/kön-studien att mätserierna drabbades av ett syste-

matiskt men inte rimligen avvikande bortfall på 10-15procent.
Hur lilla och stora mätprogrammet plus de nya mätplatserna är strukturerade

framgår av diagrammet nedan.
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Idrottsparken VallarondelIen

Linköping Enköpings centrum

 

Enköpingsposten

Figur] Mätplatser som ingår i stora mätprogrammet (cirkeln) och lilla
mätprogrammet (inskrivna rektangeln). Övriga mätplatser har
bara observerats under 1994 och 1995. Gnista 1 ska från och med
1996 ersätta Norrköping. De olika mätblocken är särskilda med en
streckad horisontell linje. Det förde mätblocket ligger utanför cir-
keln.

VTI observerade augusti-september 1995 enligt det s.k. "stora mätprogram-

met" som omfattar 15 mätplatser i åtta tätorter i Mellansverige. I kronologisk

mätordning 1995: Norrköping (Norrköping), Göteborg (mätplats Göteborg),

Skövde (Skövde), Storstockholm (Sollentuna och Sundbyberg), Västerås (Västerås

och Gideonsberg), Norrköping (Idrottsparken), Linköping (Linköping och Valla-

rondellen), Uppsala (Gnista I, Gnista II och Uppsala centrum) och Enköping

(Enköpingsposten och Enköping centrum).

3.2 Fältstudier

I de 10 mätplatserna inom stora mätprogrammet görs observationerna i 9 fall i
infarterna till cirkulationsplatserna. Enda undantaget är mätplats "Skövde" som av

praktiska skäl är lämpligare att observera i utfarterna. Hastigheterna i infarterna är

lägre än i utfarterna. 2 eller 3 infarter observeras på varje mätplats. Två på huvud-
vägen och som regel också en av de anslutande lederna. Eftersom cirkulations-

platser ofta anläggs där en huvudled ansluter till en annan huvudled, exempelvis

en riksvägs anslutning till en infart till en tätort genererar ofta tre infarter be-
tydande trafikmängder lämpliga att observera bältesanvändningen i. Man bör där-

emot vara observant på att olika anslutningar och olika tidpunkter generar olika

trafiktyper. Se kapitel 4.3 om bältesanvändningen i olika trafiktyper.

I de nya, sedan 1994 observerade mätplatserna, som än så länge ligger utanför

stora mätprogrammet, är Gnistarondellen I och 11 och Enköpingposten cirku-
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lationsplatser medan Uppsala och Enköping centrum är vanliga innerstads-
gator.

Observatörerna fyller i ett formulär (se bilaga i 1993 års redovisning VTI Med-
delande 733) där de vanligaste kombinationer av förare och passagerare, bältade

och obältade finns förnoterade. Dessutom finns det plats att notera de mer ovan-

liga kombinationer som kan observeras. Ett formulär räcker normalt till ett helt

arbetspass, 45 minuter.

Det är oundvikligt att 'olika observatörer ger något olika resultat. Det gäller

framförallt det svårobserverade baksätet. För att mildra den effekt som olika ob-

servatörer ger upphov till får observatörerna rotera på de olika observations-

punkterna enligt ett schema.

Avsikten med VTI:s observationer är ju inte att skatta nivån på bilbältesan-

vändningen utan att skatta förändringarna över tiden i bilbältesanvändningen. Där-

för är det av yttersta vikt att programmet är så likt som möjligt år efter år. Det

gäller tiden för mätpassen och självfallet också att mätplatserna och att observa-

törerna är desamma. För ett tre dagars mätblock använder VTI tre eller fyra obser-
vatörer beroende på vilka mätplatser som ska observeras och vilka extrauppgifter

som ska genomföras. En cirkulationsplats med 3 infarter att observera kräver 4

observatörer, en cirkulationsplats med 2 infarter att observera kräver 3.

3.3 Urval av personbilaroch definitioner

Bara bältesanvändningen i personbilar observeras. Taxi och firmabilar av typ

Telias servicebilar undantas. Främsta anledningarna till att inte alla personbilslik-

nande' fordon klassificeras som personbil är att det är önskvärt att studera en så

homogen fordonspark som möjligt över åren och att bältesanvändningen kan för-

väntas vara betydande olika för förare av privatbilar jämfört med för förare av
tjänstefordon, typ Telias och polisens fordon. Med så olika bältesanvändning

skulle en liten uppmätt skillnad helt kunna förklaras av förändrad förekomst av

tjänstefordon. En enkel definition av "personbil", som tillämpas i projektet, är

personbil med plats för passagerare i ett baksäte.

I dag finns dock en betydande gråzon mellan en traditionell persOnbil och bilen

som arbetsredskap. Fordon av typ Jeep, som antas huVudsakligen användas som

familjebil, räknas här som personbil. Minibussar, däremot, med plats för flera

rader med baksäten och som också huvudsakligen kan antas användas som

familjebil, räknas ej som personbil.

Alla personer observeras, även spädbarn i barnvagnsinsats. Däremot skiljs på

barn och vuxna. "Barn" är yngre än cirka 13-15 år.

VTI observerar i augusti och september då det kan förväntas vara'den tidpunkt

som kan förväntas ge de stabilaste observationsdata år från år. Exempelvis se-
mestertrafik och vintertrafik kan antas ge ett avvikande beteendemönster än de

flesta andra trafiktyper. ' '

Självfallet är det inte meningsfullt att studera bilar efter mörkrets inbrott.
Likaså är det inte meningsfullt att observera alltför små trafikvolymer. Därför görs

alla observationer efter kl 06.30 på vardagar, 08.00 på lördagar och 12.30 på sön-

dagar. Senaste mätpasset slutar 19.45. i

Eftersom observationer gjorts åtminstone enligt det lilla mätprogrammet vid

samtliga tillfällen finns det jämförbara data från 16 olika tillfällen. Urvalet av

mätplatser för det lilla programmet ur det stora programmet har lagt tonvikten vid

att observera många baksätespassagerare. Men enbart ur hela det stora mätpro-
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grammet kan slutsatser dras om användningsgraden för olika trafiktyper såsom

helgtrafik kontra vardagstrafik; fjärrtrafik kontra lokaltrafik; rusningstrafik mor-
gon och eftermiddag osv.

De olika trafiktyperna definieras på följande sätt:

Vardag pendlingstrafik: Mellan tidpunkterna 6.30-9.00 och 15.00-17.30 och

de trafikströmmar som kan betecknas som pendlings-

trafik.

Fredag kväll: Efter 18.00 på fredag

Vardag kväll: Efter 18.00 på vardagar, ej fredagar

Vardag allmänt: Övrig vardagstrafik

Lördag förmiddag: 8.00 till 12.00 lördag

Helg fjärrtrafik: Trafik i anslutningar som huvudsakligen trafikeras av

långväga trafik.

Helg lokaltrafik: Trafik i anslutningar som huvudsakligen trafikeras av

lokaltrafik.

Pendling fjärrtrafik Pendlingstrafik på motorväg

Kortresor innerstad Trafik med huvudsakligen korta resor med start eller

Liten/stor tätort mål i innerstad på vardagar

3.4 Bältesanvändningen för män och kvinnor i olika ål-
dersgrupper

Kunskapen om hur bältesanvändningen varierar för män respektive kvinnor i olika

åldrar är inte fullständig. I 1994 års mätserie noterades därför vid några tillfällen

kön och ålder för förare med respektive utan bälte. Delprojektet som genomfördes

inom huvudprojektets ram var mest att betrakta som en pilotstudie eller som ett

metodutvecklingsprojekt.
Erfarenheterna från 1994 års metodutvecklingsprojekt har tillämpats i 1995 års

projekt. Alla 15 mätplatserna, inklusive de utanför stora mätprogrammet, obser-

verades på samma sätt som 1994.
Tillvägagångssättet har varit följande: Den ordinarie observatören gör ett av-

brott i ordinarie studier av bilbältesanvändandet under de första 5 minuterna av

varje arbetspass, normalt 45 minuter. Med det rullande schema som tillämpas så

innebär det att för varje 15-minutersdelpass är någon observatör uppbokad i fem

minuter till detta delprojekt. Urvalet är alltså ett systematiskt tidsurval. Ordinarie

huvudprojekt får alltså ett i tid jämt fördelat bortfall på 1/9 på mätplatser med tre

observerade infarter.

Observatören inväntar den förste obältade föraren, noterar ålder och kön. Där-

efter observerar han/hon den förste bältade föraren. Sedan väntar han/hon in nästa

obältade förare och så vidare tills 5-minuterspasset är slut. Således observeras lika
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många förare med bälte som utan bälte. Tekniken ger en klassisk fall-kontroll-

studie som är vanlig exempelvis i medicinska studier där den intressanta gruppen

är liten i förhållande till kontrollpopulationen. De parvisa urvalen görs för att så
långt det är möjligt undvika påverkan av ovidkommande variabler som väder,

tidpunkt, plats m.m. Eftersom bältade förare är betydligt fler än de obältade är

sannolikheten för att komma med i urvalet stor, i princip 100 %, om föraren är

obältad och liten om föraren är bältad. Urvalskriteriet är alltså om föraren är bäl-
tad eller inte.

Observationerna av om förarna är bältade eller inte är relativt säkra. Däremot är
åldersbestämningen av naturliga skäl behäftad med en stor osäkerhet. Observatö-

ren gör sin bedömning efter bästa förmåga och i efterhand aggregeras data till 4

åldersklasser.

Förutom dessa observationer noterades 1994 också om föraren hade passa-
gerare i bilen och fordonets ålder. Åldersbestämningen av bilar visade sig dock

vara mycket svår att göra och värdet av passagerarvariabeln kan diskuteras. Därför

ingår de inte i 1995 års observationer.

1 175 observationspar observerades totalt. Urvalen har alltså gjorts så att det är

enbart bilbältesanvändning som påverkar chansen att observeras och inte kön eller

ålder för de som använder respektive inte använder bilbälte. Detta innebär att stu-
dien har gjorts retrospektivt eller som en klassisk fall-kontroll studie.

Analysen har gjorts genom att anpassa observationerna till en logistisk regres-

sionskurva. ( Log i statistisk/matematisk mening logaritm) Låt x vara den va-
riabel som beskriver kön och ålder för en individ. Sannolikheten att individen inte

använder bilbälte kan med Bayes sats uttryckas enligt

11151312 (F)
P, (F)+ P, (s13)(1 - P, (3)) '

P, (as) = _.
111518)

( B bältad, B-streck obältad, S ingående i studiens urval, S IB S betingat

B)

Eftersom kön och ålder inte påverkat chansen att observeras kan sannolikheten

skrivas

P(513)Px (B)
P* (BS) = Paanewmswxl - 1:e»

 

eller alternativt

ms) 2 Pm?) m)
1-Px(1§|s) P(s13)(1_px(73))'

  

Antag nu att sannolikheten för att inte använda bilbälte kan beskrivas med en
logistisk regressionmodell med kön och ålder enligt
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was)
Då gäller att också sannolikheten för att en individ i studien inte använder bil-

bälte kan beskrivas med en logistisk regressionmodell med kön och ålder enligt

Px 73|s P sjê
ln[-------1_PE = [30 + ln 135518;

ln[-l:5-@] = x'B = [30 + xlB1+x2B2+m

 

+x1B1+szz+...

med identisk regressionskurva så när som på en, eventuellt känd, konstant.

Eftersom lika många med och utan bilbälte ingår i studien gäller att

11517?) = P<B
P(sjB) P(?3)

 

:0.

c sätts till 9 eftersom bältesanvändningen är ungefär 90 0/0 för förare

(90 %/10 %). Den intresserade kan läsa mer i Case-Control Studies James J.

Schlesselman (1982) och Modelling Binary Data , D. Collett (1991).

3.5 Bältesanvändningen bland taxiförare

1994 gjordes också en enkel studie av bältesanvändningen bland taxiförare. Ob-

servationerna gjordes då som en studie enbart inom det fjärde mätblocket
(Uppsala och Enköpings innerstäder) där observationerna av taxiförarna kunde

göras under ordinarie observationer av personbilarna.

Under 1995 års projekts ram gjordes en studie av samtliga passerande taxi-
förares bältesanvändning på alla mätplatser inklusive tidpunkterna för ålder/kön-

studien. Taxiförarnas bältesanvändning noterades i en särskild ruta på ordinarie

protokoll som en tilläggsuppgift under ordinarie observationsarbete. Taxistudien

har alltså inte orsakat något bortfall i huvudstudien eller ålder/kön-studien.
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4 Resultat

4.1 Resultat från stora mätprogrammet

Se tabell 1a och 1b och figur 2. De första åren 1983 till 1986 och 1988 observera-

des enligt det så kallade stora måtprogrammet som omfattar uppemot 70 000 ob-

serverade personbilar mot ungefär 17 000 i det lilla programmet. Efter ett uppehåll

på tre år observerades från och med 1992 återigen enligt det stora programmet

som täcker ett betydligt bredare spektrum av trafik än lilla mätprogrammet. Fjärde

mätblockets mätplatser ingår ej i 1995 års stora måtprogram.

BÄLTESANVÄNDNING (%,1
1983 till 1995

SEPTEMBER 1983 till 1995

PHOCENT

100*

' ----------a-...
..............

..............
..............

........ h

90 - ____ -..3 ----- ---a----- --
D 9 0 a

 

80*

70

60'

50*

40*

   

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1939 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

AB

töms (+) FRAMSÃTESPASS (fyrkant)
BAKSÄTESRASS BARN (*) VUXNA (ruter)

Figur 2 Bältesanvändningen för förare, framsätespassagerare, vuxna och
barn i baksätet. Stora mätprogrammet.
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Tabell 1 Procentuell bilbältesanvändning 1 983-]995 stora mätprogrammet.
Förare och framsätespassagerare, barn och vuxna i baksätet.
Högsta notering i kursz'v stil.

 

Förare 1983 1984 1985 1986 1988 1992 1993 1994 1995

 

Ensamförare 81,6 82,3 83,6 85,0 86,3 84,1 85,6 86,3 86,8

 

Passagerare fram 86,0 87,8 87,7 89,9 91,2 90,6 90,4 91,1 90,6

 

1 passagerare bak 88,3 89,5 90,3 93,9 93,7 93,5 92,5 93,5 93,0

 

2 passagerare bak 92,4 91,7 92,4 96,0 96, 1 96,0 95,2 95,8 95,6

 

3 passagerare bak 91,4 91,9 93,3 95,7 95,9 95,0 94,4 95,6 96, 6

           

83,9 85,0 85,8 87,6 88,6 87,1 87,9 88,7 88,8

 

  

Passagerarefram 1983 1984 1985 1986 1988 1992 1993 1994 1995

 

Passagerare fram 84,7 86,5 87,0 88,2 90,6 89,8 90,1 90,7 91, 2

 

l passagerare bak 87,3 84,3 91,3 91,6 92,9 92,8 92,8 95, 0 93,8

 

2 passagerare bak 91,8 92,2 91,3 96, 2 96,1 95,5 95,6 96,1 95,1

 

3 passagerare bak 89,6 89,7 90,6 94,9 94,5 96,1 92,9 94,4 95,0

 

  

 

       

85,8 86,7 88,2 89,7 91,5 90,9 91,1 92,0 92,]

   

Vuxna baksätet 1983 1984 1985 1986 1988 1992 1993 1994 1995

 

l passagerare bak 07,6 13,1 13,4 52,4 62,6 67,3 64,7 72, 0 66,1

 

2 passagerare bak 09,1 12,9 12,2 60,6 70,5 79, 8 78,5 78,3 77,3

  

3 passagerare bak 02,5 06,5 03,9 35,4 45,9 74, 4 64,7 68,5 64,0

          

07,5 12,1 11,6 53,9 63,7 72,9 70,2 74,2 70,2

   

Barn baksätet 1983 1984 1985 1986 1988 1992 1993 1994 1995

 

lpassagerare bak 17,7 26,9 33,0 60,0 77,9 84,8 81,7 86, 7 84,7

 

2 passagerare bak 21,8 34,7 38,7 69,5 84,1 89,1 88,3 90, 6 90,2

 

 

3 passagerare bak 04,4 10,2 13,3 35,9 62,0 86, 7 73,4 77,5 76,7

 

17,3 27,5 32,4 61,1 78,0 87,3 83,7 87,4 86,2
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4.2 Resultat från lilla mätprogrammet

Se figur 3 och tabell 3. Jämförbara observationsva'rden finns från lilla mätpro-

grammet för samtliga år från 1983 till och med 1995. Mätprogrammet är som tidi-

gare beskrivits komponerat för att i första hand kunna studera bältesanvändning i
hela bilen inklusive baksätet. Med nödvändighet innebär det att en stor del av ob-

servationerna måste göras av fjärrtrafik under en helg. Observationsserien är alltså

nästan lika representativ för baksätespassagerarna som det stora mätprogrammet

men mindre representativ för förare och framsätespassagerarna.

BÄLTESANVÄADNING (%)
1983 till 1995

SEPTEMBER 1983 :111 1995 plus JUNI, [uu 1986 och APRIL 1988

PHOCENT
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Figur 3 Bilbältesanvändningen lilla mätprogrammet 1983 till 1995.
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Tabell 2 Procentuell bilbältesanvändning 1983-1995 lilla mälprogrammet.
Högsta notering i kursiv stil.

Förare 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Ensam förare 84,2 83,5 90,0 88,5 88,6 88,6 88,4 86,8 86,4 88,8 89,6 89,5 89,8

Passagerare fram 91,1 92,2 91,0 89,7 94,1 92,8 93,5 92,3 92,6 94,9 93,7 95, 0 94,0

1 passagerare bak 92,6 92,8 93,2 94,7 95,4 95,3 95,9 93,9 93,9 96,1 95,4 96,9 95,6

2 passagerare bak 94,2 94,5 94,3 97,3 98,4 96,9 98,1 97,1 95,4 98,0 97,8 98,3 97,2

3 passagerare bak 94,1 94,1 96,4 96,8 95,0 96,7 97,3 97,2 95,2 96,7 94,0 95,6 97,8

89,1 89,2 91,4 91,7 92,5 91,9 92,2 90,8 90,6 92,9 92,6 93,3 93,0

Passagerare i 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
framsätet

Passagerare fram 90,3 91,1 91,0 92,2 93,6 92,5 93,2 92,5 92,1 94,5 93,7 94,0 94,3

1 passagerare bak 91,7 90,6 93,3 95,1 95,4 95,6 95,8 93,8 94,3 96,2 95,4 97,4 95,6

2 passagerare bak 94,0 95,7 92,1 97,5 97,4 97,3 96,9 96,7 96,1 97,7 98,2 98,1 96,4

3 passagerare bak 94,2 94,2 94,5 96,4 96,3 95,0 97,5 97,3 94,0 96,9 93,2 94,0 96,8

91,2 91,8 91,7 93,6 94,5 93,8 94,2 93,4 93,1 95,2 94,6 95,2 94,9

Vuxna i baksätet 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1 passagerare bak 10,8 11,4 16,9 55,0 63,2 69,5 67,5 68,5 63,6 75,2 72,0 76,1 69,2

2 passagerare bak 11,9 15,0 12,0 67,9 67,9 75,3 74,1 75,8 76,3 85,2 84,3 83,0 78,8

3 passagerare bak 03,1 09,1 03,1 35,6 49,6 49,5 59,0 58,2 61,0 80,3 67,5 67,5 66,6

09,9 12,7 12,8 57,4 63,7 69,1 69,4 70,1 68,7 80,0 76,8 77,8 73,0

Barn i baksätet 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1 passagerare bak 17,3 29,4 31,4 59,0 66,6 77,2 76,9 73,5 80,4 85,5 81,7 85,9 82,9

2 passagerare bak 23,2 38,5 42,9 71,0 74,7 86,4 87,8 86,6 89,7 91,4 93,1 90,8 90,0

3 passagerare bak 05,7 12,1 14,4 42,3 49,8 63,3 70,0 68,5 80,5 91,8 76,7 81,2 78,4

18,1 30,2 34,1 62,4 68,8 79,0 81,4 79,5 85,3 89, 9 86,9 88,0 86,0
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Begränsningen i urvalet av trafiktyper i lilla mätprogrammet gör att det inte går
att uttala sig om bältesanvändningen bland exempelvis förare under rusningstrafik

till och från arbetet eller på kortresor.

Förare har sedan 1975 ålagts att använda bilbälte om sådant finns i bilen. Sedan

åtminstone 1983, när VTI:s observationer började, har användningen legat runt

90 %. Först från och med 1992 ligger nivån stabilt över 92 0/0. För förarna allmänt

uppmättes de högsta värdena i september 1994, 93,3 %. Skillnaderna mellan åren

är små, det rör sig som regel om tiondels procentenheter, men precisionen kan

antas vara hög då det är relativt säkert att observera om just förarna och fram-

sätespassagerarna är bältade eller inte.

Den lägsta användningen har förare som inte har någon passagerare. Förarna

använder bälte genomgående under 90 % under hela mätserien.

Med passagerare i framsätet och med en eller flera passagerare i baksätet stiger

bältesanvändningen till över 95 %. Högst är den för kategorien förare med två

passagerare i baksätet . Förmodligen beroende på att det är den typiska långrese-

besättningen mor och far i framsätet, 2 barn eller vuxna i baksätet.
För framsätespassagerarna noterades också den högsta användningsgraden

1994. Dock är det en chimär att framsätespassagerarna har en högre användnings-

grad än förarna. Det förklaras av att kategorien "ensamma förare" använder bil-

bälte i så pass låg grad att "förare" totalt sett använder bälte 2-2,5 procentenheter

mindre än framsätespassagerarna. När det finns framsätespassagerare i bilen an-

vänder förare och framsätespassagerare bälte i samma utsträckning.

Bältesanvändningen bland baksätespassagerarna uppvisar en annan utveckling

över tiden än framsätespassagerarna. Innan lagen om obligatorisk användning av
bilbälte för vuxna i baksätet började gälla använde bara 10 % (1983) av alla vuxna

bilbälte i baksätet. Användningen av bälte bland barn i baksätet var ungefär 20 %

(1983) - 30 % (1984-1985). Lagen för vuxna, som infördes 1 juli 1986, medförde

en avsevärd förändring. Vuxna ökade sin användning från 24 % till 60 % på en

vecka. 1988 till 1991 låg den på ungefär 70 %. Högsta bältesanvändningen obser-

verades 1992, 80 0/0. Sedan dess har det gått ner relativt mycket. 1995 observera-

des bara 73 % bältade vuxna i baksätet.

Barn i baksätet har generellt använt bälte ungefär 5-15 procentenheter mer än

vuxna. Enda undantaget är omedelbart efter 1 juli 1986. I övrigt är mönstret snar-

liktxdet för vuxna i baksätet. Det vill säga högst användningsgrad observerades

1992 och 1995 ligger det 4 procentenheter lägre.

Nivåerna för lilla mätprogrammet ligger 1-5 procentenheter högre än för stora

mätprogrammet. Det beror på att lilla mätprogrammet konstruerats för att ha en
stor andel baksätespassagerare som bäst observeras i fjärrtrafiken på helgerna där

man kan förväntas hitta den högsta bältesanvändning.
Sammanfattningsvis har alltså bältesanvändningen gått ner i baksätet men

ligger kvar på en hög nivå i framsätet. I
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4.3 Bilbältesanvändningen i olika trafiktyper

Antalet observationer i stora mätprogrammet och i de nya mätplatserna i mätblock

4 är tillräckligt stort för att kunna delas upp på olika trafiktyper. De olika trafik-
typerna definieras i kapitel 3.3. Se tabell 3.

Som framgår av tabellen så är bilbältesanvändningen lägst på vardagarna. För

de nya mätplatser som observerar kortresor i innerstaden en vardag noterades bara

77-78 % användningsgrad bland förare; För förare i den vardagstrafik, som inte är

rusningstrafik eller kvällstrafik, är motsvarande användningsgrad ungefär 85-

86 %. Användningen är bara obetydligt högre under rusningstrafik och kvälls-

trafik. Noteras bör den uppgång i användning som noteras bland förare i morgo-

nens pendlingstrafik. Långväga pendlare använder bältet lika mycket som fjärr-

trafiken på helgen. Med andra ord verkar faktorn resans längd vara ungefär lika

viktig som faktorn helgtrafik.

        

Tabell 3a Bältesanvändningen för förare och framsätespassagerare i olika
trafiktyper. (Observationerna bygger enbart på stora matpro-
grammet).

FÖRARE

Förmidd Eftmidd. Vardag Vardag Fredag Lördag Helg Helg

pendling pendling allmän kväll kväll förrn. fjärrtr. lokaltr.

1988 87,3% 89,7% 85,9% 88,0% 91,9% 93,8% 95,6% 87,2%

1992 86,4% 85,9% 84,0% 86,7% 89,4% 94,4% 96,7% 90,4%
1993 86,8% 88,3% 85,0% 86,1% 87,7% 93,9% 96,8% 91,4%

1994 88,2% 88,9% 85,6% 86,3% 89,3% 94,8% 97,3% 91,5%

1995 89,2% 88,7% 85,8% 85,7% 87,0% 94,3% 96,5% 92,1%

FRAMSÄTESPASSAGERARE

Förmidd Eftmidd. Vardag Vardag Fredag Lördag Helg Helg

pendling pendling allmän kväll kväll förrn. fjärrtr. lokaltr.

1988 90,4% 91,5% 88,4% 90,3% 93,5% 96,3% 96,2% 89,7%

1992 88,3% 89,1% 87,7% 88,1% 92,0% 96,7% 97,1% 92,7%

1993 89,1% 91,7% 87,0% 88,1% 89,0% 96,5% 96,9% 93,3%

1994 89,2% 92,3% 88,0% 89,4% 93,5% 97,1% 97,2% 93,1%

1995 91,1% 91,3% 89,6% 89,2% 90,9% 95,3% 96,5% 93,5%
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Bältesarzvandningen i baksätet samt andel personbilar med enbart
förare i olika trafzktyper.

Tabell 3b

BAKSÄTESPASSAGERARE VUXNA

          

Förmidd Eftmidd. Vardag Vardag Fredag Lördag Helg Helg

pendling pendling allmän kväll kväll förm. fjärrtr. lokaltr.

1988 57,3% 61,7% 57,4% 56,2% 69,6% 73,4% 70,3% 65,0%

1992 69,3% 68,5% 63,9% 68,5% 73,2% 89,1% 81,9% 74,6%

1993 71,8% 67,9% 60,8% 59,8% 68,1% 82,1% 80,6% 72,6%

1994 74,0% 75,3% 67,2% 59,4% 81,8% 80,7% 81,0% 70,6%

1995 62,7% 70,8% 66,0% 68,7% 68,3% 77,9% 74,3% 67,5%

BAKSÄTESPASSAGERARE BARN

Förmidd Eftmidd. Vardag Vardag Fredag Lördag Helg Helg

pendling pendling allmän kväll kväll förm. fjärrtr. lokaltr.

1988 69,3% 81,5% 79,3% 72,1% 85,0% 82,0% 77,8% 74,2%

1992 81,8% 86,8% 86,9% 84,0% 86,9% 93,9% 90,5% 86,9%

1993 79,5% 85,7% 77,7% 78,5% 84,1% 89,1% 85,7% 87,4%
1994 84,7% 90,2% 85,8% 80,2% 86,6% 87,7% 88,3% 88,5%

1995 81,3% 89,3% 88,0% 77,5% 83,8% 89,4% 84,8% 84,8%

ANDEL PERSONBILAR MED ENBART FÖRARE

Förrnidd Eftmidd. Vardag Vardag Fredag Lördag Helg Helg

pendling pendling allmän kväll kväll förrn. fjärrtr. lokaltr.

1988 78,3% 66,8% 69,7% 61,2% 45,4% 42,3% 27,1% 38,7%

1992 79,4% 67,3% 68,8% 59,0% 46,6% 41,4% 26,2% 39,2%

1993 77,9% 63,4% 68,6% 60,0% 47,9% 43,4% 29,0% 38,3%

1994 77,6% 64,0% 68,0% 58,2% 45,2% 41,4% 26,1% 39,3%

1995 77,0% 64,1% 66,3% 59,3% 47,4% 42,1% 23,7% 34,8

     

Det är samma tendens i bältesanvändningen för framsätespassagerarna som för

förarna.

För barn och vuxna i baksätet är bilden något annorlunda. Eftersom använd-

ningen av bilbälte ökat mer eller mindre kontinuerligt, åtminstone sedan 1983,

ligger användningsgraden högre 1994 än 1988. Men, liksom för förare och passa-
gerare i framsätet, är användningsgraden lägst vardagar och högst på helger. Note-

ras bör också att barn är väl bältade under kortresor vilket inte vuxna i baksätet är.

På de nya platserna observerades bältesanvändningen vid kortresor i inner-

stadstrafik i Uppsala och i Enköping, dvs. där bältesanvändningen kunde förväntas

vara som lägst. Dessutom observerades pendlingstrafiken på motorvägen söderut
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från Uppsala mot Stockholm. Bältesanvändningen i dessa trafiktyper framgår av

tabell nedan. Som synes ligger bältesanvändningen lägst vid kortresor och mycket

högt för långpendlarna på motorväg. Dessutom var bältesanvändningen bland

förare Och framsätespassagerarna anmärkningsvärt lika vid kortresor oavsett om

staden är stor eller liten.

Tabell 4 Bältesanvändning for förare och passagerare på kortresor och for

långpena'lare under 1994 och 1995 års observationer. (Data enbart
från nya platserna i Uppsala och Enköping).

           

Långpendlare Kortresor

stor stad liten stad

Förare 1994 96,1% 77,1% 77,2%

1995 95,4% 77,7% 77,6%

Framsätespassagerare 1994 95,6% 80,4% 80,8%

1995 94,9% 78,1% 83,8%

Vuxna i baksätet 1994 71,2% 60,1% 53,5%

1995 72,8% 49,1% 40,6%

Barn i baksätet 1994 76,9% 83,9% 85,9%

1995 92,3% 77,7% 85,9%

Andel personbilar 1994 78,5% 68,2% 66,7%

utan passagerare 1995 79,8% 65,6% 70,6%

 

4.4 Bältesanvändningen bland män och kvinnor i olika ål-
dersgrupper

Bilbältesprojektet utökades 1994 med en mindre studie av förstudiekaraktär av hur

bältesanvändningen berodde på ålder och kön. I första hand studerades 1994 om

den valda tekniken var genomförbar och analyserbar. På tre platser, Göteborg ,

Gideonsberg (Västerås) och Gnista 1 (Uppsala) noterades, i lågtrafik, ålder

och kön för förarna.
1995 tillämpades erfarenheterna från 1994 års metodutvecklingsprojekt på hela

mätserien, stora mätprogrammet inklusive nya mätplatserna. Modellen som finns

beskriven i kapitel 3.4 får följande utseende 1995:

(p=andel obältade):

log(p/(1-p))= -1.488 - 0,0000 (om man) - 0,0000 (om 18-25 år)

- 0,9222 (om kvinna) - 0,1785 (om 26-35 år)

- 0,5528 (om 36-50 år)

- 1,090 (om över 50 år)
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Exempel:

Kvinnor mellan 36 och 50 ==> log(p/(l-p))=-1,488-0,9222-0,5528=-2,963

p/( 1 -p)=exp(-2.963)=0,05 167

p=0,05167/(1+0,05167)=0,0491 dvs. andelen bältade är 95,1 %

  

Tabell 5 Bältesanvändningenför män/kvinnor i olika åldersgrupper.

Män Kvinnor

-25 år 82 % 92 %
26-35 år 84 % 93 %

36-50 år 89 % 95 %

51 år- 93 % 97 %

    

Av de sammanlagt observerade 2 350 förarna, lika många med som utan bil-

bälte, Var 1749 män och 601 kvinnor. Andelen kvinnor i detta speciella urval var
25 0/0. Andelen kvinnor bland de bältade var drygt 33 %. Motsvarande andel bland

de obältade var18 %.

Studien begränsas i tid och rum till det gjorda urvalet. Studiens styrka ligger i

att det är ett representativt urval ur hela stora studien som i sin tur är ett mer eller
mindre bra urval av det totala trafikarbetet. Med det i bakhuvudet kan man göra en

hel del intressanta om än osäkra iakttagelser ur tabell 6 nedan, men självfallet kan

vi intedra allt för långtgående slutsatser. (Vi antar för enkelhets skull att bältesan-
vändningen över hela materialet bland förarna är 90 %.)

Andelen kvinnor i trafiken är 32 % (0,1*(212/1175) + (0,9*(389/1175) =

0,316) det vill säga: Ungefär var tredje förare är alltså en kvinna.

Bland de yngsta förarna (18-25 år) är kvinnornas andel högre, 38,8 %. Den är

lika hög bland åldrarna 26-35 39,2 %. Den sjunker i åldrarna 36-50 till 31,0 %
och till 22,2 % bland de äldsta (över 51 år).

Förarens ålder uppskattas av observatören när personbilen passerar i mer eller

mindre hög hastighet. Det är inte praktiskt möjligt att kalibrera åldersbestämmel-

sen efteråt genom att stoppa bilen Och fråga. Dessutom är det mycket troligt att
precisionen i åldersbestämmelserna är olika beroende på om föraren är en man

eller en kvinna. Hursomhelst är den uppskattade medelåldern för en obältad man

i studien 39 år (38,86). En obältad kvinna är 38 år (38,08). Motsvarande åldrar för

bältade är 45 (44,63) för män respektive 40 (40,29) för kvinnor. En genomsnittlig

ålder för en man i trafiken är 44 år (44,05) och för en kvinna 40 år (40,06).

     

Tabell 6 Bedömd ålder i det urvalförare som ingick i studien.

Bedömd Förare utan bilbälte Förare med bilbälte

ålder Män + Kv Män Kvinnor Män + Kv Män Kvinnor

18-25 år 189 152 37 122 72 50

26-35 år 400 323 77 309 181 128

36-50 år 397 328 69 418 282 136

51-75 år 189 160 29 326 251 75

Summa 1175 963 212 1175 786 389
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4.5 Bältesanvändningen bland taxiförare

I samband med observationerna på de nya platserna i innerstadsmiljöerna i Upp-

sala och Enköping gjordes 1994 Också observationer av taxiförarnas bältesan-
vändning. Det gjordes då som en extrauppgift i de ordinarie observationerna då
trafikintensiteten inte var så hög. Det bedömdes att observationerna av taxiförar-

nas bältesanvändning borde kunna göras i hela studien under 1995 utan att nämn-
värt begränsa den ordinarie studien.

Under 1995 observerades därför samtliga passerande taxibilar på alla mät-

platser inklusive de nya mätplatserna och även i de regelbundet återkommande

observationerna av bältesanvändningen bland män och kvinnor i olika åldrar.

Sammanlagt observerades 1 837 taxiförare. 299 av dessa var bältade, det vill säga

18,4 %.

Variationen i bältesanvändningen i olika trafikmiljöer var mycket stor som

framgår av följande uppräkning. (Dominerande trafiktyper inom parentes).

Gnista [I (långpendlingstrafik motorväg) 41% (26 bältade av 63 taxiförare)

Gnista I (fjärrtrafik helg motorväg) 38% (24/63)

Vallarona'ellen (fjärrtrafik/lokaltrafik vardag) 30% (33/ 109)

Sollentuna (lokaltrafik vardag) 27% (88/327)

Norrköping (fj ärrtrafik/lokaltrafik helg) 25% ( 14/56)

Västerås (lokaltrafik vardag) 19% (8/43)

Sundbyberg (lokaltrafik vardag) 18% (13/74)

Skövde (lokaltrafik/fjärrtrafik vardag) 1 1% ( 17/ 150)

Linköping (lokaltrafik vardag) 12% (8/64)

Göteborg (lokaltrafik vardag) 13% (45/345)

Uppsala (kortresor lokaltrafik) 10% (17/166)

Gideonsberg (fjärrtrafik lördag) 8% (2/24)

Idrottsparken (lokaltrafik vardag) 8% (4/49)

Enköping centrum (lokaltrafik vardag) 0% (0/35)

Enköpingsposten (kortresor lokaltrafik) 0% (0/ 14)

Urvalet av mätplatser för 1994 års pilotstudie var extremt såtillvida att bältes-

användningen var extremt lågt. 1994 års bältesobservationer visade där på en bäl-
tesanvändning bland taxiförarna låg på under 6 %. I årets studie i samma platser

var användningen 0-10 %.
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5 Slutsatser och kommentarer

1995 års observationer visade att användningen av bilbälten minskade relativt
mycket för vuxna baksätespassagerare och lite för barn i baksätet. För förare och

framsätespassagerare var användningsgraden lika hög eller högre än tidigare år.

De första åren 1983 till 1986 och 1988 mättes enligt det så kallade stora mät-
programmet som omfattar uppemot 70 000 observerade personbilar mot ungefär

17 000 i det lilla programmet. Efter ett uppehåll på tre år observerades från och

med 1992 återigen enligt det stora programmet som täcker ett betydligt bredare

spektrum av trafik än lilla mätprogrammet.

Efteråt kan det anses olyckligt att VTI inte observerade enligt stora programmet

åtminstone någon gång under 1989 till 1991. Uppenbarligen hände någonting med

allmänhetens inställning till bilbälten under dessa år. Jämförelser mellan 1988 och

1992 kopplat till lilla programmet ger bara marginell information om vad som

hänt totalt sett 1989, 1990 och 1991.
Analyser av förändringarna 1988 till 1992 är komplicerade och dessutom tvety-

diga. Resultatet från lilla mätprogrammet tyder på en uppgång om än i vissa fall

marginell i användandet för alla kategorier bilåkare. Hela stora programmet, som

domineras av vardagstrafik, tyder på en nedgång över hela perioden för både fö-

rare och framsätespassagerare.
1993, 1994 och 1995 visar större trendmässiga överensstämmelser mellan lilla

och stora programmet.
Studien av sambandet mellan ålder/kön och bältesanvändning bland förare vi-

sade, inte oväntat, att unga manliga förare hade den lägsta användningsgraden och

att de äldsta förarna hade den högsta användningsgraden av bilbälte. Kvinnor an-
vände bälte i högre grad än männen. Totalt observerades 1 175 förare med respek-

tive utan bälte.

En studie av samtliga förbipasserande taxiförares bältesanvändning visade att

utav observerade 1 837 taxiförare använde 299 (ungefär 18 %) bilbälte. Varia-
tionen mellan trafiktyperna var markant. På motorvägar använder ungefär 40 %

bälte medan kortresor i innerstäder inte motiverar taxiföraren att ta på sig bältet.
Hur som helst är det mycket långt till trafiksäkerhetsreformens mål om 95 % bäl-

tade taxiförare år 2000.

Värdet med lilla mätprogrammet är den kontinuerliga och mycket långa mät-
serien. Allteftersom stora mätprogrammet nu observerats flera år i rad avklingar
den fördelen. Från och med 1996 års måste den framförallt i lilla mätserien ton-

givande mätplatsen, Norrköping, utgå. Det innebär att- an'sta 1 kommer att ersätta

Norrköping 1 stora mätprogrammet och att lilla mätserien upphör att särnoteras.

Gnista 1 kan dock bara i begränsad mening sägas ersätta Norrköping. I det fram-

tida stora mätprogrammet kommer hela mätblock 4 att ingå. Nya stora mätpro-

grammet kommer alltså att få 1994 som startår. Men självfallet kommer data ända

från 1983 att kunna användas.
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Bilaga 1
Sid 1 (2)

Bilbältesanvändningen på enskilda mätplatser

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

GÖTEBORG - 83.2 - - - 81.2 82.4 83.1 83.4
onsdag - 84.8 - - - 83.3 83.6 83.6 84.8
09 30 - 51.3 - - - 54.8 52.4 48.7 59.2
torsdag - 67.2 - - - 69.7 69.9 72.0 82.2
09.30 - 9188 - - - 9995 8856 7832 7073

SKÖVDE - 90.3 - - - 85.3 87.5 87.7 86.1
torsdag - 92.0 - - - 88.0 90.4 91.9 90.4
16.00 - 61.5 - - - 70.5 67.9 78.7 69.7
fredag - 81.1 - - - 86.2 82.1 90.1 87.1
18 30 - 12996 - - - 15878 14791 14079 12650

SOLLENTUNA - 85.2 - - - 84.1 84.8 85.3 87.0
torsdag - 89.7 - - - 90.0 89.0 89.7 90.1
10.00-19.30 - 55.0 - - - 67 3 56.1 60 3 67 0

- 74 9 - - - 89 2 83.7 84 1 85.2
- 9651 - - - 10139 10174 9857 8289

SUNDBYBERG - 76.6 - - - 77.5 76.7 78.2 78.6
fredag - 80.0 - - - 81.1 80.3 86.0 86.3
07.30-10.00 - 45.8 - - - 56.8 54.0 47.7 52.9

- 78.1 - - - 81.1 65.5 79.5 61.9
- 1952 - - - 1985 1771 1738 1419

VÄSTERÅS 90.6 90.3 90 2 87.9 87.3 89.6 88.1 89.3 88.2
fredag 92.7 92.1 92.8 91.7 91.5 93.0 90.4 92.1 92.5
14.00-19.15 61.9 68.3 72.3 63.6 62.9 75.1 65.4 73.6 72.3

71.9 85.8 83 9 79.8 85.5 90.7 87.2 86.7 87.1
4657 5108 5145 4700 4747 5214 5180 5433 4882

GIDEONSBERG 95.4 93.3 94.1 91.8 91.6 94.3 93.9 94.2 94.2
(Västerås) 96.6 95.1 95.2 94.0 94.3 95.9 95.9 95.8 94.9
lördag 71.6 72.2 72.9 73.2 75.0 81.4 78.5 77.4 72.2
08.00-14.00 76.5 79.5 89.7 81.8 88.3 91.2 89.4 90.0 88.6

4019 4061 4273 4857 4338 4311 4238 4037 3871

NORRKÖPING 92.3 92.1 92.4 92.0 91.8 94.2 94.7 95.5 95.5
söndag 94.2 93.8 94.3 93.7 93.0 95.7 95.5 96.1 95.8
12.30-19.30 61.4 68.1 67.7 70.0 67.7 80.6 78.8 78.9 73.4

64.0 76.3 77.0 77.6 83.5 89.1 85.4 87.4 84.2
8777 8432 9074 7345 9001 8876 8253 8323 7696

IDROTTSPARKEN - 85.5 - - - 82.3 85.1 89.3 89.8
(Norrköping) - 90.4 - - - 87.4 88.4 89.0 90.3
måndag - 59.3 - - - 63.3 62.7 80.0 59.5
07.00-10.30 - 71.0 - - - 85.2 77.9 88.8 82.5

- 3539 - - - 3294 3205 3406 2714

LINKÖPING - 90.6 - - - 90.1 89.3 90.5 91.5
måndag - 92.2 - - - 91.8 91.4 92.3 93.6
14.00-18.00 - 60.4 - - - 67.0 72.3 85.9 72.9

- 79.1 - - - 90.8 85.0 93.2 92.1
- 7517 - - - 7268 6962 6027 5194

VALLARONDELLEN - 93.8 - - - 94.2 93.1 92.2 93.7
(Linköping) - 96.1 - - - 94.6 94.1 91.7 94.9
tisdag - 66.5 - - - 72.0 75.8 75.3 65.5
O7.00-12.00 - 76.5 - - - 95.5 84.7 86.2 92.6

- 3984 - - - 3707 3968 3964 3388

Rad 1-4: Bältesanvändningen (%) förare, framsätespassagerare, vuxna
i baksätet och barn i baksätet.

Rad 5: Summa observerade fordon per matplats.
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GNISTA

Uppsala
söndag
13.00-19.30

GNISTA II

Uppsala
måndag

07.00-09.00

UPPSALA

måndag
13.00-16.00

ENKÖPING POSTEN-
tisdag
07.00-11.00

ENKÖPING
CENTRUM
tisdag
12.00-14.00

Rad 1-4: Bältesanvändningen

Rad 5:

Bilaga 1

Sid 2 (2)

(%) förare,
i baksätet och barn i baksätet.
Summa observerade fordon per matplats.

framsätespassagerare, vuxna
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Bilaga 2
Sid 1 (1)

Personbeläggningen i personbilar 1983-1995

Som en biprodukt till uppgifterna om bältesanvändningen fås också uppgifter om

personbeläggningen i personbilarna.

De personbeläggningsuppgifter som ges i tabellen ska inte användas som genom-

snittsnivå för personbeläggningen i Sverige. Som synes skiljer sig nivåerna åt

mellan stora och lilla programmet. Lilla programmet är komponerat för att ha just

hög personbeläggning i framförallt baksätet!

Tabellen publiceras utan andra kommentarer än att den ska användas för att stu-

dera förändringar i personbeläggningen. Uppgifter som kan ställas i relation till

uppgifter om exempelvis antal skadade passagerare i bilolyckor.

STORA PROGRAMMET LILLA PROGRAMMET

Framsätespass/ Baksätespassj Framsätespass/ Baksätespass/

fordon fordon fordon fordon

1983 0,362 0,222 0,572 0,446

1984 0,369 0,229 0,570 0,436

1985 0,375 0,211 0,592 0,393

1986 0,368 0,194 0,568 0,369
1987 (0,369) (0,191) 0,572 0,365
1988 0,358 0,183 0,561 0,364
1989 (0,363) (0,177) 0,563 0,338

1990 (0,365) (0,183) 0,565 0,350

1991 (0,374) (0,180) 0,580 0,344

1992 0,373 0,179 0,573 0,333
1993 0,373 0,184 0,558 0,334

1994 0,376 0,192 0,569 0,351

1995 0,387 0,202 0,593 0,395

(Skattade värden och anpassat till lilla mätprogrammet)

VTI rapport 411








