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VTI notat 58-2001

Referat
Föreliggande undersökning har bekostats av Vägverket och gäller utvärdering av
några frågor som tillkom vid "uppdateringen" av den enkätbaserade, landsom-
fattande trafiksäkerhetsundersökningen TSU92- år 1998. De tillkomna frågorna
handlade bland annat om typ av plats eller miljö där gående och cyklister
passerade över väg eller gata, hur långt man förflyttade sig med rollator och rull-
stol och hur mycket man åkte inlines. Vidare tillkom ett par frågor som gällde bil-
förarnas tillgång till och nyttjande av mobiltelefon samt kvalitetssäkring av
transporter. Av resultaten framgår bland annat att äldre gående och cyklister hade
mer än trettio gånger högre risk än ungdomar och medelålders att dödas i kollision
med bil vid passage över gatan. Äldre svarade också för två tredjedelar av döds-
fallen. Risken för gående och cyklister att skadas på övergångsställe eller cykel-
överfart var av samma storlek som risken vid passage (i plan) utan dito. Några
procent av bilarnas trafikarbete utfördes av förare talande i mobiltelefon. Några
procent av bilarnas trafikarbete utfördes med fordon som hade någon form av
överenskommelse som gällde att genomföra resan eller transporten på ett trafik-
säkert och miljövänligt sätt.
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Förord
Föreliggande undersökning har bekostats av Vägverket. Den ingår som en del i
den kontinuerliga utvärderingen som sker av resultat från den riksomfattande
enkätbaserade trafiksäkerhetsundersökningen TSU92- och som också bekostas av
Vägverket. Vägverkets kontaktman har varit Jan Ifver, tillika verkets kontaktman
för TSU92-. Hans Thulin har varit projektledare, författat rapporten och har till-
sammans med Li Ljungblad analyserat materialet. Li har dessutom tagit fram ut-
nyttjad exponeringsinformation från TSU92-databasen. Arne Land har tagit fram
information om olyckor från Vägverkets informationssystem för trafiksäkerhet
(VITS).

Linköping i december 2001

Hans Thulin Li Ljungblad
Projektledare
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Sammanfattning
Syftet med denna undersökning, som bekostats av Vägverket, har varit att ana-
lysera och redovisa resultat, som gällde några frågor som tillkom vid den modi-
fieringen av TSU92-, som skedde i april 1998. Enkäten ses över och modifieras
vart tredje år. Skälet till detta är att frågeställningar förändras, nya uppkommer,
andra blir inaktuella. Detta förhållande är angeläget att beakta i enkäten. Vid
modifieringen 1998 tillkom frågor, som gällde olyckshändelser, nyttjande av
övergångsställe och cykelöverfart, passage som cyklist genom cirkulationsplats
och gåendets och cyklandets omfattning i 30-miljö. Vidare togs inlines och
rollator/rullstol med som särskilda kategorier. Ett par frågor togs med som gällde
tillgång till och nyttjande av mobiltelefon i det dagliga resandet samt en fråga
riktad till yrkesverksamma förare gällande kvalitetssäkring av transporter, se bi-
laga 1. Samtliga tillkomna frågor är av betydelse i trafiksäkerhetssammanhanget.
Den information som de kan ge är i sitt slag unik. En intressant frågeställning att
belysa är hur dessa frågor besvaras i enkäten och hur rimliga resultaten är.
Undersökningen baseras på två års data, vilket innebär ett begränsat material och
begränsad möjlighet till analys.

Det totala antalet självrapporterade olyckshändelser, som det var frågan om
och som gällde befolkning i åldern 1�84 år, skattades till 3,8 miljoner på årsbasis.
Tre femtedelar av dessa var olyckshändelser som drabbat gående eller cyklister då
de av något skäl ramlat, halkat eller kört omkull. Risken för gående och cyklister
att råka ut för en olyckshändelse i trafikmiljön var 50 gånger högre än för bilister
och 10 gånger högre om man betraktar olyckshändelser som inneburit kollision
med annat fordon eller att man blivit påkörd av annat fordon. De erhållna rela-
tionerna är av samma storleksordning som man erhåller då jämförelsen baseras på
sjukvårdsdata dvs. lägger den restriktionen på olyckhändelsen att den skall ha
resulterat i skada som krävt behandling i den öppna eller slutna sjukvården.

Man färdades 12 miljoner kilometer och 71 miljoner kilometer med respektive
rollator/rullstol och inlines under ett år. Det svarade mot 0,4 % respektive 2,2 %
av det totala gåendet. Värdena är dock ytterligt osäkra på grund av det begränsade
materialet.

Av gåendepassagerna över gata eller väg (med biltrafik) skedde 31 % på
obevakat övergångsställe, 14 % på signalreglerat övergångsställe och 11 % på
plats där hastighetsgräns 30 km/h gällde. Äldre använde oftare det obevakade
övergångsstället än andra åldersgrupper. Barn och ungdom passerade oftare
platser där hastighetsgränsen var 30 km/h än andra åldersgrupper.

Risken att komma till skada i kollisionsolycka med motorfordon var av samma
storlek på de tre typerna av passageplats: obevakat övergångsställe, signalreglerat
övergångsställe och passageplats i plan utan övergångsställe (här begränsat till
tätort). Då det gäller svår eller dödlig skada kan man säga att risken möjligen var
något lägre på obevakat och signalreglerat övergångsställe än på passageplats i
plan utan övergångsställe. Man bör här beakta att jämförelsen inte görs på lika
villkor. Skillnader föreligger förmodligen då det gäller biltrafikens storlek för att
ta ett exempel. Man kan inte heller bortse från det förhållandet att den intervjuade
kan ha svårigheter med att minnas alla relevanta passager och att det kan vara
lättare att komma ihåg dom som skett på övergångsställe.

Av cykelpassagerna skedde 32 % på cykelöverfart varav 19 procentenheter på
obevakad överfart, 7 % av passagerna och 11 % av cyklandet skedde i plats eller
område med hastighetsgräns 30 km/h, 2 % av passagerna skedde genom cirkula-
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tionsplats. Ungdomar utnyttjade oftare cykelöverfart än andra åldersgrupper. Barn
korsade oftare gatan på platser där 30 km/h gällde som hastighetsgräns.

Risken för cyklister att komma till skada eller dödas i kollisionsolycka med
motorfordon var möjligen något större på obevakad cykelöverfart jämfört med
passageplats i plan utan cykelöverfart (här begränsat till tätort). Däremot visade
resultatet en något lägre risknivå på signalreglerad överfart än på de två andra
typerna av passageplats. Det bör även här beaktas att jämförelsen inte görs på
riktigt lika villkor.

Av bilförarna uppgav 59 % att de hade tillgång till mobiltelefon i det dagliga
resandet med bil, 30 % av dem utnyttjade den i det dagliga resandet och pratade i
genomsnitt 9 minuter. Män utnyttjade mobiltelefonen mer än kvinnor och yngre
personer mer än äldre. Något grovt kan man säga att det trafikarbete som ut-
rättades av de bilar där förarna använde biltelefon och som skedde under den tid
som samtalet varade svarade mot någon procent av bilarnas totala trafikarbete.

Av förarna av fordonen i yrkesmässig trafik inklusive företagsägda personbilar
uppgav 14 % att det fanns någon form av överenskommelse som gällde kvalitets-
säkring av transporter och som gällde den aktuella resan eller transporten. Av
förarna som körde tung lastbil med släp uppgav 39 % att det fanns överenskom-
melse om "kvalitetssäkrad transport". Uppskattningsvis utfördes 4 % av det totala
biltrafikarbetet med bilar som omfattades av någon form av överenskommelse om
"kvalitetssäkrad transport".
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1 Bakgrund
TSU92- har pågått sedan april 1992. Den är en enkätbaserad riksomfattande
undersökning av svenska folkets exponering i trafikmiljön. Enkäter skickas ut
dagligen till 45 slumpvis valda personer i åldrarna upp till 85 år.

Syftet med enkäten är i första hand att komma åt de gåendes och cyklisternas
(g/c-trafikanternas) exponering. För att få en totalbild av exponeringen har också
övriga vägbundna färdmedel medtagits. Enkäten ändras eller modifieras vart
tredje år för att den skall vara aktuell och kunna ge svar på nya och förändrade
frågeställningar.

Då det gäller g/c-trafikanterna ställs frågor om den miljö dessa förflyttar sig i,
exempelvis hur mycket av cyklandet som skett på cykelbana eller i blandtrafik
utanför och i tätort eller hur många passager över väg/gata med biltrafik som skett
planskilt eller i signalreglerad plats etc. Frågor ställs också om nyttjandet av
cykelhjälm och om cykelbelysning och reflex. Då det gäller bilförare och bil-
passagerare ställs bland annat frågor om nyttjandet av bilbälte och förekomst av
krockkudde.

Vid den modifiering av enkäten som skedde i april 1998 tillkom frågor som
gällde antal passager som gående och cyklister gjorde på övergångsställe, cykel-
överfart och genom cirkulationsplats samt frågor om deras förflyttningar och
passager i 30 miljö. Frågor togs också med som gällde förflyttning med rolla-
tor/rullstol och rullskridskor/inlines. Då det gällde bilar medtogs frågor som
gällde nyttjande av mobiltelefon samt då det gällde yrkestrafik och yrkesmässiga
transporter förekomst av transportsäkring. Enkäten kompletterades också med
frågor som gällde olyckshändelser som den svarande varit med om.

Denna undersökning redovisar framkomna resultat baserat på de frågor som
tillkom vid modifieringen av enkäten år 1998 och grundas på två års data. Den har
bekostats, liksom TSU92-, av Vägverket.
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2 Syfte, material och tillvägagångssätt
Syftet är att analysera och redovisa resultat av de frågor som TSU92- komp-
letterades med vid modifieringen april 1998, se bilaga 1. Centrala frågeställningar
är därvid datakvalité och rimlighet i resultaten.

De frågor som tillkom gäller:

• Olyckshändelser
• Gåendes antal passager på obevakat övergångsställe, signalreglerat över-

gångsställe och antal passager över gata/väg med hastighetsgräns 30 km/h
• Nyttjande av rollator/rullstol och rullskridskor/inlines
• Cyklisters antal passager på obevakad cykelöverfart och på signalreglerad

cykelöverfart samt antal passager genom cirkulationsplats och över
gata/väg med biltrafik i miljö med hastighetsgräns 30 km/h

• Cyklad sträcka i miljö med hastighetsgräns 30 km/h
• Tillgång till och nyttjande av mobiltelefon under färd
• Säkring av transporter med bilar i yrkesverksamhet

Materialet från TSU92-, som ligger till grund för analysen baseras på två års data
� fr.o.m. april 1998 t.o.m. mars år 2000. Under den perioden besvarades 15 358
enkäter, som ligger till grund för analysen. Av de som besvarat enkäten hade 24 %
uppgivit att de inte rest under det dygn som enkäten avsåg. Svarsprocenten var
40 %.

Som framgår av tabell 1 var antalet besvarade enkäter högst i ungdomsgruppen
15�24 år och i äldregrupperna 65�74 år och 75�84 år. Detta beror på att dessa
grupper har överrepresenterats i det dragna urvalet. Skälet till detta är deras be-
tydelse för trafik- och trafiksäkerhetssituationen. Äldre rör sig relativt sett lite i
trafiken men drabbas hårt av den. Äldre utgör exempelvis mer än hälften av de
gående och cyklister som dödas i trafiken. Ungdomsgruppen rör sig mycket i
trafiken. Den använder sig av många olika färdsätt. En del med hög risk och liten
exponering. Även region norr bland Vägverkets regioner är överrepresenterat i
urvalet.

Tabell 1  TSU92-. Antal enkätsvar under perioden april 1998 t.o.m. mars år 2000.

Ålder Kvinnor Män Totalt
1�6 år 293 287 580
7�14 år 391 428 819
15�24 år 1731 1432 3163
25�34 år 591 498 1089
35�44 år 602 525 1127
45�54 år 726 662 1388
55�64 år 595 603 1198
65�74 år 1843 1802 3645
75�84 år 1257 1092 2349
Totalt 8029 7329 15358

Framtagna resultat är viktade med avseende på åldersgrupp och Vägverksregion.
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I den analys och redovisning av exponeringen som görs i denna undersökning
beaktas, där så bedöms meningsfullt m.h.t. materialets storlek, åldersgrupp och
kön.

Framtagen exponeringsinformation i enkäten används också i undersökningen
för att beräkna risker. Det gäller dels risk för olyckshändelse uppdelat på färdsätt
(med händelsedata från enkäten) dels risk för att dödas eller skadas baserat på
statistik från Vägverkets informationssystem för trafiksäkerhet (VITS). De döds-
och skaderisker som beräknas gäller för passage över väg/gata med eller utan
övergångsställe och för passage över väg/gata med eller utan cykelöverfart.
Olycksdata från VITS gäller 6 årsperioden 1994 t.o.m. 1999. Materialet har be-
gränsats till olyckor där gående eller cyklister skadats eller dödats i kollision med
motorfordon i samband med passage över väg/gata.
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3 Resultat
3.1 Olyckshändelser
I enkäten ombeds den svarande ange om han råkat ut för någon olyckshändelse i
trafiken under den senaste månaden. Indelning görs på färdsätt och på händelse-
kategorierna "Singel" och "Kollision med fordon". För gående, cyklister och
mopedister är "Singel" här liktydigt med "Ramlat, halkat eller kört omkull" och då
det gäller bilist och motorcyklist liktydigt med "Krock med fast föremål eller av-
körning". För gående, cyklister och mopedister är här "Kollision med fordon" lik-
tydigt med "Påkörd eller sammanstött med fordon" och då det gäller bilist och
motorcyklist liktydigt med "Krock med annat fordon". I redovisade resultat har,
eftersom materialet var för litet för separat redovisning, motorcyklister slagits
samman med bilister till kategorierna motorfordonsförare och motorfordons-
passagerare.

Av tabell 2 framgår att:
• Storleksordningen 3,8 miljoner eller 45 % av befolkningen yngre än 85 år

angivit att de varit med om åtminstone en olyckshändelse i trafiken under
ett år.

• 34 % av olyckshändelserna var av typen "Gående singel" dvs. olycks-
händelser där den gående halkat, snubblat etc.

• 24 % av olyckshändelserna var av typen "Cykel singel" dvs. olyckshändel-
ser där den cyklande cyklat omkull och där inget annat fordon varit in-
volverat i händelsesituationen.

• Gående och cyklister svarade för två tredjedelar av alla rapporterade
olyckshändelser.

Tabell 2  Antal självrapporterade olyckshändelser på årsbasis för åldersgruppen
1�84 år.

Trafikantkategori Singel Kollision med
fordon

Totalt

Gående 1303267 45 % 108859 11 % 1412126 37 %
Cyklister 915492 32 % 250490 26 % 1165982 30 %
Mopedister 79906 3 % 40714 4 % 120620 3 %
Motorfordonsförare 485624 17 % 398894 42 % 884518 23 %
Motorfordonspassag. 98663 3 % 153464 16 % 252127 7 %
Totalt 2882952 100 % 952420 100 % 3835372 100 %

• Risken att som gående eller cyklist råka ut för en olyckshändelse var av stor-
leksordningen 50 gånger större än för bilister, se tabell 3, och att kollidera
med annat fordon storleksordningen 15 gånger större än för bilist.

• Störst risk att råka ut för en olyckshändelse hade mopedisterna � ungefär
dubbelt så hög risk som g/c-trafikanterna � vilket resultatet visar, kan till-
skrivas den höga risken för att bli påkörd av eller kollidera med annat fordon.
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Tabell 3  Risk för olyckshändelse (antal olyckshändelser per miljon personkilo-
meter för åldersgruppen 1�84).

Trafikantkategori Singel Kollision med
annat fordon

Totalt

Gående 440 37 477
Cyklister 309 85 394
Mopedist 495 252 748
Motorfordonsförare 5 4 10
Motorfordonspassag. 2 3 5
Totalt 20 7 27

3.2 Gående � till fots, rollator och inlines
• 0,4 % av det totala persontransportarbetet som gående utfördes med rullstol

eller rollator, se tabell 4.
• 2,2 % av det totala persontransportarbetet som gående utfördes med rullskrid-

skor/inlines.
• Kvinnor stod för cirka en tredjedel av persontransportarbetet med respektive

rullstol/rollator och rullskridskor/inlines.
• Kvinnor svarade för drygt hälften av gåendet till fots.
• Äldre, 65�84 år, svarade för 21 % av persontransportarbetet med rull-

stol/rollator och för 12 % av det gåendet till fots, se bilaga 2.
• Ungdomsgruppen, 15�24 år svarade för 33 % av persontransportarbetet med

rullskridskor/inlines och för 17 % av gåendet till fots.

Tabell 4  Miljoner personkilometer på årsbasis med olika färdsätt (åldersgruppen
1�84 år).

Rullstol/
rollator

Rullskrid-
skor/inlines

Till fots Totalt

Män 8 67 % 51 72 % 1519 48 % 1578 48 %
Kvinnor 4 33 % 20 28 % 1668 52 % 1692 52 %
Totalt 12 100 % 71 100 % 3187 100 % 3270 100 %

3.2.1 Antal passager över väg/gata med biltrafik
Gående passerade över väg/gata med biltrafik i genomsnitt 3,3 gånger per kilo-
meter dvs. i genomsnitt en gång var trehundrade meter, se tabell 5. I tätort var
motsvarande värde drygt 200 meter.

Antalet gånger gående passerade över väg/gata med biltrafik var enligt resul-
tatet lika med 10,6 miljarder sett på årsbasis, se tabell 6. Rollator/rullstol och
inlines stod för 2 % av det totala antalet passager. I värdet ingår även kategorin
"Blandat" som innehåller situationer av både "Till fots", rollator och inlines och
som inte kunnat särskiljas.
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Tabell 5  Antal passager över väg/gata med biltrafik per kilometer (ålders-
gruppen 1�84 år).

Till fots Rollator/
rullstol

Inlines "Blandat
"

Totalt

I tätort 4,3 2,6 2,3 2,3 4,3
Utanför
tätort

1,6 2,0 1,5 1,2 1,6

Blandat 2,6 3,9 3,9 3,9 2,7
Totalt 3,3 2,5 2,1 2,5 3,3

Tabell 6  Miljoner passager per år över väg/gata med biltrafik (åldersgruppen
1�84 år).

Till fots Rollator/
rullstol

Inlines "Blandat
"

Totalt

I tätort 7588 13 73 50 7724
Utanför
tätort

1385 10 29 7 1432

Blandat 1446 4 7 33 1490
Totalt 10419 27 109 90 10645

• Barn yngre än 15 år svarade för 14 % av det totala antalet passager över
väg/gata med biltrafik, se tabell 7.

• Äldre, 65�84 år svarade för 10 % av antalet passager.
• Åldersgrupperna 15�24 år och 25�34 år var de två enskilda åldersgrupper som

svarade för den största andelen av passagerna � ihop 42 % av det totala antalet
passager.

För att få en mer rättvisande bild av antalet passager med rollator och inlines för-
delas kategorin "Blandat" på dessa två kategorier. Antalet passager i kategorin
"Blandat" fördelas proportionellt mot det antal passager i kategorierna "Rolla-
tor/rullstol" och "Inlines" som anges i tabell 7. Detta görs för respektive ålders-
grupp. Det innebär bland annat att det årliga antalet passager med rollator eller
rullstol blir lika med 6 miljoner för åldersgruppen 75�84 år. Vidare visar resultatet
att:

• Äldre, 65�84 år, svarade för 20 % av antalet passager med rollator eller rull-
stol över väg/gata med biltrafik.

• Ungdomsgruppen 15�24 år svarade för 44 % av antalet passager med inlines.
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Tabell 7  Miljoner passager per år över väg/gata med biltrafik (åldersgruppen
1�84 år).

Till fots Rollator/
rullstol

Inlines "Blandat" Totalt

1�6 år 402 1 0 0 404 4 %
7�14 år 1003 3 26 21 1054 10 %
15�24 år 2046 3 53 29 2131 20 %
25�34 år 2251 2 8 36 2298 22 %
35�44 år 1411 2 2 0 1415 13 %
45�54 år 1258 7 18 0 1284 12 %
55�64 år 1074 3 0 1 1079 10 %
65�74 år 691 2 0 0 693 7 %
75�84 år 283 3 0 3 289 3 %
Totalt 10419 27 109 90 10645 100 %

Till fots:
Av tabell 8 och figur 1 kan utläsas att:
• 31 % av gåendepassagerna skedde på obevakat övergångsställe och 14 %

på signalreglerat övergångsställe
• 4 % av gåendepassagerna skedde planskilt
• 51 % av gåendepassagerna skedde i plan och på plats utan övergångsställe
• 11 % av gåendepassagerna skedde i plan där hastighetsgränsen var 30 km/h
• Äldre använde oftare än andra åldersgrupper obevakat övergångsställe vid

passage över väg eller gata
• Barn och ungdom passerade oftare än övriga åldersgrupper över väg/gata i

miljöer med hastighetsgräns 30 km/h eller över väg/gata via planskildhet.

Tabell 8  Miljoner gåendepassager över väg/gata med biltrafik. Indelning på typ
av passageplats och på åldersgrupp.

Plats utan
övergångs-
ställe eller

signal

Obevakat
övergångs-

ställe

Signalreg-
lerat

övergångs-
ställe

Planskild
plats

*Passage i
miljö med

hastighets-
gräns

30 km/h

Totalt

1�6 år 225 4% 129 4% 29 2% 20 4% 76 6% 402 4%
7�14 år 600 11% 275 8% 85 6% 43 10% 194 16% 1003 10%
15�24 år 1017 19% 604 19% 333 23% 92 21% 254 22% 2046 20%
25�34 år 1194 23% 625 19% 346 24% 85 19% 199 17% 2251 22%
35�44 år 720 14% 446 14% 174 12% 71 16% 165 14% 1411 14%
45�54 år 618 12% 403 12% 181 13% 56 13% 115 10% 1258 12%
55�64 år 478 9% 402 12% 167 12% 28 6% 84 7% 1074 10%
65�74 år 316 6% 256 8% 87 6% 32 7% 64 5% 691 7%
75�84 år 116 2% 115 4% 39 3% 13 3% 29 2% 283 3%
Totalt 5283 100% 3256 100% 1441 100% 439 100% 1181 100% 10419 100%
*Denna kategori återfinns i övriga kategorier.
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Figur 1  Antal gåendepassager per åldersgrupp, som skedde över väg/gata i
tätort fördelat i procent på typ av passageplats. Kategorin "Plats där hastighets-
gränsen är 30 km/h" är en del av övriga kategorier.

• Äldre gående, 65�84 år, passerade mindre ofta över väg/gata med biltrafik än
övriga åldersgrupper. Detta framgår av figur 2, som visar antal passager över
väg/gata med biltrafik per kilometer. Skillnaden kan i huvudsak hänföras till
mindre antal passager som skedde i plan utan övergångsställe. I genomsnitt
skedde 4 passager per kilometer dvs. en passage per var 250:e meter.
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Figur 2  Antal gåendepassager i tätort som skedde över väg/gata med biltrafik
sett per kilometer. Indelning på åldersgrupp och typ av passageplats. Kategorin
"Plats där hastighetsgränsen är 30 km/h" är en del av övriga kategorier.

3.2.2 Risk att skadas eller dödas vid passage över väg/gata med
biltrafik

I detta avsnitt beräknas risken att skadas eller dödas i kollision med motorfordon
vid passage till fots över väg/gata. Antalet dödade och skadade som utnyttjas i
riskberäkningarna redovisas i tabellerna 9 och 10.

Tabell 9  Antal gående (1�84 år) som dödats eller skadats i kollision med motor-
fordon vid passage över väg/gata. Fördelning på typ av passageplats. Data från
VITS omfattande åren 1994�1999.

Typ av passageplats i plan Dödade Svårt
skadade inkl.

dödade

Skadas
inklusive

dödas
Plats utan övergångsställe 158 898 2332
Obevakat övergångsställe 54 428 1351
Signalreglerat övergångsställe 19 202 655
Totalt 231 1528 4338
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Tabell 10  Antal gående, som dödats eller skadats i kollision med motorfordon vid
passage över väg/gata. Fördelning på åldersgrupp. Data från VITS omfattande
åren 1994�1999.

Ålders-
grupp

Dödade Svårt skadade
inkl. dödade

Skadas
inklusive

dödas
1�14 år 26 344 1051
25�44 år 42 445 1553
45�64 år 33 236 697
65�84 år 130 503 1037
1�84 år 231 1528 4338

Resultaten i tabell 11 och figur 3 visar att:

• Risken att komma till skada var ungefär samma på övergångsställe och på
passageplats i plan utan övergångsställe.

• Risken för svår eller dödlig skadad möjligen var något mindre på obevakat
övergångsställe än på passageplats i plan utan övergångsställe. (I jämförelsen
har antalet passager i plan utan övergångsställe begränsats till tätort).

• Risken att dödas möjligen var något lägre på signalreglerat övergångsställe än
på obevakat, medan risken för ej dödlig skada var densamma.

Tabell 11  Risk för fotgängare (1�84 år) att dödas eller skadas i kollision med
motorfordon vid passage över väg/gata (dödade eller skadade gående per miljon
gåendepassager). Indelning på typ av passageplats.

Tätort TotaltTyp av passageplats i
plan Dödas Skadas

svårt inkl.
dödas

Skadas
inklusive

dödas

Dödas Skadas
svårt
inkl.

dödas

Skadas
inklusive

dödas

Plats utan övergångsställe 0,0028 0,0251 0,0743 0,0050 0,0283 0,0736
Obevakat övergångsställe 0,0031 0,0237 0,0757 0,0028 0,0219 0,0692
Signalregl. övergångsställe 0,0023 0,0242 0,0793 0,0022 0,0234 0,0757
Totalt 0,0028 0,0245 0,0756 0,0039 0,0255 0,0724
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Figur 3  Gåendes (1�84 år) risk att dödas eller skadas svårt i kollision med
motorfordon vid passage över väg/gata (antal dödade eller svårt skadade per
miljon gåendepassager). Indelning på typ av passageplats. Staplarnas bredd
åskådliggör exponeringen (här uttryckt i miljoner gåendepassager). Staplarnas
ytor åskådliggör antalet dödade och svårt skadade gående.

Av tabell 12 och figur 4 framgår bland annat att:

• Risken att komma till skada var ungefär densamma på övergångsställe och på
passageplats i plan utan övergångsställe även för åldersgrupperna � med
undantag för gruppen barn (yngre än 15 år) för vilken risken var lägre på
obevakat övergångsställe och också risken att skadas svårt eller dödas (inget
barn i åldern upp till 15 år hade dödats på övergångsställe under den period,
1994�1999, som användes i denna undersökning).

• Äldre (65 år och mer) tycktes ha en något lägre risk att dödas på obevakat
övergångsställe jämfört med passageplats i plan utan övergångsställe.

• För äldre (65 år och mer) gällde att risken att komma till skada vid passage
över väg/gata med biltrafik var 4�5 gånger högre jämfört med den grupp
(25�44 år) som hade lägst risknivå. Samma jämförelse visar att gruppen äldres
risk att dödas var 30 gånger högre. Det gällde på obevakat övergångsställe och
på plats utan övergångsställe.
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Tabell 12  Gåendes risk att skadas i kollision med motorfordon vid passage över
väg/gata (antal skadade inklusive dödade per miljon gåendepassager). Indelning
på åldersgrupp och på typ av passageplats.

Typ av passageplats 1�14 år 25�44 år 45�64 år 65�84 år 1�84 år
Plats utan övergångsställe* 0,1650 0,0458 0,0483 0,2072 0,0743
Obevakat övergångsställe 0,0837 0,0432 0,0563 0,1989 0,0692
Signalregl. övergångsställe 0,1661 0,0543 0,0536 0,2002 0,0757
*Gäller tätort

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

1 -14 år 15 - 44 år 45 - 64 år 65 - 84 år
629 404 113Milj. passager: 2603 1676 853 869 805 348 298 370 127

A

B

C

A

B

C A
B

C

A
B

C

A = Passage i plan utan övergångsställe (gäller tätort)
B = Passage på obevakat övergångsställe
C = Passage på signalreglerat övergångsställe

Dödade och svårt skadade gående
per miljon gåendepassager 

Risk att skadas svårt inkl. dödas

Risk att dödas

Figur 4  Gåendes risk att dödas eller skadas svårt i kollision med motorfordon vid
passage över väg/gata (antal dödade eller svårt skadade per miljon gående-
passager). Indelning på åldersgrupp och på typ av passageplats. Staplarnas
bredd åskådliggör exponeringen (här uttryckt i miljoner gåendepassager).
Staplarnas ytor åskådliggör antalet dödade och svårt skadade gående.

3.3 Cyklister
• 54 % av cyklandet skedde på cykelbana, se tabell 13
• 3 % av cyklandet skedde på väg/gata med hastighetsgräns 30 km/h. 11 % av

cyklandet i blandtrafik i tätort skedde på väg/gata med hastighetsgräns
30 km/h, se tabell 13

• 14 % av det cyklande som barn och ungdom (yngre än 25 år) företog i tätort
skedde på sträcka med hastighetsgräns 30 km/h, se bilaga 2

• 19 % av det cyklande som äldre (65�84 år) företog i tätort skedde på sträcka
med hastighetsgräns 30 km/h, se bilaga 2

• Män svarade för 55 % av det totala cyklandet, se tabell 13.
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Tabell 13  Miljoner cykelkilometer på årsbasis fördelat på typ av trafikmiljö samt
på kön (åldersgruppen 1�84 år).

Landsväg Cykelbana
utanför
tätort

Cykelbana
i tätort

Gata *Gata med
hastighets-

gräns
30 km/h

Totalt

% % % % % %
Män 277 17 201 12 667 41 486 30 50 3 1631 100
Kvinnor 203 15 129 10 613 46 386 29 42 3 1331 100
Totalt 480 16 330 11 1280 43 872 29 92 3 2962 100
* Kategorin "Gata med hastighetsgräns 30 km/h" ingår som en del i kategorin
"Gata"

3.3.1 Antal cykelpassager över väg/gata med biltrafik
• I tätort skedde 32 % av cykelpassagerna över väg/gata med biltrafik på cykel-

överfart, 19 % skedde på obevakad cykelöverfart och 13 % på signalreglerad
cykelöverfart, se tabell 14.

• Utanför tätbebyggelse var andelen passager på cykelöverfart 25 % varav 16 %
på obevakad cykelöverfart och 9 % på signalreglerad cykelöverfart, se tabell
14.

• 7 % av passagerna över väg/gata med biltrafik skedde i miljö där hastighets-
gränsen var 30 km/h, se tabell 14.

• 2 % av cykelpassagerna skedde genom cirkulationsplats, se tabell 14.
• 8 % av cykelpassagerna skedde planskilt via tunnel eller g/c-bro, se tabell 14.

Tabell 14  Miljoner cykelpassager över väg/gata med biltrafik på årsbasis. Indel-
ning på typ av trafikmiljö (åldersgruppen 1�84 år).

I plan
utan

cykel-
överfart

Obevakad
cykel-

överfart

Signal-
reglerad
cykel-

överfart

Genom
tunnel/

bro

**Genom
cirkula-

tionsplats

*I miljö
med

hastig-
hets-
gräns

30 km/h

Totalt

% % % % % % %
Utanför tätort 266 66 64 16 37 9 36 9 21 5 44 11 403 100
Tätort 2247 61 694 19 488 13 272 7 83 2 242 7 3700 100
"Gränslandet"* 413 60 138 20 84 12 51 7 13 2 60 9 686 100
Totalt 2926 61 896 19 608 13 359 7 117 2 345 7 4789 100
* I kategorin "Gränslandet" ingår både tätort och ej tätort. ** Kategorin ingår i övriga
kategorier

• I genomsnitt passerade cyklisterna över väg/gata med biltrafik 1,6 gånger per
kilometer. I tätbebyggelse var antalet passager 2 per kilometer dvs. en passage
per 500 meter. Utanför tätbebyggelse var antalet passager 0,6 per kilometer,
vilket svarande ungefär mot en passage per 1,5 kilometer, se tabell 15.
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• I tätort passerade cyklisterna på cykelöverfart i genomsnitt en gång per cirka
1,5 kilometer och genom g/c-tunnel eller bro en gång per 6�7 kilometer, se
tabell 15.

Tabell 15  Antal cykelpassager per kilometer över väg/gata med biltrafik. Indel-
ning på typ av trafikmiljö (åldersgruppen 1�84 år).

I plan
utan

cykel-
överfart

Obe-
vakad
cykel-

överfart

Signalreg-
lerad cykel-

överfart

Genom
tunnel/

bro

**Genom
cirkula-
tions-
plats

*I miljö med
hastighets-

gräns
30 km/h

Totalt

Utanför tätort 0,41 0,10 0,06 0,06 0,03 0,07 0,63
Tätorts 1,20 0,37 0,26 0,15 0,04 0,13 1,98
"Gränslandet"* 0,91 0,30 0,18 0,11 0,03 0,13 1,51
Totalt 0,99 0,30 0,21 0,12 0,04 0,12 1,62
* I kategorin "Gränslandet" ingår både tätort och ej tätort. ** Kategorin ingår i övriga
kategorier

Av tabell 16 och figur 5 framgår bland annat att:

• Barn (yngre än 15 år) passerade oftare planskilt över väg/gata med biltrafik än
övriga åldersgrupper och passerade också oftare väg/gata i platser med hastig-
hetsgräns 30 km/h. Barn passerade mindre ofta än övriga åldersgrupper över
väg/gata på signalreglerad cykelöverfar, se tabell 16.

• Ungdomar (15�24 år) passerade oftare än övriga åldersgrupper över väg/gata
via cykelöverfart och passerade också oftare genom cirkulationsplats än andra
åldersgrupper.

Tabell 16  Miljoner cykelpassager över väg/gata med biltrafik sett på årsbasis.
Indelning på typ av passageplats och åldersgrupp.

I plan utan
cykel-

överfart

Obevakad
cykel-

överfart

Signalregl.
cykel-

överfart

Planskilt
via tunnel/

bro

Genom
cirkula-

tionsplats

Miljö med
hast.gräns

30 km/h

Totalt

% % % % % % %
1�6 år 36 1 26 3 2 0 2 1 0 0 6 2 67 1

7�14 år 347 12 93 10 27 4 71 20 9 8 61 18 538 11

15�24 år 707 24 253 28 169 28 85 24 39 33 83 24 1214 25

25�34 år 463 16 166 18 181 30 65 18 23 20 75 22 874 18

35�44 år 406 14 148 17 101 17 51 14 16 13 25 7 706 15

45�54 år 622 21 106 12 67 11 40 11 14 12 55 16 836 17

55�64 år 207 7 59 7 29 5 26 7 6 5 22 6 321 7

65�74 år 90 3 29 3 22 4 13 4 6 5 11 3 154 3

75�84 år 48 2 15 2 9 1 7 2 5 4 7 2 79 2%

1�84 år 2926 100% 896 100% 608 100% 359 100% 117 100% 345 100% 4789 100%
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Figur 5  Antal cykelpassager per åldersgrupp, som skedde över väg/gata med
biltrafik fördelat i procent på typ av passageplats. Kategorierna  "Cirkulations-
plats" och "Plats med 30 km/h" ingår i övriga kategorier.

• Äldre, 65�84 år, passerade mindre ofta över väg/gata med biltrafik än övriga
åldersgrupper. Resultatet gällde för samtliga typer av passageplats, se figur 6.

• Barn (7�14 år) nyttjade oftare än övriga åldersgrupper planskildhet och
passageplats i 30-miljö och passerade mindre ofta än övriga åldersgrupper på
signalreglerad cykelöverfart.
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Figur 6  Antal cykelpassager över väg/gata med biltrafik sett per kilometer. Indel-
ning på åldersgrupp och typ av plats där passagen skedde. Kategorierna
"Cirkulationsplats" och "Plats med hastighetsgräns 30 km/h" ingår i övriga kate-
gorier.

3.3.2 Risk att skadas eller dödas vid passage över väg/gata med
biltrafik

I detta avsnitt beräknas risken att skadas eller dödas i kollision med motorfordon
vid passage till fots över väg/gata. Antalet dödade och skadade som utnyttjas i
riskberäkningarna redovisas i tabellerna 17 och 18.

Tabell 17  Antal cyklister (1�84 år) som dödats eller skadats i kollision med
motorfordon vid passage över väg/gata. Fördelning på typ av passageplats. Data
från VITS omfattande åren 1994�1999.

Typ av passageplats i
plan

Dödade Svårt
skadade

inkl. dödade

Skadas
inklusive

dödas
Plats utan cykelöverfart 100 1264 5732
Obevakad cykelöverfart 25 497 2473
Signalreglerad cykelöverfart 12 196 860
Totalt 137 1957 9065
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Tabell 18  Antal cyklister, som dödats eller skadats i kollision med motorfordon
vid passage över väg/gata. Fördelning på åldersgrupp. Data från VITS om-
fattande åren 1994�1999.

Ålders-
grupp

Dödade Svårt
skadade

inkl. dödade

Skadas
inklusive

dödas
1�14 år 17 329 1509
15�44 år 22 874 4849
45�64 år 27 407 1696
65�84 år 71 347 1011
1�84 år 137 1957 9065

• Risken att skadas eller dödas var möjligen något högre på obevakad cykel-
överfart jämfört med passageplats i plan utan cykelöverfart (i jämförelsen har
antalet passager i plan utan cykelöverfart begränsats till tätort), se tabell 19
och figur 7.

• Risken att skadas eller dödas var mindre på signalreglerad cykelöverfart jäm-
fört med obevakad och jämfört med passageplats i plan utan cykelöverfart (i
jämförelsen har antalet passager i plan utan cykelöverfart begränsats till
tätort).

Tabell 19  Risk för cyklister att dödas eller skadas i kollision med motorfordon vid
passage över väg/gata (dödade eller skadade cyklister per miljon passerande
cyklister). Indelning på typ av passageplats (åldersgruppen 1�84 år).

Tätort TotaltTyp av passageplats i plan
Dödas Skadas

svårt
inkl.

dödas

Skadas
inklusive

dödas

Dödas Skadas
svårt
inkl.

dödas

Skadas
inklusive

dödas

Passage i plan utan cykelöverfart 0,0040 0,0677 0,3303 0,0057 0,0721 0,3283
Obevakad cykelöverfart 0,0044 0,0954 0,4831 0,0046 0,0930 0,4632
Signalreglerad cykelöverfart 0,0032 0,0554 0,2470 0,0033 0,0540 0,2373
Totalt 0,0040 0,0717 0,3509 0,0052 0,0740 0,3440
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Figur 7  Cyklisters risk att dödas eller skadas svårt i kollision med motorfordon
vid passage över väg/gata (antal dödade eller svårt skadade cyklister per miljon
passerande cyklister). Indelning på typ av passageplats. Staplarnas bredd åskåd-
liggör exponeringen (här uttryckt i miljoner cykelpassager). Staplarnas ytor
åskådliggör antalet dödade och svårt skadade cyklister.

• Cyklisternas risk att skadas eller dödas var högre på obevakad cykelöverfart
jämfört med passageplats i plan utan cykelöverfart. Detta resultat gällde även
för åldersgrupperna, möjligen med undantag för gruppen barn (yngre än 15
år), för vilken risknivån var ungefär densamma eller kanske något högre då
passagen företogs på plats utan cykelöverfart, se tabell 20 och figur 8.

• För äldre cyklister (65 år och mer) gällde att risken att komma till skada vid
passage över väg/gata med biltrafik var cirka dubbelt så hög jämfört med den
grupp (15�44 år) som hade lägst risknivå. Detta förhållande gällde oavsett
cykelöverfart fanns eller ej, se tabell 20. Samma jämförelse visar att gruppen
äldres risk att dödas var 30�40 gånger högre vid passage på obevakad cykel-
överfart eller på passageplats i plan utan överfart, se bilaga 5.

Tabell 20  Cyklisters risk att skadas i kollision med motorfordon vid passage över
väg/gata (antal skadade inklusive dödade cyklister per miljon passerande
cyklister). Indelning på åldersgrupp och på typ av passageplats.

Typ av passageplats 1�14 år 15�44 år 45�64 år 65�84 år 1�84 år
Plats utan överfart* 0,4724 0,3281 0,1976 0,8100 0,3303
Obevakad överfart 0,4246 0,3909 0,5404 1,1364 0,4632
Signalreglerad överfart 0,6494 0,1956 0,2588 0,3587 0,2373
*Gäller tätort
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Figur 8  Cyklisters risk att dödas eller skadas svårt i kollision med motorfordon
vid passage över väg/gata (antal dödade eller svårt skadade cyklister per miljon
passerande cyklister). Indelning på åldersgrupp och på typ av passageplats. Stap-
larnas bredd åskådliggör exponeringen (här uttryckt i miljoner cykelpassager).
Staplarnas ytor åskådliggör antalet dödade och svårt skadade cyklister.

3.4 Mobiltelefon
I enkäten frågas efter om bilföraren haft tillgång till mobiltelefon under resan. Han
ombads också skatta den tid som han pratat i mobiltelefonen under färd, se bilaga
1. De resultat som presenteras nedan gäller det dagliga resandet.

• 59 % av bilförarna uppgav att de hade tillgång till mobiltelefon i det dagliga
resandet, 30 % av dem utnyttjade även mobiltelefonen och de pratade i
genomsnitt 9 minuter, se tabell 21.

• Då det gällde privatägd personbil visade resultatet att ungdomsgruppen 18�24
år var den bland åldersgrupperna som oftast var försedd med och hade tillgång
till mobiltelefon i dagliga resandet. Vidare gällde att män oftare hade tillgång
till mobiltelefon än kvinnor, se figur 9. Män utnyttjade också mobiltelefonen
oftare än kvinnor. Detsamma gällde yngre förare jämfört med äldre, figur 10.
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Tabell 21  Procent bilförare som hade tillgång till mobiltelefon under färd.
Procent av dessa bilförare som använde mobiltelefonen under färd. Genomsnittlig
tid i minuter (och per dygn) som föraren talade i mobiltelefonen.

Privat-
ägd
per-

sonbil

Före-
tagsägd
person-

bil

Taxi Buss Lätt
last-
bil

Tung
last-
bil

utan
släp

Tung
last-
bil

med
släp

Totalt

% som hade tillgång
till mobiltelefon

56 % 82 % 86 % 55 % 70 % 87 % 96 % 59 %

% av de som hade
tillgång till
mobiltelefon som
använde denna
under färd

24 % 54 % 66 % 52 % 41 % 63 % 84 % 30 %

Antal minuter som
föraren talade i
mobiltelefon under
färd

7 min 15 min 6 min 5 min 9 min 11
min

20
min

9 min

74

61

69
73

56

66 64

50

58
62

48

56

53

46
50

38

27

35

23 24 23

60

49

56

18-24 år 25 - 34 år

3

35 - 44 år 45 - 54 år 55 - 64 år 65 - 74 år 75 - 84 år 18 - 84 år

Åldersgrupp

KvinnorMän Totalt

Figur 9  Procent förare av privatägd personbil som hade tillgång till mobiltelefon
i det dagliga resandet med privatägd personbil. Indelning på förarålder och kön.
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Figur 10  Förare av privatägd personbil som hade tillgång till mobiltelefon och
som utnyttjade denna i det dagliga resandet med den privatägda personbilen.
Indelning på  förarålder och kön.

• De bilförare som hade tillgång till mobiltelefon färdades betydligt längre än de
bilförare som inte hade tillgång till mobiltelefon. De bilförare som utnyttjade
mobiltelefonen färdades en betydligt längre sträcka än de som inte utnyttjade
mobiltelefonen, se tabell 22.

Tabell 22  Kilometer per dygn för bilförare som hade respektive ej hade tillgång
till mobiltelefon under färd.

Privat-
ägd

person-
bil

Före-
tagsägd
person-

bil

Taxi Buss Lätt
last-
bil

Tung
last-
bil

utan
släp

Tung
last-
bil

med
släp

Totalt

Ej tillgång till
mobiltelefon

40 40 9 60 31 34 36 40

Tillgång till mobil-
telefon men ej utnytt-
jad under färd

57 71 55 143 63 59 190 59

Mobiltelefon utnyttjad
under färd

133 191 246 190 121 191 456 158

Totalt 60 119 156 119 70 128 400 69
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• 76 % av bilarnas trafikarbete utfördes av bil där föraren hade tillgång till
mobiltelefon. Då det gällde tunga lastbilars trafikarbete var motsvarande värde
nästan 100 %, se tabell 23.

Tabell 23  Procent av bilarnas trafikarbete som utfördes av bilförare som hade
respektive ej hade tillgång till mobiltelefon i det dagliga resandet.

Privat-
ägd

person-
bil

Före-
tagsägd
person-

bil

Taxi Buss Lätt
last-
bil

Tung
last-
bil

utan
släp

Tung
last-
bil

med
släp

Totalt

Ej tillgång till
mobiltelefon

30 6 1 23 13 3 0 24

Tillgång till mobil-
telefon men ej utnytt-
jad under färd

40 23 10 32 37 15 7 35

Mobiltelefon utnyttjad
under färd

30 71 89 45 50 82 93 41

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Hur stor del av bilarnas trafikarbete uträttas med bilförare talande i mobil-
telefon?

En intressant fråga är hur stor del av bilkörandet som sker med bilförare som talar
i mobiltelefon. Med hjälp av den information som erhålls från enkäten kan denna
andel skattas indirekt. Man antar då att bilarna körs med en viss genomsnittlig
hastighet under pågående samtal.

Den genomsnittliga tiden för samtal var 9,5 minuter per resdygn för de bil-
förare som utnyttjade sin mobiltelefon under färd. Om man antar att den genom-
snittliga hastigheten under den tid samtalet eller samtalen varade var 50 km/h,
innebär det att föraren under denna tid förflyttade sig 7,9 kilometer, vilket svarar
mot 5 % av den totala tillryggalagda sträckan för den grupp bilförare som använde
mobiltelefonen under färd, se tabell 22. Det innebär att det trafikarbete som utför-
des av bilförare talande i mobiltelefon svarade mot cirka 2 % av bilarnas totala
trafikarbete (5 % av de 41 % som redovisas i tabell 23).

3.5 Transportsäkring
Enkäten innehåller en fråga som gäller kvalitetssäkring av transporter. Kvalitets-
säkringen kan exempelvis gälla en särskild överenskommelse mellan upphandlare
och utförare av transporter om hur transporten skall genomföras för att den skall
vara trafiksäker och ske på ett miljömässigt acceptabelt sätt, se bilaga 1. Frågan i
enkäten gäller förare av bilar i yrkestrafik samt förare av personbilar ägda av
företag eller annan juridisk person .

• Resultatet visar att 14 % av den yrkesmässiga trafikens trafikarbete (inklusive
trafikarbetet med företagsägd personbil) utförts med någon form av kvalitets-
säkring, som har gällt trafiksäkerhet och/eller miljö, se tabell 24. Sett till det
totala trafikarbetet med bil blir värdet uppskattningsvis 4 %.
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• Resultatet visar också att 39 % av de tunga lastbilarna och hälften av taxi-
bilarna hade någon form av överenskommelse som gällde kvalitetssäkring av
transporter (resultaten gäller relaterat till trafikarbetet). Det bör påpekas att
taximaterialet är litet och att resultatet därför är mycket osäkert.

Tabell 24  Procent av totalt trafikarbete som utförts av motorfordon med
transportsäkring. Indelning på fordonskategori.

Motorfordonskategori Procent
Personbil (ej taxi) ägd av företag eller annan
juridisk person

5 %

Taxi 51 %
Buss (fler än 8 passagerarplatser) 26 %
Lätt lastbil (inklusive vans) 9 %
Tung lastbil utan släp 21 %
Tung lastbil med släp 39 %
Totalt 14 %
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4 Diskussion
TSU92- är behäftad med ett stort bortfall, vilket gör att resultaten bör tolkas med
försiktighet. Svarsprocenten ligger på cirka 40 %. Den är dock inte lägre snarare
det motsatta jämfört med vad som erhålls i undersökningar av liknande slag.
Problemet är om de svar som de som svarat avgivit skiljer sig från vad som gäller
för populationen. Mot den bakgrunden kan det tyckas angeläget att öka svars-
frekvensen. Att göra detta genom att skicka ut påminnelse är inte praktiskt
genomförbart såvida mätdygnet inte ändras.

Påminnelse med nytt mätdygn användes under en period vid genomförandet av
TSU92-. Detta resulterade i att 2/3 av de tillfrågade svarade. Resultatet visade
också att de svar som lämnades vid påminnelse väl överensstämde med de svar
som lämnades utan att påminnelse. Det tyder rimligen på att den information som
erhålls via enkäterna, med eller utan påminnelse, rätt väl beskriver den totala
situationen. Det osäkra i sammanhanget är om det svar som angavs i påminnelse-
enkäten skiljer sig från det som skulle ha avgivits i den ursprungliga enkäten dvs.
utan påminnelse. Någon sådan uppföljning har inte gjorts. Den dominerande
orsaken till att enkäten inte fylldes i är förmodligen att man glömt eller inte
kommit sig för att fylla i den. En annan tung faktor i sammanhanget är förmod-
ligen vägran dvs. att man av olika anledningar inte känt för att fylla i enkäten. Till
detta skall fogas att enkäten är förhållandevis komplex att fylla i. Man måste ägna
den en stund och grundligt tänka igenom situationen för att kunna fylla i enkäten.
Detta förhållande kan naturligtvis ha en selekterande verkan på de som väljer att
svara.

Man kan emellertid konstatera att de resultat som framkommit från TSU92-,
vilka också finns redovisade i olika rapporter (se litteraturförteckningen), framstår
som ytterst rimliga och överensstämmer väl med resultat från andra källor � där
jämförelser är möjliga att göra, vilket inte alltid är fallet eftersom ju ett av syftena
med TSU92- är att komma åt unik information. Det bör också påpekas att kravet
på att erhålla absolutnivåer då det gäller exponeringen tonats ned. Det är inte lika
angeläget längre eftersom sådana nivåer eller värden kan erhållas från den
officiella resvaneundersökningen. TSU92- har mer inriktats på att ge relativ infor-
mation dvs. sådan som kan uttryckas i andelar eller procenttal. Det innebär rim-
ligen också att resultaten är mer robusta och påverkas mindre av eventuella
skevheter som föreligger mellan svarspopulation och undersökningspopulation.

Man kan konstatera att de frågor som enkäten kompletterades med vid modi-
fiering 1998 också gav rimliga resultat. Då det gäller frågan om antalet olycks-
händelser, självrapporterade sådana, kan detta antal tyckas vara stort. På årsbasis
skattades detta antal till 3,8 miljoner. Det är drygt tio gånger fler än de försäk-
ringsanmälda skadefallen i trafiken och 30 gånger fler än de personer som årligen
skadas så allvarligt i trafiken att de måste uppsöka sjukvården. Även om dessa
relationer framstår som höga så framstår ändå antalet självrapporterade olyckor
som rimligt. Det är ju långt ifrån vanligt att en olyckshändelse resulterar i en
skada och det är förmodligen också ovanligt att en skada resulterar i försäkrings-
anmälan eller besök i sjukvården.

Då det gäller förflyttning med rullstol eller rollator visade sig materialet vara
alltför begränsat för vidare analyser. Det innebär också att det är tveksamt om
frågan skall vara med i enkäten fortsättningsvis eftersom det relativt sett är ett så
sällsynt färdsätt. Detsamma kan man säga beträffande inlines. Här kan man dock
förvänta en mer markant ökning framgent.
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Då det gäller typ av plats där gående och cyklister passerade över väg- eller
gata med biltrafik kan man också säga att rimliga resultat erhölls. Exempelvis
passerade enligt resultatet 11 % av gång- och cykeltrafikanterna i tätort i plats där
hastighetsgränsen var 30 km/h. Mot bakgrund av att uppskattningsvis drygt 5 %
av gatunätet har hastighetsgräns 30 km/h framstår det från TSU92- erhållna resul-
tatet som rimligt.

Enligt resultatet från TSU92- skedde 30 % av gåendepassagerna på övergångs-
ställe i plats som var signalreglerad. Det innebär, om man betänker att uppskatt-
ningsvis 15 % av övergångsställena är signalreglerade, att antalet gåendepassager
per timme var dubbelt så stort på det signalreglerade övergångsstället jämfört med
på det obevakade. Det resultatet förefaller också rimligt.

Enligt TSU92- skedde cirka 30 % av gåendepassagerna över gata (med bil-
trafik) på obevakat övergångsställe. Hälften av passagerna skedde i så fall på plats
utan övergångsställe. Detta förefaller inte heller orimligt. Det ger som resultat att
risknivån är lika på passageplats med obevakat övergångsställe och på passage-
plats utan övergångsställe. Här finns forskningsresultat som antyder att risknivån
skulle vara betydligt högre på obevakat övergångsställe jämfört med om över-
gångsställe inte funnits. Det man i det här fallet kan säga om de riskvärden som
grundas på data från TSU92- är att exponeringsdata är grova att använda i en
sådan här typ av analys. Men man kan också hävda att om det i verkligheten före-
ligger en så stor diskrepans i risknivå mellan obevakat övergångsställe och inget
övergångsställe som forskningsresultat antyder borde detta ge sig tillkänna i
någon utsträckning trots att analysinstrumentet är att betrakta som trubbigt. Ett
sådant resultat har inte kunnat konstateras här.

Cirka 2 % av cykelpassagerna skedde genom cirkulationsplats. Rimligheten i
detta resultat är svår att bedöma. Här förekommer förmodligen en del felklassifi-
ceringar där cyklisten passerat på cykelöverfart i anslutning till cirkulationsplats
och inte igenom denna liksom det förmodligen förekommer passager genom
platser som inte formellt är att betrakta som cirkulationsplatser. Det bakom-
liggande materialet är också litet, vilket begränsar möjligheten till analys. Det
finns därför skäl att se över om frågan skall vara med fortsättningsvis.

Enligt resultatet utfördes 14 % av transporterna med fordon i yrkesmässig
trafik och med företagsägda personbilar kvalitetssäkrat dvs. det fanns någon form
av överenskommelse som reglerade hur transporten skulle genomföras med hän-
syn till säkerhet och miljö. I enkäten är definitionen allmänt formulerad, vilket ger
möjlighet till olika tolkningar. Frågan är trots detta av värde att ha med i under-
sökningen då den förmodligen rätt väl kommer att spegla den utveckling som
kommer att ske inom detta område framdeles.

I genomsnitt talade de bilförare som utnyttjade mobiltelefonen under färd 9
minuter per dygn. Mycket grovt skattat svarade den under den tiden tillryggalagda
sträckan för en dryg procent av bilarnas trafikarbete. Andelen av trafikarbetet
tycks vara högre än vad andelen bilar med mobiltelefontalande förare inblandade i
olyckor är � åtminstone då det gäller dödsolyckor. I Sverige har man i de djup-
analyser som görs av dödsolyckor som inträffat i trafiken bara kunnat konstatera
att några enstaka dödsolyckor inträffat då bilföraren talat i mobiltelefon. I Finland
där man har hållit på med haveriundersökningar under en längre har man konsta-
terat att några promille av dödsolyckorna med bilar inblandade inträffat då föraren
talat i mobiltelefon. Om samma förhållande gäller i Sverige skulle det innebära att
mobiltelefontalande bilförare är underrepresenterade i dödsolycksstatistiken dvs. i
realiteten har lägre risk att inblandas i dödsolycka än vad förare som inte pratar i
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mobiltelefon har. Hur förhållandet är då det gäller risken för mindre allvarliga
olyckor är svårt att bedöma eftersom olycksunderlag saknas. Det föreligger själv-
fallet osäkerhet i exponeringsdata då det gäller nyttjande av mobiltelefon i sam-
band med bilkörning. Tanken med frågan är att föraren skall ange hur lång tid han
har pratat i mobiltelefonen under färd dvs. under pågående körning. Det kan inte
uteslutas att en del förare stannat sitt fordon under den tid de har nyttjat telefonen,
vilket innebär överskattning av exponeringen om inte korrigering görs. Man kan
samtidigt konstatera att det behövs en betydande korrigering för att trafikarbets-
andel skall motsvara olycksandel.
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Persontransportarbete för åldersgrupp gående och cyklister

Miljoner personkilometer på årsbasis
Rullstol/
rollator

Rullskrid-
skor/Inlines

Till fots Totalt

1�6 år 1,1 0,5 131 133
7�14 år 2,7 14,2 305 322
15�24 år 1,7 23,3 550 575
25�34 år 0,1 17,5 596 613
35�44 år 0,5 3,9 430 435
45�54 år 3,5 9,5 428 441
55�64 år 0,2 1,9 361 363
65�74 år 0,8 0,0 266 267
75�84 år 1,8 0,3 119 121
1�84 år 12 71 3187 3270

Miljoner cykelkilometer på årsbasis fördelat typ av trafikmiljö samt
åldersgrupp

Landsväg Cykelbana
utanför
tätort

Cykelbana
i tätort

Gata *Gata med
hastighets-

gräns 30
km/h

Totalt

1�6 år 3 4 33 12 8 52
7�14 år 50 43 132 117 17 341
15�24 år 103 90 280 181 19 653
25�34 år 47 38 234 158 5 477
35�44 år 33 51 235 139 16 457
45�54 år 106 49 176 116 10 447
55�64 år 64 18 92 95 7 269
65�74 år 44 22 66 37 5 169
75�84 år 31 14 32 18 5 95

Totalt 480 330 1280 872 92 2962
* Kategorin "Gata med hastighetsgräns 30 km/h" ingår som en del i kategorin
"Gata"
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Antal gåendepassager över väg/gata (med biltrafik). Indelning på
åldersgrupper.

Miljoner gåendepassager över väg/gata med biltrafik. Indelning på typ av passageplats
och män/kvinnor

Plats utan
övergångs-
ställe eller

signal

Obevakat
övergångs-

ställe

Signalreg-
lerat

övergångs-
ställe

Planskild
plats

*Passage i
miljö med

hastighets-
gräns 30

km/h

Totalt

M K M K M K M K M K M K
1�6 år 103 122 58 72 15 14 8 11 33 44 184 218

7�14 år 297 303 101 174 36 48 16 27 100 94 451 552

15�24 år 533 484 280 325 141 191 46 46 129 125 1000 1046

25�34 år 699 495 309 317 184 163 50 35 91 109 1241 1010

35�44 år 336 384 183 263 83 91 35 37 59 106 637 774

45�54 år 298 321 213 190 94 87 28 28 49 67 633 625

55�64 år 233 245 188 214 97 70 15 13 36 48 532 542

65�74 år 147 169 145 110 47 40 15 16 36 27 354 337

75�84 år 58 58 55 60 20 19 6 6 16 13 139 144

Totalt 2703 2580 1532 1724 717 724 220 220 549 632 5172 5248
M = män
K = kvinnor
* Denna kategori återfinns i övriga kategorier.
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Gåendes risk vid passage över väg/gata. Indelning på åldersgrupper.
Miljoner gåendepassager över gata/väg med biltrafik

Passage i plan
utan övergångs-

ställe (gäller
tätort)

Obevakat
övergångsställe

Signalreglerat
övergångsställe

Ålders-
grupp

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
1�14 år 305 324 140 217 49 52
15�44 år 1416 1187 715 814 384 422
45�64 år 421 448 360 372 184 150
65�84 år 160 138 161 140 61 52
Totalt 2303 2098 1376 1543 678 676

Risk att dödas eller skadas i kollisionsolycka med motorfordon vid passage i
plan över väg/gata då övergångsställe inte använts (dödade eller skadade
gående per miljon gåendepassager)

Risk att dödas Risk att skadas svårt
inklusive dödas

Risk att skadas
inklusive dödas

Ålders-
grupp

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
1�14 år 0,0033 0,0046 0,0683 0,0391 0,2125 0,1177
15�44 år 0,0007 0,0008 0,0139 0,0118 0,0526 0,0375
45�64 år 0,0016 0,0007 0,0190 0,0145 0,0514 0,0446
65�84 år 0,0292 0,0169 0,0677 0,1265 0,1489 0,2734
Totalt 0,0032 0,0025 0,0258 0,0242 0,0803 0,0670

Risk att dödas eller skadas i kollisionsolycka med motorfordon vid passage
på obevakat övergångsställe (dödade eller skadade gående per miljon
gåendepassager)

Risk att dödas Risk att skadas svårt
inklusive dödas

Risk att skadas
inklusive dödas

Ålders-
grupp

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
1�14 år 0,0000 0,0000 0,0262 0,0190 0,1026 0,0693
15�44 år 0,0006 0,0007 0,0089 0,0085 0,0447 0,0411
45�64 år 0,0008 0,0017 0,0133 0,0165 0,0469 0,0652
65�84 år 0,0125 0,0254 0,0650 0,1340 0,1417 0,2660
Totalt 0,0022 0,0033 0,0191 0,0243 0,0640 0,0730

Risk att dödas eller skadas i kollisionsolycka med motorfordon vid passage
på signalreglerat övergångsställe (dödade eller skadade gående per miljon
gåendepassager)

Risk att dödas Risk att skadas svårt
inklusive dödas

Risk att skadas
inklusive dödas

Ålders-
grupp

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
1�14 år 0,0000 0,0000 0,0550 0,0270 0,1778 0,1536
15�44 år 0,0000 0,0004 0,0106 0,0191 0,0499 0,0580
45�64 år 0,0026 0,0000 0,0131 0,0222 0,0393 0,0708
65�84 år 0,0149 0,0252 0,0472 0,1206 0,1266 0,2776
Totalt 0,0021 0,0023 0,0179 0,0288 0,0635 0,0870
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Cyklisters risk vid passage över väg/gata. Indelning på åldersgrupper.
Miljoner passager med cykel över gata/väg med biltrafik

Passage i plan
utan

cykelöverfart
(gäller tätort)

Obevakad
cykelöverfart

Signalreglerad
cykelöverfart

Ålders-
grupp

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
1�14 år 206 140 77 42 17 13
15�44 år 833 601 294 273 242 209
45�64 år 217 556 82 83 47 49
65�84 år 63 45 27 18 18 12
Totalt 1319 1341 480 417 325 284

Cyklisters risk att dödas eller skadas i kollisionsolycka med motorfordon vid
passage i plan över väg/gata då cykelöverfart inte funnits (dödade eller
skadade cyklister per miljon passager med cykel)

Risk att dödas Risk att skadas
svårt inklusive

dödas

Risk att skadas
inklusive dödas

Ålders-
grupp

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
1�14 år 0,0057 0,0024 0,1191 0,0728 0,5443 0,3665
15�44 år 0,0010 0,0017 0,0480 0,0671 0,2909 0,3796
45�64 år 0,0062 0,0015 0,0831 0,0336 0,3517 0,1376
65�84 år 0,0579 0,0336 0,2579 0,2611 0,7946 0,8318
Totalt 0,0053 0,0027 0,0750 0,0603 0,3647 0,2930

Cyklisters risk att dödas eller skadas i kollisionsolycka med motorfordon vid
passage på obevakad cykelöverfart (dödade eller skadade cyklister per miljon
passager med cykel)

Risk att dödas Risk att skadas
svårt inklusive

dödas

Risk att skadas
inklusive dödas

Ålders-
grupp

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
1�14 år 0,0022 0,0039 0,0607 0,1020 0,3927 0,4824
15�44 år 0,0017 0,0006 0,0641 0,0762 0,0776 0,1066
45�64 år 0,0020 0,0060 0,1091 0,1203 0,1281 0,0656
65�84 år 0,0375 0,0851 0,3501 0,3308 0,2951 0,2459
Totalt 0,0038 0,0056 0,0872 0,0984 0,1002 0,0977

Cyklisters risk att dödas eller skadas i kollisionsolycka med motorfordon vid
passage på signalreglerad cykelöverfart (dödade eller skadade cyklister per
miljon passager med cykel)

Risk att dödas Risk att skadas
svårt inklusive

dödas

Risk att skadas
inklusive dödas

Ålders-
grupp

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
1�14 år 0,0000 0,0132 0,1303 0,1452 0,7316 0,5412
15�44 år 0,0007 0,0024 0,0309 0,0486 0,1760 0,2182
45�64 år 0,0071 0,0000 0,0600 0,0776 0,2437 0,2732
65�84 år 0,0271 0,0272 0,1357 0,1497 0,3528 0,3676
Totalt 0,0031 0,0035 0,0462 0,0623 0,2244 0,2486
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