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Statsrådet och chefen för

kommunikationsdepartementet

Regeringen bemyndigade den 2 november chefen1989 för kom-
munikationsdepartementet tillkalla kommitté medatt en upp-
gift utreda vissa körkortsfrågor förarutbildningen,att såsom
körkortsbehörigheterna, körkortsförfattningarna dir.m. m.
198955.

Med stöd bemyndigandet förordnade departementschefenav
den 13 december kammarrättslagmannen1989 Anitha Bonde-

ordförande kommittén.stam i Till ledamöteratt förordna-vara
des riksdagsledamöterna Hugo Andersson, Sten Andersson,
Anita Jönsson Sten-Oveoch Sundström. Att bi-expertersom
träda kommittén förordnades samtidigt utvecklingschefen vid
trafiksäkerhetsverket Hans Laurell departementssekrete-samt

Lena Rydén och Stahl.Ted Till sekreterare kommitténåtrarna
förordnades programchefen vid statistiska centralbyrånnumera
Krister Spolander, kammarrättsassessorn Kjell Skog-numera
lund och assistenten Gunnel Regnlin. Den februari28 1990
förordnades försäkringsdirektören Bo Odelius att expertsom
biträda kommittén.

KÖRKORTKommittén har antagit 2000.namnet
Kommittén har tidigare delbetänkande,avgett ett

SOU 199052 Utbyte utländska körkort.av
KK överlämnar2000 härmed slutbetänkandet SOU 199139

Säkrare förare.
Ledamoten Sundström har förslagetsig ireserverat mot ett

avseende.
Kommitténs uppdrag härmed slutfört.är

Stockholm den 3 maj 1991

Anitha Bondestam

Hugo Andersson Sten Andersson

Anita Jönsson Sten-Ove Sundström

Krister Spolander
Kjell Skoglund
Gunnel Regnlin
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Sammanfattning

gymnasieskolan ochTrafikantutbildning i
från 16-årsåldernövningskörning

dominerandetid behållaöverskådlig sinBilen kommer inomatt
hagång tiden varitFrån iställning i atttransportsystemet. en

flestadebilförarkompetens någotexklusivitet är numeraen
Förarbehörighet harhar svårt klara sigmänniskor utan.att

majoritetallmänkompetens. Enblivit medborgarensdelen av
de fyller nitton år.körkort innantar

goda kunska-elevernanuvarande förarutbildningenDen ger
hansnyblivne förarenklart för denförmår inte attgöraper men

inträffa trafikenvad kan ibristande erfarenheter görsomav
deavspeglar sig ibegränsad förare. Resultatenhonom till en

skaderisk. I åldernbilföraresalarmerande siffrorna ungaom
bilförareoch dödade 2 500antalet skadadeår18-19 närmareär

mångainblandade gånger såbetyder de iår. Det att är sexper
förare. Det här måste vioch erfarnaolyckor görasom vuxna

någonting åt.
har högre medelfarter,främst manliga,Unga förare, större

släppaoch mindre benägenhetframkomlighetanspråk på att
påverka förar-vad äldre har. Förfram trafikanterandra attän

allsidi-krävssjälvöverskattande förarebeteendet hos enunga,
erbjuda. Dentrafikskola kanpedagogisk miljö denängare en

kunskaps-bearbeta detbehöver längre förföraren tid attunge
praktiska körövningarstoff lära och längre tid förhan måste in

trafi-behöverpåverka riktningi dag. För eleverna iatt rättän
ensidiga fokuseringoch dagenskantutbildningen börja tidigare

trafikantperspektiv.på bilförarrollen vidgas till bredareett
trafikantutbildningallsidigGymnasieskolan den miljö därär

lederför det budskapUngdomarna motiveradein. är sompassar
trafikantutbildning itill körkort. införaFörutsättningarna att

dendag och har ökatgymnasieskolan finns redan i om-genom
riksdagen beslutadeläggning statsbidragssystemet somav

användamöjlighethar kommunerna fått1990. Därigenom att
skolanskompletteringsutbildningstatsbidraget till den utöver
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obligatoriska läroplan elever, föräldrar och kommunen lo-som
kalt efterfrågar.

KK föreslår därför2000 trañkantutbildning skall infö-att en
i gymnasieskolan.ras

Skolan bör anordnaransvar för helheten, dvs. både teori-ges
lektioner och körlektioner. Trañklärare bör medverka in-som
hyrda lärare. Föräldrar kan medverka vid körövningarna. Kost-
naderna, milj. kr.15 år tredjedel alla gymnasie-per om en av
elever väljer trafikantutbildning, finansieras genom en
omfördelning det statliga stödet till trafiksäkerhetsinforma-av

förtion, närvarande tilluppgår milj. kr.35-40 år.som per
De förarna behöver omfattande och allsidigunga ges en mera

Åldersgränsenkörträning. för börja övningsköra bör därföratt
sänkas till 16-årsåldern eller till gymnasieelevernas första års-
kurs, förutsatt elev och föräldermotsvarande tillgodogjortatt

grundläggandesig ochteori praktik i härför avsedd kurs.en

Körkortsåterkallelse m. m.

Sammanlagda antalet körkortsmål uppgick till1990 55 000.
Domstolarna kan försvarligtinte på hantera sådanett sätt en
mängd körkortsingripanden andra måltyper,utan att ärsom
beroende domstol tvistelösare, kommer efterhand.påav som

Den ökningen kortare spärrtider månaderstora ettav par- -
har vidare det tillort regel undantag körkortattänsnarare
efter spärrtidens utgång återlämnas prövning förarensutan av
kompetens och lämplighet det återkallats just medtrots att
hänvisning till körkortshavaren trafikbrottatt visatgenom
bristande kompetens och lämplighet. Systemet fungerar som
ytterligare straff förutom böterna. Och harinte den körkortvars
återkallats blivit bättre förare bara att tas vägensom genom av

några månader.i Körkortsmyndigheten har inte heller några
garantier för vederbörande blivit kompetent efteratt spärr-mer
tiden. Enligt KK kan2000 körkortsåterkallelse endasten mo-
tiveras för skydda andra trafikanter från den riskatt som en
dålig förare utgör.

Enligt kommitténs uppfattning bilförarens felbeteendeär en
signal han kan farlig förare; han brister denatt iom vara en
kompetens och lämplighet krävs förarbehörighet.för Forsk-som
ning visar förare felbeteendemed haratt ertappas ett ettsom
allmänt dåligt trafikuppträdande. Kommitténs förslag bygger
därför på den signalen skall tillatt tas vara.
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KK förslag2000s innebär i princip begåttingenatt ettsom
trafikbrott får tillbaka körkortsitt förarprov, dvs.utan nytt
såväl teori- körprov. Den begått brott ellerett grovt ärsom som
opålitlig i nykterhetshänseende eller sjuk får körkortsitt åter-
kallat dag. Nytt körkortstillståndi med personutredningsom
fordras alltså. Den gjort skyldig tillsig mindre allvarligtsom
brott eller förseelse föreläggs stället körkortsspärr.i Behörig-en
heten återkallas inte körkortshavaren skall istället inomutan

bestämd tidsfrist körkortsspärr genomgå förnyaden en en- —
prövning kompetens,sin förarprov. Fristen bör likaettav vara
för alla. Kommittén har funnit månader lämpligatt ärsex en
tidsperiod. Körkortstillstånd behövs haninte; låter bli ellerom
misslyckas körkortet återkallat efter sexmånadersperiodensär
utgång. Systemet med spärrtider och varningsinstitutet försvin-

ner.
Till de brott bör föranleda körkortsspärr räknas demsom som
dagi föranleder korta spärrtider, dvs. främst hastighetsöver-

trädelserna och varningsfallen. Rattfylleri mellan och0,2
promille0,4 har inte lämpligt för körkortsspärr eftersomansetts

förarens problem gällerinte kompetensen lämpligheten.utan
Risken finnsi med alkoholproblemattär gruppen personer som
ibland vid provtagningstillfallet har låg promillehalt. I gruppen
finns emellertid också alkoholproblem. Vid tvåutanpersoner
trafiknykterhetsbrott lågmed promillehalt inom tvåårspe-en
riod har alkoholproblematik emellertid dokumenterats. Be-en
hörigheten bör då återkallas direkt och erforderlig utredning

innan föraren får köra pågöras nytt.
Det således överträdelsernainte i sig föranleder in-är som

gripandet; bygger i stället på det förarens trafik-systemet att är
säkerhet han får tillbaka sitt körkort eller inte.avgörsom om
Kontrollen sker vid förarprovet. Vid rattfylleribrott högmed
promillehalt för närvarande promille fordras dessutom1,5 att
föraren i enlighet med TSVs föreskrifter med medicinsktett

Ävenutlåtande skall styrka nyktert levnadssätt. vid lägreett
promillehalter kan körkortsmyndigheten efter individuell pröv-

krävaning sådantin underlag.
Nuvarande provisoriska körkort för nyblivna förare behålls;

den haft körkort högst fåri två år vid körkortsingripan-ettsom
Åter-de inte körkortsspärr körkortet återkallas direkt.utanen

kallelse i stället för körkortsspärr tillämpas också förareom en
under körkortsspärr eller halvår därefterinom begårett en ny
trafikförseelse skulle ha föranlett körkortsspärr.som annars

Frågan kommer fortsättningsvis gälla återkallelse, kör-att
kortsspärr eller åtgärdingen alls. Ett sådant fordrarsystem
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domstolsmedverkaningen i första instans kan mycket välutan
handläggas myndighetsnivå.på Det innebär de årliga kost-att
naderna förvaltningsdomstoli läns-, kammar- regerings-resp.

frånminskar till milj. kr. För körkortsmyndighe-rätt 105 50
del betyder förändring fördyringingentens systemet en men av

arbetsuppgifterna. De tillkommande förarprov kommitténssom
förslag föranleder nuvarande och kom-inom organisationryms

föranleda fördyring förarprovet förinte denattmer en av en-
skilde.

Trafikförsäkringen

I dag trafikförsäkringen kopplad till fordonet och inte tillär
föraren. innebär dåligt förarbeteendeDet i sig inte kanatt ett

försäkringspremien;påverka påverkas enbart ska-premien av
defrekvensen, kör. Det saknas alltså riktadeoavsett vem som
incitament till trafiksäkert uppträdande försäkringssyste-iett

Av personbilsparken andra föraren,16 %met. ägs än ärav
leasade eller företagsbilar, utveckling dessutom ökar. Atten som
låta storlek påverkas trafikbrott och trafikförseel-premiens av

trafikskada, eller förarutbildningoavsett att typser, en av som
minskar olycksrisken kan bordepremieras, lämpliga eko-vara
nomiska incitament i föraranknuten trafikförsäkring.en

KK har funnit tillräckliga incitament för försäk-2000 att
ringsbolagen på skadeförebyggandeinvesteringar iatt satsa
åtgärder också saknas i det obligatoriska trañkforsäkringssy-

i dag. Eftersom försäkringssystemet komplext ochstemet är
kräver ingående studier möjliga under denvaritänmer som
korta förordartid kommittén haft till sitt förfogande KK 2000

fordonsförsäkringar föremålför blir för särskild,att systemet en
fördjupad utredning.

Äldre förare

Åldrandet mycket individuellt. Forskning äldre kör-visar attär
kortshavare regel kompenserar de åldern ökade risker-i genom

körvanor och körsätt till funktions-sinaattgenomna anpassa
brister. därför funnit skäl införaKommittén har inte att gene-
rella, åldersbetingade behörigheten körabegränsningar i att

ochbil. Generella lämplighetstester har heller visatinteomprov
ha betydelse för trafiksäkerheten rimlig proportion till desig i

fordras läkarundersökning eller gjor-omprovresurser som om
vid ålder.des obligatoriska viss

äldre förare, grund funktionsned-Däremot kommer påsom av
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trañkfarligt beteende, med kommitténssättningar uppvisar ett
förslag till körkortsingripande bli föremål för adekvatanytt att
undersökningar.

Körkortet

skall enbart do-KK föreslår begreppet körkort2000 att avse
kumentet, medan de rättsverkningar dag knutna tilli ärsom
handlingen knyts till behörigheten och anteckningen i körkorts-

Körkortet bör fortsättningsvisregistret. dock även envara an-
föreslår körkortetvändbar identitetshandling. Kommittén att

liksom uppgifter huruvidaexempelvis USA förses med inne-i
havaren beredd doneraattär organ.

Behörighetsuppdelningar, aktualiserats direktiven ochisom
lastbilar efter vikt, bussar efterpå sätt tyngreannat av av-

for utryckningsfordon fl. harpassagarantal, KK 2000 intem. -
funnit första hand ankommabehov reglera; det bör i påattav

tillhandahålla erforderlig utbildningberörda arbetsgivare att
föroch kontrollera förares kompetens fordonstypen.sinaatt
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Summary

Driver’s education secondary school andat upper
driving the ofpractice sixteenat age

There be little doubt that for the foreseeable future thecan
will the dominant ofremain in societymotorcar transportmeans

know today. The ability drive vehicle,to motoras we a once
the exclusive of privileged few, is somethingproperty a now
which people without.would do Indeed, has becomemost not

of the everyday skills of the the Moststreet.one man youngon
people who their driving do before the of nine-testpass so age
teen.

Although driver least form,instruction, in itsat present pro-
vides drivers with ample knowledge of driving such, isnew as
less successful in persuading license holders that their lacknew
of of what doesexperience might and happen the roadout on
severely limits their driver. The alarming riskscompetence as a

by drivers plainly demonstrated the accidentinrun young are
statistics almost drivers between the of and2,500 18young ages
19 killed injured Swedish roads each In otherare or on year.
words, drivers involved accidentsin six timesyoung are as many

adult, experienced drivers. Something be donemust toas more
remedy this situation.

Young drivers, and particular, drive faster,inyoung men are
selfish and less inclined make for other roadtomore are way
than their older colleagues. If influence thetousers arewe

driving habits of drivers with inflated of theirviewyoung an
skills, will be provide educational envi-toown annecessary

far varied and wide-ranging than currentlyronment more
possible driving school. driversYoung be givenat musta more
time the material they expected learn andto toprocess are more
time devote themselves drivingpractical lessons thanto to to-
day. In other driverswords, in the right direction,traineeto set
driver’s education will have be begun earlier, and today’sto
curriculum, does almost exclusively theconcentrating as on
role of the driver, will have be expanded studentsgiveto toso as

far understanding of the various ofgreater transporta-a means
tion than the today.case

i
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Upper secondary school would be the environmenttoappear
best suited all-round driver’s education. The studentsto arean
motivated and which will lead themreceptive toto amessages
licence. In addition, the of driver educationintroduction at up-

secondary school level already possible but hasonlynotper
ofactually been facilitated by the overhaul the government

decided by the Swedish Parliament in Under1990.grant system
the municipal authorities will be entitledsystem, to usenew

funds for educational deemed bygovernment stu-programmes
dents, and the themselvesauthoritiesparents as a necessary,

local, curriculum.albeit complement the standard nationalto
CommitteeThe KK 2000 therefore that driver educa-proposes

be introduced secondary school level.tion at upper
Schools should be expected driver educationorganizeto as a

whole, provide road safety and theonly instruction into note.
Highway Code but well. Trainedpractical driving sessions as
driving shouldinstructors be brought teachers, andin as par-

should be the of during thegiven opportunity assistingents
practical lessons. The of driver education, assumingprovision

chosen by third of students, wouldall secondary costone upper
the of million financedin region kronor and would be15 yearper

by diverting of the funds for state—subsidized roadasidesetsome
safety At millioncampaigns. between and kronor35 40present,

such eachcampaignsspentare on year.
driversYoung do need better, varied and more compre-more

hensive training. The which startatage young person cana
thereforepractising should be lowered whichsixteen,to corre-

sponds the first form of secondary school, provided thatto upper
the student and hisher have first achieved satisfactoryparents
results basic specifi-in theory and designedpractice in coursea
cally for the purpose.

Disqualification from driving

theIn 1990, dealt with disqualification55,000courts some
At the unable handle drivingpresent, courts tocases. casesare

suchin numbers without the finding themselvestimeat same
less able depend thethose whichto concentrate on cases on

arbitrators and settlers of disputes.courts as
Owing the increase the number of short-term dis-into steep

qualifications three months, the ruleup to two or now
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disquali-of theexpirythethatthe exceptionrather than on
further inquiryreturned withoutperiod licencesfication are

regardlessdriver,suitabilityholder’sthe competenceinto as aor
question,offence intheshe, by committinghethe fact thatof or
personaloflackdemonstrated competencealreadyhad orsome

the systemvehicle. As is present,atdrivefitness motorto a
punishmentof theseveritycompound thethandoes little more

offendingtheremovingAnd, furthermore,fines.imposed by
makenothingdoesmonthscouple of toroad forfrom thedriver a
haveauthoritieslicencethelaterdriverbetterhim her onor a —

of thetheafter expiryof increased competenceguaranteeno
drivingfromdisqualificationTherefore,period.disqualification

affordmightprotectionof themotivated inonly be termscan
bycaused incompetentthe dangeragainstroadother anusers

driver.
of badsingle instancethe Committee,ofthe opinionIn a

dangerouspotentiallymark ofthebedriving aasseenmay
thereforeandskillsroadlacking indriverdriver, un-e. a

Research showvehicle.driveallowedbe motorsuitable toto a
offencemotoringparticularforapprehendedthat drivers area

Thewell.otherdrivers in respectsbelikelyalso to aspoor
thatbased the notionthereforesuggestionCommittee’s on

motoringspecificlink betweenof themadeshould bemore
general.driving inandoffences poor

convict-thatthe Committeeprincipal,In personanyproposes
the roadbackallowedbeshouldoffence noted of motoring ona

practical.theoretical andbothdrivingretaking the test,without
physically inca-whooffence,convicted of seriousMotorists area

be dis-shouldproblemsdrinkingwho havedrivingpable of or
wouldThisforce today.already inrulesunder thequalified

inquirypersonal fitnessandprovisional licencerequire aa new
allin cases.

would beoffencesof the less seriousguiltyfoundMotorists
disqualifiedbeactuallywouldtheylimited licence; notgiven a

within givenenjoined,bewould insteadbutfrom driving a
the testtotheir driving puthave competenceperiod of time, to —

shouldallowedrespiteThedrivingdoother words, test.in to a
that sixconsidersCommitteeTheall offenders.be forthe same

would beprovisional licencesuitable. Nowould bemonths re-
heit,failstake thefails toIf the offender test,quired. to passor

thefrom drivingdisqualified atautomaticallyshe would beor
ofTheperiod. systempresentsix-months respiteend of the

thereby be-wouldendorsementsperiods anddisqualification
redundant.come
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The offences deemed enough for limited licencesevere a are
essentially those which today would lead short-term disquali-to
fication principally speeding and those offences which would—
lead endorsement. Drinkdrivingto offences blood-alcohol lev-at
els of between and0.2 0.4 mille considered benot topro are
suitable grounds for imposing limited licence. In thesea cases
the problem is of butnot of personal fitness.competence Thisone

of drivers include with drinking problemsgroup may persons
whose blood-alcohol level the time of testing happenedat beto
low. The does, however, contain without drinkinggroup persons
problems. Conviction for low blood-alcoholtwo drinkdriving
offences within the of consideredtwo evidencespace years as
of drinking problem; the offender should be disqualified imme-a
diately and personal fitness inquiry, which would includea re-
taking the should be undertakentest, before the offender
allowed drive again.to

Action under this thus basedsystem the offencenot on per
Instead, whether the motorist benot allowed backse. or can on

the road determined solely by whether he she safeor a
driver defined by in passing the driving Drunkentest.as success
driving offences involving high blood-alcohol atcontenta pre-

mille1.5 alsosent require the driver, the direc-pursuant topro
tives of the National Road Safety Office, produceto medicala
certificate confirmationin of hisher sobriety. Offences involving

blood-alcohol lower thancontent 1.5 mille alsoa pro may occa-
sion the licence authority demand such documentationto if
found in individualnecessary cases.

The trial period applied thoseat who havepresent to recently
passed their should also betest retained. Drivers who have had a
licence for than should,two review of theirno more years on
fitness drive, be givento limited licencenot but be disqualifieda
directly. A driver should also be disqualified rather than given a
limited licence he she, while holding limited licenceor a or
within six months thereafter, commits further traffic offencea
which would otherwise entail the sanction of limited licence.a

In the future, therefore, the of traffictreatment offenders
would simply be of disqualification,matter imposing limiteda a
licence taking further action. A constructed alongsystemor no
these lines would thus need refer thenot ofto firstto courts
instance all but couldat easily be handled by the authorities
themselves, thereby enabling the administrative thecourts
County Administrative Court, the Administrative Court of Ap-
peal, and the Supreme Administrative Court theirto cut costs
from 105 million50 kronorto The additional drivingper year.
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thehandled bycould beentailwouldwhich the systemtests
thetoday tocostexists at extraorganizationlicensing noas

large.community at

The third insurance systemparty

rather thanvehiclethelinkedthird insurance toToday, party
affectedpremium isthe of thethat sizeThisthe driver. means

claimed for,of damagebut by thedrivingby bad amountnot
thewords, insuranceotherInof who driving.regardless was

safely.driveincentiveinherentdirect tocontainssystem no
byownedSwedenintheof allToday, 16% arepassenger cars

belongleased elsethe driver, tothanother someoraresomeone
Therefore,thewhich increase.trend isthisand is onacompany,
regardlesstraffic offences,of the premiumlinking the toamount

preferential treat-caused, givingdamagethe ofof amount or
ofriskreduce thetendingtrainingof driver totypesment to

incentivesuitable economicprovideprobablywouldaccidents a
thirddriver-relatedform of partyofintroductionfor the some

insurance system.
in-thirdthe obligatoryfound partyhas alsoThe Committee

for insur-sufficient incentiveslackof today tosystemsurance
keeping damageand of toexplorecompanies to meanswaysance

thehappening infromaccidentspreventingandminimuma
highlythe insurancesince systemfirst place. However, com-

beendetail than hasconsidered farinshould be greaterplex and
recommendsthe Committeeavailable,the short timepossible in

vehi-of thecarriedstudy bedetailed motoroutthat separate,a
whole.cle insurance system aas

elderly driverThe

thatResearch showsindividual.highlyThe aging process
associatedrisksincreasedthetendelderly drivers compensateto

theirhabitsdrivingadapting theirby towith old par-ownage
foundthereforehasCommitteeinfirmities. Theticular rea-no

righttheage-related restrictions togeneral,imposeto onson
practicalandfitnessgeneralhavevehicle. Neitherdrive motora

roadforsignificancebe ofthemselvesshowndriving totests any
would bewhichthereasonable proportionsafety in to resources

drivingtheretaking testmedical examinationsrequired or
hand,otherOn thecertainobligatorybe made atto age.awere

limitedanddisqualificationsuggestedCommittee’sthe new
befoundelderlypractice, torules intolicence put apersonsare
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danger the roads result of their infirmities would factinon as a
be adequately examined.

The driving licence

The Committee that the futurein thesuggests of driv-concept
ing licence be used refer the document itselfto and that theto
legal implications today associated with the licence be consid-
ered instead proceed from the holder’s authorizationto driveto a

vehicle and his her themotor in ofregister drivingentryor
licences. However, driving licences should theirretain status as

document providing practical of identity. The Com-a a means
alsomittee that, like in the United States,suggests driving

licences indicating whether the holdernote isnotcarry a or
prepared donate his herto or organs.

The Committee has found introduce, suggestedtono reason as
thein directives, special licence categories for heavy lor-very

largeries, buses, vehicles, Instead, should beetc.emergency
the responsibility of employers provide whichtrainingto any

be and that their driversto do factinmay necessary ensure
the required drive such vehicles.competence topossess
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Författningsförslag

Förslag till
Körkortslag

bestämmelserkap. Inledande1

motorfordon,§ gäller behörigheten föraDenna lag1 ter-att
jordbrukstraktortrafiktraktor ochrängmotorfordon, traktor

motorredskap klass I och II.samt

bestäm-den myndighet regeringen§ Regeringen eller2 som
föreskrifter de avseenden imeddelar ytterligare i som angesmer

undantag från lagen. Detsammadenna lag och föreskrifter om
och sådangäller föreskrifter förarutbildning registreringomom

fårbehövs lagen. Regeringenför tillämpningen ävensom av
landetmeddela utländska körkorts giltighet iföreskrifter om

körkort.och utbyte nordiskaom av
myndighet bestämmerRegeringen eller den regeringensom

undantag från denna lag.får enskilda fall medgei

bestäm-§ den myndighet regeringenRegeringen eller3 som
eller fleraförordnar för länvarje atten personer varamer

för dem.allmänt ombud och ersättare

kap. föra motordrivet fordonBehörighet2 att

Bil m. m.

motorredskap§ Bil, släpfordon, trafiktraktor,1 terrängvagn,
klass får har behörighet förI eller motorcykel föras den somav
fordonet.

Förarbehörigheten på följande sättanges

Bokstav Förarbehörighet

motorcykelA
B personbil, lätt lastbil och till sådan bil kopplat lätt släp-ett

motorredskap klassIfordon, trafiktraktor ochterrängvagn,
släpfordonC lastbil och till sådan bil kopplat lätttung ett

D buss
E släpfordon, antal och viktoavsett
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§ Behörigheten A gäller för motorcykel först inne-2 tung när
havaren har fyllt år.18

får den§ Lastbil, släpfordon eller buss föras innehar3 av som
behörigheten B

garageområde,last eller verkstads-inomutan passagerare
område eller bensinstationsområde eller eljest kortare sträcka

eller fall undermed last i2. sompassagerare avses om
samband med bärgning, eller lik-färden i reparationäger rum

nande åtgärd beträffande fordonet.

får föras§ Motorcykel, lastbil, släpfordon eller buss4
behörighetenpolisman, har B,i tjänsteutövning somav

räddningstjänst enligt § räddningstjänstlageni 2 19862.
har behörigheten och har1102 den B genomgått ut-av som

trafiksäkerhetsverket.bildning godkäntssom av

får§ Den behörighet har återkallats inom garageområ-5 vars
de, verkstadsområde eller liknande last ellerutan passagerare

âterkallade förarbehörighetenföra fordon det slag densomav
berättigade honom föra, medgivande därtill har lämnats.att om
Sådant medgivande får tid högst år.treavse en av

Yrkesmässig trafik

Personbil, lätt lastbil eller får föras yrkes-§ i6 terrängvagn
trafik för personbefordran den har behörighetenmässig somav

ellerD TAXI.
fåreller motorredskap med tillkopplat släpfordonTraktortâg

trafik endast den har behörighetenföras yrkesmässigi av som
D, eller E.

Moped m. m.

har fyllt§ Moped får föras endast den år.157 av som
fylltTerrängskoter får föras endast den har år.16av som

utomlands bosatt har fyllt år ochEn 15 somperson som
bruka honom införd lätttillfälligtvis här fårvistas motor-av

gäller för sådant fordoncykel, den uppfyller de villkor isomom
hans hemland. Detta gäller dock endast har slag-motornom en
volym kubikcentimeter och deninte överstiger 50 om somsom

infört fordonet får föra detta hemlandet krav påhar i utan
behörighet.
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Jordbrukstraktor m. m.

§8 Jordbrukstraktor eller motorredskap klass får föras på
den har minst behörigheten B.väg av som

Sådant fordon får dock behörighet föras tillfälligt korta-utan
sträcka på vid färd till eller från arbetsplats eller mellanvägre
gårds eller för liknande ändamål.ägoren

Undantag

§ Bestämmelserna9 i §§ gäller1-8 inte vid
övningskörning eller förarprov,
färd2. med fordon inom inhägnat järnvägs- eller fabriksom-

råde eller inhägnat tävlingsområde eller dylikt inhägnatannat
område,

färd3. med fordon, föras gående, elleravsettär attsom av
släpfordon, kopplas till sådant fordon.som

Körkortstillstånd

§10 Körkortstillstånd får meddelas endast den med hän-som
till sina personliga och medicinska förhållanden kansyn anses

lämplig förare fordon kräver behörighet.som av som
Vid prövningen de personliga förhållandena skall särskiltav

beaktas sökanden känd för nyktert levnadssätt och detärom om
kan han såsom förare fordon kommerantagas, att respek-attav

trañkreglerna och hänsyn,tera visa omdöme och trafi-iansvar
ken.

Vid prövningen de medicinska förhållandena skall beaktasav
sökanden har tillfredsställandeatt trafiksyn med eller utan

glasögon eller linser och tillräcklig hörselformåga med eller
hörapparat förutan föra fordon det slagatt ansökanav avser

och sökandenatt i övrigt uppfyller de medicinskaäven krav som
bör ställas med hänsyn till trafiksäkerheten.upp

Den söker eller innehar körkortstillstånd eller förarbehö-som
righet skyldig underkasta läkarundersökning,är att sig blod-
provstagning eller liknande undersökning, behövsannan som
för den prövning i andra och tredje styckena ellersom avses
eljest i denna lag. Om begränsningar skyldigheten,i inbegripet
den inriktningen sådananärmare undersökningar, föreskri-av

regeringen eller myndighet bestämmer.regeringenver som

§ Körkortstillståndet11 gäller endast under tid.viss I till-en
ståndet får föreskrivas särskilda villkor för forarbehörighet.
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Förhandsbesked

rörande hinderFörhandsbesked kan lämnas prövning§12 om
meddelas.körkortstillstândföreligger mot att

Behörighetsålder

hatidpunkten för förarprovet uppnåttskall vid§ Sökanden13
ålderen av

behörigheten A,förår16
behörigheten B,år för18
behörigheten C,år för19
behörigheten D,år för20
behörighetenför E,19 år

TAXI.för behörighetenår19

Förarprov

får avläggas endastbehörigheten A eller B§ förFörarprov14
körkortstillstånd.gällandeharden ettsomav

får avläggasC, E eller TAXIför behörigheten D,Förarprov
gällande körkorts-B ochhar behörighetenendast den ettav som

tillstånd.
körkortstill-avläggaskörkortsspärr fårefterFörarprov utan

stånd.

deendast hangodkännas vid förarprov i§ Sökanden får15 om
de krav bör ställas16§ uppfylleravseenden i somangessom

trafiksäkerhetssynpunkt.från

§ Förarprov16 avser
utveckling, trafiksä-vägtrafikenssökandens kunskaper om

omfatt-trafikolyckornas orsaker,betydelse,kerhetsfrågornas
ansvarsmedvetet och hän-och karaktär viktenning samt ettav

uppträdande trafiken,synsfullt i
trafikföreskrifter, dengällandekunskapersökandens2. om

sjukdom,trafiksäkerhetssynpunkt uttröttningverkan från som
alkoholhalti-bedövande särskiltstimulerande elleroch ämnen,

den mänskliga organismen,narkotika, medför pådrycker ochga
konstruktionen och verknings-kunskapersökandens om

det ansökanhos fordon slagsättet avser,av
gatutrafik föra for-landsvägs- ochförmåga isökandens4. att

det slag ansökandon avser,av
omdömesförmåga.ochsökandens sinnesnärvaro5.

sökandens kun-behörigheten EI fråga provet ävenavserom
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föreligger,trafiksäkerhetsriskersärskilda närdeskaper somom
släpfordon.med tillkopplatfordon föres

Prövotid

gällerförsta gångenförvärvasbehörighet§ För17 ensomen
förarprovet.från dagen förårprövotid tvåav

skallbehörighetredan prö-körkortshavarenInnehar annan
vadomfattaendastförvärvade behörighetendenvotiden för som

behörigheten.för den äldreprövotidkan återstå av

förarbehörighetIngripandenkap.3 mot m. m.

bestämmelserInledande

förarbehörighet kaninnehavingripande§ Ett1 mot ett av en
körkortsspärrförarprovföreläggandeske endera ett omsom

behörigheten.återkallelseeller avsom en

brottsligföljdtillingripande§ grund för gär-Till2 ett av en
läg-föreliggerhuruvida brottfråganbeträffandeskall ettning

åtalsunderlåtelsebeslutellerdomlagakraftvunnen en-omgas
bestämmel-motsvarandeellerrättegångsbalken§ligt kap.20 7

författning.ise annan
svensk domjämställs medlagdennaVid tillämpningen enav

haravgörandelikvärdigtbrottmålsdom eller annatett som
utländskdomstol eller någonutländskmeddelats annanav en

myndighet.

Körkortsspärr

förarbehörighet§ Om innehavare3 av enen
straff för1951649första stycket lagen§brutit 5mot om

trafikbrott,vissa
hareller spårvagnfordonmotordrivet över-vid förande2. av

underlåtitljus,körttillåtna hastighet,skridit högsta mot rött
eller brutitövergångsställe motstopplikt, kört vidiakttaatt om

regel,väsentligtrafiksäkerhetssynpunktfrånnågon annan
4§ dettaeller 2och i2fall i 13.i annat än ovanavsessom

fleratill ellerskyldig tvåtvå år gjort sigkapitel loppetinom av
trafik-ellertrafikensgäller ibestämmelserförseelser mot som

eller spår-fordonmotordrivetför föraresäkerhetens intresse av
vagn,

frånmånaderföreläggas inomkörkortshavarenskall att sex
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dagen för delgivningen föreläggandet in bevisettav ge om
godkänt förarprov.

I föreläggandet skall förarbehörigheten åter-att äranges
kallad beviset kommitinte in inom föreskriven tid.om

En överträdelse ringa skall inte föranledaattärsom anse som
körkortsspärr.

Återkallelse

§ förarbehörighetEn4 skall återkallas
innehavaren har brutit § eller4 § lagen4motom a

1951649 straff för vissa trafikbrott eller första,30 § andraom
eller tredje stycket järnvägssäkerhetslagen 19901157 och al-
koholkoncentrationen under eller efter färden uppgick till minst
0.4 promille blodet elleri milligram0.2 liter i utandnings-per
luften,

loppet2. inom två år innehavaren två eller flera gångerom av
brutit § eller § lagen4 4a straff förmot vissa trafikbrott ellerom

§ första,30 andra eller tredje stycket järnvägssäkerhetslagen
och alkoholkoncentrationen under eller efter färden understigit
0,4 promille blodeti eller milligram0.2 liter i utandnings-per
luften,

innehavaren har brutit § andra stycket eller §1mot 5om
andra stycket lagen straff för trafikbrott,vissaom

innehavaren4. på grund opålitlighet i nykterhetshän-om av
seende inte bör inneha behörighet,

det med hänsyn till brottslig gärning innehavarenom som
har ort skyldigsig till kan han kommerinteantagas att att
respektera trafikreglerna och hänsyn,visa omdöme och iansvar
trafiken eller han på grund sina personliga förhållanden iom av
övrigt inte kan lämplig förare,anses som

innehavarens6. förutsättningar för föra fordonrätt att ärom
så väsentligt begränsade sjukdom, skada eller dylikt attgenom
han från trafiksäkerhetssynpunkt inte vidare bör ha behörig-
het,

innehavaren följer föreläggandeinte läkarin-inattom ge
eller bevis godkänt förarprov.tyg om

I fall punkternai och får6 återkallelsen be-7som avses
till viss del behörigheten.gränsas att avse av

§ En förarbehörighet5 skall återkallas innehava-även när en
re

under prövotid enligt kap § denna lag,2 17
under tiden körkortsspärr gäller för honom eller,
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inom månader efter avlagt förarprov3. föranlettssex som av
körkortsspärr

skyldig tillsig överträdelse 3§ dettai 1-3gör som anges
kapitel.

Hindrande fortsatt färdav

§ Om fordon framförs strid6 i denna lag eller före-ett mot en
skrift har meddelats med stöd lagen, skall polismansom av
hindra fortsatt färd kan skeinte påtaglig fara förutansom
trafiksäkerheten eller väsentlig olägenhet.annan

Omhändertagande körkortav

§ Ett körkort skall7 omhändertas
innehavaren vid förande motordrivet fordonettom av

eller spårvagn har företett tydliga tecken på påverkanen av
starka drycker eller annat ämne,

det sannolikapå skäl kan behörigheten kom-antas attom
återkallas enligt § eller § detta kapitel,4 1-3att 5mer
till3. följd sjukdom, skada eller dylikt innehavarenom av

saknar förutsättningar föra fordon på trafiksäkertatt ett sätt.
Misstänks innehavaren förarbehörighet vid förandeatt av av

maskindrivet spårfordon på järnväg eller tunnelbana harett
brutit §30 jämvägssäkerhetslagen gäller19901157 be-mot
stämmelserna förstai stycket tillämpliga2 i delar.

8§ Beslut enligt 7§ kan meddelas polismyndighet ellerav
åklagare. Beslutet får inte överklagas.

Återkallelse tills vidare

§ En förarbehörighet9 skall återkallas tills vidare i avvaktan
på slutligt avgörande återkallelsefrågan det på sannolikaav om
skäl kan förarbehörigheten kommer slutligt åter-antas att att

f kallas på någon de grunder §§ detta kapitel.i 4-5 iav som avses
Ett sådant beslut kan meddelas körkortsmyndighet ellerav

forvaltningsdomstol.

Återkallelse körkortstillståndav

§10 Bestämmelserna återkallelse gäller tillämpligai delarom
för körkortstillstånd.även
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anmälanEgen

Körkortsmyndigheten kan efter anmälan innehavare§11 av
besluta hans behörighet skall upphöraförarbehörighet attenav

delvis.gälla, helt elleratt

Undantag

§ synnerliga skäl får med avvikelse från dennaFöreligger12
underlåtas, det kan skelag återkallelse eller körkortsspärr om

Underlåtes återkallelse får kör-fara för trafiksäkerheten.utan
kortsspärr meddelas stället.i

Har blivit känd sedan§ omständighet inträffat eller13 ny
kraft,återkallelse eller körkortsspärr har lagabeslut vunnitom

synnerliga skäl föreligger.får beslutet hävas om

Ansvarsbestämmelserkap.4

bestämmelseInledande

§§§ Om for den fall ii i 2-51 annat än som avsesansvar som
detta kapitel for fordon strid denna lag finns bestämmelseri mot

straff för trafikbrott.i lagen 1951649 vissaom

Moped m. m.

barn har fyllt§ Föres moped eller terrängskoter inte2 av som
vårdnaden barnet eller, för-år, dömes den har15 som om om

anställningsforhållande, arbets-seelsen har begåtts barnet iav
underlåtit vadtill böter, han hargivaren att göra som an-om

straffkommit för hindra förseelsen. Tillpå honom att samma
fylltdömes fall tillåter barn inte harden i annatäven somsom

föra moped eller terrängskoter.år15 att

har fyllt dömes§ för terrängskoter han årDen innan 163 som
till böter.

trafikYrkesmässig

trafik4§ for fordon yrkesmässigDen i utan att varasom
berättigad till det dömes till böter.

anställer ochtrafik förare§ Den yrkesmässig5 i somsom
trafikbehörig föra fordon i sådanbrukar någon inte attärsom
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dendömes till böter. Till straff dömes i annatäven somsamma
föra fordon yrkes-fall överlämnar eller tillåter iåt attannan
till det.trafik denne berättigadmässig utan att är

Förfarandet vid ingripandenkap.5 mot
forarbehörighet m.m.

Körkortsmyndigheten frågor§l prövar om
förhandsbeskedkörkortstillstånd och

förarbehörighet2.
körkortsspärr3.

och körkortstillstândåterkallelse forarbehörighet4. av
medgivande enligt kap § denna lag2 55.

körkortutbyte nordiskt6. av
utländskt körkort.godkänna ettattvägran

också andra frågor behörig-Körkortsmyndigheten prövar om
beslutar.het. Dessa framgår föreskrifter regeringensomav

§ skall kör-§ Om körkort omhändertagits enligt kap2 3 8ett
körkortet skallkortsmyndigheten dröjsmål äter-utan pröva om

kallas vidare eller återställas.tills

§ Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, inte3 om an-
forordnas.nat

skall delges§ Ett beslut återkallelse eller körkortspärr4 om
den beslutet rör.som

överklagas§ Körkortsmyndighetens beslut enligt denna lag5
till länsrätten.

enligt lag förs allmänt§ Det allmännas talan i mål denna6 av
ombud.

allmänna ombudet skall anforas§ Besvär det inom7 treav
överklagade beslutet meddelades.veckor från den dag då det

till den enskildaDet allmänna ombudet får föra talan även
förmån.partens

§ Om körkortsmyndigheten finner anledning någon8 anta att
nykterhetsfor-bör inneha förarbehörighet på grund sinainte av

socialnämnden,körkortsmyndigheten hörahållanden, får om
betydelse for ärendets avgörande.nämndens yttrande har
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Förvaltningsdomstol och det allmänna ombudet får också,
under de förutsättningar första stycket, höra social-iangessom
nämnden.

körkortsmyndigheten beslutar återkalla9§ Om inteatt en
meddelaförarbehörighet, får körkortsmyndigheten särskilda

villkor för behörigheten eller besluta förnyadatt personut-en
redning skall vid tidpunkt. Förvaltningsdomstolgöras senare
har befogenhet.motsvarande

§ Om läkare vid undersökning innehavare fö-10 av aven en
rarbehörighet finner denne medicinska skäl uppenbartatt ärav

behörighet, skall läkaren anmäla detta tillolämplig innehaatt
meddelat körkortstillståndet.den körkortsmyndighet harsom

Innan anmälan skall läkaren underrätta behörig-någon görs
hetsinnehavaren.

lagDenna träder i kraft den januari 1993.1
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Utredningsuppdraget1

KÖRKORTDirektiven för kommittén fortsättningsvis för-2000,
kortat KK omfattar mängd olika frågor med inriktning2000, en
på åtgärder för få olyckstalen trafiken och öka bilföra-iatt ner

trafiksäkerhet. Direktiven redovisas berördai delar underres
kapitel.resp.

Förutom det utredningsuppdrag framgår direktivensom av
har regeringen överlämnat frågor till kommitténs behandling.
KK 2000 har skrivelser ochtagit synpunkter iemotäven annan
form från myndigheter, ochorganisationer privatpersoner. I sitt
arbete har KK 2000 utnyttjat omfattande underlag och där-ett
vid haft hjälp från myndigheter, och företagorganisationer som
bidragit med uppgifter olika slag från bearbetningarav av re-
gisterdata till särskilda för kommittén avsedda undersökningar
och datainsamlingar. I sammanhanget kan särskilt bi-nämnas
dragen från TSV, VTI, SPK, RPS, SCB, Länsförsäkringsbola-

AB Folksam.samtgens
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Körkortshavare och trafikolyckor2

Antal2.1 körkortshavare

Körkortsinnehavet har ökat under åttiotalet, från miljoner4,2
till miljoner körkortshavare med5 minst B-behörighet. I början

fanns miljoner gällande1991 5,1 körkort med B-be-minstav
hörighet vidarese avsnitt 6.1.

Körkortsinnehavet fördelar ungefärsig jämnt mellan ochmän
kvinnor forvärvsåldrarnai medan männen är överrepresentera-
de dei åldrarna och där omkring två tredjedelar tab.övre utgör
21.

Tabell Antal körkortshavare21 med B-behörighetminst per
1991-01-08 källa TSV.

Antal Procent
Ålder kvinnorkörkort

18-19 118 140 42
17620-21 765 46

22-23 202 593 46
24-25 218 710 47

26-64 3 641 216 46

65-69 287 628 37
70-71 103 O91 34
72-73 84 788 34
74-75 71 415 31
76-77 62 441 30
78-79 50 862 29

80- 106 642 25

Totalt 5 124 291 44

Härutöver tillkommer fulltinte körkort med enbart14 000 A-
behörighet vilkaav innehas kvinnor drygt6 % 00017samtav
traktorkort.

ns
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ibefolkningeni1990-01-01 procentKörkortshavareFigur 21 av
TSV.åldrar källaolika

inneharfjärdedelar,drygtålder,svenskar i treFlertalet vuxen
fig. 21.körkortfemtedelarfyraålder harVid årskörkort. 20

ochdär 95 %40-årsåldern männenhögst iInnehavet är avca
hurvisarFigur 21körkortshavare. ävenkvinnorna85 % ärav

varjeåldrarna. Föräldredeöka ikörkortsinnehavet kommer att
körkortsin-innebärvilket atthögerförskjuts kurvorna motår

kommerdecenniertvåpensionerasdemblandnehavet omsom
påligga 90 %.att ca

Årligen Avkörkortshavare.000-130 000tillkommer 120 nya
underutlämnades 1989Totaltunder 20 år.90 000dem är ca
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körkort187 000 och återkallades drygt Under31 500. 1990ca ca
har antalet utlämnade körkort minskat till 152 000.

Trafikarbete2.2 och olyckor
Av det totala persontransportarbetet Sverigei utfördes 79 %
med personbil år 1989, vilket miljarder88motsvarar ca person-
kilometer Samma1. år 22 000 personbilsförare in-näravar
blandade i personskadeolyckor föranledde polisrapport ochsom
redovisades SCBtill 2.

Underrapporteringen personskadeolyckor avsevärd.ärav
SCB fann i undersökning 1982-83 rapporteringen endastatten
täckte 37 % antalet skadade 3. Täckningsgraden varierarav
för olika olyckor och inblandadetyper trafikantkategorier.av
För skadade biltrañkanter den högre genomsnittet,är än ca

Antalet50 %. dödade trafikanter täcks så hundrapro-gott som
centigt.

Olycksfrekvens2.2.1 och -risk för olika
forarkategorier

Pâ uppdrag KK har2000 SCB bearbetat trañkolycksstatistikav
från åren for1987-89 få fram underlag för beräkningatt av
olycksfrekvenser och olycksrisker för olika forarkategorier. Den
bearbetade olycksmängden omfattar 43 000 personskade-ca

Tabell 2.2 Personbilsförare inblandade i polisrapporterade personska-
deolyckor 1987-89 procentuellt fördelade ålder och kön 100 %över
61 513 förare.

Ålder KvinnorMän Totalt

1018-19 8 3
20-21 6 2 9
22-23 5 2 7
24-25 1 54

26-64 39 15 55

65-69 1 33
70-75 3 0 3
76-79 1 0 1

BO- 1 0 l
Okänt 5

% 7Summa 0 25 100
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olyckor eller totalantalet olyckor under treårsperioden med per-
sonbil, där någon eller flera eller utanföri personbilen- -
skadades. Antalet inblandade personbilsförare tilluppgår

62 000.ca
Som framgår tabellen såväl ålders- könsför-ärav ovan som

delningen ojämn bland förarna. Ca de olycksinblandade30 % av
förarna 26 år medan 10än % år.närmare 64övervar yngre var

I figur 22 nedan har skillnaderna körkortsinnehavi och
gruppstorlek eliminerats antalet olyckori inblandadeattgenom
förare beräknats förare i åldersgrupp.tusenper resp.

Antal körkortshavaretusenper
9

skadaUtan egen

0 1 I l 14 i If -| 1 1 I v I v
74-75 78-7918-19 20-21 22-23 70-71 72-73 76-77 80-24-25 26-64 65-69

Ålder

Figur 22 I personskadeolyckor inblandade personbilsförare med inkl.
dödliga skador personskada körkortshavare.utan tusenresp. egen perÄrligt 1987-89.‘för periodengenomsnitt

Ett kraftigt och entydigt ålderssamband framträder figureni
Den relativa frekvensen förare inblandade i olyckor medovan. -

eller skadorutan högst dei ochär yngstaegna grupperna-
sjunker sedan kontinuerligt för lägst de allrai äldstaatt vara
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Skillnaden mellan den äldsta och yngsta ärgruppengrupperna.
till vilket innebär 18-19-åringarförhållandet åtta, att ärett

körkorts-fler personskadeolyckorinblandade gångeri åtta per
åttioårsåldern.havare förare iän

körvanor,figur ligger delsBakom åldersskillnaderna i 22
delstrafikolyckor ochdels undvika inblandning iförmåga att

förskiljer kraftigt åtkänslighet skador. Körvanorna sigför
mindre iäldsta åldrarna körI de yngsta änmangrupperna. resp

körsträckan förgenomsnittliga årligamellangrupperna. Den
mindre hälften 25-54-åring-exempelvis75-84-åringar änär av

gruppen förhållandeSammaden aktivamestutgörarnas, som
igäller den allra 18-19-åringarna,för yngsta somgruppen,

förareungefär körsträcka i sjuttio-hargenomsnitt somsamma
årsåldern.

förarmilAntal milj.per
3

skadaUtan egen
2

ao . .. . . . . .

llil0 ll 1 é

‘Z15-8472-7470-7165-6924-25 26-6422-2318-19 20-21
der

milj.Figur personskadeolyckor inblandade personbilsförareI23 per
Ärligtpersonskada.förarmil med exkl. dödliga skador utanresp. egen

1987-89för periodengenomsnitt
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För renodla åldersgruppernas förmåga undvikaatt olyck-att
och skador, måste hänsyn till körsträckans olika längd.tasor

Det har gjorts i figurerna 23-4 hur denvisar risk,som som en
förare vid given körsträcka själv ochsig andra för,utsätteren
varierar med ålder.

Antal milj. förarmil100per
50 r

45 --

40

35 --

30 ~-
Dödade

25

20

15

| A 1 I I l1 I
18-19 20-21 22-23 24-25 26-64 65~69 70-71 72-74 75-84

Ålder

ÅrligtFigur Antalet24 dödade bilförare milj. förarmil.100per ge-
1987-89.‘förnomsnitt perioden

I figurerna framträder23—4 det från många tidigare studier
välkända U-et 4-11. Risken vid körsträckagiven råkaatt en

för personskadeolycka och därvid skadas,ut isynnerhet dödligt,
högre för såväl de de äldsta bilisterna.avsevärtär yngsta som

Jämfört med åldersgruppen 26-64 år risken bli inblandadattär
personskadeolycka,i med eller personskada,utanen egen sex

gånger högre för 18-19-åriga bilförare och fem gånger högre för
förare75-84-åriga
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2.2.2 Orsaker till höga olycks- och skaderisker

Omfattande forskning finns tillgänglig för belysa tänkbaraatt
förklaringar till skillnaderna mellan olika åldersgrupper i fråga

olycks- och skaderisker. I regel har forskningen gällt skillna-om
der mellan oerfarna och äldre erfarna förare. Intresset haryngre
inriktats på färdigheter, beteende, attityder.

Forskningsresultaten kan sammanfattas fyrai punkter.
Unga oerfarna förare har brister i informationsinhämtning.

Grunden för säker körning i tid tillgodogöraär att sig korrekt
information vad händer och kommer hända i trafi-attom som
ken. Så all informationgott får föraren Ny-som genom synen.
blivna förares informationsinhämtning har visat sig vara osys-
tematisk med kortare räckvidd erfarnas 12-17. Iblandän får
de därför viktig information eller inte alls,sent vilket har be-
tydelse för köruppträdandet dessi helhet. Körsättet blir rycki-

med fler häftiga inbromsningar och accelerationer hosgare än
förare 18-19. Deras beteende blir därigenom svårarevana att

förutsäga för omgivande trafikanter och skapar därför risker.
Nyblivna2. förare, särskilt har på körför-män, sinövertroen

måga 20-27. De sig exempelvistror reagera snabbare i trafi-
ken genomsnittsföraren.än I själva verket reagerar unga oer-
farna förare långsammare medelålders förareän 28-29. De

sig vidaretror ha lägre olycksrisker såväl sina jämnårigaän
kamrater äldre, erfarna förare 30.som

En3. på körförmågan liksomövertro bristande insikt detom
trañkbeteendet inverkar negativt på körsättet. Unga förareegna

har högre medelfarter andra, anspråkän större på framkomlig-
het, mindre benägenhet släppa framatt andra trafikanter och
kortare avstånd till framförvarande 22-24, 28-29, 31-33. Det-

framgårta tydligast bland Hastighetens betydelsemän. för sä-
kerheten väldokumenteradär 34-36, övriga aspek-ävenmen

körsättetter torde ha betydelse.av
Trafiknykterhetsproblem4. gäller i huvudsak 37-mänyngre

38. Av dem döms för trafiknykterhetsbrott 90 %är översom
där åldersgruppenmän 18-24 kraftigtär överrepresenterad

39. De alkoholrelaterade svåra olyckorna drabbar dennamest
åldersgrupp 38. Yngre förares känslighet för alkohol är av-

äldresevärt förares;större denän negativa effekten på olycks-
risken jämförbar alkoholpåverkan uppskattningsvisärav
30 gånger förstörre förare för äldre 40. Yngreän föraresyngre
inställning till trafikonykterhet har vidare visat sig mind-vara

negativ andra åldersgruppersän 41.re
Härutöver finns rad andra faktoreräven kan förklaraen som
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åldersvariationen i olycks- och skaderisker, exempelvis i vilka
sammanhang bilkörning sker. Yngre förare kör relativt sett

under högriskförhållanden i mörker och undermera som ex.
helgnätter äldre förare.än

De allra äldsta förarna har sina problem. Förutom funktions-
nedsättningar olika slag tillkommer åldersbetingad skör-av en
het ökar deras risk skadas relativt särskilt frågaatt isett,som

dödliga skador 42.om
Som framgår figur har de22 äldsta förarna emellertidav en

god förmåga kompensera de ökade riskernaatt attgenom an-
sina körvanor och körsätt tillsitt sina funktionsbrister. Depassa

undviker rusningstid och mörkerkörning, minskar sin körning
generellt och begränsar sig till invanda ochsett korta sträckor
43.

Utvecklingen2.3 till år 2000

Under perioden beräknas1989-2000 befolkningen öka med
3 % 44. Barnkullarna blir och ökningen barnstörreca av un-

der år beräknas till15 vilket betyder9 %, fler133 000 barn
år 2000. Däremot kommer det finnas färre71 000 ungdomaratt

Åldersgruppenålderni 15-19 år, minskning med 13 %. 20-24en
beräknas minska med Antalet16 %. äldreännu mer, personer

år förutsägs65 oförändrat medan de allraän äldsta,vara perso-
år80 och äldre, beräknas ha ökat med eller25 %, medner

90 000närmare personer.
I antalet körkortshavare räknar trafiksäker-överen prognos

hetsrådet med årlig nettotillväxt under de årennärmasteen
med 75 000 Nettotillväxten minskar därefterca personer. suc-

tillcessivt år60 000 2000 45. Det framför allt åldrarnaiärca
år och äldre65 antalet körkortshavare kommer öka.attsom

Ökningstakten fram till år 2000 beräknas här ligga på 30 000ca
årligen.

Bilinnehavet beräknas under perioden 1989-2000 öka från
till420 bilar468 invånare enligt dentusen förper prognos

och godstrañken transportrådet TRP tagit fram påperson- som
uppdrag regeringen I antal1. bilar räknat innebär detav en
ökning med och15 i% persontransportarbete med från13 %, 88
till miljarder100 personkm. Personbilen kommer behållaattca

dominerandesin betydelse utbyggd kollektivtrafik.trots en
Även deni längsta avseende år beräknas2020, bilenprognosen,
behålla nuvarandesin dominans jämfört med andra fárdmedel.

Fler bilar, fler körkortshavare, befolkning och ökadstörre
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trafik-förhållandenoförändradevid övrigt atttrafik innebär i
trañksäkerhetsarbe-Vid oförändratöka.olyckorna kommer att

be-grundar sinTrañksäkerhetsrådet,enligtkommerte som
VTIoch trafikinstitutStatensdömning på väg-prognosen av

till omkringsekelskiftet uppgådödade vidantalet att46,
medökning 7-14 %vilketår1 000 motsvarar enperpersoner

öka medskadade beräknasAntaletjämfört med år 1989.dödade
8-13 %.





SOU 199139

Förarutbildningen3

Direktiven3.1

behörighetmedinnehav körkort vissförarutbildning förDagens av-
proposition 196755väsentligt på regeringensbygger allti an-- trafiksäkerhetsverk, Propositio-inrättandegående statens m. m.av
trafikutbildning.körkort ochbehandlar också frågor omnen

Undermiljoner körkortshavare.fanns drygtDen januari 1989 51
körkortsha-nyblivnaårligen 000de tillkommer 90årennärmaste ca

medökatunder åren 1985-1988under år. Trafiken har21vare
Riksdagens mål från år 1982öka.år och fortsätter5 % att omca per

minskasfortlöpande skallskadade trafikenantalet dödade och iatt
uppfyllts.har inte

föra-med de beror påuppkomst kan förklarasTrafikolyckors att
orsakockså sin ivägmiljön. har naturligtvisfordonet eller Deren,

utifrån dennaUndersökningardessa faktorer.kombinationer mo-av
transportministerkonferensenden europeiskadell, inomgjortssom

samtliga olyckorCEMT, föraren i 65 %uppemotatt en-avanger
med vägmiljönkombination brister itill olyckorna. Iorsakvaritsam

tillökas förarens andel 90 %.ca
anmälts tilldemdag underkänns vid körprovet 30 %I somca av

underkänns 50 %.trafikskola. Av övrigaforarprov caav
föremål förvarithar under de gångna årenFörarutbildningen en

forslag tillSenast harförslag till reformerrad utredningar och
framgenomförande lagtsinnehåll ochutbildningensförändringar av

beträffande nybliv-och åtgärdersärskild utredare problemen avav
arbetet medtrafiksäkerhetsverket införochpersonbilsförarena av

Trafikpolitiken inför19878850den trañkpolitiska propositionen
införa proviso-bl. till beslutFörslagen ledde ett90-talet. attoma.

riskt körkort.
uppnås dettrafiksäkerhetsmål skall kunnaFör riksdagens äratt

ytterligarekan förbättrasförarutbildningenangeläget utrönaatt om
minskar.personskadeolyckomaså att

erbjuderfrivilliga motororganisationerfortbildning fleraDen som
det finansiellaintresserade. Vidare finnslocka tillhar sigsvårt att

fortbildning.svårigheter anordnaatt

med dagens fö-och nackdelarnaskall analysera för-Kommittén
och under-med behörighetinnehav körkort vissrarutbildning för av

särskiltDärvid börkan förbättras.söka vad mån utbildningeni
obligatoriska iinföra flerdet lämpligt momentattövervägas ärom

simulator.eller körning iexempelvis mörkerkömingutbildningen,
undersökning inte-följa VTIsbör sammanhangetKommittén i om

detta kan föran-de åtgärderförarutbildning och föreslågrerad som
utbildningeninverkan påstyrandeleda. Vidare bör förarprovets

analyseras.



48 Förarutbildningen sou 199139

Kommittén skall vidare den nuvarande organisa-överväga om
tionen för förrättande förarprov den lämpliga ellerär mestav om
andra lösningar skulle föredra.attvara

Det riskmoment de nyblivna körkortshavarna i trafikenutgörsom
skall särskilt uppmärksammas. Kommittén bör föreslå de åtgärder

motiverade för begränsa detta riskmoment.är Därvidatt börsom
kommittén följa introduktionen det k. provisoriska körkortav s. som
införs från den 1januari Kommittén1990. bör bl. belysa det ära. om
lämpligt införa krav på k. nyböijarskylt föratt nyblivna förare.en s.
Möjligheterna till fortbildning bör också belysas. Vidare bör kommit-

behandla de erfarenhetertén från olika finns bl. isystem som a.
Europa, USA och Australien. Jag tänker depå huvud-system som
sakligen syftar till de nyblivna förarna längre erfarenhetatt ige
bilkörning under kontrollerade former innan de släpps trafikeniut
på hand.egen

Vid regeringssammanträde den 28 juni beslöt1990 regeringen
till KK överlämna2000 framställningatt från TSV meden

förslag till försöksverksamhet med privat övningskörning från
års ålder.16

Vid regeringssammanträde den 22 november beslöt1990 re-
geringen till KK 2000 överlämna framställan frånatt Sveri-en

Trafikskolors Riksförbund STR försöksverksamhetges om
med utbildning och examination förare vid trafikskolor.av

Nuvarande3.2 regler och former för

förarutbildning och prov

Nuvarande regler förarutbildning och förarprov finns kör-iom
kortslagen 1977477, KKL och körkortsförordningen 1977
722, KKF. Vidare finns bestämmelser den ut-närmareom
formningen utbildning och föreskrifteri utfärdadeav prov av
TSV TSVs författningssamling, TSVFS.

3.2.1 Förarutbildningen

Utbildningen kan ske endera vid trafikskola eller privat.
Trafikskola får drivas den uppfyller vissa krav och fåttav som

tillstånd TSV Utbildningen skall bedrivas enligt kursplanav
verket fastställer. Trafikskolan skall ha de läromedel ochsom

det undervisningsmaterial i övrigt behövs för den teoretis-som
ka utbildningen. För elevvarje skall föras utbildningskort. TSV

tillsyn skolorna. Ett tillstånd kanutövar återkallas.över
Även vid privat utbildning skall TSVs kursplan följas och

utbildningskort föras.
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KKF. Där-finns §§övningskörning i 72-81Bestämmelser om
för övningskörningföljande ålderskravframgår bl. a.av

lättår16 mc
lätt lastbilpersonbil eller utan tungt17,5 år tung mc,

släp
eller lätt lastbil medpersonbillastbil,år18 tung

släptungt
bussår19

fyllt år ochskall läraren ha 21trafikskolaVid övningskörning i
Vidför fordonet. privatinneha körkortsedan årminst öv-tre

och sedan minstminst 24 årskall lärarenningskörning vara
haskall lärarenför fordonet. Därutöverfem inneha körkortår

fråga.med fordonet iskicklighet körningvid och ivana
för olika§ KKF kursplanermed stödTSV utfärdar 99av

förarut-kunskapskrav vidföreskrifternabehörigheter. Av om
TSVFS 198991bildning framgår bl. a.

skapahos körkortshavarenförarutbildningMålet för all attär en
färdig-sådana kunskaper ochtrafiken ochsådan attityd till att ge

frånkrav ställskan uppfylla dekörkortshavarenheter att som
trafiksäkerhetssynpunkt.

elevens attityd ikunna påverkaAttitydpåverkan. För att gynnsam
ensidigt inriktas påförarutbildningenriktning det viktigt inteattär
körteknik. Under-trafikbestämmelser och iträninginlärning av

omdömesådant befrämjaromfattamåstevisningen även ansvar,som
varifrånden grundInsikten häromoch hänsyn trafiken.i utgör

med regelkännedom, kör-kompletterasutbildningen utvecklas och
attitydpåverkan måstesyftar tillUndervisningfärdighet somm.m.

utbildningen.under helaske fortlöpande

Kursplanen förorganiserade huvudmoment.iKursplanerna är
fyrateoretiska ochfembehörigheten omfattar nio moment,

TSVFS 198843.med varandrapraktiska, skall varvassom
syfta tillskallmål för vad utbildningenFör finnsvarje moment

Teoriutbildning
konstruktion ochfordonetsFordonskännedom kunskapatt ge om- ekonomiskabelysa såväl de miljömässigahandhavande samt att som

kopplade till fordonstrafiken.faktorer ärsom
vilkettrafikenregelsystemet iTrafikregler kunskap äratt ge om- samspelaskall kunnatrafikanternödvändig förutsättning för atten

varandra.med
riskmed-till ökadelevenförrädiskaTrafikens situationer att träna-

trafikenrisker finns ibelysa de mångavetenhet samtatt somgenom
marginalerna.smådolda faror och depåvisaatt

självkännedomökadbegränsadeMänniskans förmåga att ge-ge-
själv-motverkaofullkomlig,människanpåvisa attatt att ärnom

kännetecknasgod förarebetonaöverskattning attsamt att aven
medtrafikanter.respekt förpersonlig mognad med sinastor
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Skapa sådana attityder, kunskaper och
färdigheter krävs för uppfyllaattsom
samhällets krav på riktigt trafik-ett
uppträdande.

TEORIUTBILDNING

91
K°mP1f3MänniskansTrafikensFordons- Trafik
och ‘.‘’‘P‘“3begränsadeförrådiskakännedom regler

förmåga Vissaavsituationer
bestämmelser

KÖRUTBILDNING
II I I

Manövrering Körning underFordons- Körning i
Särskildakännedom trafik
förhållanden

Figur Huvudmoment31 i kursplanen för utbildning for behörigheten
TSVFSB 198843

Komplettering och tillämpning bestämmelservissa belysaattav -trafikregler och risker med betoning på praktiskt tillämpad körning
i på landsväg och vid halttätort, väglag kunskap viktigasamt ge om
bestämmelser lastning, körkort och trafikbrott.rörsom

Körutbildning

Fordonskännedom färdigheter i upptäcka fel och för-att attge-
slitningar, avhjälpa mindre fel placeraatt och förankra lastsamt att
med hänsyn till trafiksäkerheten.

Manövrering manövreringsfärdigheter högpåatt precisions-ge en-
vadnivå val åtgärd, samordning, snabbhet, noggrannhet.avser av

Körning i trafik eleven sådana kunskaperfärdigheteratt ochge-
attityder han uppnår klar vilja tillatt varsamhet ochen omsorg,
hänsyn till andra trafikanter. Han skall använda och inse fördelarna
med defensiv körstil välja hastighet i olika trafiksitua-samt rätten
tioner.

Körning under särskilda förhållanden eleven kunskaperatt ge-färdigheter och attityder för trafiksäkert uppträdande vid kör-ett
nedsattning i sikt, mörker och vid halt väglag.

Varje innehåller slutmålmoment iett större termersom anges
vad eleven skall kunna beskriva kunskaper eller utföraav

färdigheter. Kursplanen fastställer sålunda utbildningens
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målsättning, inriktning och omfattning. Trafikskolan eller-privatläraren har påatt grundval kursplanen göraav- en
undervisningsplan där utbildningsmomentens ordningsföljd, de-
taljinnehåll, metodik planeras.m. m.

3.2.2 Trafikskolornas struktur och deras roll i
förarutbildningen

Enligt undersökning statens pris- ochen konkurrensverksom
SPK genomfört åt KK 2000 hösten finns1990 773 verksamma
trafikskolor med fullständig utbildning för B-körkort, inklusive
filialer 47. Av dessa 765är privatägda medan tillhör7 de
kooperativa OK-skolorna. En skola kommunaltär ägd. En flar-
dedel trafikskolorna har någon formav ägargemenskap medav
minst trafikskola dvs.en annan eller filialför-ägaresamma-
hållande mellan olika trafikskolor. Trafikskolorna har i genom-
snitt bilartre vardera.

Av skolorna 97 % anslutnaär till någon de två branschorga-av
nisationerna, Sveriges Trafikskolors Riksförbund STR eller
Trafikskolornas Riksorganisation TR.° STR organiserar via 29
lokalföreningar 722 skolor 93 % samtliga. TR har 30 med-av—
lemsföretag, däribland OK-skolorna. För närvarade finns inga lo-
kala TR-fdreningar. De oorganiserade skolorna 21 tillär antalet.

Trafikskolor finns i kommuner244 och saknas i 40 kommu-
I kommuner91 finns endastner. trafikskola.en

Utöver den sedvanliga förarutbildningen erbjuder trafiksko-
lor speciella tjänster intensiv-, internat-, privatist-, handi-som
kapp- och invandrarutbildning. Ca 30 % trafikskolorna harav
intensivutbildning i sitt utbud. Ca 10 erbjuder% k. priva-s.
tistkurser, vilka avseddaär för elever tänker körasom upp
privat. Invandrarkurser erbjuds ett trafiksko-procentav par av
lorna. Ett 15-tal skolor har specialiserat sig på vissa språk, ex.
finska. Ca 50 trafikskolor har i SPK-undersökningen uppgivit

de haratt någon form handikappkurser, för rörelsehind-av ex.
rade, hörselskadade och elever med läs- och skrivsvårigheter.

Samverkan med föräldrar i förarutbildningen Övervanlig.är
hälften trafikskolorna i SPK-undersökningenav har angett att
de instruerar elevernas föräldrar hur privat körträning skall
bedrivas mellan körlektionerna.

Enligt enkätundersökning TSV gjort fören KK 2000som är
blandutbildning den vanligaste.7 Som framgår tabell 31av ne-
dan har två tredjedelaröver de nyblivna förarna haft flerav än

körlärare. Den vanligaste lärarkombinationenen trafiklära-är
och förälder.re
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körkortshavare.for nyblivnakörlärarePersoner varitTabell 31 som
TSV förundersökning ortfrån denfördelning. ResultatProcentuell

septemberKK 1990.2000 i

KvinnorMän

Enbart
25trafiklärare 26

Enbart
3förälder 7

Trafiklärare
48förälder 47och

Trafiklärare
95och annan person

Trafiklärare,
ochförälder

1412personannan

Övriga
kombinationer 13

100100Summa

åttiotaletfrån börjanmed undersökningJämfört synesaven
särskilt de-roll ha ökat,föräldrarnastrafiklärarnassåväl som

blivitensamlärare har dockFöräldersamarbete 97. somras
ovanligare.

trafikskoleutbildningkostnaden forgenomsnittligaDen —
omfattarenkätundersökning genomsnittTSVs ienligtsom

for denexkl. kostnaderkr.uppgår till 800körlektioner 520 ca-
Variationenprisnivå 1990.halkövningenobligatoriska sept.
de nyblivnaemellertid Cakörskolelever 10 %mellan stor.är av

haftha 40undersökning sigkörkortshavarna TSVsi uppger
innebär kostnad påtrafikskola, vilketeller fler körlektioner i en

eventuellförkostnaderTill detta kommerkr.10 000närmare
fårövningskör privatDen enbartövningskörning.privat som

övningskörningskostnader.naturligtvis lägre
utsträckning.gymnasieskolanmedverkar i vissTrafikskolor i

trafikskola uppgivittrettiotal har minst attI kommunerett en
vid gymnasie-forarutbildningformdet förekommer någon enav

trafiksko-fall medverkarflertalet dessaskola kommunen. Ii av
enbartdeltar iskolor, vilkaundervisningen, totalt 18lor 23i av

skolakörundervisningteoriundervisning, enbart i samttre en
och körundervisning.både i teori-

får drivastraiikskolorna. Detillsynsmyndighet förTSV är
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ellerfysiskmeddelasfårTillståndtillstånd TSV.efterendast av
trafik-drivaförutsättningarha attbedömsjuridisk somperson

Vidtillgodosett.blirförarutbildninggodpåkravetskola så, att
förtrafikskolechef attskall finnastrafikskola ansvararsomen

föreskrifter. Vidaregällandemedenlighetsker iverksamheten
utbild-föransvarigfinnas,utbildningsledareskall minst en

verksamhetenstillmed hänsynbehövsOm såningsarbetet.
trafikskolan.vidfinnastrafikldrareskallomfattning, även

utbildningderasochTrafiklärare3.2.3

godkännandefrågorochföreskrifterTSV utfärdar prövar om
god-Etttrafiklärare.ochutbildningsledaretrafikskolechef,som

följandekrävsföreskrifternaEnligtåterkallas.kankännande
godkännande.för

trafikskolechefGodkännandeTrafikskolechefTSVFS 19863. som
och allmänlämplighettillhänsynmeddenmeddelasskall som

påankommeråliggandendefullgörabedöms kunnaduglighet som
chef.sådan

utbild-godkännandeFör1989102.TSVFSUtbildningsledare som
trafiklärareårminst 4sökanden fullortkrävsningsledare att som
erhållit god-körkortsbehörigheter,samtligainnehartrafikskola,vid

för20-poängskurshögskolansisamtligakänt slutbetyg i ämnen
pedagogik,psykologi,bl.utbildningsledareutbildning till sam-a.

bedömsförfattningskunskap, samttrafikutveckling,hälls- och
förhållanden.personligatill sinamed hänsynlämplig

trafikläraregodkännandeFörTrafiklz1rareTSVFS 1986103. som
ibetygsämnensamtligaslutbetyg ierhållitsökandenkrävs gym-att

fullort minsttrafiklärare,utbildningförkursnasieskolans av
femminsttrafikskola,vidtrafiklärarepraktikveckors20 varavsom

med hän-lämpligbedömsföre ansökningen,årveckor inom ett som
underframkommitvadochförhållandenpersonligatill sina somsyn

praktiktjänstgöringen.

medlärarefanns 90011990TSV höstenfrånEnligt uppgift ca
utbildningsledarkompetensmedoch 760trafiklärarkompetens

trafikskolechefer. Därut-dessutomvilka 390verksamma, varav
trafikskolecheferafanns 340över

påfinns ettutbildningsledarkompetensförHögskolekurs par
formFalunBorlänge ihögskolan ividlandetplatser i en-av

formiuniversitetUppsalavidoch från 1991staka kurser av
uppdrags-DennaTR.uppdragpåuppdragsutbildningk. avs.
institutio-yrkespedagogiskavidtidigareägdeutbildning rum

Stockholm.lärarutbildning iförhögskolanvidnen
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3.2.4 Förarprovet

Enligt 13 § KKL får sökanden godkännas och körkort lämnas ut
endast till den uppfyller trafiksäkerhetskraven i §14 KKLsom

Förarprov avser
sökandes kunskaper vägtrañkens utveckling, trafiksäker-om

hetsfrågomas betydelse, trafikolyckornas orsaker, omfattning och
karaktär viktensamt ett ansvarsmedvetet och hänsynsfulltav upp-
trädande i trafiken,

sökandes2. kunskaper gällande föreskrifter, den verkan frånom
trafiksäkerhetssynpunkt sjukdom, uttröttning och stimulerandesom
eller bedövande särskilt alkoholhaltigaämnen, drycker och narkoti-
ka, medför på den mänskliga organismen,

sökandes kunskaper konstruktionen och verkningssättet hosom
fordon det slag ansökanav avser,

4. sökandes förmåga i landsvägs- ochatt gatutraflk föra fordon av
det slag ansökan avser,

sökandes5. sinnesnärvaro och omdömesfönnâga.
I fråga körkort för behörigheten E sökandesprovetom ävenavser

kunskaper de särskilda trafiksäkerhetsrisker föreligger,om närsom
fordon föres med tillkopplat släpfordon.

Förarprovet består teoriprov och körprov. Det avläggs iav nor-
malfallet infor tjänsteman från TSV. Vid forarprov för behörig-
het A eller B skall sökanden förete bevisett genomgångenom
förarutbildning, utfärdat den för utbildningensvaratav som

§17 KKF. Vid privatutbildningen skall beviset visa TSVsatt
kursplan följts.

TSV utfärdar föreskrifter förarprov. Av dessa framgårom
bl. eleven måsteatt ha godkänts i teoriprovet innan körprova.
får avläggas. Vidare skall eleven ha genomgått halkutbildning
på TSV godkänd trañkövningsplats och enligt TSVs rikt-av
linjer.

Teoriprovet sker i regel skriftligen under tid 45en om ca
minuter Körprovet omfattar vanligen 20 minuter underca
vilket den sökande för exempelvis B-behörighet bedöms följan-i
de avseenden TSVFS 1985128 manövrering, uppmärksam-
het, fordonsplacering, hastighetsanpassning, trañkuppträdande

körning i mörkersamt det sistnämnda bortfaller provetom
sker då det ljust. Därutöverär ingår säkerhetskontroll.en
Bedömningen sker enligt specificerade i TSVs föreskrif-normer

TSVFSter 198665.
Efter godkänt lämnas bevis däromett gäller till dessprov som

körkortet lämnats dock högstut, månader fråntre dagen för
Efter godkäntprovet. förarprov gäller prövotid två åren om

Återkallass. k. provisoriskt körkort för körkortshavaren. ett
körkort under denna tid krävs spärrtidens längdoavsett ett nytt
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förarprov för återfå det. Därefter börjaratt tvåårig prövo-en ny
tid löpa.att

3.3 Tidigare utredningar och förslag
3.3.1 1962 års bilförarutredning, Körkortet och

trafikutbildningen

Dagens förarutbildning följer huvudsaki de riktlinjer påsom
grundval 1962 års bilforarutredning SOU 196542 drogsav

riksdagen prop. SU196755, 89, 3LU31, rskr. 204, 209.upp av
Utredningen föreslog i detalj mål och innehåll i utbildningen.
En väsentlig nyhet teoretiska ochatt praktiska momentvar
skulle integreras. Formerna for förarutbildningen diskuterades
varvid konstaterades tillatt privatutbildningrätten borde bibe-
hållas; tidigare åberopade skål förbjudamot att privatutbild-
ningen ägde fortfarande giltighet. I propositionen anslöt depar-
tementschefen sig till utredningen.

I fråga examinationsrätt för förarprov övervägde utred-om
ningen två möjligheter fortsättningsvisatt skulleävenproven
omhånderhas offentlig myndighet eller handtasav en om av
trafikskolorna. Diskussionen fördes bl. bakgrundmota. av en
kapacitetsbrist hos provforrättaren med långa väntetider för
uppkörning följd. Utredningen förordade det alter-som senare
nativet. Trafikskolorna skulle efter särskild prövning få till-
stånd påatt examinera elevereget för körkort föransvar per-

Ävensonbil, lätt lastbil och yrkesskolorna föreslogs fåmc. exa-
minationsrätt för den yrkesförarutbildning skulle förläggassom
dit.

En fördel med examinationsrätt hos trafikskolorna ansågs
deras omfattande bedömningsunderlag -jämfört medvara mera

förarprövarens i fråga elevens kunskaper och färdigheter,om-
grundat allapå de tillfällen till observation utbildningensom

Man menade skulle kunnaatt konstruerasprovet såger. att
eleven fick redovisa sina kunskaper och färdigheter under ut-
bildningens gång. En nackdel ansågs det ekonomiskaattvara
motivet för trafikskolorna kunde inverka på kvaliteten och ut-
bildningstidens längd. Utredningen ansåg dock denatt stan-
dardhöjning i övrigt föreslagits skulle förhindra missbruk.som

Departementschefen gick emellertid förslagetemot att tra-ge
fikskolorna examinationsrätt, för teoriprovet. Yrkessko-o. m.
lorna SÖdock examinationsrätt; skolöverstyrelsen till-gavs

med TSV skulle för utformning och kontrollsammans svara av
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utbildning och Kommunala trafikskolor skulle framtidiprov. en
kunna examinationsrätt.ges

trafiksäkerhetsutredning,3.3.2 1973 års Trafikant-
och förarutbildning

Den k. trafiksäkerhetsutredningen TSU redovisade sitts. ar-
bete rad delbetänkandeni och slutbetänkande. Förslagetetten

forarutbildning kom 1979 Ds K 197911.om
Bristande erfarenhet enligt TSU dominerande trafiksä-är ett

kerhetsproblem. Jämfört med andra trañksäkerhetsproblem
med anknytning till bilföraren bristande körerfarenhetutgör
det viktigaste. Endast alkoholproblemetnäst större s. 49.är

TSU föreslog grundläggande trañkantutbildning ien gymna-
sieskolan. Denna utbildning skulle till del täcka teoriunder-stor
visningen för A- och B-behörighet, de fordonsanknut-utom rent

delarna. Därutöver skulle också ingå utbildning förna om-
händertagande skadade, k. ABC-utbildning andning,av s.
blödning, chock. Eftersom ABC-utbildning inte bara kör-angår
kortshavare alla trafikanter ansåg TSU ABC-utbild-utan att
ningen skulle obligatorisk i gymnasiet utsträck-ivara samma

denning allmänna trañkantutbildningen. Det obligatoris-som
ka trañkämnet borde omfatta 20-24 lektionstimmar fördelade
på de läsår gymnasiekurs omfattar. ABC-utbildningensom resp.
föreslogs omfatta lektionstimmar i enlighet med Svenskasex
Röda Korsets kursplan för utbildning i självskydd. Såväl ABC-
utbildning den grundläggande trafikantutbildningen skul-som
le villkor för tillträde till förarutbildning.utgöra

För utanför gymnasieskolan föreslog TSU mot-attpersoner
svarande trañkantutbildning skulle anordnas den kommu-av
nala vuxenutbildningen och skolor förstatensav vuxna.

Att trañkantutbildning på detta ställdes till förfogandesätt
för alla nödvändigt för kunna förverkliga TSUs förslagattvar

för del förarutbildningen skulle förasatt tillansvaret överen av
gymnasieskolan.

Med utgångspunkten behålla de delar utbildningen ochatt av
TSU fungeradeansåg väl, förslogs förarutbild-provet, som en

ning i skeden enligt följande modell.tre

Skede Förarutbildningen inleds vid trafikskola. Den anmälersom
sig till utbildningen skall visa intyg genomgången trafikantut-om
bildning och ABC-utbildning. Skede består1 åtta 40-minuters-av
lektioner. Till de praktiska kopplasövningarna teoretisken
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detta utbild-före och underundervisning. Privat övningskörning
ningsskede tillåten.inteär

Övningsskede utbild-eller De bådavid trafikskola privat.Skede 2.
fordrasfördel kombineras. Intygningsformerna kan med attöver

skede avklarats.1
vid trafikskola med fyra 40-minu-Provskede avslutasSkede 3. som

med förarprov. FörarprövareUtbildningen kombinerasterslektioner.
utbildningensobservationer underoch utbildare gemensamtgör

Ändring-utslagsgivande.med förarprövarens bedömninggång, som
skulledet befintliga förarprovet 20 minuterinnebar att caen --

fördeladbedömning, påsammanlagt 60 minutersersättas caav
observationstillfällen.minst tre

Kostnaderna skulleFörslaget förutsatte fler förarprövare. uttas
provavgift. Därutövertredubbladkörkortsaspiranten genomav

sammanlagtvid trafikskolatillkom kostnader för körlektioner
genomsnittskostnaden förenligt förslaget. TSU ansåg12 att
densamma det be-den skulle bli ienskilda aspiranten som

fintliga systemet.
trafiksäker-med riktlinjer för det framtidaI propositionen

departementsche-konstateradehetsarbetet 19818281prop.
gymnasieskolan väckttrafikantutbildningfen förslaget iatt om

Dock fannshos de flesta remissinstanserna.positivt intresse
Attborde ordnas.olika uppfattningar hur undervisningenom

särskilt förobligatorisk skulle,exempelvis undervisningengöra
önsk-medföra ökad och ickekortare gymnasieutbildningar, en

hänvisade tillFöredragande statsrådetvärd ämnesträngsel.
för bestämmel-gymnasieskolansmöjligheterna inomatt ramen

trafikantutbildning. föreslog trafi-effektiv Hanordna attser en
frivillig den bemärkelsen denkantutbildningen gjordes i att
utsträckning den enskilda kom-anordnades den takt ochi som

skedenförarutbildningbestämde. Förslaget i tremunen om
kostnaderhänvisning till dessavstyrktes med

allmännaMed reformen leder till för såväl detde kostnader somsom
för-emellertid dagens ekonomiska läge inteden enskilde kan jag i

exempel från trafiksäkerhets-orda reformen helhet. Ett påsom en
för närvarande orealistiskekonomiska skälsynpunkt vettig men av

ytterligareformen för förarprov. Den kräveråtgärd den föreslagnaär
förarprövare.200-300

fråga privatutbildningen framfördes följande.I om

flera inslag privat-Det finns emellertid enligt mening positiva imin
goda möjligheter tillutbildningen bör tillvara. Dentas gersom

ökarfor den anlitar trafikskola. Denextraträning, även ensom
körkortsutbildning för glesbygdsbefolkningenmöjligheterna till som

utbildningofta långa avstånd till trafikskola. En obligatorisk ihar
Kostnads-medföra svårigheter för dessatrafikskola skulle grupper.
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aspekten kommer också med i bilden. Frågan inskränkningom av
privatutbildningen har under årens lopp diskuterats olikai sam-
manhang, bl. flerai utredningar. Från statsmakternas sida hara.
tanken förbjuda privatundervisningenatt ständigt avvisats. Jag fin-

anledninginte frångå denna inställning. Dettaatt innebär emel-ner
lertid inte helt okritiskt böratt privatutbildningenacceptera iman
nuvarande form. Särskilt angeläget körkortsaspiranten fårattär en
riktig utbildningsstart. Erfarenheten visar vid privat förar-att man
utbildning lätt kommer fel från början. Trañkskolefolk omvittnar
hur svårt det till från början inlärdaatt rätta fel. Förär säker-att
ställa förarutbildningen redan från börjanatt kommer i banorrätta

jag föreslåatt regeringen utbildningsstarten skeratt iavser senare
trafikskola hos härför skolad personal.

Frågan skärpta krav på privatutbildningen aktualiseradesom
några remissinstanser, efterlyste någon form doku-av som av

menterad lämplighet stili med vad gällde i Finland. Isom
propositionen konstaterades dock sådan ordning skulleatt en
medföra omfattande administrativ inteapparat,en som man var
beredd införa. Dock föreslogs åldersgränsenatt för denatt pri-

förarutbildaren skulle höjasvate från till21 år och24 minstaatt
tiden för innehav körkort för fordon aktuellt slag skulleav av
höjas från till fem år.tre

Trafikutskottet följde propositionen avstyrkte förslagetmen
förarutbildningen obligatorisktatt skulle inledas trafikskolai

med fyraminst lektioner TU 19818219, 26. Riksdagen följde
trafikutskottet rskr. 231.

Ett förslag3.3.3 från1984 arbetsgrupp från VTI,en
SO och STR, Trafiksäkrare debutanter

För undersöka vad praktisktatt kunde för attgöras ut-som
veckla den svenska förarutbildningen VTI och STR initiati-tog

till arbetsgrupp, därutövervet kom innehållaatten som ex-
SÖfrånpertis 48. Med utgångspunkt från nyblivna förares

höga olycksrisker menade arbetsgruppen det borde finnasatt en
outnyttjad säkerhetspotential deni svenska förarutbildningen.
För frigöra den måste utbildningen hårdareatt inriktas på spe-
ciella problem hos nyblivna förare, bl. deras brister i visuellaa.
rutiner, deras överskattning den kapaciteten och där-av egna
med sammanhängande problem körsättet efteratt sinaanpassa
begränsningar.

Arbetsgruppen pekade på privatutbildningens fördel; att
mycket billigare kunna skaffa körrutinsig trafikskola,iän en
körrutin nybörjarna behöver. Gruppen såg visserligen privat-
utbildning både problem och problem för aspi-attsom resurs,
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därigenom får chans undvika krav förarut-ranterna iatt nya
bildningen, därför den billiga och avspändaattmen resurs ger
möjligheter till rutinövningar. bakgrundenMot den föreslogs att
utveckla och modell där trafikskoleutbildning och pri-pröva en
vatutbildning systematiskt integrerades så de pedagogisktatt
stödde varandra. Den principiella uppdelningen skulle attvara

färdigheter lärdes trafikskola,i medan rutinmässig övningnya
för befästa färdigheterna skedde Trafikskolanatt privat. skulle
leda och kontrollera utbildningen och för instruktioner tillsvara
och uppföljning privatlärarens insatser. Vidare föreslogs attav
trafikskolorna skulle få den teoretiska delen kör-överta av
kortsprovet för A- B-behörighet. Motivet att störreresp. var

för körprovet därigenom skulle frigöras och visstattresurser
dubbelarbete skulle försvinna.

3.3.4 Projektet Integrerad förarutbildning

I projektet Integrerad förarutbildning har VTI utvecklat den
beskrivna modellen för samordning mellan trafikskole- ochnyss

privatutbildning. Effekterna modellen har studeratsav genom
följa olycksfrekvensen hos bilförareatt genomgått den inte-som

grerade utbildningen och jämföra dem med förare utbildatssom
enbart privat på vanligt trafikskola.isättresp.

Av de resultat KK hittills2000 kunnat del framgårta av
följande. Trots majoriteten såväl deltagande trafiklärareatt av

privatlärare och elever varit positiva till den integreradesom
förarutbildningen har inga positiva effekter på olycksrisk sedan
eleven fått körkort kunnat konstateras. Inte heller finns någon
skillnad olycksrisk demi mellan utbildats enbart privatsom

på vanligt i trafikskola. Typ utbildningsätt har sålundaresp. av
inte visats spela roll för förarnas olycksrisk. Slutrapport skall
lämnas hösten 1991.

3.3.5 Nyblivna personbilsförare -
trafiksäkerhetsproblem och åtgärder. En
expertutredning 1987

VTI-SÖ-STR-arbets-Ett förslagen från den nämndaav nyss
förutsättningarna införa den norskaatt model-attgruppen var

len med obligatorisk efterutbildning 3.4.1 skulle utredas. I
avvaktan resultatpå från pågående effektmätning Norgei öns-
kade från det svenska kommunikationsdepartementets si-man
da vidta förberedelser i syfte underlätta och förkorta plane-att
ringstiden för genomföra motsvarande efterutbildningatt i Sve-
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Motskulle positiva.erfarenheterna visa signorskaderige om
olika frågor iinitierades utredningbakgrundenden sam-omen

grundutbildningen 49.med sådan kompletteringband aven
indelasskulle iförarutbildningenföreslogUtredningen att

grund-befintligskulle beståförsta skedetskeden. Dettvå av
förändringar.medutbildning tremen

halkkörnings-obligatoriskanuvarandeskulleEleven utöver
obliga-mörkerkörningskurs, denobligatoriskkurs också ha en

inriktningmarkeradskulle fåtoriska halkkörningen meraen
ochhalt underlagbemästrasvårigheternarespekt förpå att

månader.från år ochtidigare, 3skulle få övningsköra 17eleven
grundutbildningenefteromfatta tidenskedet skulleDet andra

nyblivnaDenskulle preliminärt.körkortetunder vilket vara
obligatoriskskede genomgåskulle under dettakörkortshavaren

årdiagnostisk körninginklusive 1tilläggsutbildning senasten
timmar.1° Någotomfattandeefter körkortet 8och månader9

förekomma.skulle intetilläggsutbildningenefterförarprov
tillutredningenöverlämnadeKommunikationsdepartementet

framarbete medvid verketsfinnas tillgå att taTSV attatt
bilförarutbild-reformeringregeringsbeslutunderlag för avom

ningen.

tillförslagTrafiksäkerhetsverkets 19873.3.6
förarutbildningreformerad

föreslogexpertutredningnämndabl.grundvalPå ovanav a.
dnr 440-augusti 1987,skrivelse denTSV följande TSVs 28

702578.

skulle utökasGrundutbildningen genom
och styrkas vidtrafikskolamörkerkörningskurs iobligatorisk pro-

med intyg,vet
hela landet ochskulle gällahalkkörningskursenobligatoriskaden

insikter denutveckla bilförarnasinriktning tilländra att egnaom
begränsningar,körförmågans

avseendeför alla, privatister,teoriundervisningobligatorisk även
bestämtspecifik koppling tillsaknarde fristående teoriavsnitt som

riskfylldaroll trafiken,människans ikörundervisningeniavsnitt
etc.,moment

kursplan,privatutbildningeffektivare ettenhetligare och genom
intygade utbildningens in-utbildarenvilketutbildningskort genom

ochför övningomfattning, krav bilennehåll och på att prov vara
backspegel förfárdbromsdubbelkommando förförsedd med samt

läraren.

borde införas.under två årpreliminärt körkortmedEtt system
underskulle genomförastilläggsutbildningobligatoriskEn pe-
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rioden och omfatta körning halt4-5 timmars på underlag med
ändamål färdighet förmågan lösai situationeratt attge som
kan uppstå vid sådan körning. Under den preliminära kör-
kortstiden skulle nybörjarskylt krävas fordonet.på Vidare skul-
le föraren för få preliminära körkortsittatt permanentat ge-
nomgå slutligt körprov tidigast efter år. Detta körprov1,5ett
föreslogs längre nuvarande körprov, förslagsvis tim-änvara en
me.

Slutligen föreslogs rehabiliteringskurs för förare underen som
den preliminära körkortstiden begått trafikförseelser. Ett före-
läggande rehabiliteringskurs följdes, skulleinte leda tillom som
körkortsåterkallelse. En körkortshavare, begått så allvar-som
lig överträdelse körkortet återkallats, skulle alltidatt vara

avlägga förarprov förtvungen återfå det.att nytt att
I propositionen prop. 19878850 Trañkpolitiken inför 90-ta-

let och propositionen prop. 1988892134 ändring i körkorts-om
lagen föreslog regeringen prövotid två år skulle inför-att en om

för körkortshavare.as nya
Riksdagen anslöt till förslagetsig TU 19888920, rskr. 308.

3.3.7 I‘raf1ks2ikerhetsrédets förslag till
trafiklärarutbildningen vid högskola m. m.

Frågan överföring trafiklärarutbildningen frånom en av gym-
nasieskolan till högskolan har diskuterats i olika sammanhang.
Bl. har trafiksäkerhetsrådet trafiksäkerhetsprogrammenia.
1987-90 påpekat trafiklärarutbildningen likhet med andraiatt
lärarutbildningar bör högskoleutbildning 38, 45, 50-vara en
51. I framfördes sålunda1989programmet att

Trafiklärarutbildningen bör allmän utbildningslinjeutgöra mot-en
svarande 80 således högskoleutbildning,två-årig ochpoäng, en vara
knuten till lärarutbildningsinstitution. Linjen skall utformas såen

den denatt nuvarande utbildningen till trafiklärare ochersätter
utbildningsledare. För inträde till utbildningen skall allmän be-
hörighet till högskolan gälla.

Arbete med utveckla trafiklärarutbildningenatt i angivenovan
riktning har skett Ett förslag till45. utbildningsplan för tra-
fiklärarlinje 80 utarbetat TSV samråd med hög-ipoäng, av
skolor, branschorganisationer och fackliga företrädare, har pre-

för utbildningsdepartementetsenterats den För-12 juni 1990.
slaget har inte lett till beslut.ännu

Med anledning rekommendation från Nordiska Rådetsav en
kommunikationsutskott har Nordiska Ministerrådet uppdragit
åt Nordiska Trafiksäkerhetsrådet värdera behovetatt attav
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möjligheten etablerasamordna trafiklärarutbildningen och att
arbetat pånordisk trafiklärarhögskola. En arbetsgrupp somen

funnituppdrag Nordiska Trafiksäkerhetsrådet haråt att ett
ländernas trafiklärar-ömsesidigt erkännande de nordiskaav

trafiklärarhög-önskvärt och nordiskprincipi attärexamen en
nordiskt samarbete 52.skola kan forum förnyttigtettvara

skulle dock fortfarande skeGrundutbildningen för trañklärare
trafiklärarhögskolan skulleland. nordiskaDeninom svararesp.

pedagogik,vidareutbildning exempelvisför fort- och inom tra-
undervisningsplanläggning och trañkmiljö. Ar-fikpsykologi,

trafiklärarhögskola skullebetsgruppen menade nordiskatt en
nordiska undervisnings-utformas kursutbud vid befintligasom

försöks-Arbetsgruppen förordadeeller forskningsinstitutioner.
riktning. Beslut förslaget har inteverksamhet sådani en om

tagits.

Förarutbildning andra länderi3.4

Norden3.4.1

övningskörning ålder. Utbild-får påbörjas från årsi Norge 17
efter k.trafikskola, skervanligtvis iningen, äger en s.som rum

utfärdad 53. Ettnormalplan för körskola, statens vegvesenav
Sådanövningskörning från års ålder.försök har med 16startat

körgård, således allmänövningskörning sker särskild inte ii
trafik 54.

År förarutbildningen.infördes den k. Fase ii Norge 21979 s.
fortbildnings-krävs genomgångFör körkortpermanent av en

efter körkortspro-månader och två årkurs tidigast fyra senast
ochomfattar bl. halkkörningFortbildningskursen mör-vet. a.

effektmätningDenkerkörning, sammanlagt 12 timmar. som
någramed har emellertid kunnat påvisatill och integjorts 1986

trolig orsaksäkerhetseffekter Entotalt 55.positiva attsett är
alltsåförlängdes marginellt och kom iutbildningen bara sent,

tycksförarna ha19-20-årsâldern. En orsak att över-ärannan
olycksfrekvensmed ökadhalkövningarnavärderat nyttan av

genomgått fort-följd. Olycksfrekvensen bland dem somsom
såväl generellt påhögrebildningskursen har visat sig somvara

halt underlag.
inrikt-harerfarenheterna Fase2 ortDe negativa attav

till skapaändrats, särskilt för halkövningarna,ningen att re-
vilka förutsättningarspekt för svårigheterna och insikt småi

överraskande kritiskklara situationnormalbilisten har att en
56.
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sedan, den april infördes den k. Tra-För år 1 1989,ett s.par
fikksikkerhetspakken, obligatorisk landsvägskörning om

grundutbildningen. Effekter härav8 10 timmar i Fase 1+
skall studeras projekt Transportøkonomiski institutt.ett av

finns få förarutbildning gymnasieskolanMöjlighet iatt som
Hälften denteoretiskt tillval. Det omfattar timmar.72 utgörs av

körskola. tillvalettidigare nämnda normalplanen för Resten av
handlar samhälleliga aspekter Köröv-på transporter etc.om

får eleven själv för hos trafikskola. Dennaningarna svara en
form förarutbildning förekommer emellertidgymnasial iav

mellanringa utsträckning, bl. beroende på integrationenatta.
och praktik enligt uppgift lösts på fullgottteori inte sätt.ett

Förarutbildningen Finland genomförs enligt Bilregister-i av
fastställda kursplaner. Grunden kursplanencentralen utgörs av

for kategori B från 57.1989
Finland införde den oktober utbildning två skeden,1989 i1 en

liknande den norska. Enligt vad KK erfarit fattades beslut2000
härom blivit kända. första ske-innan de norska resultaten Det
det månader.grundutbildning regel två Deti ä treär tarsomen
andra skedet trafikskola tidigast månader ochiäger sexrum

efter det första skedet. omfattar fyratvå år Det teori-senast
lektioner, körlektioner halkövningsbana två kör-på samtsex
lektioner Trafiksäkerhetseffekten förarutbildningentrafik.i av

Åboi skalltvå skeden utvärderas universitet.av
Förarutbildning vid gymnasieskola, föräger även närva-rum

rande vid skolor. Teoriundervisningen skolans läraretre ges av
och körövningarna trañklärare från trafikskola.av

I Danmark utfärdade revideradejustitieministeriet år 1989
undervisningsplaner för förarutbildningen De bygger58-59.
på det arbete tidigare skett för OECD Trans-inomsom ramen

Research Karakteristiskt långt-Programme 60-61.port är en
gående detaljering fråga mål för färdigheter och kunskaperi om

somi olika trafiksituationen Såväl körundervisning skallteori-
utföras godkänd trañklärare. Privatutbildning tillåts sålun-av
da förarprovet skall trafikläraren vid straffansvarinte. Vid at-

eleven fått utbildning enligt undervisningsplanen.testera att
Som riktmärke för erforderliga undervisningsmängdminsta an-

lärarhandledning lektioner med och köröv-i 42 teoriges en
ningar I detta fyra lektioners på halk-62. ingår övningåtre
bana slutet utbildningen.i av

I förarut-det fortsatta redovisas eller ovanliga inslag inya
bildningen erfaritinternationellt, vilka KK 2000 genom en en-
kät till flertal OECD-länder.ett
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Utomnordiska länder3.4.2

Frankrike påbörjades försök med övningskör-I privat1984 ett
med uppfostringsan-ning från år 63. Lärare16 är en person

förälder. Modellen inleds med kursför eleven, i regelsvar en en
körövningar, särskilt aukto-lektioner, i20 merpartenvaravom

mils övningskörningriserad trafikskola. Efter 100 samman-ca
träffar elev och förälder med trafiklärare och förarprövare. Ett

Sammanträffande efter mil. Uppkörning sker300nytt äger rum
uppnåddmils övningskörning ochefter genomsnittligt 400 18-

årsålder.
landet. siff-Sedan tillämpas modellen hela Positiva1989 över

gäller bl. lägre olycksfrekvens har redovisats för demvadror a.
modellen. franska utvärderingen harutbildats enligt Densom

den underlag bedömaemellertid utformats såinte attatt ger
hur del den lägre olycksfrekvensen beror på självastor somav

faktorer.modellen och hur del beror på andra Där-stor som
till skillnad från andra försök med förarutbildning,ochemot,

kraftig ökning kontrolleradhar modellen lett till mycketen av
övningskörning, tiodubbling, vilket i sig positivt.ären

Körkor-I Tyskland reformerades körkortssystemet 64.1986
under denerhålls under två år. Om föraren tidenpåtet prov

allvarligare trafikbrott fortkörning medbegår minstett ex.-
rödljuskörning eller alkoholpåverkadkmtim fartgräns,25 över

särskildföraren deltakörning promillegränsen måste iöver en-
med särskild inrikt-kurs bestående bl. gruppdiskussionerav a.

omfattar praktiskpå nybörjarproblem 65. Kursenning även
utbildade trafiklärare.körning med för sammanhanget särskilt

Även försummelse kon-lindrigare trañkförseelser atttypav-
leder tilltrollbesiktiga motorfordon, körning ljus attutan -

han begått för-föraren delta kursen, förutsatt tvåmåste i att
seelser under tvåårsperioden.

USA haft förarutbildning high school. Ihar sedan länge i
alla high schools förarut-början åttiotalet erbjöd 80 % avav

Hälften delstaternabildning Denna andel har minskat.66. av
school för veder-förarutbildning highkräver genomgången i att

Utbildningen kanbörande skall få körkort före års ålder 67.18
och vidfyra klassrum, på körgård, simulatorformer i iiges

vanligaste kombinationen klassrums-körning trafik. Deni är
kallad vilketundervisning och körning i trañk, 206, anger resp.

lektioner.antal
har blivit före-Trafiksäkerhetseffekten förarutbildningenav

varierande kvalitet under decenni-mål för åtskilliga studier av
järnlag skulle kun-Den k. effektmätningensgång 66. s.ernas
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och tillförlitligareerfarenheterna bättresammanfatta juna
effekter-metodologi desto mindre har de uppmättaanväntssom

omsorgsfulla försöket vadhittillsvisat sig Det mestna vara.
utformninggäller såväl utbildningens effektmätningens ärsom

Curriculum De-Performance Educationdet k. Safe Drivers.
genomfördes Georgia i slutet sjut-Project imonstration avsom

Effekterna har sigtio- och början åttiotalet 68. visat varaav
under det första halvåretoch oklara. Korttidseffektersmå --

form såväl lägre olycks-kunde visserligen konstateras i somav
omfattan-förseelsefrekvens både för dem genomgåttsom en mer

fått ned-och för demde utbildning drygt timmar70 som en
minskadeMed ökande tid efter utbildningenbantad version.

uppföljning under längreemellertid effekterna. I senare enen
omfattande nedbantadetid har konstaterats såväl denatt som

förseelsefrekvensen. Effekten påutbildningen effekt pågivit
svårtolkad Enemellertid oklar och 69.olycksfrekvensen är

mycketresultaten torde denviktig förklaring till de varasvaga
trafik ingick utbildningen,begränsade körningen ii som

lektioner.4-6
mellan de olikaförare, utbildning och varierarKrav på prov

närvarande utvecklas förarutbildningen idelstaterna 70. För
detillsyn och inledande begränsningar påriktning ökadmot

for provisoriskt körkort 71-nyblivna förarna inom ettramen
fått körerfarenhet under inledandeefter det föraren72; att en
obligatorisk bältesanvändning, noll-period med exempelvis

och körförbud vilketför alkoholpåverkan under nattengräns
utfärdas körkortet.förekommer stater, det ordinariei 33

delstaterna territori-Australien de de tvåI sex resp.ansvarar
forarutbildningen Körkortsåldernför den 73. va-egnaerna

till med detmellan delstater från år, årrierar 16 18 17 som
provisoriskt år.vanligaste. Körkortet under vanligtvis ettär

föraren,Under denna period gäller begränsningar förvissa ex-
lägreempelvis särskild fartgräns fem delstaterna, gränsen av

för alkoholpåverkan eller nollgräns.
graduated licensing system. DenFrån införs k.1991 ett s.

körerfarenhetnyblivne föraren får detta sini attsystem genom
med olika slags begräns-antal övervakade fasergå igenom ett

föregående.fas har färre begränsningarningar. Varje änny
fullständiga behörig-gradvis bort tills denBegränsningarna tas

alkoholpå-har fattats nollgräns förheten erhållits. Beslut att
övervägandeUnderverkan skall ingå bland begränsningarna.

ellermedföra generelltförbud bilenimot attär passagerare
under nattetid.
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EGHarmoniseringsarbetet inom3.4.3

rörlighet Gemensammamänniskors inombl.syfte främjaI att a.
direktivEG-körkortetdet k.Marknaden tillkom genoms.

1980. konstaterades förutsättaEG-körkortInförandet ettav
och förarpro-kompetenskravennationelladeharmonisering av

Beslutet sågsgradvis. 1980kunna skebaravilket ansågsven,
ochharmoniseringsådanförsta idärför stegett om-ensom

för EG-körkortet.fattade modellen
tillutfärdas endastkörkort fårartikeldirektivens 6I attsägs

ochteoretiskt förarprovpraktiskt ochklaratdem ett somsom
deKompetenskraven ochlämplighetskrav.medicinskauppfyller

understiga demväsentligenfårmedicinska kraven inte som
require-direktiven, Minimumbilaga tillspecificeras inärmare

andof physicalstandardsMinimumfor driving testments resp.
minimiinnehållet ispecificerasFör forarprovetmental fitness.

exempelvis körprovetFöroch körprovet.det teoretiska provet
beteendenvilkadetaljeratförhållandevis typer somavanges

genomförastrafikmiljöer skallvilkakontrolleras, iskall provet
skall pågå.detoch hur länge minst

självafor medlemsstaternamedger frihetEG-körkortet att
giltighetstid. Vidarekörkortetsbehörighetsålder ochbestämma

från direkti-villkor, avvikaunderfår medlemsländerna, vissa
hastighetsgrän-körkortsklasser,avseendeför EG-körkortetven

körkortsvillkor.till behörigheterknutna samtser
kundeDockträdde kraft 1983.for EG-körkortet iDirektiven

skjutas tillinförandet 1986.
År for ökad harmoniseringEG andra1988 ett stegtog genom

gällandedirektiv körkortförslag till att ersätta nunya om
förbättrad trafiksäkerhetsyftar till såväl attFörslaget un-som

det där kör-EG-landbosättning iderlätta individers annat än
kom-kraven på förarensförslaget specificerasutfärdats. Ikortet

Körkortskärps kraven.detalj. Vidarebetydligt ipetens mera
beteende-färdighets;dem klaratutfärdas tillfår endast som

fårlämplighetskrav intemedicinskakunskapstestoch samt som
medjämförminiminivånden specificeradeunderstiga nuva-

harunderstiga. Kravenväsentligenformulering interande
kunskaper, färdig-vilka slagsdetaljdefinierats iatt angegenom

for de olikaforarprovetskall ioch beteendenheter prövassom
godkänt.krävs föroch vilka nivåerkörkortsbehörigheterna som

trafik-och vilkakörprovet inomtid forDärutöver minstaanges
skall genomföras.miljöer det

halvårsskiftetkraft från 1990.trädaFörslaget tänkt iattvar
fattat.beslut dockNågot inteär



SOU 199139 Förarutbildningen 67

3.5 Problem i dagens förarutbildning
3.5.1 Insikter, förhållningssätt, attityder

Sveriges bygger tillpersontransporter fjärdedelartre påöver
personbil. Det förutsätter människor chaufföreratt åt sigär
själva och sina anhöriga. För hållaatt igång behövssystemet en
påfyllning 125 000 förare årligen 2.1-2.av ca nya

Mot denna bakgrund det lätt förstå den inriktningär att som
förarutbildningen traditionellt fått på kunskaper och färdig-
heter. Det egenskaper funktionella,är lätta förståär ochattsom
tillägna sig för den enskilde och förhållandevis lätta kon-att
trollera för myndigheten förarprov.i ett

För trafiksäker körning spelar kunskaper och färdigheter
emellertid inte alls den roll tidigare 74 förutsatttrottman -

de liggeratt självklar miniminivå,över den nivå behövsen som
för transportuppgiften. Att teoretiska kunskaper inte har något
samband med bilförares olycksrisker har mångaman genom
undersökningar länge 75-80.vetat Inte heller körskicklig-
heten tycks ha något entydigt samband med trafiksäkerhet. Det
tycks till och med, döma oftaatt citerad amerikansk studieav en

förare med körskicklighet,extremt stor så körtek-av attvara
niskt skickliga förares vetskap eller på, sin skicklighettroom,
kan påverka körsättet negativt 81. Andra undersökningar vi-

någraatt nämnvärda samband mellan körfärdigheter ochsar
olycksrisk inte finns 82. Liknande resultat har konstaterats i
samband med undersökningar utbildningens effekter 83-om
84. I den tidigare nämnda amerikanska undersökningen om
effekter förarutbildning i skolan 3.4.2 fann till och medav man

förare,att uppvisade bättre färdighet på standardiseratettsom
körprov, hade flera olyckor under efterföljande 30-månaders-en
period övriga 68.än

Viktigare för säkerheten har visat sig hur förarenvara an-
vänder sig sina färdigheter och kunskaper, alltså förarensav
förhållningssätt till dels trafiken och dess risker, dels insikter

sina begränsningar, särskilt människans mycket småom egna
möjligheter klara kritiskaatt situationer trafiken.i Somav
framgått tidigare redovisning 2.2.2 får nyblivna förare oftaav
snabbt på den körförmåganövertro eller under-en egna en-
skattning vilka överraskande svårigheter trafiken kanav som
skapa. Som också tidigare framgått inverkar denna övertro ne-
gativt på körsättet i form bl. högre hastighet, störreav a. an-
språk på framkomlighet och minskad benägenhet släppaatt
fram andra trafikanter.
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Under det decenniet har det kommitsenaste undersökningar
till och med visar på effekternegativa viss körträ-typsom av av

ning. Det gäller särskilt sådan utbildning ellerärsom mer
mindre ensidigt inriktad på öka förarnas färdigheter ochatt
körskicklighet. En icke önskvärd bieffekt ofta uppstår ärsom

föraren överskattaratt utbildningens effekt, vilket påverkar
den normala körningen Sådananegativt. negativa resultat är
vanligast i motorcyklistutbildning 85, finns körtek-iävenmen
niskt inriktad bilförarutbildning, halkbaneträning. Ettex.
aktuellt exempel härpå den tidigare nämnda norska utvärde-är
ringen Fase Också2 55. från svensk halkbaneträning finnsav
negativa exempel för86; översikt studier detta slag,av av

87.se
Den kursplanen för förarutbildning kom 1989 inne-nya som

bär ökad inriktning på just insikter och attityder, skulleen som
kunna bidra till defensivt förhållningssättett trafikenimer
3.2.1. Problemet sådan undervisning fostran-är att är av mera
de och svårgripbart slag den trafikskolorna kan formed-än som
la. Attitydproblem behöver bearbetas under längre tid och i ett
pedagogiskt sammanhang där fler infallsvinklar, rikare anknyt-
ningar till andra liknande problem och bredare metodik finnsen

tillgå i trafikskola.att än en
Att enbart trafikskolai utveckla förarens insikter och attity-

der dei avseenden här diskuterats, bl. med tanke på densom a.
korta tid finns till förfogande trafikskola,i framstår intesom

realistiskt.som

Övningskörningstid3.5.2 och -volym

Den övningskör skall ha uppnått ålder år för17,5som en av
körning med personbil §KKF.73 Majoriteten börjar övnings-
köra privat så tidigt möjligt. Enligt den undersökningsom som
TSV förgjort kommitténs räkning har fjärdedelar detreca av
nyblivna förarna övningskört privat med förälder elleren annan
3.2.2. Majoriteten dem, 60 började%, övningsköra privat såav

Övningskörningenfort de hade åldern inne. i trafikskola börjar
De övningskört i trafikskola har i börjatgenomsnittsenare. som

vid år och17 10 månader enligt TSV-undersökningen median.
Eftersom medianåldern för nyblivna körkortshavare år18är
och några månader betyder detta tiden för övningskörningatt
normalt kort.varitsett

Sammantaget innebär denna övningsvolym och -tid att ny-
blivna körkortshavare många gånger bara har 40 mil bak-ä 50

de börjar köraratten på hand. Redan denär forsta tolvom egen
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fárske förarentillryggalägger denmånaderna efter körkortet
körsträcka.längre10-20 ggren

otillräckligtproblem består iEn del de förarnas ut-av nya
därmedvisuella ochvecklade och stabiliserade rutiner samman-

redo-tidigarehängande brister informationsinhämtning,i som
förklaras körträ-kan naturligen2.2.2.. Dettavisats attav

alltför begränsad.varitningen

förarutbildningtraditionellhos3.5.3 Begränsningar

forsk-förhållandevis mycketdecennierna harUnder de senaste
förarutbild-vilken betydelse för säkerhetenfråganning ägnats

uppdragKK har givit VTI iningen har. 2000 att över-göra en
trafiksä-förarutbildningensinternationell forskningsikt omav

resultat VTIs slutsatserkerhetseffekter och dess 88. samman-
fattas följandepå sätt

förarutbildningen har tagitsMånga försök till inom ge-greppnya
finnsexperimentella försök och dettiderna. finns bådeDetnom

försöken ned-etablerade Resultatenutvärderingar system. äravav
effektentydliga positivaslående. Mycket få modeller har visat sig ge

kunskapernautbildningenNågot inte utnyttjats i är ungaomsom
riskbeteende. fokusera utbildningenoch Attförares riskbedömning

harinsikter de begränsningarpå dessa delar att mangenom ge om
kritiskaförare, framförallt i situationer, att öppnavore nyasom

få skapa iHuvudsyftet bör föraremöjligheter. utrymmeatt attvara
med sådan körstilmed sådana marginaler ochtrafiken, köra attatt

uppstår.förhindrar kritiska situationerattman

hittillsvarande forskning-analys denEn motsvarande norsk av
till slutsatser 89har nyligen kommiten samma

formell opplaa-forgjennomgått gir litenLitteraturen støtte atsom er
trafikkulyk-antalletbilførere tilstrekkelig til å reduserering erav

overraskende konklusjon,ker. Dette ingen stemmer överensmener
utfra eksisterende forskning.med forventeshva måttesom

manglende effekt påSannsynlige årsaker til føreropplaeringens
det nok kanHovedkonklusionenantallet ulykker diskuteres. ater

ferdig-problemfritt tilføre folk kunnskaperforholdsvis å ogvare
disse kunn-laere folk til brukeheter, langt vanskeliger å åoppmen

trañkkfarlig.ferdighetene måte ikkeskapene på som erog en

liknande analyserbekräftar den bildDessa båda Översikter som
resultatenEnligt KK tydertidigare under lopp. 2000givit årens

traditionella formförarutbildningen intepå i sinatt rymmer
ökade säker-möjligheter till förändringarnågra större som ger

hetseffekter.
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Överväganden3.6

Förarkompetens3.6.1 del allmänkompetensenen av

De flesta ungdomar dagi körkort. Från bilismen tidigaretar att
bara omfattat mindre del den befolkningen, imänen av vuxna
aktiva åldrar, har den på allvar etablerat sig i alla be-vuxna
folkningsgrupper. Därför kan förarkompetens sägasnumera

del allmänkompetensen. Behovet körkort stortärvara en av av
för kunna fungera socialt och yrkesmässigt dagensatt i sam-
hälle, i många yrken krav. Körkort behövs för friareett att
kunna välja mellan arbetsplatser. I vissa förarbehö-regioner är
righet nödvändighet för överhuvudtaget kunnaatt upprätt-en
hålla arbete. Från gång i tiden haett varit exklusivitetatt en en

bilförarkompetens något de flesta har svårt klaraär attnumera
sig utan.

Körkortets roll för individen understryks de flestaattav nu-
körkort före ålder.nitton års Medianålderntar formera nya

körkortshavare och femår månader år 1990. Av allaartonär
ungdomar fyra femtedelar körkort innan de fyllttar uppemot
tjugo.

Utöver skärpta trafiksäkerhetskrav kommer med säkerhet
miljöperspektivet få allt betydelse framgent,att någotstörre

inte framgårminst den nyligen avlämnade propositio-som av
prop. 19909190 En god livsmiljö. En utgångspunkter-nen av

för de förslag där framförs det ökade personligaärna som
ansvaret

Detta ställer ökade krav på och personligen. Tidigarevar en var
uppmärksamheten riktad de 000 industrierna och1 de-mot största

utsläpp. Nu måste arbetet inriktas 000-tals100motras varor som
används i 000-tals verksamheter100 miljoner8,5 människor. Förav

ändra beteendet miljövänligi riktning krävsatt väsentligt ökade
kunskaper och förändrade attityder vardagslivet.iäven

Det kommer bli allt betydelsefullt allaatt att sorterarmer sopor,
håller hastighetsbegränsningarna, åker kollektivt, slösarintemer
med eller skräparenergi Arbetet för god livsmiljöatt trygganer. en
för själva och kommande generationer påkallar sålundaoss nya
konsumtionsmönster och omläggning livsstilen.en av

Regeringen föreslår miljöfrågorna får starkare ställningatt ien
utbildningssystemet.

Miljöundervisningen skall byggas samtligapå nivåer och miljö-ut
aspekter skall integreras all utbildning.i

I propositionen prop. 19909185 Växa med kunskaper om—
gymnasieskolan och vuxenutbildningen föreslås miljökun-att
skapen förstärks i alla som studievägarnaprogram numera
benämns.
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Denna helhetssyn med det personligabetoning på ansvaret
bör enligt kommitténs också prägla modern fö-uppfattning en
rarutbildning. Det innebär ungdomar behöver lära blisigatt
allsidiga trafikanter bilförare. förar-enbart Dagensänsnarare
utbildning således för bilenhårt knuten till dominerandeär som
förflyttningsmedel. morgondagens trafikantKraven på attär
bättre kunna forplanera transportbehov utifrån vad isina som

given situation bäst med hänsyn till skaderisker för med-ären
människor, miljö och samhälle. I denna allsidiga trafikantroll
ingår förarkompetensen viktig del.som en

Förarutbildningens framtida inriktning3.6.2

Som tidigare redovisats har KK funnit för-3.5.3 2000 att
ändringar förarutbildningen inom nuvarande knap-systemav

kan några trafiksäkerhetseffekter. Att exempelvispast störrege
förändra grundutbildningen nuvarande tycksinom interamar

några nämnvärda aktuellt exempel detvinster. Ett negati-ärge
resultatet projektet Integrerad forarutbildning 3.3.4.va av

Underlag saknas också for obligatoriskaatt anta att nya mo-
i grundutbildningen skulle nämnvärda effekter. Sanno-ment ge

likt skulle mer landsvägskörning för nuvarandeinom ramen
utbildning, eller mer mörkerkörning grundutbildningen ba-i

marginellt värde, något. Att införa obligato-ra vara av om ens
risk fortbildning efter grundutbildningen tycks hellerinte ge
någon trafiksäkerhetsnytta döma de resultatennegativaatt av
från det norska Fase 2-systemet 55.

Att hoppas frivillig fortbildningpå efter grundutbildningen är
inte realistiskt. Här problem.två Det har visat sigmöter vara
mycket få människor ställa kursersvårt på frivilligaatt att upp

särskilt dem skulle vilja nå. Vidare effekten bland demärman-
når tveksam det det femtontal utvärde-visar inte minstman -

ringar hittills amerikanskaorts den kursen Defensivesom av
Driving Course förarna90. Fortbildning på halkbana fårsom

de förbättrat förmåga klara halt väglag kansinatt tro att att av
till och med undersökningnegativ, vilket bl. svenskvara a. en
bland ambulansforare Dockbelägg for 86. bör attnämnasger
fortbildning speciella sammanhang kan ha trafiksäkerhets-i ett
värde 3.6.6.

Sammantaget pekar erfarenheterna på att störreett grepp
behöver möjligt trafikskola. Förarutbild-itas än ärsom en
ningen måste integreras utbildningsmiljö med inslagi en av
fostran och där for sådan utbildade lärare finns tillgå. Denatt
bör också omfatta väsentligt utökad forkörträning så vissaatt
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stabiliseras hoshinneravgörande funktionertrafiksäkerheten
föraren.nyblivneden

gymnasieskolanTrafikantutbildning i3.6.3

ochbreddat sitt registerhar skolanUnder loppårens ämnenav
ochinnehåll till elevernasskolansstudiestoff syftei att anpassa
till-harMångaförändrade efterfrågan.samhällets ämnennya

eller minskatkaraktärförändratandra har försvunnit,kommit,
omfattning.i

motoriseratförarkompetens ibehovMänniskornas ettav
emellertid hittills i någonhar inte störresamhälle vårtsom

försöks-lokalskolans innehåll. Vissåterspeglatsutsträckning i
förarutbildningochellergymnasial trafikant-verksamhet med

fordonstekniska linjendenhar genomförts. På gren aven -
förarutbildningmedhar skolan beståttlastbil och transport -

körkort, utbildning motiverats attfram tilllett avsomensom
lederyrkeskompetensingår i denförarkompetens grenensom

årligenelevertillOmfattningen uppgårfram till. ett tusenpar
läroplaner inteskolanshela ipå det91. Men taget ser man

massbilism mångaifaktum haftsärskilt mycket det viatt enav
fort de fårkörkort såungdomarårtionden och flertalet taratt

möjlighet.
föremål förförarutbildninggymnasieskolaSåväl är nusom

dis-anledningdärförfinns attoch reformering. Detöversyn
utsträckningvilkenochvarandra ikutera vilken grad de beröri

gymnasie-föras in idelar därav kanförarutbildning ellersom
skolan.

trafi-för braförutsättningarunikaGymnasieskolan har flera
vilkentrafikantkompetens,För bredarekantutbildning. aven

mycketskolandel, erbjuderförarkompetens är per-merenen
kantrafikskolan. Anknytningarmiljöspektivrik pedagogisk än

ekonomi,och miljö,samhällskunskap, ekologitillgöras geo-
förståelse förutvecklaämnesstoff där det möjligtgrafi, attär en

enskildesoch hur denbehovsamhällets trans-transporterav
miljö,sammanhangen ipåverkar de termerstoraportvanor av

utveckling.ochframkomlighet, ekonomisäkerhet,
gymnasieskolans inlär-harbilförarrollenOckså för själva

bearbet-ske infallsrikfördelar. Där kanningsmiljö många en
metodikpedagogiskmed rikareattityderungdomarnasning av

fram-kanAttitydbearbetningentrafikskolan.möjlig iän ärsom
hur risker uppstår iinsikter iallt gälla ungdomarnas vägtra-för

klarabegränsningarvariationsrikedom, människans attfikens
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riskerna de väl uppstått ochnär människans läggningav att
överskatta förmågasin deti avseendet.

I den nyligen avlämnade propositionen prop. 19909185 om
gymnasieskolan finns följande huvuddrag

-Gymnasieskolan skall erbjuda alla ungdomar treårig utbild-en
ning. Förutsättningar skapas för fortgående förändringar utbild-av
ningen efter ungdomarnas önskemål och med, beaktande för-av
ändringarna arbetsliveti och i samhället i övrigt. En övergång till en
kursutformad gymnasieskola skall ske.

-Utbildningen organiseras i 16 nationella riktade motprogram,
olika områden t. barn- och fritidsprogrammet, byggprogrammet,ex.
elprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskaps-
programmet. Efter i regelett sammanhållet första år, delas pro-

i sammanlagt 34 nationella Allagrammen nationellagrenar. pro-
innehåller kärna och verksamhetergram ämnenen gemensam av

skall obligatoriska för alla. Denna delsom vara upptargemensamma
30 undervisningstiden.% Därutöver tillkommer karaktärsäm-ca av

för de olika liksom för personligautrymmenen programmen resp.
individuella val.

Förutom de nationella finns individuelltettprogrammen- pro-
skall bl. studietrötta elever gymnasieutbildning.gram som ge a. en

Detta sjuttonde skall också tillmötesgå önskemålen hos deprogram
mycket målinriktade elever vill ha utbildning intesom en som ryms
inom de övriga programmen.

Kommunernas skyldigheter erbjuda allaatt ungdomar- en gym-
nasieutbildning på nationella och individuella läggs fastprogram
och preciseras i lag. Kommunernas gäller ungdomar mellanansvar
16 och år.20

Timplanerna har konstruerats for balanseraatt motstridigatre-
krav, nämligen behovet vidgaatt förutrymmet elevernas personliga
val, behovet landeti likvärdig gymnasieskola och behovetav en av

väsentligtatt öka för lokalautrymmet beslut. För personliga val
mångaatt möjligheter Alla eleveröppnas. skallanges ettgenom

individuellt tillval kunna välja studera vilkenatt kurs helst isom
gymnasieskolan.

-Den kärnan omfattar i samtligagemensamma 700program ca
lärarhandledarledda timmar eller 30 % undervisningstiden.ca av
Av dessa föreslås få100 användas för individuella val. Utöver detta
tillkommer förett lokalautrymme beslut innebärande 10att %ca av
den totala tiden inom kan fördelas på de iresp. program programmen
ingående eller ökaämnena för detutrymmet individuella tillvalet.
Detta möjlighet både tillgodose särskildaatt lokala behov ochger att

skolor önskad profil.ge en

Gymnasiereformen skall enligt propositionen genomföras under
fyraårsperiod. Ett kursplanearbete skall bedrivas såen att nya

kursplaner fram successivttas och den julisenast 1 1992. De
skall utformas så gymnasieskolanatt utvecklas till kursut-en
formad skolform.

Det åligger i läroplanerstaten att mål och riktlinjerange som
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iverksamhetenförAnsvaretskolan.förgiltiganationelltär
1990prop.från 1991till kommunernaöverförtsskolan har

skolantraditionella att styrasättetDetrskr. 76.UbU4,9118,
därmed övergetts.harregleringstatligdetaljeradengenom

deinomverksamhetengenomförahar ramarattKommunerna
Ettfast.läggerregeringochriksdagriktlinjerde sy-och som
vilkenbesked iskallutvärderingochuppföljningför omgestem

statsmak-intentionerdeförverkligarskolanutsträckning som
tillstatsbidragetändrasreformenGenomför.uttryckgettterna

lärarlönekostnaderpålängreintegrundasBidragetskolan.
allmännasådanahjälpmedschablonmässigtberäknasutan av

påbetydelseharkommunenförhållanden istrukturella som
ioch utgåreleverantalettillrelaterasBidragetskolområdet.

genomsnittligbestämdalltsåkronor, persummaform enav
tillmed hänsynkommunerolikamellanvarierarSummanelev.

elevut-exempelvisförståsvarmedförhållanden,strukturella
skallBidragetprogramvalelevernaselevtäthet,veckling, osv.

intedemtilldvs.primärkommuner, ävensamtligatill somutgå
utbildningkommunalellergymnasieutbildninganordnarsjälva

skallutbildningsådananordnarinteKommunerför somvuxna.
de kommu-tillersättningbetalaöverenskommelseefteristället

Gymna-utbildning.förochungdomaremottar vuxnasomner
saknarheltmedan 87kommuner,dag i 197finns isieskola

antaletprimärkommunerlandets%dvs. 30gymnasieskola, av
drygtemellertid litet,kommunerdessa ärgymnasieelver i

statligadetomfattningenStatsbidraget1989.år700 av7 anger
Kom-skolverksamheten.förtill kommunernastödetfinansiella
ända-olikaförbidragetdisponerafriaskall attvaramunerna

område.skolansmål inom
trafikan-införafinnsdagi attredanFörutsättningarna, som

omläggningenökatgymnasieskolan, har avtutbildning i genom
trafikantut-anordnakanKommunernastatsbidragssystemet.

tillmed hänsynekonomiskt sättochpraktisktpåbildning ett
lärareförutsättningarlokalaochefterfrågan somlokal ex.-

medverkakan etc.trafikskolorochföräldrartrafik,kan som
möjlig-kommunernaocksåresursanvändningenfriareDen ger

sidanandrapåutbildningköparäkningeleversför sinahet att
förar-ochtrafikant-låtamöjligt attDetkommungränsen. är en

kanvadmedtaktlokalt, iutvecklasgradvis somutbildning
tillåter.ochöverblickas resurserna
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3.6.4 Sänkt övningskörningsålder

Som tidigare har den nyblivne körkortshavarennämnts i regel
mycket kort övningskörningstid bakom sig 3.5.2. Mer öv-en

ningskörning under kontrollerade former därför angelägenär
för bl. stabilisera observationsrutineratt och grundlägga etta.

och prestigelöst förhållningssättavspänt till bilkörning hosmer
eleven.

övningskörning ochi för förknippadsig med olycks-är viss
risk. Risken under övningskörning dock betydligt lägreär än
vad den blir föraren fått körkort och körnär på hand,egen
enligt uppgift från utvärderingen projektet Integrerad förut-av

Ävenbildning 3.3.4. privat övningskörning innebär lägre
olycksrisker den nyblivne förarenän möter.

Frankrike har sedan mitten åttiotalet försöksvis hos ut-av
valda trafikskolor modell med privatprövat övningskörningen
från 16 års ålder. Den inleds med obligatorisk kurs för elevenen
och den blivande private läraren, oftast förälder, trafiksko-ien
lan 3.4.2. Denna försöksverksamhet har bedömts så lycko-som

den sedan 1989att gälla helapermanentats i landet.attsam
TSV begärde skrivelsei till regeringen den 21 juni 1990 atten

få erforderlig dispens från KKF i fråga övningskörnings-om
ålder för kunna genomföra försöksverksamhetatt med övnings-
körning från 16 år enligt den franska modellen. Regeringen
beslutade den 28 juni 1990 överlämna TSVs framställningatt
till KK 2000. I skrivelse till regeringen den oktober1 1990en
framförde kommittén funnitatt avsevärd ökningman en av
såväl övningskörningssträcka övningskörningstidsom vara av

värde ochstort få åtgärder kunde medföra ökaden av som
trafiksäkerhet för förare. En försöksverksamhet medunga ve-
tenskaplig utvärdering skulle kunna visa vilkeni utsträckning
förväntade effekter kan nås. Kommittén förordade därför att en
försöksverksamhet genomfördes med fördel kunde kombi-som

med pågående eller försöksverksamhet medneras annan gym-
nasial trafikantutbildning.

KK har2000 funnitinte anledning sänka körkortsåldern.att

3.6.5 Privat övningskörning

KK 2000s förslag till sänkt övningskörningsålder 3.6.4 även-
trafikantutbildning i gymnasieskolan bygger på uppfatt-som

ningen privat övningskörningatt och professionell utbildning
kompletterar varandra. Trafikskolan gymnasieskolan lärresp.

principer, Övnings-ut in färdigheter,övar vägledning.nya ger
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Övermängdträning.färdigheternabefästerkörningen genom
medsamverkanformtrafikskolorna har någonhälften avav

3.2.2.övningskörningsledareegenskap privataföräldrar i av
få förekomma iskulleendast tra-mängdträningerforderligAtt

redovisatstidigareSomrealistiskt.ekonomisktfikskola inteär
förövningskörningmedverkat iellerförförälderhar svarat ca

nyblivna förarna.detredjedelartvå av
privatut-har visatförarutbildningIntegrerad attProjektet

trafikskoleutbilda-olycksriskerhögreharbildade förare inte än
privatutbild-därföruppfattning attKommitténsde 3.3.4. är

problem.ettningen änutgör resursensnarare

åtgärderliknandeochFortbildning3.6.6

eller förmågainsikterkunskaper,syfte ökaFortbildning i att
såväl isedan längeförekommitolika formerharbilförare ihos

fortbildningensErfarenheterna tra-utomlands.Sverige avsom
och Fin-Norgenegativa.med få undantagfiksäkerhetsnytta är

tvåfortbildning inomobligatoriskallmäninförtland har caen
Någradet 3.4.1.behållaför fåvillkorefter körkortet attår som

erhållas där-skulle kunnatrafksäkerhetsvinsterförbelägg att
frivilligheller harInte55.dokumenteraskan inteigenom

trafiksäkerheten 3.6.2.tillbidragnågotfortbildning visats ge
tämligenÄven sigför alla visatgenerelltfortbildningom

bättrehar någottrafiksäkerhetssynpunkt,frånverkningslös
föraregälltfortbildningsådanmedresultat uppnåtts somsom

aktuellslag. Enolikatrafiksäkerhetsproblem över-uppvisat av
effek-gälltforskningamerikanskaalltframfördensikt somav

sådanaprograms visar attdriver improvementk.ter s.av
trañkförseelsefrekvens iminskadresulterar iregelåtgärder i

effekter påsystematiskaNågra92.5-10 %storleksordningen
Sammakonstateras.allmänhet intedock iolycksfrekvens kan

iliknandeöversiktnorskibild framkommer programaven
begåttför förareoch Kanada tra-HollandTyskland,bl. soma.

fiknykterhetsbrott 93.
fortbildning ochfrivilligkanuppfattningEnligt kommitténs

dokumenteratbefogade för förareåtgärderliknande somvara
Fortbild-trafikbrott.begåtrafiksäkerhetsproblem attgenom

lyckasförutsättningarsmådock attpåtvingad harning ärsom
93.

försvaret har ut-trafiksäkerhetsorganisationerSåväl som
bilförare. Ibehov hos ettförfortbildning ettvecklat att möta

olycksreduceran-harteleverketförsök inomgenomförtnyligen
konstate-fortbildningpraktiskföreträdesvisde effekter enav
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94. Denrats särskilt inriktad på förbättra förarnasattvar
informationsinhämtning och riskbedömning, öka respekten för
halt väglag och förbättra hastighetsanpassningen.

KK 2000 har ovanstående bakgrundmot inte funnit behov av
särskild reglerad fortbildning.

3.6.7 Provets kursplanens utbildningsstyranderesp.
effekt

Enligt direktiven skall KK analysera2000 förarprovets styran-
de inverkan på utbildningen.

Förarutbildningen klart målinriktad verksamhetär dären
framgången för eleven vid Utbildningensmäts provet. mål och
innehåll TSVsi kursplaner. Provets utformning kan ianges
detta sammanhang specifikation utbildnings-ses som en av
målen. Såväl elever lärare låter inverka på utbild-provetsom
ningens inriktning och vilka prioriteras. Enmoment ambi-som
tion hos de flesta elever klara utbildningenattär snabbt ochav
till överkomlig kostnad.

För belysa förarprovetsatt effekt på utbildningens utform-
harning SPK på uppdrag KK tillfrågat2000 trafikskolorna iav

vilken utsträckning de lagt utbildningsin efter denom nya
kursplan och det teoriprov infördes 1989 1990nya som resp.
47. Fler tredje trafikskolaän därvid de på-attvar uppger
verkats mycket den kursplanen, 20% de baraattav nya ca
påverkats något och de10 % inte påverkatsatt alls. Drygt 40 %

samtliga trafikskolor kursplanen medförtattav uppger mer
teoriundervisning, vilket bl. inneburit krav på lärarna.störrea.

Inte fullt hälften trafikskolorna de påverkatsattav anger
mycket det förarprovet medan knappt fem procentav nya upp-

de inteatt påverkats alls.ger
Flertalet skolor det teoriprovet inneburitatt ut-anger nya

ökad teoriutbildning; ett detta skettprocent påattpar anger
bekostnad antalet körlektioner, minskat.av som

Enligt KK 2000 visar dessa siffror har utbild-att provet en
ningsstyrande effekt och den effekten tordeatt större änvara
kursplanens. Förarprovet bör föremål för kontinuerligvara en
utveckling i syfte åstadkommaatt allt bättre överensstäm-en
melse med kursplanen.

Övningskörning3.6.8 haltpå underlag

I mitten sjuttiotalet infördes förarutbildningeni krav påettav
körning haltpå underlag. Vid förarprov för behörighet B skall
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dettatillgodoseunderlag. Förhaltpå attkunna körasökanden
förarutbildningeningå isådan körningskallkrav

utbildning skallSådan198952.ändradTSVFS 198660, ge-
fårTSV. Förarprovgodkändhalkbananomföras på år avsom

företvå årtidigareutbildningen änavläggas ägtinte rumom
undan-landet medhelagäller B-aspiranterKravet överprovet.

Jämt-Norrland och ii20-tal mottagningsorterför etttag norra
halkbanor.godkändavilka saknarland,

utbild-eftersomsvårakostnaderKörkortselevens attär ange
paket därinslag iförekommer ettoftahalkbanapåningen som

Stockholm ochsärskiljas. Ikankostnaderna intede olika ex.
halkkör-banan, kostartillsigsjälvadär eleverGöteborg, tar

andrabanhyran 47. Idvs.kr.,kr. 350omkring 500ningen resp.
bil.kostnader förfall tillkommer

del ihalkbaneutbildningsvenskutvärderingNågon somav
så-resultat frånDock finnshar gjorts.grundutbildningen inte

halkbaneövningars tra-studierutländskaväl svenska avsom
mycket småeffekternavilka tyder påfikséikerhetseffekter äratt

87.med negativa 55, 86,till ocheller
Ut-utvecklingsprogram,ochforsknings-pågårVid VTI ett

STR,NTF,TSV,finansierashalkolyckor,bildning mot avsom
tillsyftardelprojekt mätaattEttoch NKT 87.TFBFSAB,

Ihalkbaneutbildning. programmethittillsvarandeeffekten av
praktiskautvecklingprojekt, bl. öv-andrafleraingår ava.

utvärde-frånresultaterfarit kanvad kommitténEnligtningar.
innevarande år.slutetföreligga iringen av

Ettutvärderas.verksamhetendet viktigtKK 2000 attanser
bi-positivtdet ettendast motiveraskanobligatorium gerom

obligatoriumtrafiksäkerhet. Ettförarnasde nyblivnadrag till
Iresultat.positivastödförsvaraslängden inte utankan i av

halkbanekörningpå tasnuvarande kravborde därförprincip
skall på-utvärderingEftersomfrivilligt.ochbort göras nuen

avvaktas.resultat bördessdock funnithar kommittén attbörjas

videointeraktivSimulator,3.6.9 m. m.

lämpligtdet attskall KK 2000 ärdirektivenEnligt överväga om
förarutbildningen.metod isimulatorinföra körning i som

blirutbildningenskältvåhuvudsakanvänds iSimulering av
olycksris-medföraskulleochkostnadseffektivare moment som

använder simu-Flygetutbildning kankonventionellker övas.i
femtedelkostarflygsimulatorskälen. Enbådalering avenav

mycketsimulatorflygningochinköp ärflygplan imotsvarande
dominerandeheltDenflygning.verkligjämfört medbilligare
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delen utbildningen, piloter får på för dem flyg-av som nya
planstyper vid exempelvis SAS Flight Academy, i si-äger rum
mulator.

Att simulera bilkörning i trafik relativt kom-är setten mer
plicerad teknisk uppgift simulera flygning. Kostnads-än att
relationen den omvända. Kostnaden förär körsimulator ien
vilken åtminstone vissa enklare köruppgifter skulle kunna trä-

i storleksordningenär sextio å sjuttio gånger högre förnas än en
personbil och tio gånger högre för lastbil. Driftskostna-änca en
derna högre inklusive denär avsevärt kvalificerade personal

behövs för simulatorns drift. SverigeI finns anläggningsom en
för forskningsändamål vid VTI. En liknande simuleringsan-
läggning för lastbil under uppbyggnad vid Trygg-Hansasär
skadecenter Protectum. Denna simulator planeras användasatt

för viss utbildning,även exempelvis for låta lastbilsförareatt
känna körstabilitet och vältningsrisk kurva,i släpvagnarsav
beteende vid olika manövrer osv.

På den internationella marknaden finns interaktiv video -
datoriserade inlärningsprogram styrda eleven för förarut-av -
bildning, bl. utbildningsprogram forett lastbilsförare. Vida.
SINTEF i Trondheim pågår projekt syfteett i föraatt över
riskutlärande avsnitt den k.i trafikksikkerhetspakken 3.4.1s.
till interaktiv video 95. I Sverige genomförs projekt vid VTIett

syftei metodikensatt användbarhet förpröva förarutbildning.
Praktiska tillämpningar exempelvis underär utprövning vid
högskolan i Karlstad i samarbete med Värmlands läns trafiksä-
kerhetsforbund.

Datorteknik användbar för detär även teoretiska förarprovet.
I exempelvis USA datoriserade vanliga.är prov

Att modern utbildningsteknologi olikai former utvecklas för
trafikantutbildning i den utsträckning dess användbarhetsom
och effektivitet motiverar åvilar utbildareär ett ochansvar som
andra trañksäkerhetsintressenter. Någon grund för särskild
reglering tekniska hjälpmedel i forarutbildningen harav
KK 2000 inte funnit. Förarutbildningens metodik kommer med

säkerhetstörsta inom överskådlig framtidäven baseras påatt
övningskörning bili och teoretiska läromedel. De utvecklings-
hinder finns bör dock undanröjas. Enligt vad KK 2000som
erfarit möjligheten för friståendeär läromedelsproducenter
utanför de båda trafikskoleorganisationerna liten komma inatt
på trafikskolemarknaden. KK 2000 det därför angelägetanser
att organisationernas funktion läromedelsproducenter intesom
tillåts medföra styrning utvecklingen med de negativaen av
effekter bristen på konkurrens inom läromedelsområdet skapar.
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Förslag3.7

trafikantutbildningGymnasial3.7.1

gymnasie-medverkar itrafikskolorförekommerRedan dag atti
med-trafikläraregäller detfallflertalet attI3.2.2.skolan

finnsfall ut-I någraundervisning.teoretiskverkar i meraen
Triangeln itrafikskolanexempelEttsamverkan. ärbyggd

personbil påförförarutbildningbedriverHalmstad gymna-som
be-Teorinpraktik.såväl teoriomfattarUtbildningensiet. som

termin.genomförs varjetimmar16kursstår somomav en
utbild-bekostasjälvafårDeolika klasser.frånEleverna tas

fårkörövningarna,ochteoriundervisningenbådeningen, men
övningskörning-deltar iFöräldrarnaskoltid.den pågenomföra

en.
trafikantutbildning iomfattandemedFörsöksverksamhet en

på-Utbildningen96.Arbogapågår igymnasieskolanbl. a.
huvudmålsätt-och harhögstadiumgrundskolanspåbörjas som

till bil,attityderoch trans-påungdomarsförändraning att syn
uppföljningomfattarFörsöketfärdsätt.valoch avporter av

trafiksäkerhetseffekterna.bl. a.
gymnasie-trafikantutbildning ifunnitharKK 2000 att en

denvidlåderbristerdemångabot påskulle rådaskolan somav
trafikskola. Elever-möjlig iutbildningbegränsade ärsommera

Visserligenskolmiljö.naturligapåverkas i sinochnåskanna
schoolhighförarutbildning ierfarenheteramerikanskakan av

väldockdär kanresultatenstöd. Deåberopasinte svagasom
ingått iövningskörningmycket ringaendastförklaras attav

övningskör-till sänktförslagkommitténsMedutbildningen.
problem.dettaningsålder elimineras

och förarut-trafikant-gymnasialbörkommitténEnligt en
insikt iskapautbildningenDels börhuvudmål.habildning tre

ochsamhällsutvecklingmellansambandenkunskapoch om
olikaeffekter trans-och negativaoch positivatransporter avom

knytasamhälle. Genomoch attmiljömänniskor,portmedel på
ämnesstoffandramedtrafikantutbildningen sam-somsamman

miljökunskap,biologi,fysik,geografi,ekonomi,hällskunskap,
trafikstofffrämjas. Detutvecklingsådanteknik kan somosv. en

framstårdetutformatsåbör attandraiintegreras ämnen vara
skaffade attelever,allaför oavsettangeläget avseromsom

utvecklaocksåbörUtbildningeneller inte.bilförarkompetens
ochvägtrafikeniuppstårriskerhurkunskapungdomarnas om

benägenhet attoch hennes över-begränsningarmänniskansom
blivan-Syftetriskerna. attklara ärförmågaskatta sin att
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de bilförare skall lära sig konsekvent tillämpa säkerhets-att
marginaler i sitt körsätt för undvika hamna i kritiskaatt att
situationer. Dessa övergripande mål bör framförprioriteras for-
mella kunskaper trafikförfattningarnai och körtekniska färdig-
heter. Vidare bör den omständigheten utbildningen pågåratt
under hela gymnasietiden åstadkomma ökad säkerhet i ob-en
servationsrutiner och informationsinhämtning hos den föra-nye

liksom förhållningssättett trafikeniavspäntren mer genom
den omfattande körträningen.mera

Skolan bör ha anordnaransvar för helheten trafikantutbild-i
ningen. De praktiska körövningarna kan försiggå inom eller
utanför skolans trafikskolai ocheller privat. Elevenram, sva-

för kostnaderna för körträningen. Skolans anordnaransvarrar
för utbildningens helhet bör dock inbegripa tillsyn de prak-över
tiska körövningarna så de förläggs i tiden på pedagogisktatt ett
lämpligt och till den skolan förmedladesätt trafi-anpassas av
kantutbildningen.

Ett anordnaransvar kräver utbildningsadministrativa insat-
Den vanligaste lösningen torde bli studierektor, ellerattser. en

lärare skolan får det sammanhållandeutser, Denansvaret. äm-
neskompetens trafikant-i och förarutbildningsfrågor som- -Årerfordras, kan erhållas fortbildning. fanns1989genom
481 gymnasieskoleenheter dei 197 kommuner harsom gymna-
sieskola. Om alla kommuner skulle vilja införa trafikantut-
bildning på skola kommun, skulle behovet ut-en per av en
bildningsadministrativt inriktad fortbildning i initialskedet
omfatta hundra lärare.ett Dessa bör i lokaltsin turpar svara
för den fortbildning kommer behövas för de olika lärareattsom

trafikantutbildningen.isom engageras
Skolans lärare bör medverka i så utsträckningstoregna som

möjligt i trafikantutbildningen, särskilt i de attityd- och insikts-
skapande delarna. För den trafikregelorienterade medteorin

direkt syfte bilförarkompetensenpå bör därutöver trafik-mera
lärare från trafikskolor användas. Kostnaderna härför ankom-

på kommunen. Som förekommer dagredan isagts att tra-mer
fikskolepersonal medverkar i gymnasieskolan antal kom-i ett
muner.

Eleven bör få påbörja övningskörning årskurs efter kursi 1 en
i och inledandemanövrering körning i trafik. Därefter får ele-

Övningskörningenbörja övningsköra privat. bör såven vara
omfattande och så variationsrik olikheter trafikmiljö ochatt i
trafikförhållanden påträffas och bör därför genomföras efter en
särskild övningsplan. I skolans anordnaransvar bör ingå att
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ochvägledningmedlärareoch andra privataföräldrarstödja
övningskörning.forinstruktioner

undervis-fortlöpande iskerdenExaminationen, antingen
verk-skolansinslag inaturligtslutfas,eller i ettningen ären

andra attliksom for rättskolanDärför börsamhet. ämnen ges
trafikantut-föranordnaransvaretdelförarprovförrätta som av

yrkesförarut-med skolansfalletdagSå redan ibildningen. är
därfordonsforarutbildningen,militäramed denliksombildning

dockskäl börpraktiskaAvprovforrättare.harförsvaret egna
ochenbart teoriprovetgälladelför skolansexaminationsrätten

förar-teoretisksåskolenhetenenskilda snartinföras for den en
TSV ochutformashärför kanReglernaetablerats.utbildning av

samråd.skolverket i
förändrade statligaskall det styrsys-beslutriksdagensEnligt

för skolanmålennationelladesåutformasför skolan atttemet
omfattarocksåutvärderingenViktigtkan följas attärupp.

utsträckningvilkendvs.trañksäkerhetseffekterna, i gymna-en
olycksrisker,sänktatillförarutbildning lederochsial trafikant-

trafikuppträdande.och förbättrattrafikvanorändrade

trafikskolaFörarutbildning i3.7.2

vik-trafikskolaförarutbildning imed ärNuvarande system en
trafikantut-gymnasialaför dendelsnödvändigochtig resurs

ochfår sådangymnasieelever intedels för debildningen, som
bör övnings-Enligt KK 2000skolan.slutatför eleverdels som

ellerförälderocheleventrafikskola därinleds ikörning, som
fåpraktik,ochgrundläggande teoritillgodogör sigmotsvarande

trafikantut-gymnasieskolansiålderfrånäga somsammarum
vid årsinleds först 17,5övningskörningsådanFörbildning. som

gälla.dagregler iålder bör somsamma
forverksamhet börpedagogisk ansvaretmedenlighet övrigI

hoskunskapsinhämtandet liggateoretiskakontrollen detav
prak-ochteoretiskadenifortlöpande integrerasutbildaren och

diagnostikfortlöpandeoch fungerautbildningentiska avensom
innehållochinriktningUtbildningenskunskaper.elevernas

Detta inne-individuella behov.elevsformas efter varjedåkan
suddasutbildningoch ut;mellanbär att gränserna provenprov

kontroll.mål,utbildningensför nåmedel änblir attett enmera
utbildarenövergå tillsiktdärför påbörför teoriprovetAnsvaret

han-förhärför kommertrafikskolan. Förutsättning att vara-
Ietablerats.trafiklärarehögskoleutbildning forden när en

läggaskörprovsåvälförfarandet teori-framtid bör hela som --
tillsynsmyndighet.med TSVutbildarenhos som
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Möjligheten genomgå hosatt teoriprov TSV kvarstår för per-
inte går trafikskolai eller deltar i gymnasieskolanssoner som

trafikantutbildning. Också elever i trafikskola eller gymnasie-
skola bör, de så föredrar, kunna avlägga teoriprov hos TSV.om
TSV bör utforma riktlinjer för traflkskolans och gymnasiesko-
lans teoribedömningar. Verket bör i sammanhanget utveckla sin
service till och tillsyn trafikskolornas och gymnasieskolansav
verksamhet.

Liksom i dag bör uppkörning få först efter godkäntäga rum
teoriprov. TSV liksom för det praktiska körprovet. Detsvarar nu
bör utvidgasutvecklas med hjälp de personalresurserav som
frigörs då teoriprovet delegeras till skola.

Som tidigare redovisats har förslag framförts trañklärar-att
utbildningen förläggs till högskola 3.3.7. KK 2000 detanser
viktigt trafiklärarna fåratt med andra lärargrupperen gemen-

pedagogisk grundutbildning och stöder därför förslagetsam att
trafiklärarutbildningen integreras med lärarutbildning.annan
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Körkortsingripandet4

4.1 Direktiven

Under år 1988 återkallades 29 350 körkort, vilket ökning medvar en
jämfört4 100 med år 1987 och med jämfört10 900 med år 1986.

Ökningen hänför sig uteslutande tillnästan återkallelser enligt
§416 körkortslagen, dvs. körkortshavaren har gjort sig skyldig till

brott från trafiksäkerhetssynpunktmot väsentlig regel, vanligt-en
hastighetsöverträdelse.vis I dessa fall bestäms spärrtiden oftast till

ellertvå månader och endasttre i mycket få fall till månaderen, sex
eller mer.

Körkortslagens regler återkallelse och spärrtider bygger hu-iom
vudsak på de riktlinjer riksdagenantogs på grundvalsom av av
regeringens proposition 1975762155 vissa körkortsfrågor jfrom

197677113 körkortslag. Den lagstiftningen innebarprop. om nya
bl. minimitiden för körkortsspärrenatt vid återkallelser bestäm-a.
des till månad från tidigare ha varitatt år eller, vid synnerligaetten
skäl, månader. Departementschefentre framhöll emellertid såatt en
kort spärrtid månad borde höra till undantagen och attsom en en
förkortning minimitiden inte fick till intäkt förtas allmänav en
sänkning spärrtiderna vid mindre svåra trafikbrott prop. 1975av
76155 99.s.

I samband med tillkomsten nuvarande körkortslag framhöllsav
den trafiksäkerhetsmässigaatt effekten korta återkallelser kanav

ifrågasättas, bl. med hänsyn till körkortet dessaatt i fall åter-a.
lämnas krav körkortstillståndpåutan eller förarprov. På sikt kan
korta spärrtider också medföra risker för respekten för körkorts-att

Åingripandena undergrävs. andra sidan bör det beaktas kör-att
kortsingripandena många gånger kan få betydande sociala konse-
kvenser för den enskilde. Korta körkortsåterkallelser har också i
praktiken kommit fungera ochatt allmänheten uppfattas ettav som
ingripande ligger brottspåföljderna jfr 198889134närasom prop. s.

f..18 Detta det i sammanhangetgör att också viktigt beaktaär att
proportionalitetshänsyn.

När det gäller körkortsingripanden skall kommittén överväga om
det nuvarande reaktionssystemet lämpligt eller det finnsär om an-
ledning ändra detta.på Därvidatt bör kommittén bl. övervägaa. om
de nuvarande spärrtiderna bör ändras. Vidare bör kommittén under-
söka det finns andra lämpliga sanktioner vid överträdelseom av
trafikregler eller körkortshavarens lämplighetnär föraresom an-

kan ifrågasättas. Särskilt bör kommittén förutsättning-prövanars
för införa krav på körkortsåterkallelseatt att regelmässigtarna

skall föranleda förarprov.nytt
Vid sina överväganden bör kommittén lägga särskild vikt vid att

reglerna enkla tillämpa.är att
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och förslagutredningarTidigare4.2

straff ellerKörkortsåterkallelse4.2.1 -
säkerhetsåtgärd

Trafiksäkerhetbetänkande,trafiksäkerhetsutredningensI
körkortsingripandetff, kommitSOU 328195718, attangess.

skyddsåtgärd frånstraffuppfattasatt än sam-som enmer som
trafiksäkerheten fara. Ka-ihällets sida förare sättermot som

ansluta tillfår ingripandetraktären straff attgenom enav
till förföraren dömtslagakraftvunnen dom, varigenom ansvar

aldrigåterkallelse åberopasförseelse. Vidbrott ellerett enen
erforderligbefunnits saknaförarengrund endastsåsom att

trafikenskunskapertillfredställandekörskicklighet eller om
andra krävs hosden hänsyn tillregler eller saknavisat sig som

återkallelse eller intemotorfordonsförare. Frågor menomen
beroende hur detåterkallelsetidens längd strängtäräven av

fråganbedömts. Allmän domstolbrottsliga beteendet prövar om
den allmännakörkortsmyndigheten har iskuld medan att sä-

förarefarliga ioch trygghetens intresse ingripakerhetens mot
möjligt undanröja den särskilda riskför framtidensyfte att om

trafikanter. Körkortsmyndighetenfördessa övrigautgörsom
inträffat och under hänsynstagan-vadskall med ledning somav

dennevad käntde till i övrigt överväga,är omom personensom
eller latent trafikfara, ochpåtaglig riskrepresenterar en mera

trafiksäkerhetsutredningenåtgärder. Enligtvidta erforderliga
väsentliga hänseendenkörkortsmyndighetens bedömning iär

träffas allmändet avgörandehelt slagannat än avsomav
utlämnandet körkortet kanföregårdomstol. Prövningen avsom

vilar påingående. Körkortsgivningenalltförinte ettgöras an-
motorförare. Ettsökanden kraven påtagande motsvararatt en

hålla. Utred-antagandet sig inteingripande sker visarnär
för effektivtdärför ovillkorligt nödvändigt,detningen ansåg att

körkortsreaktionenförarna, utformaskilja de olämpliga attut
samhällskydd de föraresåsom representerarmotett rent som en

till liv ochmänniskors säkerhetfara för andrapåtagligmera
egendom.

Snabbare körkortsin-körkortsfrågor,Utredningen vissaom
det kör-ffgripanden SOU 70198743, att äruppgavs.m. m.

vilja eller för-eller förmodade bristandevisadekortshavarens
olikagrunden deefter trafikregler imåga sigrätta äratt som

skall hänföras till kompe-Anmärkningarnaåterkallelsefallen.
hakompetens kan, måste inte,tenskravet. Bristen på ma-men

Om återkallelsentrafikrelaterat brott.nifesterats ettgenom
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allmän domstol skulle den juridisk-tekniskprövats i meningav
särskild rättsverkan brott. Förlust rättig-anses vara en av av

heter eller behörigheter kunde enligt gällande interätt vara en
brottspåföljd det brottsliga beteendet hadeoavsett anknyt-om
ning till behörigheten eller Sammantagetinte. kunde därför
körkortsåterkallelse inte karakteriseras brottspåföljd.som en
Som jämförelse återkallelse läkarlegitimation ochen angavs av
återkallelse tillstånd enligt vapenlagen. Den sakliga ochav
funktionella innebörden rättsligt institut bordeettav vara av-
görande för klassificering. Vid sådan klassificering måsteen en
körkortsingripandet hänföras till slags åtgärd in-samma som
dragning legitimation eller tillståndsåterkallelse, där denav
avgörande faktorn den personliga lämpligheten hänse-i visstär
ende och syftet avvärja fara. De omedelbaraär att ingripan-en
den kunde nödvändiga skulle betingas säkerhets-som vara av
skäl och inte första handi utredningsskäl.av

I propositionen prop. 198889134, 18 ändringar kör-is. om
kortslagen 1977477 uttalade föredragande statsrådetm. m.
bl. det ofta har betonats körkortsåterkallelseatt att är atta. en

trafiksäkerhetsåtgärd och inte straff,ettanse som en som men
framhöll den distinktionen bordeinte tillmätasatt alltför stor
betydelse. Ett ålagt bötesstraff för trafikförseelse har tillen
syfte förmå föraren fortsättningenatt i efter trafik-att sigrätta
reglerna och främjar därmed trafiksäkerheten. Den påföljd som

körkortsåterkallelse på kortareviss tid hade kommitutgören
fylla funktion. Iatt praxis står vid återkallelse spärrti-samma

dens längd i tillproportion överträdelsens svårhetsgrad på sam-
straffet. Onekligensätt står körkortsåterkallelsema som en

eller körkortsreaktion i syfte förmå körkortshavarenattannan
respektera trafikreglerna brottspåföljdenatt Föredragan-nära.

de statsrådet trodde alla händelseri allmänheten uppfattadeatt
saken detpå sättet.

Av de redovisade uttalandena framgår gränsdragningenatt
mellan återkallelse behörighet enbart säkerhetsåt-av en som en
gård straff under loppårens blivitett alltmer oklar.resp. som

Spärrtid4.2.2

En fråga olika uppfattningar råder iärannan varom om sam-
band med återkallelse körkort eller sambandi med prövningav
för behörighet efter återkallelse viss tid skall bestämmas,en
varunder behörighet fårinte förvärvas.ny

I Trafiksäkerhet II kritiserades det då gällande förfarandet
i samband medatt beslut återkallelseett körkort utanom av
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föra-eller gradenbeskaffenhetenundersökningnärmare avav
återkallelsetid.längrekortare ellerfarlighet bestämma enrens

Återkallelsetiden medelkunde därvid endast tjäna attettsom
återkallelsetidenEftertrafiken.farlig förare bortahålla uren

ingående lämp-trafiken någonolämpliga förare iåterkom utan
föranlettfarlighetenutredninglighetsprövning. Någon somom

Utredningenordesfortfarande förelåg, inte.återkallelsen me-
fannsdetkörkortsmyndigheten stället, såinade snartatt an-

lämplig-förarenstill fråganskulle prövningledning, ta omupp
leda till ifrågasät-skulle dockanmärkningar intehet. Alla ett

skulle leda framlämplighetförarenstande. Omprövningen av
trafiksäker-den allmännaförarenstill det såväl eget somur

fall vilka,avgörandet och såbetydelsefulla ihetens intresse om,
körkortshänseende.vidtas föraren iåtgärder borde motsom
inriktad på fråganuteslutandeskulleOmprövningen inte vara

följerhur den risk,på fråganåterkallelse eller inte utan somom
Omkunde undanröjas.olämplighet, effektivastmed förarens

vederbörandes kunskaperbestod däriolämpligheten attex.
särskildaeller hur detrafikreglerbristfälliga frågai omomvar

vin-situationer,svårigheter, förelåg i vissafaror och ex.som
den rikti-väglag, bäst skulle bemästrasterkörning halt syntesi

kunskaper ochvederbörandestillseatt attutvägenga vara
behövde dådessa hänseenden. Förarenförbättrades iinsikter
kunskaperteoretiskaskaffa erforderligaåläggaskunna att

vill-inför besiktningsmanmuntligtavlägga ettsamt somprov
olämpligheten däremotOmbehålla körkort.kor för få sittatt

borde föraren påmanövreringsskicklighetbristandebestod av
körför-skaffa bättreåläggas sigmotsvarande kunna attsätt

villeUtredningenpraktiskt förarprov.och det vidmåga Visa ett
fannsdetangelägenheten såskärpa framhållamed att, snartav

insikterkunskaper,bristandeanledning misstänkanågon att
olycka ellermedverkat till uppkomsteneller färdigheter av en

körkorts-betydelse begåtts,trafikförseelsetill någonatt aven
lämplighet.förarenslätmyndigheten på antytt sätt omprövanu

fulltunderströk vidare omprövningenUtredningen att är en
innebäråtgärd, och för sig inteoch helt oantastlig inaturlig som

motorfordon. Antingenföranågot intrång i atträttpersonsen
erforderligaföraren besattvid handenomprövningen attgav

tillkunde läggasdärföroch resultatet intekvalifikationer att
föra-ingripande. Eller så visade omprövningengrund för attett

framstodoch då åt-erhålla körkortkraven förbrast i attren
beskaffenhetenmotiverad alldelesfulltgärden oavsett avsom

tillanledning miss-det förhållande givitden ochgärning som
detEnligt utredningenolämplighet.tanken förarens varom
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inte möjligt redan vid tiden foratt återkallelsebeslutet förut-
hur länge olämplighetensäga skulle komma bestå. Attatt auto-

matiskt återlämna körkortet felaktigt på grundläggandeettvar
och helt oförenligtsätt med uppfattningen återkallelsenom som

skydd för allmänheten.ett Utredningen föreslog därför nå-att
återkallelsetid inte skulle beslutet.i Frågansättas utgon om
körkort framtidennytt i fråga inte blev föremål förvar en som

behandling i återkallelseärendet. Utredningen föreslog i stället
i författningenatt utsattes minsta tid inom vilken be-en ny

hörighet fickinte förvärvas varaoch föreslog denna tid bordeatt
två år. För körkort fordradesnytt därefter, enligt utredningen,

körkortmyndighetenatt blivit positivt övertygad den för-om
nyade lämpligheten. Prövningen kunde innebära krav på nytt
förarprov, personutredning, läkarintyg etc.

I propositionen prop. 195869, 96 med förslag till ändrings.
i vägtrafikförordningen anslöt sig föredragande statsrådetm. m.
till utredningens förslag och från och med juli1 tilläm-1958
pades det systemet.nya

I Rätten till SOUratten 197 270-71 trafikmålskommit-tog
dentén kritik riktats förfarandet,mot i sambandattupp som

med återkallelsefråganatt prövades inte någon tid efterange
vilken ansökan körkort skulle efter återkal-prövasen ny om en
lelse. Kommittén anförde bl. detta hade medförtatt olägen-a.
heter framförallt för den enskilde, sällan blivit missleddsom
på det han hansätt att medtrott utsiktatt till framgång kunnat
ansöka körkort sedan den lagstadgade minimitiden för åter-om
kallelse löpt Den effektenut. preventiva återkallelsebeslutetav
försvagades också tiden för återkallelsenatt integenom angavs

beslutet.i Vidare hade kommittén funnit återkallelsetidenatt
i återkallelsebeslutet i praktiskt alla andra ländertagetangavs

Sverige. Kommitténän föreslog därför i beslutatt ovillkorligom
återkallelse skulle bestämmas tid,viss lägst månad och högsten
fem år, före utgång föraren fick behörighetinte föraattvars
körkortspliktigt fordon. Kommittén föreslog vidare starkareen
nyansering tiden för körkortsingripandet. En körkortsåter-av
kallelsetid under månader hörde till undantagen. Väg-sex rena
trafikförordningen hade dessutom absolut minimitid på treen
månader. Utomlands användes i utsträckning återkallelse-stor
tider på ned till månad. Kommittén förslog minimitid fören en
körkortsingripande på månad. Detta enligt kommitténen gav

helt möjlighet dåvarande lagstiftningän användaen attannan
körkortsingripandet reaktionsform. Samtidigt fick densom en
beslutande instansen möjligheterstora ingripan-att nyansera
det med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet. I
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de långaocksåkommittén attförordadesammanhangdetta
Somförsiktighet.medanvändasskulle storåterkallelsetiderna

dåvarandehalveringkommitténförordaderegelallmän aven
återkallelsetider.

propositionenkritiken iinstämde iDepartementschefen
anslötkörkortsfrågor ochff vissa871975762155,prop. oms.

fastslagna ispärrtiderbestämdamedtillsig systemett sam-
Hankörkortet.återkallelsemed beslutetband uppgavavom

medsambandenskilde idenangelägetdet attvidare att var
kommeråterkallelsentidlångbesked hurfickåterkallelsen om

omständigheter in-ingaförutsättningunder attatt nyavara
längdlämpliguttalandenorde dessutomträffar. Han avom
vidåterkallelseåterkallelsegrunder. Förför olikaspärrtid grov

vidtill två år,spärrtidförordadestrafikvårdslöshet i uppen
spärrtidpromillemed högrattonykterheterrattfylleri och omen
mellanövrigtrattonykterhetsbrott ividårungefär samtett sex

förorda-trafikförseelserandraspärrtid. Förmånadersoch tolv
Återkallelse grundpåmånader.spärrtid på 4-10des aven

normalfallet inne-borde inykterhetshänseendeopålitlighet i
iakttagelse.negativaefterspärrtid år senasteettbära omen

tilllängdspärrtidensbordebrottslighetVid allmän anpassas
Vidare attådömts.körkortshavarenfängelsestraffdet angavs

skulle fast-månad,körkortsåterkallelse,förminimitiden enen
uttalade vi-Departementschefenundantagsfall.ställas endast i

spärrti-avläggasskulle behövainteförarprovdare att nytt om
möjligheten attmånader, atthögsttillden bestämts mensex

kvar ifinnasskulleavläggasskullesådantbesluta att provom
årtillförlängts 1sedermeraharfristfall. Dennasärskilda

SFS 198194.

reglerNuvarande4.3

gällandeharför denendast ettutfärdaskörkort fårEtt som
länsstyrelsen.meddelastillståndSådantkörkortstillstånd. av

till sinamed hänsyndenmeddelasKörkortstillstånd per-som
lämpligförhållanden kanmedicinskaochsonliga somanses

personligadeVid prövningfordon.körkortspliktigtförare avav
känd försökanden ettsärskiltbeaktas ärförhållandena om

kommaförare kandenne antasochlevnadssättnyktert somom
ochomdömehänsyn,och visatrafikreglernarespektera an-att

regelsker iLämplighetsprövningentrañken.i engenomsvar
därtill kan läns-anledningdenOmkontroll polisregistret.i ger
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styrelsen företa utvidgad personutredning. Den medicinskaen
utredningen ombesörjs i regel sökanden själv och innebär attav
denne själv fyller i och undertecknar hälsodeklaration. Deten
krävs vidare sökanden haratt tillfredsställande trafiksyn. Syn-

utförstesten i regel på trafikskolan. För de högre behörigheter-
C, D och TAXI ställs högre medicinska kravna bl. be-- a.-

träffande varför det krävs intyg utfärdat läkare.synen, av
För möjlighetatt till omfattande undersökningge en mer av

den gjort sig skyldig till trafiknykterhetsbrott infördessom den
juli1 1989 kravett på särskild medicinsk undersökning 7§

sista stycket RegeringenKKL. beslöt nyligen godkännaatt
TSVs föreskrifter krav på särskild utredning vid ansökanom om
körkortstillstånd för den dömts för rattfylleri ellersom grovt
rattfylleri med promillehalt överstigande 1,5 promilleen
TSVFS 199070 gälla frånatt den juli1 1991. Den sökersom
körkortstillstånd skall genomgå läkarundersökning, blodprovs-
tagning eller liknade undersökning. TSVs tillämpnings-annan
föreskrifter innebär till ansökanatt körkortstillstånd skallom
fogas särskilt utlåtandeett styrker nyktert levnadssätt.ettsom
Utlåtandet skall utfärdas läkare med specialistkompetens iav
psykiatri eller med särskilda kunskaper i missbruksfrågor eller

legitimerad psykolog i samverkan med sådanav läkare. Ut-
lâtandet skall belysa sökandens alkohol- och drogvanor och
grundas på tids observation sökanden, resultatet labo-en av av
ratorieundersökningar med avseende på missbruket och psyko-
logisk testning det bedöms lämpligt. Laboratorieunder-somom
sökningarna skall ha skett vid två tillfällen. Observationstiden
skall minst månadertre bör uppgå tillvara månader.men sex
Möjligheterna till uppföljning efter det körkortstillståndatt
meddelats kan tillgodoses med villkor utlåtandenytt inomom
vissa tidsfrister.

Ett körkortstillstånd gäller i två år. Har godkänt förarprovett
avlagts gäller tillståndet alltid till dess körkort lämnatsatt ut.
Länsstyrelsen kan förlänga giltighetstiden. Ett körkort får läm-

till denut har körkortstillståndettnas och har godkäntssom
vid förarprovet. Godkänd blir den uppfyller de kravsom som
ställs trafiksäkerhetssynpunkt enligt 13 och §§ur 14 KKL se
avsnitt 3.2.4.

Ett körkort skall enligt § KKL16 återkallas innehavarenom
ort sig skyldig till rattfylleri, rattfyllerigrovt och grov

vårdslöshet i trafik, brott enligtsamt 30§ 1-3 stycket järn-
vägssäkerhetslagen 1990 1157,

2. gjort sig skyldig till smitning från trafikolycka, över-om
trädelsen inte bedöms ringa,som
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bristandegradväsentlig visatförseelser iupprepade3. genom
gäller ireglerdeeftersigförmåga rättaeller attvilja som

trafiksäkerhetens intresse,ellertrafikens
regel,väsentligtrafiksäkerhetssynpunktfrånbrutit4. mot en

eller kört rötthastighet mottillåtnahögstaöverskriditex.
ringa,kanöverträdelsen inteljus, somansesom

habörnykterhetshänseende inteopålitlighet igrundpå5. av
körkort,

förhållan-personligaellerbrottslighetallmängrundpå6. av
körkort,halämplig attkanden inte anses

eftersomkörkorthabörtrafiksäkerhetssynpunkt intefrån
sjukdom,begränsadeväsentligenförutsättningarna genomär

dylikt,ellerskada
förarprov,ellerläkarintygföreläggandeföljtinte8. om

körkortet,förnyelseföreläggandeföljtinte9. avom
det.begärsjälv10.

enligtåterkallasskallkörkortetförförutsättningar attOm
förställetiinnehavarenkanuppfyllda,KKL en§ 1-616 är

skälsärskildasådanvarning,meddelasåterkallelse avom enen
grundasåterkallelsenfalldeåtgärd. Itillräckligvara enanses

ellerrattfylleri mot-tillskyldigsiggjortinnehavarenpå att
skall dessutomjärnvägssäkerhetslagenenligtsvarande brott

och ipromilleunderstiga 0,5blodetialkoholkoncentration
med-skall fåvarningförmgliter attutandningsluften 0,25

hastighets-avsevärdgrundåterkallelse påViddelas. enaven
med-fåförskälsynnerliga attkrävspunkten 4överträdelse

skekandetochåterkallelse attförställetvarning idela enen
hastighets-förGränsentrafiksäkerheten.forfara grovenutan

vidochpå SO-vägellerkmtimvid 20överträdelse går mer
och9198586115prop.på övrigaeller vägarkmtim s.31 mer

rskr. 5}.TU 22,24,
Återkallelse tillbegränsas attkanKKL§ 7-10enligt 16 avse

därvid få be-kankörkortshavareEnbehörigheten.delviss av
åter-TAXIochD, EC,medan övrigaBbehörighetenhålla -—

kallas.
för-körkortbehörigheten prövasåterkallelseFrågan avavom

första instans.valtningsdomstolarnm med länsrätten som
Förkammarrätten.hosöverklagasavgörande kanLänsrättens

beslut krävskammarrättensregeringsrättenhosprövning av
prövningstillstånd.

förvaltningsdomstolvidkörkortsmåltalan iallmännasDet
sådanafleraellerEttkörkortsfrågor.ombud iallmäntförs ettav

möjlighetharOmbudetlänsstyrelse.vid varjeombud finns en
utfärdaåterkallelseansökalänsrättenhosförställeti attatt om
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varningsföreläggande,ett varning tillräckligom anses som en
åtgärd.. Ombudet kan vidare, anledning uppkommer, företaom
utredning körkortshavares lämplighet inneha körkortattom en
33 § KKF. Körkortshavaren kan därvid föreläggas kommaatt
in med läkarintyg eller bevis godkänt förarprov. Om före-om
läggandet följsinte kan det allmänna ombudet hos länsrätten
ansöka körkortsåterkallelse med stöd §816 KKL.om av

Även förvaltningsdomstolarna kan meddela forelägganden
läkarintyg och förarprov, både kompletterande utred-om som

ning i pågående mål och villkor för fortsatt körkortsinne-som
hav.

Vid återkallelse på grund brottslig gärning ingengörsav
självständig prövning skuldfrågan forvaltningsdomstolav av

det lagakraftvunnautan avgörandet ordningsbot, strafföreläg-
gande och dom eller beslut åtalsunderlåtelseett skall god-om

underlag fortas forvaltningsdomstolens avgörande kör-som av
Ävenkortsfrågan. utländsk dom eller likvärdigt avgörandeen

kan läggas till grund för körkortsingripande Sverige.ett i Dom-
stolarna har möjlighet meddela beslutatt återkallelseett om
tills vidare s. interimistiskt beslut det på sannolika skälom
kan behörighetenantas kommeratt återkallas enligtatt

§16 KKL1-7 vid den slutliga prövningen.
Både vid slutligt beslut återkallelse enligt §16 KKL1-6om

och vid interimistiskt beslut återkallelse på grund miss-om av
tanke brottslig gärning skall spärrtid benämns giltig-om en
hetstid vid interimistiskt beslut fastställas. Minimitiden för
spärrtiden månad och maximitidenär år 363 månader. Viden
återkallelse enligt §16 KKL, dock1 endast vid vårdslöshetgrov

grovti trafik och rattfylleri, skall tiden bestämmas till minst ett
år. En spärrtid skall bestämmas vid avslagäven på begäranen

körkortstillstånd och förhandsbesked sådant.om om
Möjligheten omhändertaatt körkort utvidgades från och med

Ändringenden 1 juli 1989. innebär körkort kan omhänder-att
vid förseelsertas enligtäven § KKL,16 4 Vid hastig-ex. grova

hetsöverträdelser, sannolikt kommer medföra återkal-attsom
lelse.

Ett körkort skall omhändertas
föraren företer tydliga tecken på påverkan alkoholom av

eller liknade,
det sannolikt körkortet kommerär att återkallas påattom

grund rattfylleri, rattfylleri,grovt motsvarande brott enligtav
järnvägssäkerhetslagen vårdslöshetsamt i trafik eller pågrov
grund brott väsentlig trafiksäkerhetsregel,motav en

innehavaren till följd sjukdom, skada eller dyliktom av
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körkorts-föratrafiksäkertpåförutsättning sättsaknar att ett
fordon,pliktigt

återkallat.körkortet4. ärom
polismyn-meddelaskörkortomhändertabeslutEtt ettatt av

överklagas.beslut kan intesådantåklagare. Ettdighet eller
kor-däremot inomkörkortet måsteomhändertaBeslutet att en

ochombudetallmännatill dettidsfrist lämnas övertare av
körkortfått sittDenför överprövning.till länsrättendenne som

trafiksäker-väsentliggrund brottomhändertaget på mot enav
dagar,fordon underföramedgivande trehetsregel får attettges

Körkortshavarentrafiksäkerheten.fara förkan skedet utanom
därom.medföra bevisvid färdskall ett

KKLs be-avvikelse frånmedkörkortsingripande kanEtt
ingripande formmindreskeeller istämmelser underlåtas -——

förske faraskäl och det kansynnerligaföreligger utandetom
trafiksäkerheten.

omhändertagetåterkallat ellerkörkortetUnder den tid är
fordon. För påkörkortspliktigtframföra att nyttsaknas rätt att

utgångefter spärrtidensmotorfordonframförabehörighetfå att
erhålls förkörkortdetsammahuvudregelgäller närsomsom

körkortstill-gällandeskall hasökandendvs. ettförsta gången,
huvud-frånUndantagförarprov.godkäntstånd och avlägga ett

närvarande föl-gäller försammanfattningsvisfinns ochregeln
jande.

ÅtgärdÅterkallelsepunkt §i 16

all-körkortstillstånd krävsNyttrattfylleri m.m.
krävsförarprovtid. Nytt om

månaderspärrtiden överstiger 12
återkallelse-föreskrivseller det i

beslutet.
må-spärrtiden understiger 12Omsmitning2.

körkortetnader lämnas ut auto-upprepade förseelser
körkortstill-matiskt krav påtrafikregelväsentlig utan4.

återkallel-Istånd eller förarprov.
föreskrivaskansebeslutet att

Länssty-skall avläggas.förarprov
beslutakanrelsen personut-om

körkortstill-ochredning nyttom
Om spärrtiden överstigerstånd.

körkorts-krävsmånader12 nytt
förarprov.tillstånd och

körkortstillstånd all-krävsNyttnykterhetshänse-opålitlighet i5.
krävstid. Nytt förarprovende om

månaderspärrtiden överstiger 12beteendebrottsligt6. m.m.
återkallelse-föreskrivseller det i

beslutet.
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7. sjukdom Behörigheten återfåsm. på ansökanm.
inom år, förhållandenaett om som
aktualiserat återkallelsen upp-
hört. Föreligger det särskilda skäl
kan förarprov krävas.

föreläggande8. läkarintyg el- Behörigheten återställs vill-om omler förarprov koret uppfylls inom i återkallelse-
beslutet angiven tid.

9. föreläggande förnyelse Behörigheten förnyasom ansökanom
inom tidgörs beslutetisom anges

återkallelse.om
10. ansökan Samma förfarandeegen kör-närsom

kort förvärvas första gången.

För nyblivna körkortshavare gäller från och med den januari1
1990 tvåårig prövotid prop. 198889134, TU 20, rskr.en 308.
Körkortet med andra 0rdär provisoriskt under tvåårsperiod.enÅterkallelse enligt §16 1-6 KKL, tills vidare eller slutligt, un-
der prövotiden innebär körkortstillstândatt nytt och god-nytt
känt förarprov alltid måste avläggas innan körkortet lämnas ut.

Statistiska4.4 uppgifter om
körkortsingripanden, spärrtidernas längd,
straffrättsliga påföljder m. m.

Det finns dagi 5,1 miljoner gällande körkort. Antalet kör-ca
kortsingripanden har varit i stigande de åren.senaste

Tabell 41 Körkortsingripanden återkallelser och varningar; 1985--1990 enligt beslut i länsrätt källa TSV.

Åtgärd 1985 1896 1987 1988 1989 1990
Varningar 13 900 13 581 16 001 21 027 23 572 22 760
Åter-
kallelse
enligt

161 6 207 6 44O 6 785 7 202 7 628 7 673
164 3 256 5 159 11 630 14 809 16 799 15 858
Övriga 4 933 5 290 5 251 5 727 5 979 6 523
Summa 28 296 30 470 39 667 48 765 53 978 52 814
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fördubblatskörkortsåterkallelserantaletharframgårSom -
dettaberordelenTill1985-1990. störstaperiodenunder109 % -

Denna§4 KKL.stöd 16medåterkallelserökningenpå avav
skärpningentillhänförasuteslutandesåkanökning gott som

hastighetsöverskri-allvarligaingripanden motfrågai1986 om
Återkallelse ochmed %ökade 38716§4KKLenligtdanden.

återkallelserantalettotala ökningenden% un-80utgör avav
mel-fördubbladesKKL§enligt 24beslutAntaletperioden.der

till 157.7från 3 790och 1990,lan 1989

KKLenligt §16återkallelsegrunderför vissaSpärrtiderTabell 42
TSV.källabeslut länsrättienligtoch 19901985åren

Åter-
månaderAntalkallelse-

Summa12-5-11År 3 421punkter

20764441 667 474165119851.
673431 7123 5287181221990

96012153039019852.
14321746433321990

36425 258841405519853.
557O14391162621261990

25621 349569390295918619854.
85815621 251073535 227 7232 2141990

88019262242ll10319855.
625177431133101990

415132215332410119856.
3942001552496O1990

30219OO0019851.+ 3
22157O00O1990

1 2391 118115510O19851.+ 4
743591 1149 121001990

2391796593329519852.+ 4
3091317374371111990

317106763717927198543.+
99623189197231287691990

16592627400198565.+
113783041OO1990

188003 11128241711Övriga 51985
62111 289181334756151990

3967 052 143 513073193 111 2822831985Summa
30 0548 881720592 4041 23391429 81990 2
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Andelen återkallade körkort enligt enbart § KKL16 4 utgjorde
23 % samtliga âterkallelser år 1985. Andelen har ökat tillav
53 % under 1990. Motsvarande andel körkort återkallatssom
enbart med stöd punkten 1 uppgick år 1985 till 43 % och årav

Återkallelse1990 till cirka 26 %. enligt enbart §16 eller1
§416 KKL utgör 80nästan % samtliga återkallelser.av

Spärrtidens längd vid trafiknykterhetsbrott har, framgårsom
tabell Århållit42, sig huvudsaki konstant under perioden.av

1985 utgjorde spärrtider längre 12 månader cirkaän 72 % av
återkallelserna Ävenenligt § KKL.16 1 år 1990 utgjorde de

72 De%. vanligaste spärrtiderna vid1990 dennaca åter-var
kallelsegrund 12, 15, 18 eller 24 månader. Den längsta spärrti-
den, 36 månader, användes bara i fall.19

Spärrtiderna vid återkallelse enligt 16 §4 KKL har däremot
Årblivit kortare i slutet perioden. 1985 spärrtidernaav var

jämnt fördelade och2 3 månaderöver ca 30 % vardera medan
spärrtid 4 månader förekom i cirka 20 fallen.en % Enom av

månads spärrtid användes år 1985 i endast fallen6 % av men
uppgick år 1990 till 14%. En spärrtid på 2 månader till-ca
lämpades i knappt 50 och% månader3 i knappt fallen16 % av
1990. Spärrtider 5 månaderöver användes i endast 8 fal-% avÅrlen. 1985 den siffran 16 %.var

Rikspolisstyrelsen RPS har for KK 2000s räkning tagit fram -
uppgifter körkortsregistrets belastningsdel KKBEL.ur -

Tabell 43 Antalet med eller flera anteckningar KKBELipersoner en
källa RPS

ÅrAntal År1990 År1989-90 1986-90
noteringar Antal Antal Antal
i KKBEL % %personer %personer personer

1 182 357 86 318 105 80 550 146 71
2 20 909 10 52 659 13 136 740 18
3 4 631 2 13 251 3 45 825 6fler än 3 5 121 2 12 937 3 46 596 6

Summa 213 018 100 396 952 100 779 307 100

Endast mindre del körkortsinnehavarna för periodenen av -
1986-90 6 % har fler anteckningartreän registrerade i-
KKBEL tab. 43.
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för-1986-1990,KKBEL,trafikbrottforseelser iAntaletTabell 44
RPSkällafrekvensdelade efter

SummaBrott
%Antalförseelser

Fortkörning med

lO128 062kmtim O46A1-15
9119 246kmtim 0461316-30

tillhastighetsbegränsningpå väg med
kmtimhögst 50

Fortkörning med

51 717 4kmtim OSOA1-15
13433173l6-30kmtim 05013

224 941kmtim 050C31-40

hastighetsbegränsning överpå väg med
kmtim50

3enligt 46244VTKHastighetsöverträdelser

9110 238Bilbältesförseelse 201A

3541fordonstrafik 41020BOtillåten

929 1stopplikt 18020BiakttagitEj

12 969 1ljusrött O21CmotFört fordon

01 875fl.övergångsställe 023B m.

5053trafik 64iVárdslöshet
799brottdärav grovt

340 767körningolovlig
58722brottdärav grovt

457 483Trafiknykterhetsbrott
782rattfylleri 30därav m.m.
17624rattonykterhet m.m.

rattfylleri 710grovt

trafikolycksplats 1från 7 056avvikandeolovligt

111 076enligt fordonskungörelsenKörförbud

812 222Narkotikastrafflagen

22622Misshandel
831brottdärav grovt

26341 493Övrigt

1003792941Totalt
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Hastighetsöverträdelser utgör 40 % antalet brottförseel-ca av
registrerade i KKBEL under den femårsperiodensenasteser

tab. 44.
Brott trañkförfattningamamot inklusive lagen 1951649

straff för vissa trañkbrott TBL utgjorde huvudbrott vidom
75 % lagföringarna tab 45.av

Tabell Antal lagfdrda45 efter huvudbrottet källa SCBpersoner

Huvudbrott 1985 1989

Trafikbrottslagen 34 238 39 041

Övriga vägtrafik-
brott 213 594 241 lll

Brottsbalksbrott 68 856 64 301

Brott mot andra
lagar 28 568 31 092

SUMMA 345 256 375 545

Påföljderna framgår tabell 46.av
I 85 % lagföringarna blev 1989 påföljden böter, oftastav av

ordningsbot, används vid lindriga vägtrafikbrott. Av brottsom
TBL utordemot trafiknykterhetsbrott.13 885 Av dessa brott

hade begåtts25 % åldersgruppen 18-24 år och ålders-45 %av
år.30-49gruppen

I RPSs register ordningsförelägganden finns föröver åren
1985-1989 783 000 godkända ordningsforelägganden registre-
rade. Av dessa hastighetsförseelsenml543 000 finnsövrigtavser
116 bilbältesforseelser,000 41 000 brott regeln otillåten for-mot
donstrafik, 20 000 brott stopplikt; förseelsermot övriga utgör
49 000.

4.5 Probleminventering
Allmänt4.5.1

Körkortsingripandet kan delas in i olika Tilltre dengrupper.
första den frekventa, hörsompär återkallelser förmestgruppen,
trañkbrott ocheller trafikfdrseelser enligt § KKL.16 1-4 Den
andra körkortshavarensåterkallelsegmnder hänför siggruppen
medicinska eller övriga personliga förhållanden; §16 KKL.5-7

formellaDen tredje omfattar ingripanden på grunder,gruppen
exempelvis föreläggande läkarundersökningnär ett inteom
iakttagits. Hit hör också den ansökan återkallelseegna om
16 § 8-10 KKL.
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meddelatsstrafföreläggande,godkäntAntalTabell 46 sompersoner
SCBunder källaTBL 1989för brottåtalsunderlåtelse eller dömts mot

däravdärav
átals-Vill- straff-Skydds- Annan

pá-korlig före under-till- BöterFäng-Brott
látelseföljdläggande SUMMAallaelse dommot syn

TBL

vårds-
löshet
i

532 756trafik 553 12046 9 781105 27 25 12

Olovlig
körning 064 1 901 10 807336 7 274 2355 40 12 8

Ratt-
fylleri 95 7 410268 9 266264 3655 247 1

Ratt-
onyk-
ter-

93 6 475355 946 99het 16 3 2 6 4

Smit-
ning 125 582793 131 134 8 4 1 405

Övrigt ll2 29 5

041115 2 748 395 1 342 408 28 419 22 808 3SUMMA 757

23 317868 16768 449 44722VTK

Övriga
trafik-
för-

349 1 337 17 923fattn. 2 16 568 14 236 14

försignalTrafikbrottet4.5.2 som
körkortsmyndigheten

medicinska kravochpersonligauppfyllerEndast den, som
förmågakunskaper och attkravlämplighet samt som avser

erhåller förar-motorfordon kompetens,framföratrañksäkert
och §§ KKL.behörighet 7 14

cirka 5,1tidigarenärvarande,Sverige finns för nämnts,I som
förarfárdigheterkontrollDenkörkortshavare.miljoner somav

till-vidförsta förvärvasbehörigheten gången ettsker görsnär
egentligadenfor innehavetförst under tidenfälle. Det är som
körkorts-endastnärvarande skerske och förkontrollen kan om
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havaren handlar på medför hansett sätt lämplighetattsom
ocheller kompetens ifrågasätts.

År 1990 återkallades drygt 30 000 körkort. Samtidigt med-
delades knappt 22 800 körkortshavare varning ställeti för åter-
kallelse. Sammantaget sålundautsattes körkortshavar-1 % av

för ingripande. De allra flesta körkortshavarna blir alltsåna
aldrig för någon kontrollutsatta de uppfyller kraven sedanom
förarbehörighet gång erhållits.en

De trafikregler finns uppställda tillgodoseatt tra-som avser
fiksäkerhetsintresset; reglerna efterlevs hålls trafikolyckor-om

Flera undersökningar har visat det föreliggerattna nere. ett
samband mellan antalet brotttrafikförseelser föraresom en
dömts för och antalet olyckor denne råkar för 32-33,utsom
98-104.

detI bilföraremönster utvecklar under innehavstidensom en
hänger beteendena Det sällsynt förareär att siggörsamman. en
skyldig till återkommande regelövertrådelser i avseendeett me-
dan han i andra beter sig regelanpassat. En finländsk studie
tyder på köruppträdandetatt generellt endera regelan-sett är

eller regelöverskridande.passat Den visar förareatt över-som
skrider hastighetsgränserna med kmtim10 också begåränmer
fem gånger så många brott andra reglermot föraresom som
håller fartgränser bättre 105.

En förares olämpliga beteende i trafiken signal tillutgör en
körkortsmyndigheten utreda fortsattatt innehav förarbehö-av
righet. Trots detta används inte signalen i tillräcklig utsträck-
ning körkortsmyndigheten i syfte denatt individuellautrönaav
orsaken bakom felbeteendet för därefter förbättraatt den en-
skilde förarens lämplighet och kompetens. Exempelvis kan den
nyblivne körkortshavaren sitt körsätt visa hanatt ännugenom
inte funnit tillrättasig i trafiken och den äldre föraren hanatt
inte behärskar komplicerad trafiksituation. En körkortsha-en

borde dessai och liknande fall trafiksäkerhetshänsyn fåvare av
behålla behörigheten endast han visar de kravattom som upp-
ställs vid förstagångsförvärv fortfarande uppfylls. Den omstän-
dighet föranlett ifrågasättandet bör då beaktas särskilt.som

Återkallelse4.5.3 enligt §16 1-4 KKL

Trafikanter avhålls från bryta trafikregleratt mot straff-genom
rättsliga påföljder vid upptäckt. Straffet har såväl allmän-en
preventiv individualpreventiv funktion. Straffetsom en av-
skräcker från begå brott ochatt förmår lagbrytarenpersoner att
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effekterdessaFörpåbegå brott attfrån nytt.avhålla sig att
avpassad efterrimligtsanktionenerfordrasskall uppnås äratt

föreligger vissdetdvs.svårhetsgrad, atttrafikbrottets pro-en
straff ochochupptäcktförsannolikheten ärportionalitet, att

storleken däravochpåföljden ärupplevs samt attstorsom
kända.

Även ingripande, in-såsom ettadministrativtförrisken ett
påverkar bådeforarbehörighet,innehavgripande mot av en

föl-viljaförarnasindividualpreventivt attochallmänpreventivt
trafikreglerna.

skuldprövninginnebärförfarandetstraffrättsligaDet aven
låtitkörkortshavarenvadstraff förvälavpassatdärtilloch ett

förar-Ingripandetfallet.enskilda motdettill last isigkomma
körkortshavarensprövninginnebärdäremotbehörigheten aven

vadmed ledningbehörighetinnehalämplighetframtida att av
trafikanterandraskydda motsyftehonom, ikänt attär omsom

ochåterkallelseförfarandetorsaka. Bådehan kanskador antas
övergripande syftesåledes tillharförfarandetstraffrättsligadet

trafikregler-följaochrespekterakörkortshavarenförmå attatt
trafiksäkerheten.främjaoch härigenomna

främst TBL.återfinns ibestämmelsernastraffrättsligaDe
kör-olovligtrafiknykterhetsbrotten, smitning,behandlasDäri

TBLför brottPåföljdernatrafik. mot ärvårdslöshet iochning
skyddstill-ochVillkorlig domfängelsedagsböter och ävenmen

VTK1972603,vägtrafikkungörelsenIförekomma.kansyn
ochhastighetsöverträdelsestraff förregleråterfinns ex.om

penning-påföljdenVTKVid brottljus. mot ärkörning mot rött
kr. Förtill 0001Bötesbeloppet maximerat närvaran-böter. är

medhastighetsöverträdelse 30-förordningsbotende uppgår en
kr.till 900kmtim på 70-väg40

polismyndighetenhandhasförfarandetstraffrättsligaDet av
ochstrafföreläggandeåklagarmyndighetenordningsbot,

domstolarna.allmännaoch deåtalsunderlåtelse
på kör-uttalandena avsnitt 4.2iredovisadeAv de synenom

framgår in-karaktärrättsliga attkortsingripandeinstitutets
finnsstraff. Detmedlikställaskommit ettgripandet alltmer att

allmänhetendagvarför det itillförklaringarmängd olika aven
bötesstraffdetstraffytterligareuppfattas utöverett somsom

ingripandetsoch tilltrafikbeteendet attfelaktigaföljer på det
allt-blivitandra trafikanterförskyddsåtgärdbetydelse som en

KK 2000enligttill detta ståranledningarnaoklar. En avmer
med spärrtider.finna i systemetatt

observations-syftetillkommit iSpärrtiden har att utgöra en
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tid för körkortsmyndigheten och rehabiliteringsfrist för kör-en
kortshavaren. När Spärrtiden löpt och behörighetinnanut ny

skall körkortsmyndigheten kunna iaktta beståendeges, om en
förändring inträtt i lämplighet körkortshavare.personens som

Systemet med Spärrtiden prövotid fungerar emellertidsom en
inte på En kort spärrtid hinneravsett intesätt. tjäna som
observationstid. De korta spärrtiderna har också på grund av
sitt antal och krav på snabb handläggningstora orsakat stora
problem och processekonomiska kostnader förvaltningsdom-i
stolarna. Att spärrtiden stället fungerari ytterligare ettsom
straff framgår tydligast vid återkallelse med anledning tra-av
fiknykterhetsbrott. spärrtidens längd fastställs därvid oftast
utifrån storleken den strañbara promillen. Mindre hänsynav

till den enskildes alkoholtillvänjningtas och körsätt eller trafik-
Återkallelsenforhållandena. behörigheter torde uppfattasav

hårdare reaktion för den enskilde den straffrättsligaänsom en
påföljden, vanligen lågt bötesstraff. En norsk undersökningett
visar körkortshavare kan tänka sig betalaatt att ett större
belopp för undgå indragning behörighetatt för attänen av en
undgå straffrättslig påföljd 106.en

En anledning till spärrtidens funktion prövotidattannan som
inte fungerar reglerna återförvärv behörighet efterär om av
spärrtidens utgång. För närvarande behöver förarprovnytt av-
läggas först vid spärrtider från månader12 och Endastuppåt.

återkallelse sker på grund trafiknykterhetsbrottnär ellerettav
allmän brottslighet brukar spärrtiden överstiga måna-12grov

der. Av uppgifterna i tabell framgår42 flertalet ingripandenatt
i dag med stöd §4 KKL. Spärrtiden16 bestäms därvidgörs av

Äventill några månader. vid återkallelse på andra grunder är
Spärrtiden ofta kortare 12 månader, vidän sammantaget

70 alla% återkallelser. Någon prövning förarensca av ny av
kompetens kommer då inte fråga.i

Dagens förfarande med korta spärrtider och automatisktett
återlämnande innebär möjligheter undgå destora negativaatt
effekterna ingripandet olika former planering. Detav genom av

problemet for flertalet hastighetsöverträdarestora de ekono-är
miska avbräck derasi yrkesverksamhet återkallelsen för-som
anleder. Likaså drabbas familjer allmänna kommunikatio-utan

andra den enskildes förarbeteende behövervärre än utan attner
förbättras.

Dagens lagstiftning innebär således körkortshavaren of-att
återfår behörighetentast automatiskt, dvs. krav på kör-utan

kortstillstånd ocheller förarprov, sådant kravnytt trots att ut-
huvudregeln. Undantagen har blivit legio.gör Körkortshavaren
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behörighet beroende hanblir med påsin ettatt genomsom av
återfårolämplig bilförare, alltså be-brott har sigvisat som

behöva dokumentera han åter besitterhörigheten attutan att
enligt körkortslagstiftningen fordras förden lämplighet attsom

uppfattasfå behörigheten. Ingripandet har kommit att ettsom
säkerhetsåtgärd därigenomdess karaktärstraff eftersom av

försvunnit.

Överväganden4.6

Allmänt4.6.1

ingripandesjälvklart inne-Det för KK 2000 motatt ettär en
förarbehörighet endast kan motiverashavare som enav en

bör jämställas med straff.säkerhetsåtgärd och på intet ettsätt
förarbehörighettill ingripande börAnledningen ett mot en en-

skador denskydda andra trafikanter fråndast att somvara
kan komma orsaka. Körkortshavarenfelande innehavaren att
kontroll lämplighet och kompetensbör därför inte utan av om

Samtidigt får denfå fortsätta fordonsförare.förbättrats som
ingripande minska och,effekten inteallmänpreventiva ettav

effektenskall individualpreventiva öka. Ettmöjligt, denom
föraren upplevasheller den enskildeförfarande får intenytt av

dag.mindre allvarligt iänsom

eller pricksystemVillkorad återkallelse4.6.2

trafikför-enskild mindreEnligt gällande regler registreras en
körkorts-återkallelseprövning, iseelse, resulterar iintesom en

underrättelse till körkortshavarenregistret med attom enen
återkallelse behörigheten komma fråga vidkan i upprep-av

har skyldig till flera sådananing. Först gjort signär personen
kommer återkallelse körkortet fråga enligtförseelser ien av

I har förseelser loppet två år§ KKL. praxis inom16 3 tre av
för ingripande skall ske.krävts att ett

fall återkallas behörigheten vid allmännaI många inte om-
första ansökan körkortsingripandebudets inne-trots attom

skyldig till upprepade förseelser. Domstolenhavaren siggjort
särskilda skäl stället meddelafinner det föreligger iattatt en

Även enligt andra grundervid återkallelseprövningvarning.
stället förmöjlighet meddela varning i åter-finns att enen

synnerliga skäl.föreligger särskilda ellerkallelse detom
ingripandeförfarande vid mindre trafikförseelserBåde dagens

innebära återkallelsenoch varningsinstitutet kan attsägas
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skjuts eller villkoras framtida händelse. Närupp varningav en
gång meddelats leder nämligenen prövning enligten ny

§16 3 KKL eller återkallelsegrund inom kortare tids-annan en
period så alltidgott till behörighetenatt återkallas.som

En möjlighet till ändratett skullesystem låta varjeattvara
första förseelse leda till villkorad återkallelse. Ett skäl skulleen

behörighetshavarenatt därefter skullevara vinnlägga sig om
följaatt trafikreglerna. Om innehavaren skyldigsig tillgör

ytterligare förseelse inom bestämd tidsperiod skulle vill-en en
koret förfalla och vid återfallet rendera återkallelse meden en
sammanlagd spärrtid för båda förseelserna. Därmed skulle pro-
blemet med de korta spärrtiderna försvinna. Ett sådant för-
farande kunde emellertid inte gälla allvarligare överträdelser,
såsom trafiknykterhetsbrott. Dessa måstegrava dagi ledasom
till ovillkorad återkallelse.

En villkorad återkallelse skulle med gällande återkallelse-
grunder komma frågai vid förseelser allvarligaretyp hastig-av

Ävenhetsöverträdelser. andra slag farliga beteenden i trafi-av
ken borde dock kunna omfattas villkoratett ingripande.av
Uppräkningen förseelser sådan karaktär i §16 KKL4 kanav av
tjäna till ledning. De flesta förseelser skulle omfattas ettsom av
villkorat förfarande alltså sådanaär föranleder obligatorisksom
återkallelse i dag.

Ett annat sätt uppnåatt uppskjuten återkallelse atten är
införa pricksystem.ett Senast frågantogs i körkortsutred-upp
ningens betänkande Fortsatt körkortsreform och den därpå föl-
jande propositionen prop. 1979802178 fortsatt körkortsre-om
form. Något förslag pricksystem lades inte fram, främstom
därför effekternaatt systemet ansågs tveksamma från såvälav
brottsförebyggande pedagogiska utgångspunkter. Vidaresom
åberopades att skullesystemet motverka strävandena mot en

individualiserad och nyanserad bedömningmer körkortsären-i
den. Utredningen uppskattade endastatt liten andel kör-en
kortshavare skulle komma uppnå denatt prickbelastning som
ledde till ingripande.ett

I många andra länder finns olika utformade pricksystem. De
skiljer sig åt frågai vilka brottförseelser föranlederom som
prickar och vid vilken nivå ingripande sker. I de flesta system
finns både förseelser inte omfattas pricksyste-en grupp som av

ochmet leder till direkt återkallelseen grupp prickför-som utan
farande.

VTI har för KK 2000s räkning beräknat sannolikheten för
återkallelse vid upprepade fortkörningar 107. Enligt denna
analys resulterade polisens hastighetsövervakning under
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hastighetsgränsen över-däringripanden500drygt 13i1989
överskridanden överDrygt 600kmtim.30medskreds änmer

registrerades.kmtimmed 21-3030-gränsen
dras-minskaråterkallelserantaletvisarberäkningar attVTIs

överträdelsenberoende attåterkallelsentiskt görs upp-avom
km30medÖverskridande hastighetsgränsen änmeravrepas.

iförekommertvåårsperiod mestundergångtim somän enenmer
år. Näråterkallelserendast 153betydaskullefall, vilket306 per

tillåterkallelsernaökarårutsträcks tillkontrollperioden tre
medhastighetsgränsen änöverskridandeOmår. mer222 avper

återkallelsernaåterkallelsegrund kanväljskmtim per20 som
ochtvå årkontrollperiodvid000till drygt 2beräknasår aven

beräkningarnagjordaår. Dekontrollperioden treär8652 när
efterhastighetsbeteendet ettändrarbilisten inteförutsätter att

till hastig-anpassningenbefarakan attpolisingripande. Man
förstskerkörkortetåterkallelseförsämrashetsgränserna avom

30med änhastighetsgränsenöverträdelseandraefter meraven
Året återkallelseregler,nuvarandeinförandetefterkmtim. av

kördefordonandelennämligenminskadejuli 1986,den 1 som
omkring 30 %medhastighetsgränsernakmtim30 överänmer

före.med åretjämfört
åter-körkortetsannolikheten attberäknatvidareharVTI av
årligtillmed hänsyndefinieradetypförareför någrakallas

Polisensregler.gällandeunderhastighetsvalochkörsträcka
gälla.förutsättshastighetsövervakningenpånuvarande nivå

hastighetsgrän-Ommil år.kör 410genomsnittsbilist 1En per
genomsnittsbi-riskerarkmtim30medöverskrids änmersen

återkallelse iOmår.pågång 344körkortsåterkallelse 1listen
medöverskrids änhastighetsgränsenskulle skestället mernär

polisingripandeförråka ettsannolikheten utattkmtim20 är
år.ingripande på 80genomsnittsbilisten ettför

förredogörelsensiffrorVTIsframgått ävensomSom avav
pricksystembeträffande ettslutsatserkörkortsutredningens

bli be-såledeskörkortshavaremindreendastskulle gruppen
förframRPS tagitstatistikDenpricksystem.rörd ettav

riktning.talar itabell 43räkningKK 2000s samma--
de angivnalöser intepricksystemelleråterkallelseVillkorad

regel-förriskendärför attfrämst attförfarandetibristerna en
Riskenliten. attupptäckasskallförare ärfelandebundet upp-

skulleförfarandetvillkorademinimal. Dettvå gångertäckas är
Sam-ingripande sker.varningssignal innanfungera som en

skötsam-försvagninginnebäraförfarandetskulletidigt aven
villkoretådragit sigintedemhos ännuhetsincitamentet som

prick.någoneller
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Spärrtider4.6.3

Spärrtid förekommer vid återkallelse enligt § KKL.16 1-6
Bakgrunden till de regler gäller dagi framgår avsnittsom av
4.2.2.

Det KK 2000s mening kortaär spärrtider i praktikenatt inte
kan fungera den observationstid tänkt vid derassom som var
införande, mindre rehabiliteringsfrister.än De harsom som
tidigare visats kommit uppfattasatt ytterligareettsnarare som
bestraffningsmoment. Om vill återge Spärrtiden vid trafik-man
förseelser dess karaktär observationstid för körkortsmyndig-av

Ävenheten kan korta spärrtider inte tillämpas. i fall med längre
spärrtider kan ifrågasättas observations- och rehabilite-om
ringsaspekten har reell innebörd.en

Ett uppnå avseddasätt syftenatt med Spärrtiden attär ge-
nomföra förlängning och, på vidsätt grovten samma som ex.
rattfylleri, KKL föreskrivai minsta återkallelsetid för vissaen
brottförseelser. Kortare spärrtider skulle därvid kunna komma

frågai på grunder idag, nämligen avvikelsersamma som som
från KKL vid synnerliga skäl och fara för trafiksäker-utan
heten, dvs. tillämpas endast i speciella undantagsfall.

Emellertid KK 2000 enbart förlängningatt spärr-anser en av
tiden inte innebär någon lösning i sig. Visserligen torde en
förlängning verka avskräckande på körkortshavarna änmera
dagens korta spärrtider. Bakom sådan attityd liggeren samma
avskräckningsmoment inom straffrätten. Uppfattningensom

återkallelseatt förarbehörigheten vid trafikbrottförseelseen av
jämställa medär att straff har,ett tidigare framhållitssom av

KK 2000, olycklig och tjänaransetts varken attitydpåver-som
kan eller trafiksäkerheten. Spärrtiden för trafikförseelse kanen
rimligen hellerinte så lång for alla förseelsergöras huvud-att
regeln behörigheten återfås efteratt återkallelse endast efter
körkortstillstånd och godkänt förarprov, alltså månaders12
spärrtid, kommer gälla. I nuvarandeatt består densystem in-
dividualpreventiva effekten återkallelse ofta i kör-attav en
kortshavaren förbjuds befinnaatt sig på för tid ochvägen en
därigenom hindras från begå ytterligare trafikbrott.att Det är
enligt KK 2000 klart körkortshavareatt blirinte bättreen
förare bara för Spärrtiden blir längreatt förlängninginteom en

spärrtiden också medför det signalvärdeatt trafikför-av som
seelsen bättreutnyttjasutgör körkortsmyndigheten.av
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reaktionsformerAndra4.6.4

tanken detkan bygga påingripandeförfarandeEtt attäven
trafikbeteendefelande förarensde brister i denskall bota som

föreligga bl. föl-kompetens kan idennaiakttagits. Brister i a.
följande åtgärder.avseenden och krävajande

ÅtgärdBrister i

ytterligare utbildningkunskap
ytterligare utbildningfärdighet

gruppsamtalsociala förhållanden terapi,attityder,
anordningar,tekniskaoch liknandenykterhet

terapi

påföljd vidåtgärderSverige dag tillämpas sådanaI i inte ettsom
harinföra sådanatrafikbeteende fråganavvikande attommen

betänkande Rättentrafikmålskommitténsdiskuterats bl. ia.
behandladespropositionenoch 197576155. Itill iratten prop.
trafikbrotts-rehabiliteringförslag frågankommitténs i avom

brist positivadet förelåg pålingar. ansågKommittén att en
körkortspåföljder.straff- ochbestämmelsernaimoment om

trafikanterhjälpatrafikrätten måsteSträvan attinom attvara
någotOlika undersökningar inteåterfalla brott.inte i syntes ge
effek-trafiksäkerhetsfrämjandebeträffande vilkaentydigt svar

Övervägande skäl talade enligt kommit-kunde uppnås.ter som
behandling vid trañkbrott.undervisningför införatén att som

belöningenskilde kände detviktigt denMan fann det att som en
därför bl.och förordademedverka rehabiliteringenaktivt iatt a.

körkortsåterkallelser förspärrtiden vidförkortningviss aven
UtbildningenTSV godkänd kurs.den genomgått en avsom

körkortshavaren gjorttill den brottskulle typ av somanpassas
Även möjligheten till gruppsamtal bordeskyldig till.sig över-

till lagstiftning. Enligtförslag ledde inteKommitténsvägas.
trañknykterhetsbrottslingamadepartementschefen borde -
rehabiliteringen behövdes bästdärtillhörde kategorinsom -

nykterhetsvården och kriminal-ordinariebehandlas deninom
vården.

och åtgärder Ds Kproblembetänkandet TrafiksäkerhetI -
rehabilite-förslag rörande19806fördes trafikmålskommitténs

vidare. Rehabiliteringtrafiknykterhetsbrottslingarring avav
begränsadedet,trafiknykterhetsbrottslingar skulle, ansågs ge

Kostnaden för denna olycks-effekter.trañksäkerhetsmässiga
ochskulle olyckskostnadernareducerande verksamhet överstiga

kraftändamålsenligtdärför detdet ifrågasattes att ägnaom var
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och åt for återanpssningett den begränsaderesurser program av
traflknykterhetsbrottslingar kunde nås med sådangrupp som

insatser. Insatserna borde ställeti in på förebyggasättas att
alkoholförtäring i samband med körning. Eftersom sambandet
mellan trañknykterhetsbrott och brottslighet belagtannan var
borde frågan lämpliga rehabiliteringsåtgärder bedömas iom
anslutning till motsvarande ordning för andra brottslingar.

Inom den svenska kriminalvården bereds dagi den dömtssom
för trafiknykterhetsbrott möjlighet genomgå kursenatt Ratt-
fállan. Erfarenhetena har hittills varit goda. En utvärdering

underväntas våren 1991. En motsvarande kurs hålls bl. ia.
Stockholm inom skyddsvärnet.

I Tyskland utfärdas nyförvärvat körkortett alltid provisoriskt
under två år. För nyblivna körkortshavare, skyldigasiggörsom
till trafikförseelser, finns krav deltagandepåett fortbildnings-i
kurser för fortsatt körkortsinnehav. Trañkförseelserna delas

i två kategorier, A B. Om körkortshavaren under deupp resp
första två åren sig skyldig till kategorigör A-förseelse elleren
två kategori B-förseelser måste han delta fortbildningskursi en

omfattar sju dubbeltimmar teoretisk och praktisk utbild-som
ning speciella nybörjarproblem. Fortbildningen har formenom

gruppsamtal med speciellt utbildade trañklärare. Om kör-av
kortshavaren ort sig skyldig till trafiknykterhetsbrott sker

samtal medäven psykolog. Begår körkortshavaren därefter nya
förseelser krävs ytterligare fortbildning och förarprov. Kla-nytt

körkortshavaren inte förarprovet eller genomför han interar
utbildningen kan körkortet dras in.

jUndersökningar har visat åtgärder i formatt ytterligareav
utbildning eller liknande påföljd endast har effekt kom-som
plement i förfarandeett med möjlighet återkalla eller ifråga-att

behörighetensätta 108. Grunden for effektivtett ingripande-
måste därförsystem delsutgöras straffrättsligt förfarandeettav

och dels möjlighet återkalla körkortet.att Ingenting hindraren
dock körkortsmyndighetenatt får föreskriva kompletterande
åtgärder i enskilda fall i syfte hjälpa förare med lämplighets-att
eller kompetensbrist på snabbareatt fåett tillbaka be-sätt
hörigheten.

Möjligheten begränsa riskenatt for trafikfarligt beteende me-
delst tekniska hjälpmedel har under olika tider be-prövats
träffande trafikonyktra förare. En teknisk anordning omöj-som
liggör igångsättande bilen föraren onykter harnär tagitsärav
fram i Australien och USA.i De olika finns byggersystem som
på kontroll utandningsluften.av



Körkortsingripandet110 SOU 199139

återkallelseefterförarprovObligatoriskt4.6.5

återkallelseefterobligatorisktförarprovnärvarandeFör nyttär
där spärrtidenandra brotttrañknykterhetsbrottför ävensom
redovisatsvad tidigareAvtill år.bestämts minst ett omsom

regeldet daglängd framgår i attåterkallelsetidernas att är
fallautomatiskt eller iåterlämnas vart utanflertalet körkort

spärrtidens utgång.efterförarprovgodkäntkrav på nytt
ikörkortssystemettänkbar förändring iEn omnämnssom

fåför påförarprovkrävaregelmässigt att nyttdirektiven attär
och pågrundar sigåterkallelsevarpåbehörighet, oavsett en

längd.spärrtidens
forkörkortshavareför nyblivnagäller dagsådant krav iEtt

§ KKLåterkallats enligt 1-6den 16behörighetenåterfåatt om
längd. Skälenspärrtidensoberoendetvåårsperiodinom aven

sinfullärdade nyblivna förarna inte trotstill detta attär anses
olycks-förareoch dessabehörighet utgör storatt ennyvunna

körkortshavaretankengrundlägganderisk. Den attär somen
till-återkallelsegrundande förseelse intetillskyldigsiggör en

grund-medattityderkunskaper ochde avsettssigägnat som
kompe-betraktaFörarbehörigheten ettutbildningen. attär som

införställsföraren återfelande ettGenom dentensbevis. att
påtagligaremarkeras på attförarprov sättgrundläggande ett

självklartnågot ettframföra motorfordon inte utanärrätten att
29-30.1988892134följer prop.förtroende varmed s.ansvar

körkortshavare börför nyblivnaför förnyatMotivet en-prov
körkortinnehaftdemtillutsträckasligt KK 2000 även som
tillkan ledaförseelse ettGenomlängre tid två år.än somen

intehan kan,visatkörkortshavareningripande har att men
körkortshavarenhartrafiken. Antingenolämplig imåste, vara
komma igenomoch haftolämplig atthela tiden varit turen

trafikuppträdande för-innehavarenseller så hardagens system
för-innehavstiden. Förunderriktning attändrats i negativ

depåkörkortsmyndighetentrafiksäkerheten börbättra reagera
under-ochtrafikbrottetförseelsensignaler utgör närmaresom

och kompetens.lämplighetförarenssöka
åtskill-riktigtdetkan ifrågasättas attDet göraäräven enom

skäl talar förstarkalängd antagan-spärrtidensnad utifrån när
återkallelsetidföranleder kortdagförseelse idet att enen som

tyder påisberg. Ingenting attbara toppen påofta ettutgör
kort tidåterkallats påbehörighet ärbeteendet hos den vars
tolv måna-återkallelsetidmedhos dentrafiksäkrare än omen

spärrtidernasmotiveratorde svårtDetder eller attvaramer.
trafiksäkerhetssynpunkt.frånlängdolika
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linjeI härmed bör återkallelseförfarandet förändras så att
prövningen endast omfattar frågan behörighet skall åter-om en
kallas eller Någoninte. spärrtid bestäms inte i samband med
återkallelsebeslutet. Med sådant förfarandeett måste den som

fåvill behörighet igen börja på nytt.om

Förslag4.7

Allmänt4.7.1

Som KK redovisat2000 i avsnitt finns det brister4.6 dagensi
ingripandeförfarande trafiksäkerhetseffekterattgör intesom

tilltas Kommittén har funnit bristerna kan undan-attvara.
röjas, den allmänpreventiva effekten bibehållas och den indivi-
dualpreventiva effekten öka, trafiköverträdelser obligato-om
riskt föranleder förnyad prövning lämplighet och kompe-en av
tens.

Den skerprövning dagi innan behörighet första gångensom
meddelas består två Det förstasteg. den allmännasteget ärav
lämplighetsprövningen då körkortstillstånd enligt § KKL7
meddelas. Därvid den personliga och denprövas medicinska
lämpligheten. Prövningen den personliga lämplighetenav om-
fattar bl. sökandens nykterhet och han förutsätts respek-a. om

trafikreglernatera och hänsyn,visa omdöme och i trafi-ansvar
ken. Det andra den prövning kunskapersteget är och färdig-av
heter kompetens sker vid förarprovet enligt § KKL.14som

Den händelse föranleder ifrågasättandeett förarbehö-som av
righeten signal till körkortsmyndighetenutgör olämplig-en om
het eller bristande kompetens hos körkortshavaren. Genom
händelsen uppkommer anledning påatt innehava-nytt pröva

lämplighet och kompetens. Signalen kan olikarens vara av
styrka. I vissa fall signalen så stark körkortshavarenär att
skall tas vägen för andra trafikanter skall skyddas.att Iav
andra fall signalen inte lika stark.är Det styrkan signalenär av

vilken omfattning den förnyadeavgör bör ha.prövningensom

Återkallelse4.7.2 förarbehörighetav

I det fall signalen trañknykterhetsbrott,utgörs missbruk,av
sjukdom och liknande föreligger så stark signal olämplig-en om
het behörighetenatt skall återkallas. Körkortshavaren skall
därefter vid ansökan körkortstillstånd visa förhållandetattom

föranlett återkallelsen upphört, dvs. det allmänna lämp-attsom
lighetskravet enligt § KKL7 ånyo uppfyllt. Denne skall vida-är
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kompetenskravenförarfárdigheterna består, dvs.visa attattre
uppfyllda visasuppfyllda. Att kraven14§KKLenligt ärär

körkortstillståndundersökning införmedicinsk nyttgenom en
meddelas.behörighetDärefter kanförarprov.och ett en ny

Även ochtrafik, smitningvårdslöshetfall ii grovgrovav
kvalificerad hänsyns-verkligtpåandra brott visar engrova som

skall ske.återkallelseförtillräckligt starklöshet signalen attär
Även körkortstillstånd. Lämplighets-detta fall krävsi ett nytt

personligaförarensutvecklas denbör såprövningen att avser
egenskaper.

Körkortsspärr4.7.3

stark.signalen likatrafikbrottförseelser intefallI andra ärav
bristande kompetensantagandeendastHär föreligger ett om

återkallelseskerDärför ingenutredas vidare.skall avsom
bestämdställetskall i inomKörkortshavarenbehörigheten. en

förnyadgenomgåkörkortsspärrtidsfrist pröv-angiven enen -—
bör bestämmasförarprov. Fristenkompetens,sin ettning av

den vanligabör så långkörkortshavare ochalla attlika för vara
möjlighetenochförarprov täcks infå tid förväntetiden för att

tilltill den situationen tasprovetatt vara.egnaanpassa
tidsperiod.lämpligmånaderfunnitKK har2000 att är ensex

antecknas körkortsregistret.skall iför fristenUtgångspunkten
Om innehavaren inte inomkörkortstillstånd behövs inte.Något
bevis godkänt förarprovtidsfristen uppvisarden ettangivna om

eller frånavstårklarar inteinnehavaren provet att pröva —-
varförantagandet korrekt,gjordadethan själv visathar att var

sker.behörighetenåterkallelse aven
föranledertrafikbrottetdet enskildasåledesDet inteär som

klaratsintedet faktum förarprovetåterkallelsen attutan av.
markeratmisslyckande,Körkortshavaren har själv, sittgenom

allvarlig kompe-föreliggerprövningsmyndigheten detför att en
innehav.till fortsattberättigartensbrist intesom

erforderligharinnehavarenkan visaPrövningen attäven
skall ske.behörigheten inteåterkallelsevarförkompetens aven

ochomhändertagandeOmedelbart4.7.4
beslutinterimistiska

fö-omhändertagande körkortetomedelbarttillMöjligheten av
trafikbrottallvarligakvar förbör finnasrarbehörigheten som

Även vidtrafikvårdslöshet irattfylleri,grovt upp-m.m.grov
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repade brott bör omedelbara omhändertaganden kunna företas.
Även möjligheten till interimistiska beslut bör bibehållas.

4.7.5 Upprepade traflkförseelser

Om den har löpande körkortsspärr under fristen sigsom en gör
skyldig till trafiknykterhetsbrott, vårdslöshet trafikigrov

skall behörigheten återkallas. Detsamma bör gällam. m. om
han begår förseelserbrott första gången skulle föranlettsom en
körkortsspärr. Om förare sig skyldig till flera 162-,gör 3-en
ocheller 4-fdrseelser inom kortare tidsperiod föreligger inteen
längre enbart antagandeett kompetensbrist körkorts-utanom
havaren har själv visat han olämplig.att Behörighetenär bör
därför återkallas. Om föraren i stället sig skyldig tillgör ytter-
ligare mindre förseelse 163-förseelse, inteen som ensam
skulle ha föranlett körkortspärr, bör denna omfattas denen av
löpande spärren.

Samma bör gällasystem inte endast under löpande körkorts-
ocksåutan vid förseelserspärr inom loppet kortarenya av en

tidsfrist efter förarprov påett grund körkortsspärr, för-av en
slagsvis månader. Genom den korta tid förflutit frånsex som
förarprovet har föraren visat det inte enbartatt fråga ettvar om
antagande kompetensbrist han olämpligutan att ärom en som
förare.

Den starkaste signalen således vilket förfarandeavgör som
skall tillämpas. Vid körkortsspärr krävs inget körkortstillstånd,
däremot vid återkallelse.

Liksom i dag kan körkortsmyndigheten den utfärdar kör-när
kortstillstånd meddela villkor för fortsatt innehav förarbehö-av
righet.

4.7.6 Varning

För de brottföreseelser där återkallelseförfarandet medersätts
körkortsspärr saknas förutrymme beslutaatt varningen om

eftersom fortsatt bilkörning tillåts under körkortsspärren. För
de fall där återkallelse behålls reaktion förär utrymmetsom
varning redan dagi begränsat. I dessa fall grundenutgör för att
meddela varning ofta behovet körkort. Enligt KK 2000sav me-
ning det få skäl kanär trafiksäkerheten.tyngreväga änsom
Med för körkortsingripandenett system utformas på detsom

KK 2000 föreslårsätt bortfaller behovet varningsinstitut.ettav



199139SOUKörkortsingripandet114

praktikenFörslaget i4.8

Allmänt4.8.1

grund förtillliggertrañkbeteendentvåfrämstDet är som
brottochtrafiknykterhetsbrottförarbehörighet;återkallelse av

År åter-trañkregel. 1990väsentligtrafiksäkerhetenförmot en
trañknykterhets-förfor 7 673behörighetenkallades personer

regelöverträdelser,väsentligaforföroch 15 858brott personer
den fo-hurnedan visasHärhastighetsöverträdelser.vanligtvis

deutgångspunkt imedverkaringripandemodellenreslagna
återkallelsegrunderna.nuvarande

l
LÃMPLIGHETKOMPETENS |

75m-14§KKL
Iavm
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förarbehörighetingripandeModell för motFigur 41

KKL§rattfylleri 16 1ochRattfylleri grovt4.8.2

julidenmed 1ochfrånskärptesTrañknykterhetslagstiftningen
straffbarforGränsenrskr. 106.JuU2,prop.1989902,1990
promilletill 0,2från 0,5sänktestrafikenalkoholpåverkan i

blodalkoholhalt.
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Enligt uppgifter från statens rättskemiska laboratorium prop
1989902 27 har 80 % de förareän misstänkss. mer av som

påverkade alkohol i trafiken högre alkoholkoncent-vara av en
ration blodeti 1 promille ochän 60 har%än 1,5övermer pro-
mille. Av dem döms har 30% tidigare blivit dömda försom
rattfylleri. För dem med 1,5 promilleöver 40 återfall.utgör %
Mer 30% saknarän körkort och många har svåra alkohol-
problem.

Enligt KK 2000 kan rattfyllerierna delas i fyra under-upp
avseende alkoholhaltuppmättgrupper

Alkoholhalten i blodet överstiger 1,5 promille

Spärrtiden bestäms dagi till ett-två år. Ofta relateras spärrtiden
till den promillehalten.uppmätta Vid upprepad brottslighet be-

istäms många fall spärrtiden till den maximala återkallelseti-
den, 36 månader. Möjligheten till varning i dag såär gott som
utesluten. Det krävs synnerliga skäl och trafiksäkerhetenatt

Återkallelseinte hotas. kan därför obligatorisk.sägas vara
Obligatorisk återkallelse bör gälla framdeles. Detäven be-

slutade förfarandet se avsnitt 4.3 särskild medicinsk pröv-om
ning för få körkortstillståndatt nytt efter återkallelse på grund

trafiknykterhetsbrott väl in i kommitténsav förslag tillpassar
förfarande.nytt Först skall den medicinska lämpligheten vara

uppfylld. Därefter kompetensenprövas förarprov.ettgenom

2. 0,8-1,5 promille

Spärrtiden bestäms i dag från 8 månader till år.ett
Även dettai fall krävs synnerliga skäl och trafiksäker-att

heten inte i fara försätts meddelaatt varning i stället för
återkallelse.

Obligatorisk återkallelse bör gälla framdeles. Iäven TSVs
förslag till föreskrifter särskild medicinsk prövningom angavs

för användninggränsen därav till 0,8 promille. TSVs motiv var
återfallsbenägenhetenatt dennaöver hög. Kommitténgräns är

har härvidlag uppfattning TSV och föreslårsamma attsom
för detgränsen särskilda förfarandet sänks.

3. 0,4 0,8 promille-
spärrtiden för de tidigare rattonykterhetsbrotten mellan och0,5
0,8 promille vanligenär månader till år. Ocksåett isex upp

0,4-0,8 promille i dag möjligheternagruppen är till varning
små.
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trafik-promilleskalanpåtillfällighetendastDet är envaren
alkoholhaltenochpolisenhanhamnaronykter förare tasnär av

återfinns iOftagälla.böråterkallelseObligatoriskmäts upp.
detalkoholproblematik. KK 2000 att ärbakgrunden anseren
försignaldennautnyttja atttrafiksäkerhetsarbetetviktigt iatt

missbruk.begynnandebehandlingtidigare etttillståndfå aven
förväckarklockaläkarkontakt bör kunnapåtvingadEn envara

därför krävasregel börSomsamhället.ochenskildebåde den en
miss-missbruk inteOmnykterheten. ettutredningsärskild om

utredningsådankantänks avvaras.

promille0,2-0,44.

JuU har iJustitieutskottet ut-nykriminaliserat.Området är
tillöverlämnatsriksdagen198990JuU20,låtande rege-som av

anförttill KK 2000, attvidareochrskr.198990150ringen
iförändringarnagjordadeviktenframhållavill attutskottet av

den på-beaktade iblirtrafiknykterhetsbrottlagstiftningen om
Utskottetbestämmelser.körkortslagensgående översynen av
fråga198990JuU2 iutlåtandetill sitthärvidhänvisar om

Enligtområdet.nykriminaliserade ut-detåterkallelse inom
dendennautgångspunkt vid översynmåsteskottet varaen

prägla frånanvändningenbörallmäntåterhållsamhet rentsom
ingripandesärskiltåtgärdersådanasida ärsamhällets somav

enskilde.för den
promille-meddelasvarningregler kan närnuvarandeEnligt

Medskäl.särskildaföreliggerdetunderstiger 0,5halten om
finnasintevarningsinstitutet attförslag kommerKK 2000s

återkallelse,resultera iendastdärförkaningripandekvar. Ett
underlåts.åtgärdellerkörkortsspärr att

olämplig-signalkantrafiknykterhetsbrott utgöraEtt omen
Viddärför tilloch börnykterhetssynpunkt tashet från envara.

signalen sådock att0,2-0,4promillehaltlågså är svagsom
alltför ingripan-behörighetenåterkallelseobligatorisk är enav

överträdelsenuteslutas utgörkan inte attde åtgärd. Det en
ade-falldetta intei ettKörkortsspärrengångsföreteelse. utgör

förarens kompetensdet inteeftersomalternativkvat är som
denprövninglämplighet;hansfrågai utansätts person-aven

körkortsspärr.vidskerlämpligheten inteliga en
signal ochstarkdäremottrafikonykterhetUpprepad utgör en

lämplig-förnyadpåmed kravåterkallelseföranledaalltidbör
Påbehörighet. sättvid ansökanhetsprövning somsammaom ny

kör-föranledatvåårsperiod börförseelser inomupprepade en
upprepadebörforfattningsförslagetkap. § i3 3kortsspärr
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lindriga trafiknykterhetsbrott under tvåårsperiod föranledaen
återkallelse behörigheten.av

4.8.3 Grov vårdslöshet i trafik 16§ KKL1

Bestämmelsen sikte depå hänsynslösatar beteendenagrovt i
Återkallelsetrafiken. dagi obligatorisk ochär Spärrtiden får

inte kortare år. Varningett kanän meddelas undervara samma
förutsättningar vid de allvarligare trafiknykterhetsbrotten.som

Signalen olämlighet här lika stark i rattfyllerifal-ärom som
len. Behörigheten skall därför återkallas. Ny behörighet erhålls
efter lämplighetsprövning i samband med körkortstillstånd

förnyat förarprov.samt

Olovligt4.8.4 avvikande från trañkolycksplats
16 §2 KKL

Brottet delas in i normalbrottett och brottett t.grovt ex.
smitning från dödsolycka eller trafikolycka med allvarliga per-

eller sakskador. I förarbetena smitningatt i mångason- anges
fall, oberoende trafikfaran, kan uttryck för betydan-av vara en
de brist på sådant omdöme och bör fordras i trafikenansvar som
och detta kan gällaatt vid lindrigare skador.även Avgörande
skall brottets svårhetsgrad trafiksäkerhetssynpunkt,vara ur
varvid skadans och omfattning beaktas.art Spärrtiden är van-
ligen 2-4 månader. Varning kan förekomma. Ringa fall smit-av
ning leder inte till återkallelseprövning.

KK finner2000 brott böratt behandlasgrovt på sättsamma
vårdslöshet i trafik. Smitning från olyckasom grov en som

orsakat dödsfall eller allvarlig personskada visar, be-oavsett
hörighetshavarens skuld till trafikolyckan, lika stark signalen

i dessa och dei rattfyllerifallen. Nytt körkortstill-som grova
stånd och förnyat förarprov bör krävas. Vid brott normalgra-av
den signalen inte likaär kraftig varför körkortsspärr får förut-

densättas åtgärd lämpligast.ärvara som

4.8.5 Upprepade trafikförseelser 16 § KKL3

Hit hör mindre hastighetsöverträdelser och lindrigare fall av
vårdslöshet i trafik 1 §första stycket TBL.

Tre förseelser inom loppet två år krävs i allmänhet för attav
körkortsåterkallelse skall bli aktuell dag.i I regel leder denen

första prövningen till varning.en
Även här, vid normalgraden smitning, föreliggersom av en
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Antagandetolämplighet.kompetensbristsignal änsnarareom
Vidförarprov.förnyatkontrollerasdärom skall ett engenom

underrättelse lämnasendastdenna börförsta förseelse art enav
förseelsentill körkortshavarenkörkortsregistret attfrån om

tvåårsperiod åläggsupprepning inomVidantecknats. enen
körkortsspärr.

§ KKLtrafikregel 16väsentlig 4Brott4.8.6 mot en

omkör-rödljuskörningarhastighetsöverskridanden, samtGrova
föranleder förövergångsställenärhetenellerpå iningar av

punkt.denna Avgöran-enligtnärvarande återkallelseprövning
trafiksäkerhetssynpunkt.svårhetsgradöverträdelsensde är ur

kan meddelasmånader. VarningvanligenSpärrtiden 1 -6är om
särskilda skäl.föreliggerdet

punkthänförs till dennahastighetsöverträdelserAllvarligare
tillMöjlighetensärskild reglering.fåtthar ennumeramen

synnerliga skäl krävs.eftersomuteslutensåvarning gottär som
för andra demmånaderenligt fast praxis tvåSpärrtiden änär

brukarbehov körkortyrke. Dessasbilkörninghar avsomsom
medspärrtid enlighet regeringsrättsav-kortare iföranleda ett

görande.
trafikreglerväsentligabrott ut-Den signal motett gersom

körkortsspärr.föranledatryck för bör

nykterhetshänseendeOpâlitlighet i4.8.7
§ KKL16 5

körkortshavaredag för ingripaanvänds i motLagrummet att
berusningsmedelandramissbrukar alkohol och nar-ex.som

årunder loppetkörkortshavarekotika. En ett om-parsom av
omhändertagan-LOBenligt lagen 1976511,händertagits om

får behörig-upprepade gångerde berusade m.,personer m.av
i minstKörkortet återkallas regelmässigt ettåterkallad.heten

förekomma.kanvarningår men
frånvid rattfylleridensignalen här likartadfinnerKK att är

Behörig-skall behandlas påpromille och därför sätt.0,4 samma
Nykter-föreligga.utredningåterkallas och medicinskheten bör

foralltså krävasbörförnyat förarprovhetsprövning och ett ny
behörighet.
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Allmän brottslighet eller andra4.8.8 personliga
missförhållanden §16 KKL6

Brottslighet eller avvikande personligt beteende for-annat som
anleder fängelse eller institutionsvård räknas hit. Spärrtiden
brukar till frigivning och rehabilitering.anpassas

Grunden bör liksom dag föranledai återkallelse och ansökan
behörighet, dvs. förfarande vid trafiknykter-om ny samma som

hetsbrott promille.0,4över

Sjukdom4.8.9 16 § KKL7m. m.

Återkallelse förekommer vid vissa sjukdomstillstånd och ska-
dor, hög ålder och alkoholism. Någon spärrtid bestäms inte.
Behörigheten återges det förhållande föranlett åter-när som

Återkallelsenkallelsen upphört. Varning kan förekomma.inte
kan här begränsas till viss del behörigheten.att avse av

KK finner anledning2000 ingen frångå nuvarandeatt sy-
Behörigheten skall återkallas. När de mediciska förhål-stem.

landena åter uppfyller grundkraven får behörighet förvär-ny
Förarprov skall krävas. Möjligheten begränsa återkal-attvas.

lelsen till del behörighetenviss skall finnas kvar.av

4.8.10 Egen ansökan §16 KKL10

Den körkortsinnehavare längreinte önskar inneha för-som
arbehörighet måste dag vända tilli sig domstol for få denatten
återkallad. Systemet torde verka avhållande. En anmälan till
körkortsmyndigheten borde därför tillräcklig. Möjligheter-vara

till missbruk barnen avanmäler gamla föräldrars behörig-na
hetsinnehav motverkas bekräftelse från körkorts-attgenom en
myndigheten skickas till innehavaren efterhand.i En för-ut
falskad avanmälan dessutom brott.utgör ett

Omedelbara4.8.11 omhändertaganden,
interimistiska beslut, slutliga beslut m. m.

Brottförseelser enligt kap. bör föranleda4.7.2 omedelbarasom
återkallelser börjar vanligtvis liksom dag medi polis be-att
slutar omhänderta körkortet förarbehörigheten redan på plats
eller åklagaren ingriper med snabbt beslut omedel-ett ettom
bart omhändertagande körkortet. Beslutet omedelbartettav om
omhändertagande skall enligt KK förslag2000s snarast över-

körkortsmyndigheten, har häva det ellerprövas att attav som
återkalla behörigheten interimistiskt. Beslutet kan överklagas
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hos förvaltningsdomstol, första hand länsrätt. Deti interimistis-
ka beslutet följs etter utredning slutligt beslutett ävenav som
det kan överklagas.

Har polisåklagare funnit skäl meddela beslutinte att om
omedelbart omhändertagande underrättas körkortsmyndighe-

händelsen och har självständigt besluta behörig-ten attom om
heten skall återkallas eller inte. Beslutet kan interimis-vara
tiskt eller slutligt och kan överklagas.

Körkortsspärren kommer med KK tillämpas2000s system att
vid normalfall vårdslöshet trafik ochsmitning, i andra för-av
seelser enligt § KKL i dag återkallelsegrundande.16 2-4 ärsom
Förseelsen åtgärdas vanligen ordningsföreläggandeettgenom
eller strafföreläggande. Polisåklagare underrättar körkorts-
myndigheten utfärdandetgodkännandet.om

Körkortsmyndigheten meddelar körkortshavaren kör-en
kortsspärr. Körkortsspärren antecknas körkortsregistret.i Kör-
kortshavaren har möjlighet få överprövad för-att spärren av
valtningsdomstol. Ser körkortsmyndigheten i registret att en
körkortsspärr redan löper har myndigheten ställeti beslutaatt

återkallelse. Detsamma gäller förseelsen inträffar inomom om
månader förhållande till tidigare meddelad körkortsspärrisex

eller under prövotid.
Frågan godkännande ordnings- eller strafföre-ett ettom av

läggande skall kunna omfatta föreläggande körkorts-även om
omfattas direktiven för åklagar- domstolsutred-spärr av resp.

ningen. KK har därför ställning den frågan.2000 inte tagit i
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5 Fordonsförsäkring ur

trañksäkerhetsperspektiv

5.1 Direktiven
Fordonsförsäkringen instrumentett i trafiksäkerhetsarbetetsom
harhittills beaktats i ganska liten utsträckning. Visserligen allagerförsäkringsbolag bonus rabatt på premierna för både trafikför-resp
säkring och vagnsskadeförsäkring, beräknad efter antalet skadefria
år. En del bolag dessutom rabatter för viss säkerhetsutrustningger i
fordonet. Den obligatoriska ungdomssjälvrisken ett instru-är annat

kanment tänkas bidra till viss försiktighetsom i trafiken.en
Det emellertid osäkertär vilkeni grad olika bonus- och rabattsys-

verkligentem påverkar förarnas dagliga beteende i trafiken. En
sådan påverkan måste rimligen förutsätta varje förareatt känner
till vad bonusförlust ekonomiskt innebär, någoten sällansom mera

fallet, och detär beloppatt förloras upplevs någorlundasom som
kännbart. När det gäller vagnskadeförsäkringen kan erinras attommånga bilar dagi säljs med sådan försäkring inbakad i priset.en
Den försäkringtypen alltså inte något incitamentav tillger ett
skadefritt körsätt.

Vid sidan bonussystemet finns det emellertid del åtgärderav en
med avseende på fordonsförsäkringarna skulle kunna övervä-som

Det förekommer på hållsina utomlands, bl.gas. i USA, trafik-atta.
brott avspeglas i försäkringspremierna försäkringenutan att har
tagits i anspråk, vid trafiknykterhetsbrott, hastighetsöverträ-ex.
delser och andra Ävenliknande överträdelser. för svensk del skulle

sådantett kunnasystem övervägas.
Återkravsrätten faktorär skulle kunna påverkaen annan som

trafikbeteendet. I princip finns återkravsrätt endast försäkrings-om
tagaren orsakat skadan uppsåtligen eller vårdslöshet ellerav grov
vid vårdslöshet i samband med trafiknykterhetsbrott. Det kan ifrå-

integasättas utvidgad återkravsrätt skulleom värde fören vara av
trafiksäkerheten. Ytterligare uppslag värda undersökaär attsom
effekterna knyta fordonsförsäkringenär att till körkortshavarenav,
eller försäkringenatt för fordonet gäller endast viss eller vissaom en
förare använder det. Vidare bör studeras det lämpligt medär ettom

därsystem premierna, från låg premienivå ökas allteftersomen
skador uppkommer.

Slutligen skall kommittén undersöka det möjligtär ökaattom
fordonsförsäkringarnas betydelse instrument i trafiksäkerhets-som
arbetet och lägga fram de förslag undersökningen motiverar.som
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Fordonsförsäkringar5.2

försäkringsbolag,hostecknas 16kunde 1988Fordonsförsäkring
obligatoriskutländska. delartvåbestårDen4 enavvarav

motorfordonsförsäkring.frivilligochtrafikförsäkring en
ochpersonskador hos förarendelsTrafikförsäkringen ersätter

dels sak-fordonet,försäkradeutanför detellerandra ipersoner
ellerförsäkrade fordonetdetegendomskador på än egen-annan

syfteTrafikförsäkringens attärmed det.befordrasdom som
trafi-skadas iallapåkravtrafikskadelagens attgarantera som

feletersättning, oavsett är.skall haken vems
skador påmotorfordonsförsäkringen ersätterfrivilligaDen

fordonet.det egna

trafikförsäkringObligatorisk5.2.1

trafikskadelagenochTrafikfirsakringen5.2.1.1

trafikförsäk-ersättningbestämmelsernaviktigasteDe urom
trädde iTSL,09751410,trafikskadelagenfinns iring som

bilansva-årsfrämst 1916TSL harjuli 1976. ersattkraft den 1
skallTSLEnligttrafikförsäkringslag.och årsrighetslag 1929

trafikförsäkrat. Försäkringenmotorfordon principivarje vara
fordonet.tillknutenär

motorfordonmedtrafik äruppfattningenpå attTSL bygger
verksam-sådanverksamhet. Deriskfylld utövarsärskilt somen
därförharmotorfordonstrafikanter ettandraochhet bilister --

åstadkom-fordonetframförandeskadordeförstrikt avansvar
alltsåkantrafiksammanhang ut-skada iförAnsvar enmer.

klanderfritt.förtsfordonetskadeorsakandedetkrävas även om
amerikanskmedkanförutsättsvållande inteEftersom enman

skuld. Detdvs.fault-ansvar, utannotalaterm ansvarom
skallersättningskada föråstadkommit attbilenräcker att en

skadestånds-vanligadetsåledesgår utöverutbetalas. Ansvaret
försummelseellervårdslöshetuppsåt,förutsätteransvaret, som

skadevållandes sida.från den
ekonomisktskadelidandeallaskyddar TSLpersonskadaVid -
cyklisterfotgängare,brukare,förare, osv.ägare, passagerare,

skydd endast åtekonomisktdäremotTSLsakskadaVid ger
framkallat ska-fordondetfärdas medandra demän somsom

beräknassakskadadan.2° såvälförErsättningen somperson-
skadaekonomiskUtöverskadeståndslagen.reglerna ienligt

sveda ochdvs.trañkförsäkringen,skadaideellersätts även ur
övrigt.olägenheter iochvärk, lyte samtmen,

skulleskadelidande ersättningtillförsäkrareglerTSLs att
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inte kunna fungera försäkringsskydd.utan Därför det obliga-är
toriskt för motorfordonsförare ha trafikförsäkring.att

Trafikförsäkring självständig försäkringsform.är En ska-en
delidande kan visserligen enligt allmänna skadeståndsrättsliga
principer begära ersättning direkt vårdslös förareav en som
sedan i sin allmänheti hartur få tillbakarätt att pengarna av
trafikförsäkringen. I regel saknas emellertid motiv begäraatt
ersättning föraren eller inblandad personligen efter-av annan

försäkringen betalningsansvaret.tar översom
Trafikförsäkringen så heltäckande.är gott Dock kansom

medverkan till skadan från den skadelidandes sida inverka på
tillrätten ersättning. Vid personskada detta undantag.är rent

Vanlig vårdslöshet inverkar inte på ersättningen vårdslös-om
heten inte haft samband med rattfylleri. Då kan ersättningen
jämkas, dvs. ned. Omsättas bilförare skyldigsig tillgören grov
vårdslöshet, varvid han själv skadas, kan ersättningen också
jämkas. TSL innehåller principer skadeståndslagensamma som

det gäller jämkningnär på grund medvållande.av

5.2.1.2 Premier; bonus, malus och självrisk

Genom försäkringstagarnas premier skall dels kostnaderna för
skadefallen, dels försäkringsbolagets administration täckas. Ef-
tersom trafikförsäkringen obligatorisk harär samhället sär-
skilda krav på övervakning Över-premiesättningenav m. m.
vakningen sköts den statliga försäkringsinspektionen.av

Premierna för trafikförsäkring skall skäliga med hän-vara
till skadekostnaderna. Eftersom skadekostnadernasyn varierar

för olika fordon och bilmärken,typer geografiska områdenav
fåretc. premierna variera i antal avseendenett bestämssom av

försäkringsinspektionen. Förutom riskskiljandeatt skallvara
de objektivt mätbara och möjliga registreraatt i olikavara
klasser beskriver olika farlighets- eller skadekostnadsgra-som
der.

För närvarande skall premiesättning ske enligt k. risk-ett s.
klassystem i vilket hänsyn till fordonsslag,tas geografisk zon,
körsträcka, bilmärkesklass, bonusklass och helnykterhet.

I den svenska trafikförsäkringen finns bonus i sju klasser och
slags rabattär ett på grundpremien. Rabatten ökar längreju tid

försäkringen anspråk.inte tagits i Bonusklass har1 ingen
premierabatt. Högsta rabatt uppnås efter skadefria år följdisex
varvid försäkringstagaren uppnår bonusklass med7 75 rabatt%

premiekostnaden.25på Efter försäkringsårett under vilket en
ersättningsgill trafikskada inträffat sänks bonusen med två
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inträffar bonusenskada stigerytterligareklasser. Om ingen
igen. under för-skada tillFörorsakas däremotdärefter en

klasser.ytterligare tvåmedsänks bonusensäkringsåret,
trafikförsäkringen. Ma-ofta malus iförekommerUtomlands

efter det för-till grundpremien atttillägglus görsettär som
fö-Renodlade malussystemtrafikskada.försäkringen använts

kom-det imalus förekommerNärveterligen inte. ärrekommer
ochmalusinslaglitetdet vanligadärmed bonus, ettbination är

egentligengälleroch malusbonusinslagBonusstortett samma
tillskall ledatrafikförsäkringianspråktagensak, nämligen att
pånågonstanspraktiken gällerSkillnaden idyrare premie. var

I bonussystemetplaceras. sättsnytecknad försäkringskalan
maximalvidmalussystemrenodlatochrabatt iden vid 0 % ett

rabatt.
normaltbrukar intefysiskaförTrafikförsäkring personer

fysisksjälvrisk förmedgerTSLsjälvriskmed äventecknas om
uthyrningsfordonbasbelopp. Förtiondels ärtill ettuppperson

juridiskFör fordonsjälvriskenmeddet dock vanligt ägs avsom
högamycketförekommerkommunföretag, 0. m.person --

fall tillträffas frånöverenskommelsersjälvrisker, enligt som
skadelidandes skadeersättning.Självrisken berör intefall.

grundregelnfrånundantag attnågraytterligareDet finns
Ungdomssjälvrisk isjälvrisk.gällertrafikförsäkringen utan

viddess har den höjtsSedaninfördes 1966.trafikförsäkringen
januari 1990.till kr.uppgår 000 1tillfällen, och 1antalett per

trafik-speciella fall igäller i vissakr.Självrisk 0001 ävenom
körkorthaft giltigtföraren inteexempelvisförsäkringen, om

straffbarttill rattfylleri, varitskyldigsigföraren orteller om
orsakatalkohol ellerberusningsmedelpåverkad änannatav

finnsvårdslöshet. Vidareellermed uppsåtskadan genom grov
vidföraretiondel basbeloppet transportsjälvrisk med omaven

godsetutbildning,gällandesaknat intygfarligt gods omomav
förorsakat skadan.

bonusklassflerskadevållare iförsjälvriskTidigare uttogs
tillämpadesförsäkringsårskadanmed andraFrån och samma

slopades 1986infördesFlerskadesjälvrisken 1981självrisk. men
administrationskostnader.beroende på höga

Återkrav5.2.1.3

trafikskade-återkräva utgivenFörsäkringsbolaget har rätt att
denne vållat ska-skadevållaren regressrättersättning omav

tillfället varitvårdslöshet eller videlleruppsåtligendan grovav
lagstift-med gällandeTSL. Det§och vårdlös 20-25rattfull är
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ning inte möjligt rikta regresskravatt skadevållaremot som
inte erlagt premier, saknar körkort eller olovligen brukatex.

bilen. Försäkringsbolagen tillämpar ofta deninte återkravsrätt
trafikskadelagen medger. Regresser exempelvis dödsbonmot fo-
rekommer liksomej, heller svårt skadademot personer.

Är flera fordon inblandade i skadehändelsen och har skadan
vållats sambandi med förande det andra fordonet, får utbe-av
talad trafikskadeersättning krävas åter från försäkringen för
det andra fordonet. Har vållande förekommit hos förarenäven

det förstnämnda fordonet, fördelas ersättningsansvaret mel-av
lan fordonens försäkringar proportionellt vållandet.mot

Om det skadevållande fordonet saknar trafikförsäkring eller
okänt får den skadelidandeär vända sig till TrafikfZirsdkrings-

föreningen, reglerar skadan. Trafikförsäkringsföreningensom
ägs trafikforsäkringsbolagen.gemensamt Dess kostnaderav

Årfördelas mellan bolagen. 1990 anmäldes till Trafikförsäk-
ringsföreningen 59 000 skador mestadels parkeringsskadorca -

vilket innebär ökning med drygt 80 % sedan 1981. Till 90 %en-
har skadorna vållats okända fordon. Vid skadefallen 1990av
dödades 43 personer.och skadades 902personer

5.2.1.4 Samordning mellan trafikförsäkringsersättning och
ersättningannan

Trafikskadeersättningen komplementär ett till ersätt-annan
ning, främst från socialförsäkringar och avtalsenliga försäk-
ringar. Ideell personskada täcks dock endast trafikför-genom
säkringen. Huvudprincipen i övrigtär att ersättningannan
skall avräknas från trafikforsäkringsersättningen för denatt
skadelidande inte skall överkompenseras skadan.på grund av

Avräkning från trafikskadeersättning sker för

förmåner från socialförsäkringen den allmänna försäkringen och
arbetsskadeforsäkringen

sjuklön eller pension arbetsgivareutges på grundsom av av an-
ställningsavtal t. sjukpension eller familjepensionex.

pension på grund kollektiv tjänstepensionsförsäkring t.av .ex.
pension enligt ITP-plan

periodisk ersättning på grund olycksfalls- eller sjukförsäkringav
meddelad enligt kollektivavtal t. avtalsgruppsjukförsäkringen,ex.
AGS

5.2.2 Den frivilliga motorfordonsförsäkringen

Den trafikförsäkringen inte skadorersätter på denegna egna
bilen. Vill ha försäkringsskydd for sitt motorfordon måsteman

teckna särskild motorfordonsforsäkring k. kaskofor-s.man en
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vagnsskada,3° brand, stöld, glasruta,kan täckasäkring. Den
Omavbrottsersättning.räddning, rättsskydd,maskinskada,

helförsäkring hel-försäkringensamtliga delar ingår benämns
kasko.

för halvförsäkringkallas försäkringenvagnsskadaIngår inte
efterPremierabatter tillämpas i principdelkasko. samma sy-

fortrafikförsäkringen. Rabattenförbonussystemetstem som
trafikbonusklas-vagnsskadeförsäkringdelkasko- styrs avresp.

tecknatsendast trafikförsäkring ioch lämnas regeli omsen
motsvarande vidlägreMaximal rabattbolag. änärsamma

bonus.maximal
liksom kopplingarrabatter förekommerOlika andratyper av

fritidshus-, båt-,hem-, villa-,försäkringarmellan olika typer av
belöna akt-syfteoch vagnsskadeförsäkring etc. idelkasko- att
hushåll bo-exempelvis isamhet och köptrohet. Finns samma
kan de räk-tecknade olikanusberättigade försäkringar i namn

för högre bonus.att genas samman
vagnsskadega-oftastpersonbilar finnsNär det gäller ennya

eller generalagenten.utfärdad fabrikantenranti är avsom
skyddVagnsskadegarantierna i stort sett vagn-samma somger

täcksGarantiernaGarantierna treåriga.skadeförsäkringen. är
svenskaleverantörsförsäkringar ifall k.flertaleti s.genom

bolag.eller utländska
varieraharFörsäkringsgivaren större utrymme attavsevärt

motorfordonsförsäkringenfrivilligaförsäkringsvillkoren för den
kan differentierastrafikförsäkringen. Premiernaför utöverän

har SkandiaExempelvisnämnda riskklassystemet.det tidigare
levnadsål-försäkringstagarenspremiedifferentiering efteren

åldersgrup-deninnebärande försäkringstagare ider, yngstaatt
jämförtför helkaskoförsäkringhögre premiehar drygt %40pen

premien.har den billigasteden åldersgruppmed dem i som

riskklassystemetFörenkling5.2.3 av

förenk-aktualiserade tanken påFörsäkringsinspektionen 1990
Huvudmotivetriskklassystemet.det nuvarande attling ärav

trafikförsäkringsbola-mellantill konkurrensöka möjligheterna
För-för trafikförsäkringen.distributionsformeroch förgen nya

och därvidalternativ,har skisseratsäkringsinspektionen tre
för det första 109uttalat sig

fordons-endast indelning ilånggående alternativetDet mest en
föreskrivs.klasser
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Ett mindre radikalt ingrepp förutom indelning fordonsklasseri
krävs riskklassindelning i ytterligare eller någraetten avseen-
den.
Den3. minst ingripande åtgärden föreskrifternaöversyn ien av
fråga bilmärkesklasser och zonindelning vidtas.om

Trañkförsäkringsföretag, motororganisationer m.fl. har beretts
tillfälle yttrandeatt promemorian. Med några fåöveravge un-
dantag förordar trafikförsäkringsföretagen förenklingen av nu-
varande för riskklasser.system De flesta bolag förefaller dock
vilja ha uppgörelse, icke myndighetsstyrd, iänen gemensam om
fråga exempelvis bilmärkesklassning och bonussystem.om

Fordonsförsäkringar5.3 utomlands

5.3.1 Norden

Fram till hade1987 försäkringsbolagen i Norge ett gemensamt
bonussystem. brötDå sig de bolagenett med fjärde-störreav en
del marknaden och lanseradeut samtidigtett eget systernav

det tidigare reviderades. Detsystemet revi-som gemensamma
derade innebärsystemet startbonusatt 20 på grundpremi-%är

För varje år skada får försäkringstagarenutan ytterligareen.
bonus.10 % Högsta bonus, kan80 %, nås efter år. Vid17 trafik-

skada föranleder utbetalning från försäkringen reducerassom
bonus med 40 procentenheter. Vid bonus under förekom-40 %

sålunda malus. Maximal malus uppgår till 90 % grund-mer av
premien.

Bolaget med har längreeget intjäningstidsystem till maxi-
mal bonus, dessutom något lägre.ärsom

Gensidige Forsikkring i Norge har infört särskilt åter-ett
bäringssystem för förare. En överpremie för 18-22-tas utunga
åringar från NOK000 för1 18-åringarna till 600 NOK för 22-

Överpremien,åringarna. maximalt NOK,4 000 inklusive rän-
betalas tillbakata föraren efter fem år inte ställt någraom

anspråk försäkringenpå 110. Positiva resultat har rapporte-
i formrats 25 lägre skadeanmälningsfrekvens% hosav ung-

domar omfattas återbäringssystemet. Men, isägssom av som
den preliminära resultatredovisningen Om nedgangen skyldes
underrapportering, selvseleksjon eller virkelig endring på sik-
kerheten, kan endavi ikke med sikkerhet 111.

Från och med har1991 införtsett nytt i Norge försystem att av-
lasta socialförsäkringen kostnader för trafikolyckor. Utgångs-
punkten motorfordonsägarna denär att via obligatoriska trafik-
försäkringen bär ekonomiskt för olyckorna.ett gemensamt ansvar
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täckerNorge,konstaterat ivilketTrafikförsäkringen, man
del personska-kostnaderna. Dende verkligaemellertid inte av

socialförsäkringskostnader ibestårdekostnaderna avsom -
fördelats på motorfor-därförkr. årligen harmilj.Norge 400 -

NOK till trafikför-tillägg 200formdonsägarna i ett omav
tilläggetoch traktorer 100mopederförsäkringspremien är

be-Stortinget. DetbestämsStorleken tilläggetNOK. avav
Försäk-skadekostnader.föregående årsgrundvalräknas på av

årligen tillgånginlevererar tillägget staten,ringsbolagen en
bolageninnebärpropositionenkonstaterats i attvilket som --

ordningen 112.fordellikviditetsmessighar viss aven
samhällets kostna-syfte medEtt systemet att göraärannat

för alla. Systemettrafikolyckor synligavidför personskadorder
kraft två år.ha varit i iutvärderas efterskall att

klasserbonus-malussystem i tioDanmark förekommerI ett
Vid nyteckning placerasgrundpremien.från till140 % 30 % av

grund-innebärande 90 %klass fyraforsäkringstagaren i av
efter varjemed klassuppflyttningI skerpremien. princip en

klasser efterellernedflyttning med tvåochskadefritt år, tre
heltförsäkringsbolag har inteDanskabonusnedsättande skada.

försäk-sålikheternaidentiska stora attärsystem, passmen
bonusförlust.bolagflytta mellankanringstagare utan

frånklasserbonus-malussystem i tiohaftFinland har ett
hargrundpremien. Från 1991till ett nytt40 %150 % gemen-av

klasser i 5 %,införts. omfattar 15Det stegbonussystemsamt om
dettill rabatt. Igrundpremien 70 %rabatt påfrån 0 % nya

inverkan premi-påbonuspåverkande skadahar störresystemet
och vidsuccessivtInverkanbonusskalan.början avtar äri aven

det tidigaremindre inom systemet.bonus någotmaximal än
på bo-sker uppflyttningställethar slopats; iMalusklasserna

efter skada.långsammarenusskalan
till trafikför-obligatoriskt tilläggFinland förekommerI ett

trafiksdkerhetsarbete. trafik-Iför finansierasäkringspremien att
ock be-Socialministeriet måsålundaförsäkringslagen sägs

för under-skäligt beloppskall ingåi premien ettstämma, att
allmänhavaverksamhetstödjande sådan prövassomav

fi-trafiksäkerheten §. Bl.18främjandeförbetydelse a.av
verksam-LiikenneturvasTrañkskyddetsdelnansieras en av --

Ökandepremien.har varit 2%Tilläggethärigenom.het av
tilläggethar ortstigande premierantal bilar och att numera

%.1,1är
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Andra5.3.2 europeiska länder

Tyskland har bonus-malussystemett med spännvidd. Detstor
omfattar bonusklasser13 och fyra malusklasser. Högsta bonus-
klass, dit kan nå efter skadefria13 år, innebär premieman en
motsvarande 40 % grundpremien. Premien i högsta malus-av
klass 200 % grundpremien.är Startpremien ligger på 125 %.av

Också Schweiz har bonus-malussystemett med många klas-
och spännvidd.stor Systemet har fler malus- bonusklas-ser än
Maximal bonus 45 % grundpremien.är Maximal malusser. av

270 % grundpremien.är Startpremien 100 %.ärav
Holland har ingen enhetlig premietariffering. Det vanligaste

bonus-malussystemsystemet ettär i klasser14 från maximalen
bonus 30% grundpremien till maximal malusom av en om
120 % grundpremien.av

StorbritannienI har de flesta bolag bonussystem. Högstaegna
bonus innebär vanligen 65 % rabatt på grundpremien. Vissa
bolag har inget bonussystem enbartutan Detnettopremie.en
finns inget malussystem på marknaden.

I Frankrike trañkförsäkringenär visserligen knuten till for-
donet, premien varierar beroende på eller vilkamen vem som
kör fordonet. Om fordonsägaren förbinder sig föraatt ensam
fordonet får han viss premierabatt. Låter han nybörjareen -

haft körkort kortare tid två år eller ungkarlaränpersoner som -
under 25 år använda fordonet måste han betala överpremieen
på till 140 % 240 % premien inklusive bonus-malus.upp av
Vissa bolag har dock slopat denna överpremie. Andra bolag
återbetalar hälften överpremien betalts under två årav som om
nybörjaren inte orsakat någon olycka.

En koppling finns mellan överpremie och förarutbildning i
Frankrike. Om föraren genomgått utbildning enligt den k.s.
16-årsmodellen reduceras överpremien med hälften det första
körkortsåret 3.4.2; resten överpremien bort andra årettasav
under förutsättning vederbörandeatt inte egenvål-rapporterat
lad trafikolycka. Alla försäkringsbolag har dock inte samma
regler. Vissa bolag vidtar premiesättningen ingen hänsyn till

förarutbildning.typ av
Trañkförsäkringen täcker utomståendes motparters och pas-

skador eftersom räknassagerares motpartpassagerare som
inte förarens personskador. Den allmänna sjukförsäk-men egna

ringen grundskyddett för personskador. Möjlighet finnsger egna
också teckna tilläggsförsäkringatt för förarens skador.egna

Alla bolag i Frankrike tillämpar bonus-malus. Bonusen över-
stiger aldrig 50 % rabatt ingångspremien.av
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EGinomHarmoniseringsarbetet5.3.3

trafikförsäkringar ut-fördirektivrad k.EG harInom s.en
År trafikförsäkringsdirekti-förstak.detträddefärdats. 1973 s.

tillsyftadeDet att72166.direktiv1031972,OJ Lkraftivet
trafikförsäk-obligatorisktrafikoffrenförskyddett genomge
trafikförsäk-vidkontrollen gränsernasamtidigtring, avsom

antalavskaffas. Ettskullekortk.s.ringsdokument gröna
förstadettillämpninggällthardärefterkommissionsbeslut av

avskaffande gräns-frågatrafikförsäkringsdirektivet i avom
8674167,beslut 74166,trafikförsäkringavseendekontroller

88368.88367,86219,218,
kraftÅr trafikförsäkringsdirektivet iandradetträdde1987

obligatoriskadenDet845. attdirektiv sägerL 81984,OJ
Mi-personskador.ochsak-bådetäckaskalltrafikförsäkringen

I varjefastställdes.trafikskadeersättningenförnimibelopp
utbe-ersättningvilkenfond frånskall finnasmedlemsland en

oidentifierade ellerorsakadepersonskadorochför sak-talas av
familjemedlemmarfastställdes attVidarefordon.oförsäkrade

grundpåenbartolycka inteförbär ansvarettill avsomperson
förersättningtillfrånuteslutas rättenfårsläktskapet person-

skador.
År rådsdirektivtredjetillförslag ettkom1988 sam-ett om

vidansvarsförsäkringlagarmedlemsstaternasordning omav
Syf-88 644.COMC 161989,OJmotorfordonanvändande av
obe-trafikoffrenskyddet förförbättraytterligareatttet var

Allainträffar.olyckaEGinomroende passagerare,enav var
kännersådanaochförarenundantagmed passagerare somav

obligatoriskadenomfattasskallstulet,fordontill att ett är av
parlamen-Sedanpersonskador.såvitttrafikförsäkringen avser

lagt fram ettkommissionenharändringarföreslagit vissatet
OJkraft 921231träda idirektivtillförslagreviderat avsessom

artikelÄndringarna främstCOM 89 625.C 111990, enavser
EGhelagällaskall inomtrafikförsäkringsavtalvilkenenligt ett

skallFörsäkringsavtalet ettpremie.endabasis gepå av en
ochlagstadgas i ettvartvadskydd avmotsvarar somsom

land idetföreskrivs iskydddetlägstochmedlemsländerna som
hemmahörande.fordonetvilket är

i1990halvårsskiftetföreEG-ministrarnas möte straxVid
EGsförverkligaattytterligare motstegettLuxemburg togs

detbl.enades dåMinisterrådetförsäkringsmarknad. ominre a.
trafikförsäkringsdirektivet.tredje
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Nordamerika5.3.4

På många håll USAi vilar trafikoffrens ersättningsrätt på van-
liga skadeståndsregler. Den skadelidandes möjligheter fåatt
ersättning beroende han kan visa skadevållarenär attav om
varit vårdslös, och han skulle lyckas härmed detäven inteärom
säkert dennes betalningsförmåga sådanatt han kan fåär att ut
skadeståndet. De invecklade skadeståndsreglerna leder till att

oftaprövningen drar på tiden med betydandeut rättegångs-
kostnader. Systemet har vidare konstaterats medföra skevheter
såtillvida småskador överkompenserasatt medan skadorstörre
underkompenseras. I helhetsin har befunnits skyddasystemet
trafikoffren dåligt. Försäkringen inte Europai knutenär som
till visst fordon, tillett användaren ellerutan användarna.

Olägenheterna har lett till USA hari försökt kon-att man
andrastruera ersättningssystem med inriktning på schablon-

mässigt bestämda ersättningar inom vissa förhandpå be--
stämda vilka utgår oberoendegränser vållande påav om-
bilistens sida eller medvâllande på den skadelidandes sida före-
kommit. Sådana no—fault-system innebär snabbare och bil-
ligare förfaranden.

No-fault-försäkringen i amerikansk vanligentappning är en
k. first—party-fdrséikring, dvs. tecknas bilisten skydds. av som

för honom själv och hans familjemedlemmar närhelst de drabbas
skada till följd biltrafik. Till karaktärsin denärav av en

olycksfallsförsäkring. Vanligt försäkringen ocksåatt skyddarär
tredje drabbas skada, alltså med inslagettman som av av
ansvarsförsäkring. Försäkringarna i huvudsak gjorda förär per-
sonskada, i vissa finns inbyggtstater också skydd motmen
sakskada.

Sedan 1970-talet har flera delstater USAi infört system av
no-fault-karaktär. Försök har orts införa enhetliga princi-att

no-fault-system hela USA, dessa har inte lyck-överper av men
För närvarande diskuterasats. alternativ, choice no-faultett
innebär valfrihet mellan billigare no-fault-försäkringar ochsom

de traditionella försäkringarna med i princip obegränsade möj-
ligheter rättsligt skadestånd,att vilket oftast blirprocessa om
dyrare för skadevållaren.

Vanligen bestäms premien efter antal riskdifferentie-ett stort
rande faktorer. Exempelvis förekommer trafikbrott ochatt tra-
fikförseelser samband med trafikolycka påverkar för-även utan
säkringspremien, dvs. det prickbelastningssystem körkorts-att i
registret vanligt förekommande också används för-är isom

Ävensäkringssammanhang. sådant förarutbildningtypsom av
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fördå bestämsskolbetyg används premienoch till och med yng-
försäkringstagare.re

Quebec. Sedanutvecklatsunikt iI Kanada har ett system
endatrafikförsäkringenobligatoriskahanteras den1978 av en

Orga-automobile du Québec.de l’assuranceRégieorganisation,
ochkontrollera förareshuvuduppgifterharnisationen atttre

driva trafiksäker-vägtrafiksystemet,tillträde tillfordons att
skertrafikoffer. Finansieringhetsarbete och att ersätta genom

dels förnyel-samband med dels fordonsregistreringar,avgifter i
Eftersom organisatio-år.körkort vilket sker vartannatse av

innebärkörkortsregistersåväl fordons-administrerar somnen
de finansiellainsamlingendirekt kontrollerardet denatt av

medlen.
arbetarförsta handdet iRégieorganisationen är organ som

kontrolle-Quebec. Organisationenmed trafiksäkerhetsfrågor i
förare skerKontrollförarutbildning och forarprov. genomavrar

återkallelse kör-villkoradåterkallelse ochett system avav
trafiklagstiftning-för förare bryterkortsbehörigheter motsom

utför organisa-kontroll fordonsregistreringVid sidan av aven.
Utöver des-fordonskomponenter.säkerhetstestertionen även av

framorganisationenlöpande trafiksäkerhetsinsatser tarsa
till lagstiftningförslagunderlag för trafiksäkerhetsåtgärder,

trafiksäkerhetskampan-trañkregleringsåtgärder, genomföroch
samordnarmobiliserar ocholika målgrupperföljerjer, samtupp

trafiksäkerhetsintressenter.olika
trafikförsäkringocksåadministrerarRégieorganisationen en

personskadekon-mildrapersonskador. Syftetavseende attär
förlusterekonomiskaoffren försekvenserna att ersättagenom

lnkomstförlustertillhandahålla rehabilitering.och attgenom
likaoffren kan haså länge intekompenseras pensionergenom

skadan, eller livrän-arbete föreinkomstbringande genomsom
kostnaderefterlevande. Vidare organisationentill ersättertor

social rehabilitering.för medicinsk och
dettaresultatöversikt OECD redovisas positivaI avaven

personskadekompensationförTrots113. attsystem summan
Régiesystemettotalt blivit tredjedel högre innansett änen

minskat kraftigt. I fastetablerades, har premieavgifterna pen-
till Utöversjönk de med från 1988.ningvärde 39 % 1981 att

högre till billigaretill trafikoffren sålunda blivitersättningen
ökat.hanteringenkostnad har snabbheten iäven
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5.4 Kostnader for premier,
trafikförsäkringsskador och trafikolyckor

5.4.1 Premie- och skadekostnader

Antalet trañkförsäkrade fordon i Sverige år 1988 inte fulltvar
4,4 milj, fjärdedelartre personbilar tabell 51.varav

Tabell 51. Trafik- och motorfordonsförsäkring. Antal försäkrade for-
don under årsrisk medelpremiersamt vid utgången 1988 114.av

Trafik- Motorfordonsförsäkring
försäkring Delkasko Vagnskade

Fordon Fordon FordonFordons- under Medel- under Medel- under Medel-klass ársrisk premie ársrisk premie ársrisk premie
1000-tal kr 1000-tal kr 1000-tal kr

Personbilar 3322 629 3184 498 1548 796
Uthyrn bilar 23 1708 23 714 2 2160ej leasing

Taxibilar 12 2845 12 1651 5 3313
Bussar 12 2983 10 2450 7 3772
Lastbilar 229 1525 218 542 154 1884
Traktorer 432o 322 202motorredskap

Motorcyklar 58 1824 92 351 37 1237
Mopeder 147 248 59 194 21 157
Terräng- 113 102 89 48 18 463skotrar

övriga 20 339 259
Summa 4368 4348 2253

Av personbilarna hade inte fullt hälften vagnsskadeförsäkring.
Det beror på flertaletatt bilar har vagnskadegarantinya som
vanligtvis gäller i år. Vagnsskadegarantiernatre finns inte med
i uppgifterna i tabellen ovan.

Nästan två tredjedelar personbilsbeståndet finns högstaiav
bonusklassen tabell 52.



trafiksdkerhetsperspektiv SOU 199139Fordonsförsäkring134 ur

vidpersonbilar ut-trañkförsäkradeförBonusfdrdelningTabell 52.
1988114gången av

För-Antal fordonBonus-
delningultimo 1988avdragBonus-

%000-tal% 1klass

8260O1
5167202
4139303
4126404
5153505

10311606
640592757

1002153Summa

skade-årsrisk,underfordonförsäkradePrañkförsäkringzTabell 53
inkl.i kr.skadebeloppoch år,fordon samt1000 reservfrekvens per

114.avvecklingårsmed två

1986 1987Fordonsklasser

i tusentalAntal
3063 3139Personbilar

leasingej 16 17Uthyrningsbilar
1110Taxi

65Bussar
189178Lastbilar

386 388motorredskapTraktorer o
4547Motorcyklar

153162Mopeder
10599Terrängskotrar

år fordontusenskadorAntal oper
5249Personbilar

leasing 113 136Uthyrningsbilar ej
201178Taxi
203186Bussar
131126Lastbilar

1918motorredskapTraktorer o
4345Motorcyklar
1516Mopeder

4 4Terrängskotrar

fordonförsäkrskadebelopp per
537Personbilar

leasingej 1272Uthyrningsbilar
2136Taxi
2094Bussar
1231Lastbilar

140motorredskapTraktorer o
1391Motorcyklar

130Mopeder
111Terrängskotrar
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förpersonbilar vid utgångenMedelpremien för 1988av var
vagnsskade-kr., för delkasko kr. och förtrafikförsäkring 498629

kr.försäkring 796
skadefrekvenser och skadebeloppI tabell redovisas53 ovan

motorfordonsförsäkring. Förför trafikförsäkring obs 5 %ca
personbilarna redovisas skador.av

och sakska-Skadebeloppet kostnaderna för deanger person-
försäk-dor trafikförsäkring. Skadebeloppetersatts persom ur

uppgickrad personbil uppgick till kr. Totaltår 5371986 ersätt-
till milj. kr. 115. Nå-trafikförsäkring detta år 2 510ningen ur

användas för täckahälften ersättningen attgot över synesav
%,33enligtpersonskador; enligt uppgift det 55är ca en annanen

%.3uppgift 60

trafikolyckornasTrañkförsäkringens andel5.4.2 av
personskadekostnader

personskadekost-Av hur del trafikolyckornasintresse storär av
delnader totalt trafikforsäkringen och hur storersättssom av

samhällets olika ersättningssystem.ersättssom genom
Vägtrañkolyckornas personskadekostnader kan indelas i tre

olika kategorier

vård, läkemedel, medi-Direkta kostnader sluten öppenresp
cinska hjälpmedel

produktion samhället förlorar tillIndirekta kostnader den
förtidspensionering för tidig dödföljd sjukskrivning, ochav

och kallasKostnader till följd lidande Dessasmärta, sorg.av
behandlasvanligen humankostnader. kommer inte iDe att

det fortsatta.

beräknatsFör har de direkta och indirekta kostnadernaår 1985
antalet döda-samhällsekonomisk Det verkligai studie 116.en

de uppskattades till ochoch skadade det 500året 47personer ca
milj. kr. Som framgårpersonskadekostnaderna till 6004 avca

fjärdedeltabell består personskadekostnaderna till54 en av
och till fjärdedelardirekta kostnader form sjukvård,i tre avav

form produktionsbortfall.indirekta kostnader i av
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Samhällets kostnader för sjukvård produktionsbortfallTabell 54 resp.
följd vägtrafikolyckor beräknattill års med diskonterings-1985 5 %av

rénta116

Kostnadsslag Mi1j.kr. %

Sjukvårdskostnader 1186 26
Sjukvårdstransporter 43
Öppen vård 642

vårdSluten 501

Produktionsbortfall 3453 74
Övergående sjuklighet 265
Långvarig sjuklighet 1395

tidigFör död 1793

Vägtrafikolyckor totalt 4639 100

Som tidigare uppgick trafikförsäkringersättningennämnts ur
till milj. kr., uppskattningsvisår avsåg1986 2 510 55 %varav

personskador, milj.eller kr.1 380
En bedömning hur del individernas ekonomiskastorav av

förluster trafikförsäkring samhälleligaersättssom av resp. er-
kan Bedömningen fårsättningssystem år 1986göras.nu avse

eftersom de uppgifterna trafikförsäkringsersättningsenaste om
härrör från detta uppdatering till trafikolyckor-år. En 1986 av

personskadekostnadersammanlagda resultatet 4835nas ger
kr.milj. Av dessa kostnader sålunda milj. kr.1 380ersattes ur

trafikförsäkring. Det 29 %.motsvarar ca

Försäkringsbranschens5.4.3 iengagemang
trafiksäkerhetsarbetet

Trafikförsäkringsföretagen trafiksäkerhetsarbe-sig iengagerar
dels tilldels enskilt. Fram och med 1989tet gemensamt, genom-

fördes de insatserna i TRKs Försäkringsbrans-gemensamma -
Trafiksäkerhetskommittéchens regi. Från har Försäk-1990-

ringsbranschens trafiksäkerhetspolitiska råd efterträtt TRK
samordnare. Till de hör det årligainsatsernasom gemensamma

bidraget till NTF milj. kr. och under8,6 1989 1990om resp.
den k. vållandekampanjen Vem hade felårsenare s. som

genomfördes samarbete med Trafikmagasineti TV-programmet
syfte öka kunskapsnivån hos bilförare bl.i trafikregleratt om a.

och deras tillämpning. Samarbetet har resulterat andraiäven
programinslag. Härutöver finns branschgemensam medverkan i
utvecklingsprojekt olika slag. Ett aktuellt exempel ärav en

för högt placerade, bromsljus.handlingsplan extra
förfråganKK har skickat till trafikförsäkringsbola-2000 en
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deras insatser trafiksäkerhetsarbetet.i Av degen om svar som
inkommit framgår följande.

Folksam har byggt forsknings- och utvecklingsenhetupp en
med inriktning på interiör säkerhet bilar,i bl. utvärderinga. av
olika bilars säkerhet, utveckling bilbarnstolar och andraav
skyddssystem Enheten utvecklar för närvarande teknikm. m.
för vadatt häntmäta i verkliga trafikolyckor med ksom s.
crash-recorders,37 datoriserad uppmätning fordonsdeforma-av
tioner m..m.

Riktat till allmänheten har Folksam utvecklat förfarandeett
för uthyrning bilbarnstolar. Det försörjer 40 % det iav ca av
landet totala behovet stolar för barn 9 månader.överav

Holmia arbetar tillsammans med motorcykelorganisationer
för att motorcykelåkandetgöra säkrare. Bl. försäkrings-a. ges
rabatt för godkänd skyddsutrustning.

Länsförsäkringsbolagens insatser i trafiksäkerhetsarbetet
sker oftast på lokal nivå vilka lång rad exempel redovisatsav en
för KK 2000. Det i regel insatserär informations- och ut-av
bildningskaraktär till olika målgrupper yrkesförare, skolor,som
nyblivna körkortshavare. Härutöver genomförs utvecklingspro-
jekt vid Hedemora Bilteknik ägs med försäk-gemensamtsom
ringsbolaget Ansvar. Projekten gäller exempelvis luftkuddar,
knäbarriärer, takkonstruktioner, glassplitter det k. alko-samt s.
låset.

Skandia arbetar för dels påverkaatt bilindustrin att genom-
föra säkerhetshöjande konstruktionsförändringar, dels påvisa
säkerhetshöjande åtgärder i trafikmiljön för väghållare och and-

trafiksäkerhetsansvariga. Detta sker medverkara att igenom
projekt olika slag och fram informationsmaterial.att taav

Trygg-Hansa har under de åren byggtsenaste Pro-ett center,
för utbildning,tectum, forskning och utveckling i skadeförebyg-

gande syfte. Dess verksamhet koncentreras till områdentre
brand, ochtransport trafiktrafiksäkerhet. Bolaget medverkar i
forsknings- och utvecklingsprojekt främjarsamt fondsingenom
forskning på områden inom försäkringsverksamheten.

Wasas inställning trafiksäkerhetsfrågorattär skall bedrivas
för bolagen.gemensamt Wasa därför någraattuppger egna

kampanjer eller projekt inte bedrivits.
Uppgifter bolagens kostnader for trafiksäkerhetsinsatser-om

har med tvâ undantag lämnats.inte Folksamna avsätter ca
0,5 % premieintäkterna till trafiksäkerhetsforskning ochav ut-
veckling. Skandia har uppskattat kostnaderna för trafiksäker-
hetsinsatserna i regi till 10 milj. kr. åren 1989 och 1990.egen ca
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trafikförsäkrings-40 %tillsammansbolag harbådaDessa avca
marknaden.

olikaidiskuteratsloppårensunderinsatsEn typ somav
ochtrafikolyckormaterialunikadethursammanhang är om

kommaskulleförsäkringsbolagenhosaccumulerasskador som
trafiksäkerhetsarbetet intesamhälleligadetanvändning itill

lokalt.regionalt ochalltframförcentral nivåpå utanbara
trafikolycksstatistik-behandlatsexempelvisharFrågan av

Ds Ktrafiksäkerhetsutredningen197540,SOUkommittén
resultatana-TSVsriksrevisionsverket i översyn19806, aven

revi-riksdagensoch1978287,Dnr1981,revisionsrapportlys
för vägtra-ansvaretfördelningenundersökningi avavsorer en

införTrafikpolitikenpropositionenI19848523.ñksäkerheten
statsrådet iföredragandeomnämnde198788501990-talet

olycks-bl.hoskvalitetenförbättraförslagmedsamband att a.
för-trafiksäkerhetsarbetet, attförunderlagtrafikdataoch som

omfattandeställa sittutfäst sighade attsäkringsbranschen
trafiksäkerhets-totaladetförfogande itilltrafikskadematerial

påmöjlighet attföredraganden,fortsatteDärmed,arbetet. ges
olikaanalyserahittillsmöjligtvaritvadbättre sätt änett som

material.väsentligtolyckssamband i större

överväganden5.5

fordonsförsäk-inommöjligheten attdiskuterasfortsattadetI
Dettvåpåtrafiksäkerheten sätt.påverka enaringarnas ram
trafiksä-bete sigenskilde föraren attdenförincitamentgäller

påförsäkringsbolagen satsaattförandra incitamentdetkert,
verksamhet.skadeförebyggande

enskildedenförincitamentEkonomiska5.5.1

ekonomiska incitamentförUtrymmet5.5.1.1

kantrafiksäkerhettillförsäkringstagarnastimulerasyfteI att
på denbyggaochfrågaikommaincitamentekonomiskabara

trafiksäker-frånbrauppträdande ärprincipenenkla att ett som
ochförsäkring ettbilligarelöna sigskallhetssynpunkt genom

försäkring.till dyrareledauppträdandedåligt
skall kunnaenskildedengrundtanke attFörsäkringens är

åstadkomsDetolycka.vidskadekostnaderna genomklara enav
försäk-allaochtidenskadekostnaderna översprida överatt

genomsnittligaenskildesdenuttryckerPremienringstagare.
försäkringstagaremedlem ihanskadekostnad när gruppensom
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betalar sin proportionella del skadekostnaderna för helaav
Detta innebär den enskilde iatt princip redan betalatgruppen.

kostnaderna för olycka han blir inblandad i premieren genom
erlagda såväl före efter olyckan.som

Att höja premien det ekonomiska incitamentet drastiskt- -
efter olycka strider denna grundtanke. Att låtamot skadaen en
leda till kraftigt ökad försäkringskostnad skulle innebära atten
den enskilde dubbelfakturerades för skadekostnaderna dels har
han genomsnittspremien betalt och kommer betalaattgenom
sin proportionella del samlade skadekostnader iav gruppens
vilken hans skada statistiskt ingår, dels skulle be-extraen
talning efter det skadantas ut inträffat formatt i höjdav
premie. Den skadefria försäkringstagaren belönas med läg-som

skullepremie däremot underfaktureras bidra medattre genom
mindre sin proportionella delän samlade skade-av gruppens
kostnader, vilket kan strida principen skadekost-mot attanses
naderna bör fördelas tid och försäkringstagare.över

KK har2000 emellertid funnit ekonomiskaatt incitament är
förenliga med försäkringens grundtanke under förutsätt-två
ningar. Om premierna kan sänkas ekonomiskaatt in-genom
citament leder till lägre skadekostnader generellt kommer alla
försäkringstagare dra detta,att nytta de tillfälligtävenav som
får förhöjda premier efter skada. Ytterligare förutsättning ären

de ekonomiskaatt incitamenten inte kraftigasågörs att en-
skilda drabbas på orimligt de harett sätt; ju tecknat sina för-
säkringar just för inte drabbasatt orimligt ekonomiskt vid en
skada. För huruvida försäkringssystemetatt avgöra skulle kun-

förändras för enskilda försäkringstagare på ändamålsen-ettna
ligt måste dock förstsätt ekonomiskaövervägas incitament iom
försäkringen huvud kan tänkasöver taget påverka försäkrings-

till ökadtagarna trafiksäkerhet.
I nuvarande finns såvälsystem positiva negativa in-som

citament formi bonussystem och olika slags premierabatterav
för exempelvis anskaffning och användning säkerhetsutrust-av
ning. Empirisk forskning huruvida sådana inslag fordonsfor-i
säkringen har trafiksäkerhetseffekter förekommer dock mycket

och begränsarsparsamt sig till några nordiska studier, harsom
gällt förutsättningarsystemets säkerhetseffekteratt 118-ge
121. Därutöver har några teoretiska analyser orts 121-123.

De refererade studierna tyder på incitamenten inte fun-att
så direkt föraren ställer denatt kalkylerade ekonomiskagerar

effekten på försäkringen exempelvis felbeteendeett mot ettav
lagligt beteende och därvid fattar beslutett denannat än om
ekonomiska effekten varit Finns effekt för-en annan. en av
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påverkandeallmäntdensäkringsincitament är genomsnarare
beteenden fårdåligatillkännerungefär attföraren på ettatt

fårbeteenden positivagodaochekonomiska följdernegativa
påverkas däravlåta sigmindre medvetet,ellerkan han, mer
torde knappastVidareföljderna.de exaktatillkännautan att

påverkastrafiksituationenenskildabeteenden i denellerbeslut
refererade studierna.dedömaförsäkringsincitament, att avav

små-körstil han sådenkörsätt itorde förarens stortSnarare -
påverkas.stabilförhållandevisochetablerarningom ärsom -

utformadeför lämpligtfinns visstEnligt KK 2000 utrymme
skulle kunnatrafikförsäkringenekonomiska incitament i som

trafiksäkerhet.ökadenskilde tilldenpåverka

ekonomiska incitamentförFormer5.5.1.2

effekt på föra-avseddskallekonomiska incitamentFör att ge
ochtill föraren intekopplingde hauppträdande bör somenrens

möj-bonuskarriär inteExempelvisfordonet.endast tilldag äri
ellereller hyr billånarleasar,körkortshavareför billösalig som

Andelenarbetsgivaren.ägdkör bilför dem person-ex.avsom
till %,den januari 1990 16uppgick 1företagägdabilar enperav

fortfarande ökar 117.ochåttiotaletunderökatandel som
möjlighetenvidare ut-försvårar attFordonsanknytningen

medbelöna förareincitament, attveckla typer ex.avnya
bestraffaellertrafiksäkerhetsutbildning, attefterpremierabatt

trafik-manifesterattrafikbeteende,dåligtförhonom genom
riskklassiñcering.ändradeller medmed premiehöjningbrott,

bygga på principerocksåbörEkonomiska incitament som
Även försäkringensavseendedettalång tid. igäller under är

problem ef-växandeproblem, ettfordonsanknytning t.o.m.ett
människor alltidärhän störreutvecklingen går atttersom

produk-funktionerochköper tjänster änutsträckning snarare
för leasingformernaolika nytillkomna ärbl. devilketter, a.

med föraren,bör följaekonomiska incitamentenuttryck för. De
fordon han sitter.ioavsett vems

på-såbörincitamentnegativaSåväl positiva vara passsom
försäkringstagaren.förekonomiskt intressantadetagliga att är

eller despännviddbonusskalansnuvarandedenFrågan är om
anskaffningförpremierabatterna sä-tioprocentigavanligen av

ekonomis-effektförtillräckligakerhetsutrustning attär somge
ka incitament.

tvåtröghet. NästanbonussystemetsproblemEtt annat är
högsta bonus-ibefinner sigpersonbilsägarnatredjedelar av
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klass. Efter trafikskada leder till bonusförlust måste för-som
säkringstagaren kvar istanna högsta bonusklassnäst så länge

han har skadefriaatt år i följd innan han återigen belönassex
flyttasatt i högsta bonusklass. Skadefri körninggenom upp

borde snabbare effekt på premien.ge
KK 2000 det tveksamt det trafiksäkerhetsskälanser ärom av

motiverat kompliceraatt trafikförsäkringen med olika slags
incitament såvida inte försäkringen knyts till föraren. En förar-
anknuten försäkringskonstruktion får emellertid inte skapa
svårigheter för svenska förare utomlands eller utländska förare

Sverige.i Den måste dennai mening också förenlig medvara
EGs försäkringsdirektiv. KK 2000 vill denna bakgrundmot föra

diskussion hur föraranknutetett trafikförsäkringssystemen om
skulle kunna utformas.

5.5.1.3 En föraranknuten trafikförsäkring

Trafikförsäkringens syfte skydda trafikanterär att ekono-mot
miska förluster till följd skador i vägtrafik. Inomav ramen
härför bör försäkringen utnyttjas för stimulera trafikanter-att

till åtgärder och beteenden främjar trafiksäkerhet.na som
Trafikförsäkringen kan knytas till förarbehörigheten så att

endast den har gällande trafikförsäkring får framföra desom
motorfordon förarbehörigheten Den under viss tidavser. som
inte köra bil och därföratt inte tecknar trafikförsäkringavser
skulle ändå kunna behålla förarbehörigheten passiv under viss
tid, exempelvis tio år. Om behörigheten aktiverades attgenom
innehavaren tecknade trafikförsäkring skulle tioårspe-ny en ny
riod börja löpa. Hade behörigheten varit längrepassiv tio årän
skulle den upphöra.

Försäkring och premie kan differentieras bl. efter den be-a.
hörighetsklass körkortshavaren låter gällande.vara

Trafikförsäkringen bör i dag omfatta personskadorsom som
orsakas alla trafikantkategorier skadas vid trafikolyckasom en
med motorfordon. En utvidgning skulle emellertid kunna dis-
kuteras till gälla skadoratt härrör från all slags trafik påsom
allmän eller dvs.väg gata, skadoräven uppstår vid för-som
säkringstagarens förflyttning gående, cyklist Härige-som osv.

förbättras Ådet ekonomiska skyddet för detta slagsnom trafik.
andra sidan förlorar det i styrka bestårargument deni attsom

särskilt farligutövar verksamhet, exempelvis bilkörning,som
har ett större gångtrafikant.än När det gäller sak-ansvar en
skador kan olika alternativ diskuteras, varvid dock EGs andra
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härombeaktas meramåstefråntrañkforsäkringsdirektiv 1987
under 5.3.3.

behovetundersökaskall KK 2000direktivenEnligt av upp-
Ett premiesystembehörighetsklasser.nuvarandedelning inom

for funk-användasdärvid kunnaskulleskisseradeenligt det en
behörighetsuppdelning.tionell

differentierasskulle kunnaD-behörighetenförFörsäkringen
innehavarenbuss attvilkenberoendeoch typgöras avseravav
behörighetsindelning,funktionellskulleDärigenomköra. en

Medskapas.körkortslagen,ibestämmasbehöverinte ensom
minskarunderavdelningarindelning iforsäkringsdefinierad

aktuell körvana.saknarvilka deförfordonförare körrisken att
behörighets-handförstabör ibehörighetsanknutet systemI ett

högapremiesättningenavgörande forklassen egna per-vara
personskadekostnader forlågasonskadekostnader for A, egna

C—E.39forforpersonskadekostnader motpartC-E, höga
efter behörig-premiedifferentieringenden primäraUtöver

argu—premiedifferentierande faktorerantalhetsklass kan ett
haranvändas. Determinologiförsäkringstekniskmedment

risker rätt-efterpremiernadifferenterasyften, delsdubbla att
försäk-såincitament attdels bygga inviseargumentet, att

syftena. Ettbådakombinationdelsminskar,ringsriskerna aven
rangordninginbördesfaktorer ärtänkbaraantal utan

levnadsålder.medkombinationKörkortsålder ev i
försäkrings-påverkartrafikförseelserochTrañkbrott2. som

bonusmalus-skalan.påpositiontagarens
forarutbildning gymnasialfortbildning tellerTyp exav

franska 16-års-enligt denutbildningellerforarutbildning,
modellen.
K6rstrécka.‘°4.
Helnykterhet

mantalsskrivningsortZon
den bonusklassenlägstaockså iBestraffningskomponent7.

malusskala.medbonusskalankompletteraatt engenom
dag barafinns ibonusklasslägstaligger idemFör som

medbestraffaskandeeftersom intebelöningskomponenten
exempel-hördennaTilltrafikskada.vidbonusforlust grupp

körkort.färskamedungdomarvis

enskildedendiskussionsskiss attdennaGrundtanken i är
skallutsträckningökaditrafiksäkerhetsincitamentengenom
ökadföljerDäravförsäkringskostnader.forbilliga sinakunna en

acceptabel, eftersomönskvärdsåväldifferentiering är somsom
trafikbeteende.sittdenpåverkaenskilde kanden genom
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För med denna reservationatt uppskattning hurge groven av
behörighetsanknutetett kan slå på medelpremiensystem redo-

visas några exempel tabelli 55.

Tabell Medelpremie för55 trafikförsäkring år 1989 samt motsvaran-
de medelpremie behörighetshavare.premieintäkterna fördelas påom

Fordon
under KörkortsMedel- Medel-

ársrisk premie premiehavare
Fordonsklass 1000-tal kr 1000-tal kr Anm

Personbilar Ej3322 654 A-behörighet5033 432

Taxi Taxibehörighet12 3593 309 139

Bussar D-behörighet14 4704 202 325

Lastbilar C-behörighet253 1787 896 504

Motorcyklar 60 1740 3613 29

Traktorer 442 A-D-behörighet293 5065 26o
motorredskap Traktorkort

Premieintäkterna för fordonslag har1989 i tabellenresp. ovan
fördelats på antalet körkortshavare med behörighet fram-att
föra fordonet i fråga. Medelpremien för B-innehavare kommer

uppgå till kr.,att 432 jämföra medatt kr.654 personbilper
enligt dagens Innehavarna behörigheter,system. övriga dvs.av
A och C-E, överstiger i antal kraftigt antalet fordon kräversom
motsvarande behörighet. På varje trañkförsäkrad buss går ex-
empelvis körkortshavare14 med behörighet köra buss. Föratt
varje finnstaxi behöriga26 förare och för varje motorcykel 60
behöriga förare. Ett antal förarestort utnyttjar dessainte be-
hörigheter. En behörighetsanknuten försäkring skulle innebära

antal dessaatt behörighetshavareett skulle låta sina be-av
hörigheter bli Tabellpassiva. därför55 underskattningger en

medelpremierna för behörighetsanknutna försäkringar förav
behörigheterna A och C-D. En anpassning antalet gällandeav
behörigheter efter det faktiska behovet eller utnyttjandet skulle
komma ske med behörighetsanknutetatt ett Premiensystem.
för varje högre behörighet skulle därigenom öka. Det får förut-

arbetsgivarensättas i åkerier ochatt bussföretag skulle komma
kompenseraatt sina förare i motsvarande utsträckning. Famil-

jerabatter kan utvecklas för fall där flera körkortshavare i sam-
hushåll delar på bil.ma samma



trafiksdkerhetsperspektivFordonsförsäkring SOU 199139144 ur

försäkringsbolagenförEkonomiska incitament5.5.2

Allmänt5.5.2.1

observeratKKhar 2000fordonsförsäkringarnastudierI sina av
trafiksäker-bättreutveckling förmotverkarfaktorertre ensom

för för-Tillräckliga incitamentforsäkringssystem.het dagensi
skadeförebyggandeinvesteringar ipåsäkringsbolagen satsaatt

trafikförsäkringssystemet.obligatoriskadetåtgärder saknas i
trafikforsäkringenlagliga regleringendenhindrarVidare av

fördriftskostnadernaSlutligenmellan bolagen.konkurrens är
pekar påomständigheter attDessatrafikforsäkringen höga. tre

ochkonstruktionsystemfelgrundläggande ikan finnasdet ett
dyra foronödigtdemtrafikförsäkringarna,drift görsomav

försäkringstagarna.

Skadeförebyggande insatser5.5.2.2

hu-fordonsförsäkring iintäkter forFörsäkringsbolagens utgörs
kostnadernakapitalavkastning,ochpremieintäktervudsak av

driftskostnader ta-ochskadeersättningarhuvudsaki av
bell 56.

trafik-kr. förintäkter milj. motor-Kostnader och iTabell 56 resp
fordonsforsäkring år 1988 114.

Trafikför- Motorfordons-
försäkringsäkringTyp

3969Premieintákter 2789

264Kapitalavkastning 1189

17intäkterÖvriga 62

-3721Skadeersättning -3092

-996Driftskostnader -1070

-2Övriga kostnader -2

vilkenskadeersättningen,kostnadspostenDen ärstörsta upp-
och drygt 3,7trafikförsäkringmiljarder kr. igick till drygt 3

motorfordonsforsäkring år 1988.miljarder kr. i
in-rörelseresultatgoda attåstadkomsNormalt sett genom

Kostnadsminime-kostnader minimeras.ochtäkter maximeras
skapa lägresyfteiinvesteringar attbl.åstadkomsring genoma.

därför hur storakostnader. Av intresseframtida är resurser,
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relativt omslutningen, branschen för minska skade-satsar att
kostnaderna påverka den faktoratt spelar rollstörstgenom som
för kostnaderna, nämligen skadefrekvensen. Som tidigare

5.4.3 uppgårnämnts den branschgemensamma satsningen
uppskattningsvis till milj. kr.15 vilket 0,2 % skadeersätt-är av
ningen trafik- och motorfordonsförsäkring. Detta innebär,ur
annorlunda uttryckt, branschenatt 0,2 skadekost-%satsar av
naderna för på sikt fåatt kostnader.ner samma

En bedömning vilka skadeförebyggande insatser görsav som
måste Ävenockså omfatta bolagens aktiviteter. med hän-egna

till dessa, och med beaktande det marknadsföringsmässi-syn av
motivet, måste branschens skadeförebyggande insatser be-ga

dömas blygsamma för på sikt kunnaatt påverka den tyngs-vara
kostnadsposten,ta skadorna. En orsak till insatsernaatt såär

små torde trafiksäkerhetsåtgärderatt sällan kan sågörasvara
selektiva de bara kommer detatt enskilda bolagets försäkrings-

till godo.tagare Ekonomiskt det lockandeinte betalaär föratt
åtgärder också konkurrerande bolags försäkringstagaregörsom
billigare. För enskilda bolag det i så fall rationellareär att

marknadsföring dra till aktsammasig försäkringstagaregenom
från andra bolag försökaatt sinaän aktsamma.göra Ettegna
exempel härpå det nyligen etableradeär bolaget Aktsam som
uttryckligen vänder sig till goda försäkringsrisker. En annan
orsak kostnaderna för trafikförsäkringattär under åttiotalet
kunnat balanseras framgångsrika kapitalplaceringar.genom
Enligt tabell 56 utgjorde kapitalavkastningen 30 % de totalaav
intäkterna för trafikforsäkringen år 1988.

Trafikförsäkringssystemet bör, enligt kommittén, utformas så
det innehålleratt ekonomiskt naturligtett incitament för för-

säkringsbolagen reducera kostnadersinaatt investe-attgenom
i trafiksäkerhet på principiella andra ekono-sättra samma som

miska verksamheter där framgångsrika investeringar förgörs
få kostnadernaatt på sikt.ner

I avvaktan på ekonomisktett med naturlig dynamiksystem
mellan kostnads- och intäktsåtgärder kan andra åtgärderäven
vidtas trafiksäkerhetsfrämjandei syfte. Som redovisats i av-
snitt 5.3.1 går Finlandi sedan länge viss del trafikför-en av
säkringspremien till detta ändamål i takt med ökande fordons-
park har andelen sänkts till 1,1 %. I Quebec tillämpasnumera
det k. Régie-systemet. En organisation, hanterar såväls. som
den obligatoriska trafikförsäkringen körkorts- och fordons-som
registret, också för finansiering och genomförandeansvarar av
Vissa trafiksäkerhetsåtgärder.typer Nyligen har Norge in-av
fört säravgift komplement till varje bilförsäkring påen som
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socialförsäkringskostnaderdefinansieraavseddNOK200 att
utvecklingtänkbar systemet ärmedför. Entrafikolyckorna av

skadeförebyggande insatsertäckaockså fårsäravgiftenatt som
Quebec.ochFinlandi

kun-skulletrafiksäkerhetsarbetet avsevärtsamhälleligaDet
pekaförinformationssystem attbättremedeffektiviseras ettna

trafiksä-resultatenutvärderaochtrafiksäkerhetsproblemut av
rikhaltigaoch lokalt. Detregionaltminstkerhetsarbetet inte-

dehosfinnsskadorocholyckormaterialunikaoch somom
avgörandemedföraskulletrafikförsäkringsbolagenenskilda en

underlagförfogandetillställdesdetkvalitetsförbättring somom
trafiksäkerhetsarbetet.samhälleligaför det

Konkurrensbegränsningar5.5.2.3

trafikförsäkringsproduktenmedkonkurreraMöjligheten att
huvudsakden ieftersombegränsad äregenskaperoch dess är

trafikskadeförordningen.ochtrafikskadelagenbestämd genom
får1976359trafikförsäkringsforordningen§Enligt 2 an-

be-konkurrensskäl inteföranledsskaffningskostnader avsom
trafikförsäkringsrörelsenJ kon-möjlighetBolagens attlasta

efter-sålundabegränsasmarknadsforingsåtgärdermedkurrera
Dock kanpremien.belastafårkostnader intesådanasom

meningenden att tra-finnas imarknadsföringenkonkurrens i
fordonsförsäkringenfrivilligadenkopplas tillfikförsäkringen

Vidareutformas.försäkringendenhurdraghjälpfåoch kan av
anskaffningförorganisationfrågaibolagen varierakan avom

försäkringstagare.
marknaden given attbeaktasSlutligen bör äratt mo-genom

användafåförtrafikförsäkringha attmåstetorfordonsägare
alltså intebehöverFörsäkringsbolagenfordon.sina genom pro-

övertala männi-marknadsföringellerpriserduktutformning,
försäkringsområde.dettapåskaffa produkternaskor att

till kost-begränsatkonkurrensutrymmetalltsåhuvudsakI är
och admini-kapitalförvaltningeffektivnadssidan. Genom en

billigareerbjudaochkostnaderfå sinabolagenkanstration ner
bola-premiesättningenlikartadeDentrafikförsäkringspremier.

konkurrens-möjlighet tilldennadock påtyderemellan attgen
utnyttjas.tryck inte

trafikförsäkringförDriftskostnaderna5.5.2.4

kostnaderomfattar bl.trafikförsäkringförDriftskostnaderna a.
vållandefrå-skadehändelsen,utredningskaderegleringför av

anskaffningskostnader t.personskadeutredning, er-ex.gan,
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sättning till ombud i bilhandeln sambandi med bilförsälj-som
ning säljer försäkring kostnaderäven för den admini-samt

hanteringenstrativa försäkringarna registreringar, kontak-av
med bilregistretter osv..

Som framgår tabell uppgick driftskostnaderna56 för tra-av
fikförsäkring till 070 milj. kr.1 år Ett1988. relevant mått på
driftseffektiviteten relatera driftskostnaderna till skade-är att
ersättningarna som kan slags produktion eftersomettses som
försäkringens syfte ersättning vid skada.att Förär varjege
krona driftskostnadi år 1988 skadeersättning289 iutgavs

trafikförsäkringenflâinom På motorfordonssidan förhållan-är
det något tillfredsställande. Där produceras skadeer-370 imera

försättning driftskostnadskrona.varje delEn skillnaden kanav
sannolikt förklaras personskador dyrareatt regleraattär änav
sakskador.

Jämfört med andra försäkringsområden driftskostnadsef-är
fektiviteten, på ovanståendemätt något lägre för trafikför-sätt,
säkringen frångenomsnittett 13 andra försäkringsområdenän
sjuk och olycksfall, hem och villa, sjökasko, flygtransport, osv..
Som exempel på i denna mening driftskostnadseffektivtett för-
säkringssområde kan sjökaskoförsäkringen, därnämnas varje
driftskostnadskrona åstadkommer 1020 i utbetald skadeersätt-
ning.

Resultatet tyder på driftskostnaderna för trafikförsäkring-att
inte föremål för kostnadspressande konkurrensär mellanen

bolagen. Finns minska driftskostnadernautrymme att gynnas
försäkringstagarna eftersom alternativanvändningen lägreär
premier eller satsning på skadeförebyggande insatser för fram-
tida lägre premiekostnader eller bådeoch.

5.5.3 Vårdkostnader och kostnadsregress

Som redovisats i avsnittet 5.4.2 bara del deersätts en av sam-
hälleliga kostnaderna för trafikolyckor trafikförsäkring-genom

Principen verksamhetvarje skall täckaatt sina kostna-en. om
der iakttas sålunda inte på detta område. I skulleprincip alla
kostnader för personskador i trafiken kunna finansieras genom
trafikförsäkringen. Om trafikförsäkringen tvingats täcka en

del kostnadernastörre för sjukvård, pensionerav m. m. som
trafikolyckorna medför skulle incitament till förprispressen
sådana kostnader utvecklas, vilka saknas i dag. Försäkrings-
givaren skulle i egenskap köpare kunna utrymme attav ges
påverka vård och rehabilitering varigenom vårdkvalitet och
vårdkostnader skulle bli föremål för och utveckling. Detöversyn
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in-försäkringstagarnasförsäkringsgivarenssåväliligger som
såeffektiviseras attrehabiliteringsverksamhetenatttresse

nedbringas.kaninkomstbortfallförkostnaderna m. m.

utredningfördjupadtillFörslag5.6

trafiksäkerhetenbeskrivits,kan,kommitténEnligt ovansom
delsinsatserökaförsäkringssystemetför avinom genomramen

incitamentBådasförsäkringsgivaren.delsförsäkringstagaren,
försäkringstagareSåvälskall löna sig.detekonomiska somär

dentrafiksäkerhetsinsatser,påskall tjänaförsäkringsgivare
skadeutbe-lägredenpremier,lägreförre genomsenaregenom

talningar.
traflksäkerhetseffekter ärdessochTrañkförsäkringssystemet

studier iingåendekräverkomplex frågaemellertid merasomen
varitvadförsäkringsbranschen änbl.medsamarbete soma.

förfogande.tillhaft2000KKtidkortadenmöjligt inom som
fordonsförsäk-förhela systemetdärförförordar attKommittén

utredning.fördjupadsärskild,förföremålblirringar en
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6 Körkortsbehörigheterna D och
E

Statistiska6.1 uppgifter antaletom
behörighetshavare och trafikolyckor

Antalet innehavare de olika behörigheterna framgår ta-av av
bellen nedan.

Tabell 61 Antal behörighetshavare 1991-01-08 källa TSV

Behörig-
het -17 18 19 20-24 25-66 67- SAMTLIGA

A 4235 1481 327 799 2646 4322 13828B 1 36091 72121 404971 883407 8509 1405100B TAXI 259 3810 6914 14 10997AB 44 3152 5201 53468 2147900 567129 2776895AB TAXI 54 1418 14279 238 15989BE 21 338 2172 65 2569BE TAXI 4 53 106 3 166ABE 2 271 8405 573 9251ABE TAXI 56 557 7 620B C 371 354 807 77580 145 79257B C TAXI 57 2163 15948 7 18175AB C 91 74 342 296187 8560 305254AB C TAXI 27 1049 36853 155 38084BE C 4 1025 1 1030BE C TAXI 2 83 552 637ABE C 4 8418 126 8548ABE C TAXI 1 43 3324 8 3376BE CE 8 156 886 7 1057BE CE TAXI 187 4133 11096 17 15433ABE CE 1 2 91 4596 960 5650ABE CE TAXI 59 2850 170482 40724 214120BE C DE 5008 16047 15 21070ABE C DE 1 2577 39624 219 42421BE CE DE 2289 12545 15 14849ABE CE DE 2189 111034 20493 133716
SUMMA 4299 41186 78762 488977 3872583 652312 5138119

Traktor-
kort 7367 1556 301 418 22710 5615 17527

Medan antalet bussar legat huvudsaki på nivå harsamma
antalet lastbilar ökat under de åren. Antaletsenaste större
bussar 80 eller fler har dock ökat. Antal lastbilarpassagerare
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år 1989.till cirka 000295år 1986från knappt 218 000ökathar
ochunderlastbilar 3,5skett tonharökningenDen största av

24,9 ton.över
trafikolyckorinblandning ilastbilarsredovisningSCBsAv av
inblandade ilastbilarsammanlagt 2992framgår2 att var

Som framgårunderpersonskador 1989.medtrafikolyckor av
överrepresenterade ilastbilarna någotdefigur 61 störreär

trafikolyckor.

trafikLastbilar i

olyckor ILastbilari
Procent

20.0-12,0-19,97,0-11,93,5-6,92,0-3,4-1 9, Totalvikt bon

källa SCBolycksinblandning under 1989LastbilarsFigur 61

personskador.medolyckorinblandade ibussar4941989 var
enligtfördelades deefter antalstorlekFördelade på passagerare

figuren 62.
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Bussar trafiki

Bussar olyckori E
Procent
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Busstorlek passagerarantal—

Figur 62 Bussars olycksinblandning under källa SCB.1989

Flertalet bussolyckor sker tätbebyggtinom område och främst
med bussar for 70 De bussarnaän större ärmer passagerare.
överrepresenterade i olyckorna.

Till minibussar hänförs fordon 6-8som rymmer passagerare.
Dessa fordon får föras den innehar B-behörighet. 238 så-av som
dana fordon inblandade olyckor medi personskador undervar

Sammanlagt1988. dödades skadades och10 98 svårtpersoner,
300 skadades lindrigt. Nästan dödade6 10 och ska-personer av
dade befann minibusssig i vid ‘olyckstillfallet. I fallen40 % av

den dödade eller skadade förare.var en
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behörigheterna iUppdelning6.2 av
underavdelningar

Direktiven6.2.1

täcksfordon dennuvarande behörigheterna gäller allaDe typ somav
sålunda behörighetkörkort kategori CEbehörigheten. Ett attgerav

Ettlastbil lastbilsekipage på 50såvälköra 5-tons ton.ettsomen
såväl liten bussbehörighet köraD-körkort storatt som enger en

ställasandra krav måste idubbeldäckare, heltledbuss eller trots att
fortlöpandefordonen. Med den utvecklingfråga de somsenareom

fordon marknaden visser-fordonssidan kommer påsker på somnya
har andra egenskaperkörkortskategorierna,ligen täcks men somav

fordonen.speciell utbildning för just dekanske kräveroch
detill uppdelning inomsagda talar för möjlighetDet att nuva-en

läradem behöverbör För interande behörigheterna övervägas. som
behörigheten skullefordonenköra de inomsig största manex.

därmed behörig-utbildningen ochbegränsningkunna tänka sig av
behörigheten. I praktiken harfordonheten till vissa inomatt enavse

dvs.gäller A-behörigheten,sådan uppdelning redan skett såvitt mo-
underav-ellerandra länder förekommertorcykel. I vissa övervägs

ocksåFrågannuvarande körkortsklasserna.delningar deinom är
Wienkonventionmed pågåendeaktuell samband den revisioneni av

införafinns skälockså detKommittén skall attöverväga enom
behörigheterna underav-de nuvarande imöjlighet till uppdelning av

fordonsslagen.med motsvarande begränsningdelningar av

tillöverlämnadesden november 1990regeringsbeslut 22I
busstrafikförbundetfrån SvenskaframställningKK 2000 omen

dvs.gälla for lätt bussskall begränsasD-behörigheten attatt
skall krävas tillläggs-bussartotalvikt under För3,5 tyngreton.

certifikat.
tillformskrivelser och förslag iTill KK har2000 annan

Förslagenframförts.behörighetsindelningenförändringar av
D-behörigheternaC- iuppdelningvanligtvis respavser en av

föreslagitsC-behörigheten harBeträffandeunderavdelningar.
Olikaoch lastbilar.lätta lastbilar övrigaindelning i tungaen

ellerexempelvisviktgränser har föreslagits, 7 10ton, ton en
D-behörighetenallra ekipagen. Förklass for desärskild tyngsta

bussar, däroch mindreföreslagits indelning ihar störreen
förslag gäl-Andraberoende antaldrasgränsen passagerare.av

behörigheten för släpvagn.ändrad indelningler aven

tidigare behandlingFrågans6.2.2

År SUprincipbeslut 89,riksdagen prop. 196755,1967 etttog
körkortsbe-differentieringrskr 2093LU 204,31, avom en

tanken behörig-skulle bygga påhörigheterna. Indelningen att
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heten skulle differentieras med hänsyn till svårigheten föraatt
olika fordonstyper och till graden trafikfarlighet hos fordons-av

Sverigetyperna. undertecknade 1968 års Wienkonven-senare
tion vägtrafik. Den svenska behörighetsindelningenom anpas-
sades till konventionen prop. 197165, TU 12, rskr 209. Där-
efter har endast mindre förändringar företagits.

överensstämmelse6.2.3 med EGs regler m. m.

I gällande direktiv från EG-körkort1980 ett gemensamtom
föreskrivs behörighetenatt framföraatt motorfordon skall an-

följandepå A motorcykel,sätt; med eller sidovagn; Butanges -
motorfordon med högsta totalvikt 3,5 och med högsttonen om-

8 sittplatser förutom förarplatsen, motorcykel inte inräknad; C
-lastbil med totalvikt 3,5 D personbilöver ton; med fler 8än-
sittplatser förutom förarens E vissa fordonskombinatio-samt -

där föraren har behörighet för dragfordonet B, C eller Dner
inte för kombinationen sådan. Till kategogierna Cmen som

och D får kopplas lätt släpfordon.ett Behörigheterna C och D
föra fordonrätt att tillhörig behörighet B. Behörighet E kanger

tilldelas innehavare behörighet B, C eller D. En medlemsstatav
får, efter godkännande kommissionen, undantag frångöraav
bl. behörighetsindelningen.a.

I det förslag till 1988direktiv lagts fram harnya som
möjligheten till undantag från behörighetsindelningen för med-
lemsstaterna tagits bort. I stället har i direktiven införts möjlig-
heter till underavdelningar. Inom behörigheterna B, C CE, D
DE, kan underavdelningar tillåtas. C och CE kan begränsas
till lastbilatt med högsta totalvikt 7,5 D och DEton.avse en om
kan begränsas till bussatt har högst 16 sittplatser,avse en som
förutom förarens. Vidare har tillkommit bestämmelser bl.om a.
utfardande körkort och ålderskrav för olika behörigheter.av om

Behörighetsuppdelningen i 1968 års Wienkonvention väg-om
trañk huvudsaki densammaär den gällande inom EG.som
Enligt konventionen delas behörigheten föra motorfordonatt in
i fem olika klasser. A för motorcykel, B för motorfordon intesom
tillhör klass A, totala totalvikt inte överstiger 3,5 ochtonvars

inte har åtta sittplatser förarplatsen,än Cutöver försom mer
motorfordon används för godstransporter, vilkas tillåtnasom
totalvikt överstiger 3,5 D för motorfordonton, används försom
persontransporter och har åtta sittplatserän förar-utövermer
platsen E för vissa fordonskombinationersamt där dragfordonet

inte kombinationen tillhör kategori eller kategoriermen som
föraren har tillstånd föra B ochelleratt C ocheller D. Till
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Konventio-släpvagn.lättkopplasoch D fårB,Cbehörigheterna
yrkesmässigfordon iförabehörigheten attbehandlar intenen

trafik.
möjlighettillskapatsharrevisionsarbetetpågåendedetI en
olika be-deiunderavdelningarinföramedlemsstater attför

behörigheter-urspungligadeförändring iNågonhörigheterna.
orts.har intena

återfinns i stort settländernanordiskaandra sammadeI
förbehörighetsärskildfinnsI Norgehosregler enoss.som

och mestlångt tarhögst 6 meterFordonetD2.minibuss, är som
förmc-behörighetsärskildharDanmark16 enpassagerare.

behörighetskombi-flerfinnsFinlandsidovagnsmotorcyklar. I
D-behörighet utansjälvständigEnSverige.i17,nationer, än

världen iiRuntinförts.harE-behörighetentillkoppling om
behörigheterna,uppdelningarandraförekommer ex.övrigt av

hjulaxlar8antalutifrånlastbilar

överväganden förslagoch6.2.4

differentie-beslutårsförgrund 1967tilllågprincipDen omsom
Tillbärkraft. sinafortfarande storharbehörigheternaring av

förhållandevisbetraktasdifferentieringenmåstegrunder som
debetydandebehörigheterantalet är genomenkel atttrots

KK 2000medger.differentieringenkombinationsmöjligheter
komplicera systemetsskäl förstarka attkrävasbördetattanser

underavdel-iindelningexempelvisenkelhetrelativa genom
behörig-uppdelninghar övervägtUtredningen avningar. en

ytterligareåtföljandemedunderavdelningaroch D iCheterna
trafiksäkerhetssynpunkt.frånenbartkombinationsmöjligheter

fråganolycksstatistikenredovisade ärdenframgåttSom av
trafiksäkerhetspro-egentligtingetbehörighetsindelningenom

bussarna ärallraoch de störstalastbilarnaDeblem. tyngre
flerproportionelltolycksstatistikenöverrepresenterade i

kanskedel,Till vissfordonsparken.andelderasolyckor än av
dessaförklaras attöverrepresentationenkanhållet,helt och av

helaOmfordon. över-andrasträckorlängre änkörsfordon
trafiksä-frånfinnskörsträckorförklarasrepresentationen av

underavdel-iuppdelningförmotivkerhetssynpunkt inga en
högrepåberoöverrepresentationendelSkulleningar. aven
högredennaskulleochekipagenför deolycksrisker större

denvidtasåtgärder inombörförarproblembero påolycksrisk
ochCEförutbildningDagensutbildningensnuvarande ram.

totalviktmedlastbilpåuppdeladeD-behörigheterna avär en
axelav-med minst 5 metersbussoch30 tonminst 7 ton enresp.
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stånd och utväxling så den kan körasatt i minst kmtim.70 De
förslag till behörighetsuppdelning framförts imotsvararen som

delar denna uppdelning.stora En ytterligare anledning till en
uppdelning skulle utbildningenatt blev bil-sammantagetvara
ligare för samhället och den enskilde. KK har2000 inte funnit

uppdelning skulleatt förbilliga utbildningen. Därvid bören
beaktas arbetsmarknadenäven att bör ha så bred utbild-en

ningsbas möjligt för yrkesförare och överlåta specialise-som en
ring till på arbetsmarknaden.parterna

I dagsläget finner utredningen således inte tillräckligtatt
starka skäl från trafiksäkerhetssynpunkt föreligger föreslåatt

uppdelning behörigheterna C och D undergrupper.i Där-en av
finner KKemot 2000 det angeläget behörighetenatt E frikopp-

las från behörigheten D och inte i dag automatiskt tilldelassom
den godkänts för behörigheten D. Med nuvarande ordningsom
får den godkänts för bussbehörighet inte bara rätten attsom
koppla släpfordon antal ochoavsett vikt till buss också tillutan
personbil eller lätt lastbil hautan att genomgått någon som
helst körutbildning med släpfordon. Detta ologiskt specielltär

BE-behörigheten kräver förarprov med släpfordon. Isom annars
fråga behörigheten E sökandensprovet kunska-ävenom avser

de särskilda trañksäkerhetsrisker föreliggerper om närsom
fordon förs med tillkopplat släpfordon.

6.3 Farligt gods
6.3.1 Bakgrund

Under och1987 1988 inträffade antal trafikolyckorett där tank-
fordon inblandade. Den allvarligaste olyckan inträffade denvar
14 september 1987 i den k. Råckstarondellen Stockholm.is.

Kommittén Kn 198102 med uppdrag undersöka allvar-att
liga olyckshändelser och tillbud till sådana händelser kata--
strofkommissionen beslutade med anledning därav under-att-
söka antal tankbilsolyckorett med avseende på bl.a. förarnas
kunskaper och lämplighet for sina uppgifter fordonens ochsamt
utrustningens beskaffenhet. Undersökningen avsåg olyckor
med tankbilar transporterade brandfarliga vätskor såsomsom
bensin och oljor 124. I sin sammanfattning redovisningenav

olyckorna kommissionen bl. följandeav angav a.
Sammanfattningsvis kan med förenklingviss de flestasägas att av
de här redovisade olyckorna har skett på grund tankbilen haftattav

med hänsyn till omständigheterna allt för hög hastighet,en varvid
fordonet ocheller dess släpvagn har kommit utanför vägbanan och
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ospärradeläckthareller oljabensin utlastFordonetsvält. genomav
brand ochRisk förvakuumventiler.tryck-,domluckor eller genom

viduppståttProblem harförelegat.miljöskador harellerexplosion
tankbilfall harIefterföljande sanering. ettochräddningsinsatser en

olycka harEnföretagits.hark. U-svängsamband medvält i att s.en
och vält.bakåtrullatmed oljelastparkerad släpvagninträffat när en
I någrahar skurit.hjullagerpåberottolycka har att ettEn annan

erfarenhethaft litenochmycketvarithar förarnafall avunga
tankbilskörning.

fordonet medriskfaktorer utrust-granskadeKommissionen tre
vägval,ochvägstandardenrörliga lasten,inklusive denning

förarna.samt
med det skur-falletibeläggfann inga utomKommissionen -

orsakatsolyckornaundersöktadeförhjullagret att avna -
dockansågutrustning,dessellerfordonetbrister itekniska men

tanktäthetochfordonsstabilitetproblemtekniskatvåatt --
nuvarandedenfannKommissionen attuppmärksammas.borde

måsteutrustningderasochtankbilarnastandarden på anses
detoch intekörningförsiktig attnormaltförtillfyllest varen

detsäkerhetsanordningar närytterligarekrävarealistiskt att
tankbilsbeståndet.nuvarandedetgällde

föråtgärdersärskilda attföreslog någrainteKommissionen
riskerinnebärfaktorerDevägstandarden.förbättra varsom

Även vägvals-förriktlinjerfråganväghållarna.kända omav
be-omnämndesgodsmed farligtvidstyrning transporter men

kommissionen.handlades inte närmare av
studeratsolyckordeflestadeansågKommissionen att somav

för högamedbl.sida,förarensfrånovarsamhetberott på viss a.
tillfred-tillmöjlighetbristandehäravtill följdochhastigheter

fordonmed dessaolyckorgjordeDetställande manövrering. som
riskermedför,lastenfarligadende riskerspeciella ex.somvar

be-sökaFörmiljöförstöring. attellerexplosionbrand ochför
kommissionen transporternafann atttankbilsolyckornagränsa

ochtillräckligt erfarnamed förareendastborde ske varsom
tillhörde dennaförarnaflestaomdömesgilla. De mengrupp,

förarnade utgörvisadeundersökning attkommissionens unga
förgrundfinnsdet attansågKommissionen attolycksrisk.en

ocherfarenhetgällervadtankbilsförarekrav påhögreställa
ochålder visspå högrekravkunde skevilketlämplighet, genom

tank-påKravenfordon.få föraerfarenhet för tungatidigare att
behörig-särskildenderainföraskundebilsförare en nygenom

överenskom-frivilligaellerfarligt godsköraförhet att genom
saknadesmöjligheterEftersomtransportnäringen.melser inom

överenskommelsefrivilligbrötdem motingripa motatt ensom
samtligagällaskulle kommasäkert attsådan inteoch då en
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förare borde regleringen enligt kommissionen ske lagstiftnings-
Kommissionen förordadevägen. särskild utbildningatt fören

tankbilsförare samtliga förare skulle transporteragavs nya som
farligt gods. En sådan utbildning hade funnits under lång tid

fått stå tillbaka ADB-utbildningkrav på k.när semen s.
utbildningensnärmare innehåll, avsnitt infördes.6.3.2om

ADR-utbildningen innehöll ingen praktisk körträning ha-utan
de huvudsakligt syfte förarna medvetnaatt farorgörasom om
vid farligttransporter gods. En särskild utbildning för tank-av
bilsförare borde särskildövervägas behörighet infördes.om en

I katastrofkommissionens detrapport inte fannsattuppgavs
några exakta siffror på hur mycket olja och bensin trans-som
porterades på landsväg Sverige.i Enligt uppskattning gjorden

SCB for omfattade1987 transporterna 15,3 miljonerav tonca
farligt gods. Den totala körsträckan till miljoner70 km.uppgavs
Ca 80 dessa% utordestransporter petroleumprodukter.av av
1987 fanns omkring 1 500 tankbilar och ungefär lika många
släpvagnar för brandfarligatransport vätskor omkringsamtav
120 tankbilar för kemiskatransport vätskor SCBsi registerav

fordonsbeståndet.om
Regeringen beslöt den 18 januari 1990 till KK 2000att över-

lämna frågan undersökaatt behovetnärmare och förut-om av
sättningarna för införa särskildatt behörighet för föraatten

tankfordontunga med farligt gods.

6.3.2 Nuvarande regler

För föraatt tankfordon medtunga farlig last krävs försom
andra lastbilartunga C-behörighet. Dessutom krävs E-behörig-
het det kopplas till släpfordon.ett tungt För erhålla dessaattom
behörigheter skall sökanden vid tidpunkten för körkortets ut-
lämnande ha fyllt 19 år. I kursplanen för behörigheten C och CE
ingår förutom den grundläggande körundervisningen bl.även a.
undervisning beträffande förhållandet mellan hastighet och
riskfrekvens, rörelseenergins, friktionens och sidokrafternas in-
verkan på körningen, skillnader körningi med eller last,utan
vältningsrisken vid för hög hastighet med olika lastbilar ex.
tankbilar, lastens anknytninginverkan och till naturlagarna,
bestämmelser farligttransport gods. Mindre tankbilar,om av

registrerade lättär lastbil, kräver endast B-behörighet.som som
Bestämmelser farligttransporter gods finns lageniom av

1982821 och förordningen 1982923 farligttransportom av
gods. Författningarna gäller för alla farligttransporter godsav

utförs Sverige,i det inrikesoavsett ellerärsom transportom en
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delsMedinternationell transporttransport.del avsesav en
dels lastning,transportmedel,medgodsfarligtförflyttning av

delasgodsFarligtförflyttningen.led ilossning utgörsomm. m.
klass åter-exempelvis 1Iunderavdelningar.medklasserin i 9

radio-vätskor, klassbrandfarliga 7klassexplosiva 3finns varor,
transportmedelMedfrätandeklassoch 8iaktiva varor.varor

påföranvändsfordonslag transportförstås bl. varje somava.
eller i terräng.väg

ifrågatransportmyndighetSRVräddningsverkStatens är
föreskrifterutfärdarSRVgods.farligtlandtransporter omavom

SRVFSgodsfarligtbestämmelsernatillämpningen omav
utbild-bestämmelseråterfinnsföreskrifterI dessa19889. om

utbildningpålast. Kravenmed farligfordonförareförning av
ellertankcontainermedfordontankfordon,gäller förare an-av

förare1990,den januarioch, sedan 1behållare ävenstörrenan
skall hadessaFörare transporterstyckegodstransporter. avav
förarenutvisarmyndighet attutfärdat behörigintygett somav

särskilda kravdeutbildningdeltagit iresultatmed godkänt om
Övergångsvis gällergods.farligtställs vid transporter avsom

skallIntyget1996.sådant intygskall ha senastalla förareatt
utbild-genomfördInnehav intygår.femteförnyas vart omav

sedan juni 1990gods skallfarligtförning transport an-av
TSV.myndighetAnsvarigkörkortsregistret. ärtecknas i

medvetnaförarnamed utbildningenHuvudsyftet att göraär
farligt gods samtvidfinnsde faror transporter geavsomom

nödvändiga för mini-attkunskapergrundläggandedem ärsom
deminträffa ochskallolyckaförsannolikheten att geenmera
Ut-skadorna.inträffar minimeraolyckamöjligheter att om en
förbestämmelsernaallmännadeomfattar bl.bildningen a.

förebygganderiskerna,gods, de viktigastefarligttransporter av
vidskallsäkerhetsåtgärder, vad görasåtgärder och ensom

underlåtaochskall attfordonsförare göraolycka, vad göraen
då detegenskaper påfordonetsgods,farligt vägvid transport av

lastensinbegripeteller tankcontainrar rö-tankartransporterar
praktiskaenskildaomfatta öv-börUtbildningenrelser. även

före-förSveriges institutanordnasUtbildningenningar. av
Arbetsmil-ochYrkes-TransportfackensSIFU,tagsutveckling

Åkeriförbund.Sverigesjönämnd TYA samt
förutbildningyrkesmässigdirektivutfärdade EG1989 om en

väg. till ADR-ansluterDirektivengods påfarligtförare av
överenskommelsen.
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Överväganden6.3.3 och förslag

Tankbilar utgjorde 1989 samtliga lastbilarprocent i trafi-en av
ken och inblandade i två lastbilstrafikolyckorna.procentvar av
Under 1989 tankbilar44 inblandade i olyckor,41 26var varav
avsåg brandfarliga vätskor. Två olyckorna slutade med död-av
lig utgång 2, 125.

Den uppdelning behörigheter sker i dag grundas påav som
hänsyn till trafiksäkerheten. Vissa fordontyper svåra-av anses

framföraatt andra och deän representerar ävenre störreen
grad trafikfarlighet. Det har därför nödvändigtansetts medav
särskild utbildning och därav speciell kompetens for föraatt
sådana fordon. De överväganden föranlett dagens systemsom
står sig och bör, KK 2000 tidigare framhållit, frångåssom en-
dast starka skäl kräver det. De statistiska uppgifterna kanom
inte stöd för det föreligger behovatt uppdelninganses ge av en

behörigheten på så högre behörighetsätt att skapas forav atten
få föra tunga farligttransporter gods. Det inom utbild-ärav
ningen förare lastbil ochtung inom den vidareutbildningav av

sker för förare farligt gods grunden skall läggas försom av som
trafiksäkertett framförande.

KÖRKORTKommittén finner2000 trafiksäkerhetsaspek-att
tillräckligtten tillgodoseddär de nuvarande reglerna ochgenom

därföratt inte tillräckligt starka skäl föreligger för att göra en
ytterligare uppdelning behörigheten C och CE med avseendeav
på farligttransporter gods.av

Utryckningsfordon6.4

6.4.1 Bakgrund

I 15§ bilregisterkungörelsen 1972599, BRK vilka for-anges
don utryckningsfordon.ärsom

Utryckningsfordon finns många olika typer; motorcyklar,av
personbilar, lastbilar ochtunga bussar. För föraäven att ut-
ryckningsfordon ställs inga krav innehav denutöver be-av
hörighet gäller för fordonsslaget fråga.isom

På utryckningsfordon skall enligt och §§11 fordonskungö-14
relsen 1972595, FK finnas larmanordning. Härmed avses
anordning för de särskilda ljus- och ljudsignaler enligt §12som
VTK skall användas fri påkallas. Larmanordningnär väg får
inte finnas på andra fordon.

I och12, 68 VTK finns155 bestämmelser framföran-om
de utryckningsfordon. Enligt § VTK6 får utryckningsfor-av en
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försiktighetsärskildiakttagandemedträngande falli avare
särskilt gäller honom.föreskrifterföljaunderlåta att som

ellerpolismanfölja anvisningskall dockFöraren somannanav
anvisningartrafiken ellerövervakaförordnatmyndighet att ge

konfliktde situationerBestämmelsen täcker närdenna.för en
uppstå.trafikregler kanmed

fall fårträngandeutryckningsförare i§ VTKI 12 att enanges
larmanord-användaskallfordonet. Förarenfri förkräva väg

ljus ochfallet bådeenskildadetsjälv iFörarenningen. avgör om
skalltrafikanterAndraanvändas.skallenbart detljud eller ena

förekommande fallutryckningsfordonet och iförfrilämna väg
stanna.även

hastighetsbegräns-bestämmelsernaVTK§I 68 att omanges
VTK har§utryckningsfordon. Enligt 155förgällerinteningar

förbud ochföreskrifteråsidosättautryckningsfordon rätt att om
visstrafikerainskränkningar i väg.atträtten en

undantag frånmeddelaKKF§får enligt 101Länsstyrelsen
lastbil, bussförabehörighet tungbestämmelsen attbl. oma.

fördag bl. inne-meddelas iUndantagsbeslutsläpfordon.eller a.
kan föradessamöjliggör tungaochB-körkort atthavare av

räddningstjänsten,försker inomkörningenfordon ramenom
meddelasskallundantagFörbrandmannadispenser. attk.s.

kallad fri väg.utbildning,särskildgenomgångkrävs av en
till KK 20001990beslöt den 15 att över-Regeringen mars

yrkesförarråd för be-centralaNTFsfrånskrivelselämna en
fråganyrkesförarrådet ut-skrivelsenhandling. I tar omupp

för förarebehörighet ut-särskildochdispensbildning, aven
ryckningsfordon.

från TFU-gruppen,skrivelsemottagithar ocksåKK 2000 en
behörighetskrav förUtryckningsförare,Trafiksäkerhet för om

anpassad utbildning.därtillochutryckningsförare en
till KK 2000november 1990denbeslöt 22 attRegeringen

rädd-förarbehörighet ifrån TSVskrivelseöverlämna omen
de k.fråganTSVskrivelsenI tarningstjänsten. s.omupp

generell lös-tillförslagframförochbrandmannadispenserna en
förordning.särskildutfärdandening enavgenom

Utbildning6.4.2

finnsoch förareutryckningsfordonolikadeInom grupperna av
utbildning.särskildformerolikadagredan i av

ingårGrundkurs IIgrundutbildningpolismannensI en--
förMåletutryckning.underkörautbildning iomfattande att

godkändaskall ut-kursdeltagareallautbildningen attär vara
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ryckningsförare då kursen slutar. Den inte godkänd fårärsom
tillfälle efter skoltidatt vidareträna tills han nöjaktigt till-
godoort sig utbildningen. Utbildningen sker under fem dagar
och innehåller både teoretiska moment.och praktiska Polis-
högskolan utbildar instruktörer för dessa kurser.egna

Brandväsendet har utbildning kallad fri väg. Den beståren
teoretisk del 12 timmar och praktisk del 30av en om en om

timmar. Utbildningen ingår del i det dispensförfarandesom en
tillämpas för Ävenpersonal inom räddningstjänsten.som am-

bulansförare inom vissa landsting och förare inom tull och kust-
bevakning utbildning för utryckningskörning.ges en

6.4.3 Tidigare utredningar och förslag

Bilförarutredningen behandlade betänkandei sitt Körkortet och
trafikutbildningen SOU frågan196542 särskilda kompe-om
tenskrav för förare utryckningsfordon. Utredningen stanna-av
de för inte föreslå Äveninförandetatt särskilda krav.av om
starka skäl kunde anföras för sådana fordringar kunde välgrun-
dade invändningar sådan ordning.mot Som exempelresas en

utredningen bl.a. det inteatt realistisktangav att anta attvar
samtliga brandmän på landsbygden skulle genomgå det sår-
skilda och följden skulleprovet kunna bli inte tillräckligtatt
antal kvalificerade förare fanns. Det förelåg deni situatio-även

tveksamhet straffansvar kunde utkrävas med hänsynnen om
till reglernatagen nöd. Utredningen fann vidare detattom

förelåg svårigheter i utformaatt ett möjliggjordeprov som en
säker bedömning förarens lämplighet utryckningsförare.av som
I delade196755 departementschefen utredningens slut-prop.

Departementschefen,sats. liksom utredningen, förutsatteäven
huvudmännen föratt utryckningsförarna såg till förarnaatt

fick de kunskaper och instruktioner krävs för kunnaattsom
sköta utryckningsverksamheten.

6.4.4 Risker och olyckor

I två norska undersökningar har olycksrisken vid utrycknings-
körning undersökts för ambulanser, brandbilar och polisbilar
126-127. Olyckstalen redovisas i antalet olyckor miljonper
körda kilometer och åren 1980-82. För all vägtrañkskör-avser
ning olycksrisken 0,4 olyckormilj. km. Vid vanligvar ut-resp.
ryckningskörning antalet olyckormiljoner körda kilometervar
0,5 för3,9 ambulanser, 0,0 för10,4 brandbilar och 0,4resp. resp.

för8,4 polisbilar. Olycksrisken under utryckningskörningresp.
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vägtrafik. Iallförgenomsnittetalltså 10-25 större änggrvar
utryckningunderkilometermiljonerungefär 3,5körsNorge per

Sveri-undersökning iEntrañkarbete.alltpromilleår 0,1 av
hade 3-5utryckningunderambulanservisar128 att1979ge

1,6-2,2brandbilarkörning,vanligunderriskhögregånger än
mycketvisserligenunderlagetpolisbilarFörhögre.gånger var

underhögregångertill 60-70riskökningen uppmätteslitet men
körning.vanligunderutryckning än

fartenofta högadengrundpåinträffarolyckorDe är avsom
emellertidriskernade högreTrots äreljest.allvarliga änmer

utryckningskörningmängdenberoende påolyckor få attantalet
508har sammantaget1985-1989Under årenliten. personerär

Sverige.utryckningsfordon imedolyckordödats iellerskadats

utrycknings-medolyckorskadade idödade ochAntaletTabell 62
SCB.källafordon 1985-1989

utrycknings-iutrycknings- InteI
fordonetfordonet

SkadadeSkadadeFordons-
Svårt LättSvårt Död SummaLättkategori Död Summa

25 305OBrandbil 82 6O

98765 1749 6313Ambulans 1

122 14016Polisbil 2158 169101

268223387213 240252SUMMA

oklartDetföraren.krav på ärställerUtryckningskörning stora
på förarenkravenochfordonetutformningenpåkravenhur av

kan,larmsignalerAnvändningenolycksriskerna.påverkar av
utryckningsföraren129,undersökninghar antytt engeen

Ettolyckor.orsaka annatkantrygghetkänslafalsk somav
medtrañkanter-utryckningskörningsamband med ärproblem i

larmanord-medpåkallasfriuppfattasvårighet att vägattnas
ochutryckningsfordonmellanolyckornaI 40-50 %ningen. av

intehanfordonetandradet attförarenfordonandra avuppgav
128.larmetuppfattat

vanligbegränsningarharförareUtbildningen somsammaav
harutryckningsförareförhalkkörningiförarutbildning. Kurser

visat dvs.vanliga förare,förresultatungefarligen somsamma
utbildningentid efterföraremanligaolycksrisk förökad enen

kvinnligasäkerställd, hosdock intetendens,och positiven
har inteutbildningsåtgärderandraVerkningarförare 86. av

utvärderats.
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överväganden6.4.5 förslagoch

Det finns TSVsi fordonsregister för närvarande drygt 6 000
utryckningsfordon registrerade.

Utryckningsfordon finns inom varje slag fordon. Varje for-av
donslag har sin behörighet. Utbildningen för respektiveegen
behörighet hänsyn till detar egenskaper vid körningen som
fordonsslaget har. Det karakteristiska med köra utryck-att ett
ningsfordon föraren i trängda lägenär att får bryta trafik-mot
regler for komma framatt snabbare vid vanlig körning.än
Körning under utryckning ställer därför särskilda krav på fö-

beroende på omständigheterna i det enskilda fallet och iraren
den aktuella trafikmiljön. Det den enskilde utryckningsföra-är

omdöme i de enskilda situationerna torderens som vara av-
görande för olycka skall inträffa eller inte.om en

Som det tveksamt detangetts föreliggerär positiva effek-om
olika formerter utbildning. Vidare kan det, bilförar-av av som

utredningen påpekade, svårt utforma körprovatt ettvara som
visar förare behärskaratt frivägs- körning i alla dess olikaen
former. Det föreligger andra svårigheter i sambandäven med
införandet särskild behörighet begränsning iav en som ex. ev.
tiden behörigheten, utformningen för åter-ett systemav av
kallelse behörigheten, vilket allt talar tillskapamot attav en ny
behörighet.

Den utbildning utryckningsförare sker dag tordei haav som
sitt egentliga värde utpeka de svårigheteratt före-som som

ligger vid utryckningskörning. Den formen utbildning,av som
beskriver olycksriskerna vid utryckningskörning, i vilka situa-
tioner sådana risker förekommer exempelvis vid färd högai
farter korsningar och på andra platser ochän vägengenom
medtrafikanternas svårigheter uppfatta larmanordningar,att
har arbetsgivaren hosett honom anställdaatt förare.ansvar ge
Så sker i erforderlig utsträckning. Mot denna bakgrund finner
KK 2000 någon särskild behörighetatt för förare utryck-av
ningsfordon börinte införas. Trañksäkerhetsaspekterna tillgo-
doses utbildning, inriktas på inskärpa riskmed-attgenom som
vetandet hos föraren utryckningsfordon.av

Frågan behörighet föra fordonatt inomtunga förom ramen
räddningstjänsten bör generell lösning. I KKL harnu ges en
polisman med behörighet B erhållit i vissa angivna fallrätt att
föra fordon kräver högre behörighet. På motsvarande sättsom
bör frågan förarbehörighet inom räddningstjänsten lösas.om
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Unga7 förare

Direktiven7.1

De riskmoment nyblivna körkortshavare trafikenisom utgör skall
särskilt uppmärksammas kommittén. KK 2000 bör föreslå deav
åtgärder motiverade förär begränsaatt detta riskmoment.som Där-
vid bör kommittén följa introduktionen det k. provisoriskaav s.
körkortet, infördes från den 1 januari 1990. Kommitténsom bör
vidare belysa det lämpligtär införa kravatt på nybörjarskylt.om en
Möjligheten till fortbildning bör också belysas. Vidare bör kommit-

framtén erfarenheterta från olika i Europa,system USA och Aust-
ralien vilka huvudsakligen syftar till nyblivnaatt förare längrege
erfarenhet i bilkörning under kontrollerade former innan de släpps

i trafikenut på hand.egen

7.2 Tidigare utredningar och förslag
Den tidigare omnämnda arbetsgruppen SÖfrån VTI, och STR
avsnitt 3.3.3 lämnade andra förslagäven för öka de nybliv-att

förarnas säkerhet beträffande förarutbildningenänna 48.
Bl. föreslogs nybörjarskyltatt skulle införasa. under de två
första åren eller till dess den föreslagna obligatoriska efterut-
bildningen genomgåtts. Arbetsgruppen ansåg det billigvara en
åtgärd markerade detatt körförmåganmestasom lärs inav
efter körkortet. Skylten skulle därigenom motverka de fö-nya

överskattning sin körskicklighet.rarnas av
Kommunikationsdepartementet initierade därefter utred-en

ning komplettering grundutbildningen medom obligato-av en
risk efterutbildning 49. Utredningen föreslog förarutbild-att
ningen skulle delas in i två skeden, det första med existerande
grundutbildning något förändrad avsnitt 3.3.5, det andramen
skedet efter avslutad grundutbildning. Körkortet skulle då vara
endast preliminärt till dess den nyblivna körkortshavaren ge-
nomgått obligatorisk tilläggsutbildning totalten 8 timmar.om
Utredningen överlämnades regeringen till TSV under-av som
lag för förslag tillett regeringsbeslut reformering bil-om av
förarutbildningen.

TSV lämnade i augusti 1987 förslag tillett reformerad bilförar-
utbildning, vilket bl. innehöll ett medsystern preliminärta.
körkort under två år. En obligatorisk tilläggsutbildning skulle
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fåför sittförarenvarefterperioden, attunder dengenomföras
slutligtgenomgåmåste ettkörkortpreliminära permanentat

skulle nybörjar-körkortstidenpreliminäradenUnderkörprov.
rehabilite-föreslogsSlutligenfordonet.anbringas påskylt en

körkortstidenpreliminäradenunderförareförringskurs som
skulle, detföreläggande häromtrafikforseelser. Ettbegått om

körkortshavarenkörkortsåterkallelse. Omtillföljdes, ledainte
skulleåterkallats,körkortetöverträdelseallvarlig attbegått så

3.3.6.avsnittalltid krävasförarprovnytt

reglerGällande7.3

och 24 år.mellan 18körkortshavare000finns drygt 600dagI
endatabell Den62.B-behörighetendastinneharFlertalet

bestämmelseninfördaden 1990gäller för demsärregel ärsom
Prövisoriet4.3.avsnittunder två årkörkortprovisorisktom

provperioden sigunder görkörkortshavare,innebär att somen
körkortsåterkallelse,föranledertrafikbrotttillskyldig ett som

förarprov.avlagtsedan han nyttkörkortet försttillbakafår
provisoriskalöpa. Detprövotidtvåårig attbörjarDärefter en ny

kanbilförare intenyblivnamarkeringkörkortet att ansesär en
fullärda.

Överväganden förslagoch7.4

fortbildningObligatorisk7.4.1 m. m.

fort-obligatoriskpåtankenavvisattidigareharKK 2000 en
obligato-förbeläggnågra attfinnsdet intebildning eftersom en
och Fin-Norgemotsvarande slag iefterutbildningrisk somav

TSVs för-Om3.6.6.trafiksäkerheten avsnittland förbättrar
begåttför förarerehabiliteringskursobligatorisktillslag som

innebärfortbildningpåtvingadkantrafikförseelser attsägas
körkortsspärrDenförutsättningar.pedagogiskadåliga som

naturligt in-fungerakommer ettföreslagit attKK 2000 som
för föraren,valfrihetbibehållenmedfortbildning,tillcitament

föredra.därmedoch attär

körkortProvisoriskt7.4.2

siffrorfram ut-KK tagit2000 överuppdragTSV har på av
januariHittills den8körkortet.provisoriskadetfallet av -

prövotid.medbehörighetenkörkortshavarehar 90 0001991 ca-
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Under har1990 omkring körkort000 återkallats för1 dem som
förvärvat körkort under år. 206 avsåg körkortshavare isamma
åldrarna och år. Punkterna18 19 och § KKL1 i 16 avsnitt4 4.3
dominerar och grunden för 80 samtliga åter-utgör %ca av
kallelser.

Med det för ingripandeförfarande KKsystem ett 2000som
lägger fram kommer alla förare felar trafikeni avläggaattsom

förarprov för efter körkortsspärrett eller återkallelsenytt att
åter få förarbehörigheten. För fortsättningsvis markeraatt även
de nyblivna förarnas särställning bör deras behörighet åter-
kallas vid varje brott eller förseelse trafikregel undermot en
tvåårsperioden och således aldrig föranleda körkortsspärr.

Nybörjarskylt7.4.3

I många länder finns krav på nybörjarskylt. Kravet kan endera
ingå flera i regelsystem förett nyblivnamoment ettsom av
förare eller den enda åtgärden.utgöra

Kravet nybörjarskyltpå kan markering frånutgöra en sam-
hällets sida den nyblivnes inlärningsperiod och svårigheterom
därunder. Omgivningen får skylten vetskap fö-attgenom om

har begränsad kapacitet för exempelvis kompliceraderaren en
trafiksituationer och därför sitt körsätt till detta för-anpassar
hållande.

En obligatorisk nybörjarskylt bör sådanövervägas om en
skylt visar ha traflksäkerhetseffekt.sig Vidare förutsättsen en
rimlig övervakningsmöjlighet. Eftersom egentliga utvärdering-

effekterna nybörjarskylt övervaknings-ävensomar av av en
saknas dagi vill KK 2000 inte förorda kravet påattresurser

nybörjarskylt införs i Sverige.

Curfew537.4.4

Unga, nyblivna förare överrepresenterade de olyckoriär som
inträffar nattetid, till del därför de kör mycket nattetid.atten
Även exponeringen in finner ändå klarvägs över-om man en

Enrepresentation. del de alkoholrelaterade olyckornastor av
sker nattetid och med förare inblandade förare,unga som-
samtidigt vid såväl alkohol bilkörning.är ovana som

I åldersgruppen 18-19 år singelolyckor under kvällar ochär
före lördag och söndag flernätter 366 genomsnittetprocent än

under veckans övriga dagar för denna åldersgrupp. Olycksris-
ken kvällar och före lördag och söndag olyckor2,3nätter utgör
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fordonskilometer, jämföras medmiljon 0,2att motsva-ärsom
rande siffra för 25-54-åringarna.

bilen vid olyckstill-har oftare i18-19-åringarna passagerare
Hälften dock olyckorfallet ålderskategorier. medövrigaän är

inträffarde nyblivna förarnas singelolyckorensamförare. Av
med till eller från arbeteskolaendast i samband16 %ca resor

medan singelolyckoreller andra arbetsresor, 25-54-åringarnas i
fallen inträffar under sådana42 % resor.av

för de förarna har olikaFör minska olycksriskenatt unga
vidtagits andra håll världen. En höjning denåtgärder på i av

alkoholinköpkonsumtion har USAlegala åldern för iprovats
Även Sverige inköpsåldern, år, högremed framgång. i 20stor är

åtgärd sänka åldern förmyndighetsåldern. En attärän annan
erfarenhet hos demövningskörning för tillförsäkra längreatt

släpps hand trafiken. En tredje åtgärdpå i prövatssomsom egen
för nyblivna förare. Också hastighetsre-nollpromillegränsär

beträffande antal harstriktioner och restriktioner passagerare
genomförts.

för komma tillYtterligare åtgärd rättaprövats attsomen
engelska kallasmed de förarnas olycksrisk vad påär somunga

curfew egentligen betyder utegångsförbud. På mångavilket
USA lokala ordningsstadgar tillämpar curfewhåll i finns isom

de får påden egentliga betydelsen för 15-18-åringar; inte vistas
klockslag sällskap medoffentlig plats efter visstett utan en

ungdomarnas trafikarbete, efter-Härigenom påverkasvuxen.
fordonsförare restriktionstimmarna.de får underintesom vara

endast körkortsbe-Vanligare dock restriktionerattär avser
kopplade form provisoriskt kör-hörigheten och till någonär av

under provisorietiden leder tillkort. Förseelser eller olyckor
förlängning denna.av

finns form restriktion.I amerikanska delstater någon37 av
Effekterna studerats fyra amerikanska delstater. Resulta-har i

visade olyckor bland förare minskade med16-åriga 69 %tet att
Pennsylvania, New York,under restriktionstimmarna i 62 % i

ochMaryland i Louisiana.40 % i 25 %
studie. har söktDessa resultat har ifrågasätts i Manen annan
till del kan för-andra förklaringar och där funnit de storatt

klaras allmän olycksreduktion, tiden välisom samman-av en
fall ändradefaller med undersökningsperioden och något medi

hos polisen för olycksrapportering, framför allt Mary-rutiner i
land.

körförbuden DeEfterlevnaden de nattliga har studerats.av
alla föräldrarallra flesta efterlever förbudet. Så krävergott som

körforbudet.också ungdomar de skall respekterasina attav
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Även andra länder har lagt fram förslag nattliga körförbud. Iom
Australien diskuteras graderat körkortett också innefattarsom
nattliga Österrikekörförbud. I Holland och pågår liknande dis-
kussioner. Ett utvidgad för amerikanskasystem förhållanden
har också presenterats.

SverigeI 18- och 19-åriga bil- eller mc-förare inblandade ivar
730 polisrapporterade olyckor mellan kl. 20.00-06.00 under

Om1989. begränsar sig till klockslag endastman samma men
under till lördagnatten och söndag 18-19-åringarna del-var
aktiga i 358 personskadeolyckor. Nära 70 de% personskade-av
olyckor; där åldersgruppen varit förare och misstänkts för alko-
holpåverkan, inträffade under tiden kl. 20.00-06.00 under nat-

mellan fredagten och lördag och mellan lördag och söndag.
I många länder med curfew-begränsningar körkorttas vid

lägre ålder Sverige.i Förarenän omyndig, gårär i skolan och
bor hemma hos föräldrarna. Det finns då möjligheterstörre att
upprätthålla begränsningar för myndigaän förare. Man har
noterat minskning antalet ungdomar skaffaren sigav som
körkort dei åldrar restriktionen omfattar, vilket ocksåsom
minskar exponeringen åldersgruppen.av

I Sverige sammanfaller myndighetsåldern och körkortsâldern
och körkortshavaren har ofta redan flyttat hemifrån, skaffat

bil och arbete. KKeget 2000 den bakgrundenegen mot attanser
skälen införamot tidsbegränsningaratt för framförarätt att
motorfordon starka. Någotär förslag härom lägger kommittén
inte fram.

7.4.5 Målinriktad information

Information till nyblivna körkortshavare i olika former ochges
olika aktörer inom trañksäkerhetsområdet; TSV,av NTF, för-

säkringsbolagen fl.m.
Hösten 1987 startade TSV i samarbete med Gislaved, Volvo,

Skandia och OK ungdomskampanjen Mästare på väg. Kam-
panjen hade primär målgrupp bilförare i åldrarna 18-21 årsom
och innehöll olika åtgärder såsom annonsering i ungdomstid-
ningar, direktdistribuerade tidningar, utställningar, video m. m.
Kampanjen hade huvudstrategi påverkaatt bilföraressom unga
medvetenhet sin bristande körförmåga och påverkaatt derasom
attityder och beteende främst inom trañksäkerhetsområdena
bilbältesanvändning, hastighetsanpassning och trañknykter-
het.

En utvärdering tyder på kampanjenatt påverkat föraresunga
kunskaper och attityder aktiviteter i gymnasieskolan,genom
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litenhaftharAndra insatser130.försvaretochtrafikskolan
betydelse.

informationsinsatsersärskildamedprojektförberederNTF
förfrämst inom199192,underungdomartillriktade ramen

trafiknykterhet.ochhastighetsanpassninggällandekampanjen
för-skola,utbildning inomvidInformationsinsatser görssom

trafiksäker-Denvärde.frivilligorganisationer äroch avsvar
skulle hajämförelse störstaåtgärdhetsfrämjande utansom

tordeolycksriskerförarnasdenedbringaföreffekt att unga
trafikant-föreslagit integreraKK 2000emellertid att somvara

gymnasieskolan.utbildningen i
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Livsvarig8 förarbehörighet, äldre
m.54förare m.

Direktiven8.1

Som körkortsbehörighetennämnts i livetprincip Dettaut.varar
förhållande bygger på tanken denatt gång körkorttagit medsom en

behörighetviss också kommer köra fordon det slagatt be-av som
hörigheten med viss regelbundenhet och därmed upphållaavser en
sin körförmåga.

Det kan emellertid ifrågasättas detta antagande gällerom gene-
rellt för dem har körkort med behörigheterna C, D, CE och DE,som
dvs. för lastbilar, bussartunga och släpfordon koppladetunga till
dessa. Det här oftast frågaär körkorttagit medom personer som
dessa behörigheter for kunna arbetaatt yrkeschaufförer. Omsom
vederbörande lämnar yrket och inte på får någonannat sätt träning i

köra sådana fordonatt de nämnda behörigheterna tordesom avser,
körförmågan med tiden Det förekommer ocksåavta. behörig-att
heterna förvärvas under militärtjänstgöring eller under studie-ex.
tiden tanke på yrkesverksamhetutan inom branschen.

De fordon det här gäller kräver åtskilligt föraren vadänmer av
vanliga personbilar Den tekniska utvecklingengör. vidareex. gör

det påatt modernt fordonett kan krävastungt körtekniken annan
den körkortshavarenän gång förvärvade. Det kan isom en samman-

hanget det flygetinom krävsnämnas att viss årlig flygtid för att
innehavaren skall få behålla flygcertifikat.sitt

Det finns därför enligt min mening skäl C-, D-att ochöverväga om
E-behörigheten fortsättningeni bör gälla under obegränsad tid utan
krav på regelbunden körträning eller återkommande körprov på de
fordon behörighetensom avser.

Tanken på allmänt införaatt återkommande eller testermer prov
för behålla körkorteträtten att har avvisats vid flera tidigare till-
fällen då frågan kommit främst med hänvisning till de kraftigtupp,
ökade ekonomiska och personella då skulle krävas. Detresurser som

emellertid ovedersägligtär reaktionsförmåganatt och andra för bil-
körning betydelsefulla funktioner med stigande ålder,avtar låt vara
med individuellastora variationer i tiden. Funktionsnedsättningar-

kommer regel inte plötsligt under längre tid,utan vilketna som en
de kanske inte märksgör att så mycket den dagligai tillvaron.

Det troligt sådana naturligaär att åldersförändringar till betydan-
de del kompenseras Äldreerfarenhet. bilförarestörre emel-ärgenom
lertid överrepresenterade vid vissa olyckor,typer vid olyckorav ex.
i samband med brottvänstersväng, och väjningspliktmot stopp-

rödljuskörning dagsljus.samt i
Med tanke på den betydande ökning vägtrafiken ägtav som rum
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körkortshavare börantalet äldredet ökandeår ochunder senare
bli aktuelltdärvid skulle kunnaVadpå ärsaken nytt.tas somupp

återkommandeforminföra krav på någonålderefter vissatt aven
funktionsned-har sådanahuruvida förarebeskedkantest, engesom

och kanallvarligt påverkas intekörförmågansättningar att som
fastställasvårighet givetvishjälpmedel. Enmed attkompenseras är

individuella variationerna såeftersom deåldersgräns,generell ären
påkallaförarprov kandet avlagttid förflutit frånlångAttstora. man

till stånd.kommereller fortbildningformi någonatt prov
införa krav påskäldet finnsskallKommittén attöverväga om

dokumen-yrkeschaufför eller påanställning annat sättkörprov, som
få behålla kör-antal årefter visstförterad körvana etträtten att

böralla behörigheternaI frågaC, D och E.kortsbehörighetema om
kräva återkomman-lämpligtdet kanvidare undersökas attvaraom

ålder ellerhar uppnått visskörkortshavarenefter detde atttester en
lång tidbehövs efter detfortbildningeller attformnågon av provom

avlades.förarprovförflutit sedanhar

Probleminventering8.2

ellerårkörkortshavare 65ungefärdag finns 750 000I ärsom
körkortshavare. nettotillskott påEttallaelleräldre 15 % av

Årtillkomma. 2000årligenberäknasäldre föraredrygt 00030
ellerårkörkortshavare 65miljondrygt attkommer varaen

dag.tredjedel från imedeller ökningäldre, enen
med några år.åldrandet uppåtförskjutsgenerationFör varje

till följdfunktionsnedsättningaroch kraftigareGenerella av
åttioårsål-tillkänna först iåldrande signaturligt numerager

Åldrandet hänsynindividuellt, särskiltmycket tasdern. är om
sjukdomarföljdfunktionsnedsättningartill sådana är avsom en

tid ochlöperåldrandeprocessensjukdomstillstånd. Huroch över
lungkapaci-funktioneruttryck för olikatillhur den kommer -

minnesfunktionermuskelstyrka,ämnesomsättning,tet, osv. -
mellan olika funktio-Sambandetförhållandevis välkänt 42.är

sambanddåligt utforskat. Dedäremotoch trafiksäkerhet ärner
regel mycketfram ikommit är svaga.som

Äldre kilometerkördskaderisker riskenhögaförares att per-
mycketregeldärvid skadas itrafikolycka ochråka för ärut en -

påpekasförhållanden börTvåväldokumenterade 2.2.1.avsnitt
blir den ökade ska-dödsolycksriskensammanhanget. Frånsetti

för-Denförrän 75-årsåldern.särskilt markant iderisken inte
65-årsåldern vis-frånkan observerasskaderiskenhöjda ärsom

mellanåldersgruppen,högre för denserligen något storaän men
denVidarebilförare åldern 18-19 år.för iklart lägre äränär

uttryck inte75-årsåldern,särskilt frånskaderisken, etthögre
ökadleder tillfunktionsnedsättningarför sådanabara san-som
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nolikhet råka föratt trafikolycka,ut också förutan ökad skör-
het. Olyckor för medför lindrigare skador vilket kansom yngre -
innebära olyckanatt inte kan förrapporteras den äldreens ge-Äldresvårare personskador. motorfordonsförare, 65 år, haröver
exempelvis dubbelt så många vårddagar efter olyckaen som

under 25 år 5.yngre
De äldre förarna emellertid individär inblandade i fåper

olyckor fig. 22. Om äldre körde lika mycket och i övrigt hade
körvanor skulle med hänsynsamma till vad visom vetyngre -

de äldres olycks- och skaderisker körd kilometerom per an-—talet olyckor med äldre bilförare naturligtvis I ochstörre.vara
med pensioneringen förändras körvanorna kraftigt. Pensionärer
slutar visserligen inte köra,att minskar bilkörningen vä-men

Äldresentligt. förare ändrar sina körvanor frånäven högrisk-
förhållanden till lågriskförhållanden undvikaatt mör-genom
ker, dåligt väglag och högtrafiktid.

Härav följer de äldre bilförarnaatt inte är överrepresenterade
i trafikolyckor, Somtvärtom. framgår figur 22 sjun-snarare av
ker den relativa frekvensen förare inblandade i personskade-
olyckor med eller utan personskador med stigandeegna~ -
ålder för lägstatt i de allra äldsta åldrarna antalet olycks-vara
förare körkortshavare.tusen Skillnaden mellan den äldstaper
och yngsta till åtta,är ett vilket innebär dengruppen attsom
relativa frekvensen olycksförare i den yngsta åttaärgruppen
gånger högre deni allra äldstaän över år.80 Den främsta för-
klaringen naturligtvis olikheterär i antalet aktiva förare och i
körvanor.

De äldre körkortshavarna har sålunda god förmåga att an-
sina körvanor till de funktionsnedsättningarpassa åldran-som

det medför.
Vad händer år 2000 de äldre förarnanär ökat med tredje-en

del Generellt gäller ökandeatt trafik medför ökat antal olyck-
Fler äldre bilförare kommer därför självklaror. följd attsom

innebära antalet olyckoratt där äldre inblandade ökar.är
Olycksökningen kommer emellertid proportionellt blisett att
mindre ökningen i antaletän äldre körkortshavare, under förut-
sättning denatt genomsnittlige äldre körkortshavaren inte änd-

sina körvanor jämfört med dagens. Det finnsrar inga skäl att
dentro att pensionerade körkortshavarenbilisten årtioom

skulle ha kraftigt avvikande körvanor från dagens pensionerade
förare.

KK 2000 har via TSV tillfrågat urvalett innehavare deav
högre behörigheterna C och D deras körvanor representati-om

urval 1 800 personer. Det visar sigva delom attca storen av
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behörigheter,högreanvänder sinasällankörkortshavarna ca en
dagligen.femtedel kör

Därförförvärvsverksamhet.regel ianvänds ibussLastbil och
föraremed äldreovanligamycketbussolyckorochlastbils-är

tab. 81.bakom ratten

personskadormedvägtrafikolyckorPolisrapporteradeTabell 81
käl-ålderförarensefterbussförarelastbils- ochDelaktiga1987-1989.

SCB.la

lastbil Busslastbil LättTung
%Antal%Antal%Ålder Antal

04822015019
226412025720

13194164521245921--24
7711866 11 843772 84525--64

11025312165--71
12401372 ------ 71073837Okänd 244

1001 459100795100 23 689Summa

Överväganden förslagoch8.3

åtgärderslagsolikaharbilförareäldrediskussionernaI avom
exempelvisharDetfram.förtsgenerelltvingande och natur

olika slagobligatoriska testerfortbildning,obligatoriskgällt av
dessaförGemensamtpsykologiska, körprovmedicinska, osv.- mycketellersaknastrafiksäkerhetseffekt äråtgärder attär

Även utgjordebilförarna störreäldre ettde135.liten 42, om
generella åt-sådanaeffektenskulletrafiksäkerhetsproblem av
kostnadernatillrelationliten. Imycketellergärder bli ingen

särskilt imotiveras,mindre kunnaåtgärdersådanaskulle ännu
sjuk-områden,resursknappafrånmåstefall tas ex.resurser

medicinskaför tester.vårdspersonal
trafiksäker-äldresdeanalysenframgåttfinns,Nu avavsom

generella åtgär-tvingandeförtrafiksäkerhetsmotivhet, inget
tillräckligt stortinte ettkörkortshavarnaäldre utgörder. De

motiveraför attsamhälleligt attsetttrañksäkerhetsproblem
åtgär-tvingandeförföremålbliskulleåldersgruppdennajust

der.
möjlig-hennestrafikanten,hardecenniernadeUnder senare

användaskommitalltmer attbegränsningarochheter som en
trafiksystemetutformningenvidfaktordimensionerande av -

KK 2000skyddssystem.fordon,trañkregleringar, anservägar,
trafikantBegreppet ärprincip.viktigochriktigdettaatt är en
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emellertid heterogent och mångtydigt. I tid då de äldre kör-en
kortshavarna snabbt ökar i antal detär angelägetän attmer
trafiksystemet utformas med hänsyn till deras förutsättningar
och begränsningar. Sådant hänsynstagande kan komma till ut-
tryck allti från bokstäverstörre på vägmärkena, bättre be-
lysning, effektivare avbländning till hastighetsgränsernaatt

efter äldresätts bilförares förutsättningar 131.
I enlighet med förslaget förändratett ingripandeförfaran-om

de vid trañkförseelser kommer orsaker till äldres trafikbrott och
trafikförseelser klarläggasatt självmarkeringsprincipen. Ge--

förarprov och i förekommande fall lämplighetsprövningnom
kan exempelvis funktionsnedsättningar betydelse för säker-av
heten upptäckas.

Upplysning och frivilliga kurser för äldre kan fylla viktigen
funktion att människorgöra uppmärksamma på hurgenom

kan sitt liv, körvanor,sinaäven till deman förändring-anpassa
åldrande innebär. Sådan information och kursverksam-ar som

het dag.finns redan i
KK 2000s enkät till innehavare de högre behörigheternaav

visar mångaatt inte använder behörigheten avsnitt 8.2. Det
borde således finnas skäl föreskrivaatt någon form av prov,
intyg eller liknande för få inneha dessaatt behörigheter även
fortsättningsvis. Mot sådant förfarandeett talar dock flera skäl.
De skäl talar generellamot åtgärder för alla behörighetersom
gäller för innehaväven behörigheterna C och D. Vidare kanav
det bli svårt utformaatt kontrollmodell skallen som vara gene-
rell i så denmotto märkeratt dem behörighetut kan blivars
föremål för Kostnaden för sådantett generelltomprov m. m.
förfarande torde inte heller motsvara det.nyttan KK 2000av
har vidare utformat ingripandeförfarandet på sådant detsätt att
blir självmarkerande.

Utnyttjandegrader och förares erfarenhet vidare frå-ären en
för arbetsgivarna. De bör till dega inteatt anställer förarese

tillhör riskgruppen. Detta gäller exempelvissom för kommuner-
beträffande Skolskjutsar.na

Sammanfattningsvis kan därför konstateras de äldre bilfö-att
inte någotär trafiksäkerhetsproblemstortrarna så länge de

i dag sina körvanor eftersom sina ändrade förut-anpassar
sättningar. Med tanke på ökningen antalet äldre förare kom-av
mande år bör dock utvecklingen följas och frågan aktualiseras
på teckennytt på ökade trafiksäkerhetsproblem blandom de
äldre skulle sig till känna.ge
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Översyn9 av

körkortsförfattningarna

9.1 Direktiven

Körkortslagen och körkortsförordningen innehåller mängdstoren
regler beträffande dels frågor central betydelse såsom utbildning,av

förarbehörighet och återkallelse, dels frågor administrativprov, av
karaktär registerrutiner.samt Författningarna har ändrats och
kompletterats sådani omfattning regelverketatt blivit svårtillgäng-
ligt och därmed givit upphov till tillämpningsproblem. Det gäller
exempelvis begreppet körkort i fallvissa har betydelse be-som av
hörighet föra fordonatt och i andra fall betydelsen dokumentetav
körkortet.

Kommittén skall vidare lagtekniskgöra körkorts-översynen av
författningarna. Därvid kommittén oförhindradär föreslåatt även
sakliga ändringar, frågai förutsättningarna för återfåattex. om
körkort harinte förnyats i tid, dispensfrågorrätt och möjlig-som
heten överklaga.att Kommittén bör särskilt uppmärksamma de
möjligheter bör finnas befriaatt regeringen från attsom pröva över-
klaganden och andra förvaltningsärenden enligt de aktuella för-
fattningarna. Ett exempel på tänkbar delegering låtaär att tra-en
fiksäkerhetsverket fatta beslut i frågor för denrätt bosattärom som
utomlands övningsköra Sverigeatt i och utfärdande inter-om av
nationella körkort.

9.2 Bakgrund
I syfte kartlägga problematt med dagens körkortsförfattningar
har KK 2000 remitterat förfrågan till samtliga förvaltnings-en
domstolar och länsstyrelser andra myndighetersamt och orga-
nisationer i verksamhetsin tillämpar körkortsförfattning-som

TSV har för kommitténs räkning sammanställt de fram-arna.
förda synpunkterna.

De synpunkter forumfrågor och processuella frågorsom avser
har under hand lämnats till domstolsutredningen.över Syn-
punkter på detaljnivå ligger inom TSVs ställ-att tasom ramar
ning till behandlas Övrigainte heller kommittén. synpunk-av

inte tillgodosester, andra övergripande förslagsom genom mera
från kommittén, handläggs i detta kapitel.
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Överväganden förslagoch9.3

körkortBegreppet9.3.1

de olika intressen-tillförfråganKK 2000sframgåttharDet av
krång-dagiförfattningarna ärkörkortsområdet attinomterna
till för-förslagenframfördadeMånganödvändigt.ligare än av

kör-begreppetvidlåderdubbeltydighetdenändringar somavser
och ifordonförabehörighet attkörkortbetyderiblandkort;

KK 2000Enligtdokumentet.självapåordetsyftarfallandra
medanhandlingen rät-fysiskaendast denbetecknabör körkort

förarbehörighet.betecknasfordon börframföraattten
körkort.till begreppetknutnarättsverkningarOlika är

utfärdadeskörkortentiddeni närhar sittMånga urspung
doku-enbarttillbegreppet attrenodlingmanuellt. En avseav

tillknytsställetirättsverkningardessainnebär attmentet
körkortsregistret.behörighet iinnehavetanteckning avom

endastsådant attmed systemkommer ettKörkortshandlingen
praktiskakommerHärigenomlegitimationshandling.utgöra en

för-isärlösningargivitsolikapå sätthanteringsproblem, som
iförvärvasFörarbehörighetenöverflödiga.blifattningarna, att

inträderköraattförarprov rättengodkäntmedochdag i ett men
körkortetlämnadesTidigarelämnatskörkortetsedan ut.först

körkorttillverkas1990Sedangodkäntefterdirekt ettut prov.
kör-möjliggörreglervarföravlagtssedan förarprovetförst som

tillskapats.harkörkortetutlämnadepåavvaktanning i av
KKF.§§och 1610KKL§överflödiga 6 samtblirDessa anu

problemkanÄven spärrtidmed kortåterkallelsevid upp-en
medochi attbehörigheten integällernärvarandeFörkomma.

pålämnatskörkortet utsedanförstlöptspärrtiden utanut
körkortförpresumtionsregel ettnytt. närfinns§ KKFI 22 en

Även upphöra.den kanutlämnat.skall anses
förkörkortshandlingen atträttentill innehavKopplingen av

körkortsregistret accepterasKontroll itotal.dock inteköra är
Ocksåuppvisas.körkortlegitimationshandling ännär annan

körkortshavarenstulits harellerbortkörkortet tappatsnär
allaknyts rätts-förslagMed KK 2000sbil.körakvar atträtten

körkortsregist-tillförarbehörighetinnehavverkningar avav
Kommit-omfattningochgiltighetanteckningarrets m.m.om

medstridstå iskulleförändringdennafunnithar inte atttén
EG.inomreglernaellervägtrafikWienkonventionårs1968 om
kvarfinnasfortfarandeemellertidbörKörkortshandlingen

bestämdbörHandlingenTSV.utfärdasdag,och, i ges enavsom
detblirlegitimationshandlingarandraförgiltighetstid. Liksom
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den enskildes förnya handlingen.att De särskilda regler-ansvar
förnyelse körkort kan upphävas. TSV får utfärdana om av

anvisningar för förnyelse legitimationshandlingen och avgiftav
därför. Därvid bör TSV på handlingen kanöverväga om anges

innehavaren lämnatatt sådant medgivande donationom av
§ förstai 7 stycket transplantationslagenorgan, som avses

1975190.
Polisens kontrollarbete kommer förändrasatt KK 2000sav

förslag den häri delen. Körkortshandlingen dagi viktigtär ett
kontrollinstrument. Med kommitténs förslag måste kontrollen

registret alltidmot vilket kan medföragöras, merarbete vid de
razziorna förstörre nykterhet, förar- och fordonskontroll. Emel-

lertid torde den snabba tekniska utvecklingen medföra att en
direktuppkoppling från polisbilen till körkortsregistret snart
blir möjlig. Kommittén vill därför förorda förändringenatt ge-
nomförs den tidsutdräkttrots den kan föranleda för polisen i
nuläget.

9.3.2 Dispens- och besvärsfrågor

Regeringen, länsstyrelserna och TSV kan medge undantag från
körkortsförfattningarna.

Riksdagen har §i 32 KKL bemyndigat regeringen eller myn-
dighet, regeringen bestämmer, meddela ytterligare före-attsom
skrifter för tillämpning KKL. Det kan gälla föreskrifterav om
undantag från lagen, förarutbildning och registrering samtom

utländska körkorts giltighet i Sverige.om
Regeringen har bemyndigatsäven själv, elleratt vida-genom

redelegering till myndighet, i enskilda fall medge undan-annan
från KKL.tag Enligt kap.11 12§ regeringsformen kan rege-

ringen alltid meddela undantag från föreskrifter i förordning
eller från bestämmelse meddelats med stöd beslutettsom av av
regeringen. Ett sådant beslut får dock inte strida lag ellermot

riksdagens beslutmot utgiftsanslag.om
Länsstyrelsen har enligt 101 § KKF medge undantagrätt att

från vissa bestämmelser KKLi 2-5 förarbehörigheter,om
§12 körkortsålder och 29 § traktorkortsålder och KKFom om

17 § utbildningsbevis, § förarprovsålder,19 24 § för-om om om
nyelse körkort, §§73-77 övningskörning, 80§samtav om om
uppsikt övningskörning skeröver i trafikskola, endastsom men

det föreligger synnerliga skäl och det kan ske fara förutanom
trafiksäkerheten. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till
TSV, inte längre.men
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vadfall frånundantag i visstmedge§KKFenligtTSV får 101
borkörkortshavarenkörkortförnyelsegäller omavomsom

efterskall lämnas utkörkortgällerdetellerutomlands när som
medgefallKKF visstienligt 102 §TSVfårVidareåterkallelse.

ochuppställs i 7kravmedicinskadefrånundantag som
stödmeddelats medföreskrifterdefrån§§ KKL samt28 avsom

kanTSVregeringen.hosöverklagaskanBeslutenKKF.§95
TSVföreskrifter gettsfrån deundantagmedgevidare somegna

före-iinskrivenfinnsundantagsrättenutfärda,atträtt om
Även till regeringen.överklagasbeslutdessaskrifterna.

betänkandet DenavgivitnyligenharBilregisterutredningen
SOU 199114.körkortsadministrationenbil- ochregionala

domstolsorganisationvilkenDomstolsutredningen överser
framtiden.körkortsingripanden iskall hanterasom

offent-detuppgiftmed översynutredning att göraEn aven
harorganisationochinriktningtrafiksäkerhetsarbetetsliga ny-

regeringentillsättsligen av
Åklagarutredningen ordningsföreläggandenöverväger om

körkortsingripande.användas forkanstrafföreläggandenoch
bilregisterut-arbetet iavslutadenyligentill dethänsynMed

ställnings-ochpågarutredningaroch deredningen varssom
skälfunnitintehar KK 2000varandraberoendetaganden är av

vilkenfrågaiförändringargenomgripandeföreslå omatt nu
författ-frånundantagbeslutamedgesbörmyndighet omsom

körkorts-besvärsordningen inomändringellerningarna aven
denhelabörställningstaganden skersådanaInnanområdet.

trafikadmini-ochtrafiksäkerhets-framtida organisationen av
klarlagt.strationsarbetet vara

redananledning övervägafunnitdock attharKK 2000 omnu
bosattden utom-forfråga ärbeslutanderätten i rätt somom

utfärda inter-ochSverige attövningsköra i rättenlands att
regeringen.frändelegerasbörnationella körkort

fåutomlandsbosatt att öv-denförFrågan ärrätt somom
trafikskolor ifrånvanligtvis begäranSverigeningsköra i avser

AutoriserteSverige. tra-iövningskörningfå bedrivaNorge att
kommunikations-svenskatill detlandsforbund harfikkskolers

frå-regleringframställninglämnatdepartementet avenomen
positivställt sigharsamferdselsdepartementetnorskaDetgan.

föreslår attMangenerell lösning. ävenfrågantill att ges en
godkännamöjlighet att öv-myndighet attlandsrespektive ges

andradetövningsköra ifärlandetfrån detningsbilar egna
landet.

och iKKL 72-§finns i 6övningskörningBestämmelser om
förbehörighetskravenochålders-KKFKKF. I §§§ 7481 anges
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den skall ha uppsikt övningskörningen sker iöversom som
trafikskola och privat. Den bestämmelsen svenskt kör-avser
kort. För övningskörningprivat finns § KKF kravi 77 på gäl-
lande körkortstillstånd. I 12§ förordningen 198196 god-om
kännade och utbyte utländska körkort denattav anges som
innehar körkort utfärdat Danmark,ett i Finland, Island eller
Norge får undervisa vid privat övningskörning han varitom
kyrkobokförd Sverigei sedan femminst år. Regeringen iprövar
dessa fall frågan undantag från kraven vid övningskörningom
jfr §KKF.101

Regeringen lämnar dagi tidsbegränsade medgivanden för
norska trafikskolor övningsköra på svenskaatt I beslutenvägar.
uppställs krav trafiklärare,på elev och begränsningar vad gäl-
ler vägsträckor på vilka övningskörningen får äga rum.

En möjlig lösning regeringen, med stödatt § KKL,är 32 iav
förordning generellt tillåter övningskörning inom Sverige för

bosatta i Norden enligt de regler gäller för öv-personer som
ningskörning bedrivs i trafikskola i respektive land. Ensom

möjlighet från tillregeringen länsstyrelsenatt i detärannan
län där övningskörningen skall bedrivas delegera rätten att
medge undantag sådanti fall. Behövs besvärsinstans kanen
TSV sådan. TSVs beslut skulleutgöra inte få överklagas. Ett
alternativ TSV möjligheten medgeatt undantag,är att utanges
möjlighet till överklagande. KK 2000 förordar det förstaatt
alternativet genomförs, eventuellt efter ömsesidig överens-en
kommelse mellan de nordiska länderna.

9.3.3 Internationella körkort

Rätten utfärda internationella körkortatt tillkommer enligt
b102 § andra stycket KKF antal privaträttsligaett organisatio-
Handlingen utfärdas i enlighet med bestämmelser i 1968ner.

vägtrafikfssårs Wienkonvention Enligt konventionen skallom
internationellt körkort godtasett andra länder förutsatt attav

körkortet fortfarande gäller och utfärdat behörigtär ettav 0r-
En behöver inte godkännastat internationella körkortgan.

utfärdade för bor deni förstnämndastatav annan person som
Enligt b §102 första stycketstaten. får internationellt kör-ett

kort utfärdas förendast den har gällande svenskt kör-ettsom
kort och det gäller förinte färd Sverige,i Danmark, Finland
eller Norge.

Den organisation önskar erhålla utfärda inter-rätt attsom
nationella körkort ansöker därom hos regeringen. Varje bifall
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uppräkningenmedför ändring itill ansökan aven en
pågående arbetet med befriaenlighet med detb § KKF. I102 att

till TSV delegerasförvaltningsuppgifter börfrånregeringen
sådant godkännande.meddelarätten att
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Uppföljning och utvärdering10

Effekter10.1

Till skillnad från åtgärder vidtas i den fysiska vägmiljön,som
trafikreglering och eller fordon,på det regel mycketiärgenom

förutsäga trafiksäkerhetseffektersvårt det slags åtgärderatt av
Åtgärdernakommittén föreslår. påverka förarens be-attavser

teende och främst social och psykologisk karaktär. Enär av
aktuell översikt effekter och kostnader vad gäller drygtettav
80-tal olika åtgärder visar underlag saknas foratt att göra
effektbedömningar sådana åtgärder Av132. skälav samma
omfattar inte heller den samhällsekonomiska prioritering som
VTI gjort drygt 30-tal åtgärder anslutningi till Trafiksä-ettav
kerhetsrådets detta slags åtgärder1990 133.program

Mot denna bakgrund framstår det särskilt viktigt attsom
genomföra effektstudier olika slag anslutning tilli åt-attav
gärderna genomförs. Studierna bör åtgärdernas trafiksä-avse
kerhetseffekter förhållandei till kostnader syfte under-i att ge
lag för bedömning trafiksäkerhetsarbetets kostnadseffek-en av
tivitet.

Utvärdering10.2

Endast trafiksäkerhetsåtgärder minskar frekvensensom per-
sonskadeolyckor motiverade. Om utvärdering vid han-är geren
den eller effektingen ringa kan påvisas bör åtgärdernaatt
avvecklas så kan komma till i andraatt nyttaresurserna sam-
manhang.

En viktig utvärderingsaspekt hur åtgärden genomförts iär
praktiken. Av fråga gymnasialintresse i trañkantutbildningom

exempelvis vilken takt kommunerna etablerari utbildning-är
vad den innehåller, vilket slag lärare och utanförinomen, av

gymnasieskolan föräldrars medverkan, hursom engageras,
många de förarna får hela eller delar fö-sinav unga som av
rarutbildning i gymnasieskolan och kostnader för skolan och
enskilda. Motsvarande aspekter bör studeras det gällernär
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övningskörningsålder vilken utsträckningsänkt i utnyttjas—
möjligheten och vilka och till vilka kostnader.av

Även det föreslagna körkortsingripandet bör följas attgenom
studera dess tillämpning och effekter såväl hela förarkol-på

dem blir föremål för körkortsingripande. Ef-lektivet som som
fekten det provisoriska körkortet bör också studeras medav

-förseelseravseende på frekvensen trafikbrott och trafik-samt
olyckor under den första tvåårsperioden jämfört med motsva-
rande siffror från tiden före införande.provisoriets

Särskilda studier10.3

föremålDe och äldsta körkortshavarna bör bli för konti-yngsta
nuerlig uppföljning eftersom de högsta olycks- och skaderisker-

återfinns dessa båda De äldre körkortshavarnai grupper.na
fram sekelskiftet.kommer öka i antal Detmotatt avsevärt är

fördärför särskilt angeläget följa denna i tid fåatt attgrupp
signaler särskilda trafiksäkerhetsåtgärder kan komma attom
bli motiverade.

Trafiksäkerhetsarbetet under nittiotalet kommer ställaatt
ökade faktaunderlaget för utvärdering. harkrav på Det visat sig

svårt i det sammanhanget använda sig körkorts-attvara av
därför kan utvecklasregistret. Man bör registret så attpröva om

det kan underlag för analyser riskfaktorer hos förare.ge av
Vidare bör kvaliteten olycksdata förbättras, bl.på atta. genom
den information trafikförsäkringsbolagens uppgifter omsom
skadefall innehåller anspråk. Också uppgifter från sjuk-itas
husen skadats trafikolyckor värdefullaiom personer som vore

använda i trafiksäkerhetsarbetet. Andra för förståelseatt av
trafiksäkerheten uppgifter gäller körkortshavarnasavgörande

vilken omfattning vilkakörvanor i och under förhållanden äger
bilkörning bland olikarum grupper.

bl.Metodiken i trafikant- och förarutbildningen bör ocksåa.
utvecklas. Här kan det angeläget klarläggaatt närmarevara

förareobalansen mellan vad nyblivna klara isigtrorunga, av
trafiken och vad de faktiskt kan och hur den obalansensamt om
kan påverkas.

tidigare med resultatMot bakgrund projekt positivaav anser
KK utveckladet angeläget och studera effekter2000 attäven av
trafiksäkerhetsåtgärder och företaginom organisationer se

Åtgärder sådana sammanhang ha olycks-3.6.6. i synesex.
reducerande effekter.
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10.4 Resurser

Ansvaret för erforderlig forsknings-att och utvecklingsverk-
samhet kommer till stånd åvilar berörda myndigheter, forsk-
ningsråd och organisationer, dvs. TSV, NTF, TFB och indirekt
övriga medlemmar Trafiksäkerhetsrådet.i Finansiering bör ske

omfördelning befintligagenom av resurser.
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11 Kostnader och finansiering

11.1 Gymnasial trafikantutbildning
Kostnaderna for gymnasial trafikantutbildning kan beräk-en

till följande.nas

Fortbildning utbildningsadministrativt ansvariga lärarestu-av
dierektorer 1,2 milj. kr. under uppbyggnadsskedeett fördelade på

å två läsårett förutsatt fortbildningenatt blir fyratre å kurs-
dagar. Därefter 0,3 milj. kr. årligen.
Fortbildningplaneringuppföljning inom den enskilda gymnasie-
skolan för den integrerade utbildningen inom Trafik och miljö
sker inom för det ordinarie samverkans-ramen och planerings-
arbetet mellan lärare för samhälls- och naturkunskap. Kostnader
härför integrerade,är och varken kan eller bör ut.separeras

3. Kostnader för trafiklärare för bilförarteori inom det individuella
tillvalet. Den sammanlagda kostnaden elev under maximaltper

läsår hartre beräknats till 300 kr., alltså 100 kr. år. Skulleper entredjedel landets elever välja bilförarteori kommerav den årliga
kostnaden uppgå tillatt 10 milj. kr. 100 000 eleverca samman-lagt i årsklasser.tre
Kostnaderna4. för den löpande administrationen trafikantut-avbildningen har skattats till 15 O00 kr. skolenhet lönekostna-per
der for den utbildningsadminstrativt ansvarige för trafikantut-
bildningen. Med trafikantutbildning vid 300 landets 481av gym-nasieskolor, kommer den årliga kostnaden uppgåatt till
4,5 milj. kr.
Kostnader for elevernas övningskörning.
Övriga kostnader läromedel etc.

Eleverna och deras föräldrar bör for kostnaderna for och5svara
Övriga6 som i dag. denposter utgör merkostnad skolan har att

ochta, uppgår i ovanstående skattning till 14,8 milj. kr. årligen
utöver engångsinsatsen på 1,2 milj. kr. enligt

Under åttiotalet har statsmakterna årligen satsat
35-40 milj. kr. på trafiksäkerhetsinformation, vilka hu-av en
vuddel gått till NTF och mindredel till TSV ungefärligen

Årfördelning tre fjärdedel. 1989 utvärderaderesp riks-en
revisionsverket RRV på regeringens uppdrag riksdagens be-
slut delaatt trafiksäkerhetsinformationen påupp sakinforma-
tion och pläderande information 134. RRV konstaterade i sin

viktigarapport att mål med riksdagens beslut från år 1982 inte
hade uppfyllts. Vidare anfördes TSVsatt verksamhet från juli
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kost-innebarvilketavgiftsñnansierad, atthelhetsini1989 var
oli-finansierades påinformationsinsatserlikartadeförnaderna

fann inteRRVutför dem.NTFTSV ellerberoende påka sätt om
Slutligenñnansieringsformer.skildaskäl föravgörandenågra

ochinformationsarbetetinriktaderegionaltdetRRVansåg att
regionaladepåöverlåtaskundeekonomiska ansvaretdetäven

aktörerna.
be-påtalattillfällenflertalvidNTF har ettTSVSåväl som

och hartrafikantutbildningenintensifierarskolanhovet attav
behovetminskartrafikantutbildningbraanförtdärvid avatt en

informationsinsatser.senare
informations-hittasvårtdet atttordeKK 2000Enligt vara

gymnasialtrañksäkerhetseffektbättre änkanprojekt engesom
med-statligadeomfördelningGenomtrafikantutbildning. aven

förkostnadernatrafiksäkerhetsinformationförlen enryms
väl.ochtrafikantutbildning gottgymnasial

Körkortsingripandet11.2

kör-406återkallade 301989länsrättstatistik visar attTSVs
ochvidaretillsKKL, 18 900§ 1-6stöd 16medslutligtkort av

medingripandenytterligarebeslutmeddelade 790 att3 an-
572ske. 23skulletillsvidareåterkallelse inteledning var-av en

meddelades.körkortavseendebeslutandraoch 5081ningar
790390018således 30 406 ++meddelades +Sammantaget
Enligtförsta instans.körkortsbeslut i78 176508572 123 +

läns-körkortsmålavordes 05744statistikdomstolsverkets av
ombudensallmännabl.antalSkillnaden i utgörs1989.rätt a. av

§enligt 16 7-länsrättåterkallelser ivarningsförelägganden,
och regeringsrätten.kammarrättkörkortsmål iochKKL10

redovisarTSVlänsrättkörkortsåterkallelser ideAv casom -
meddemförutsättas motsvara800omkring 10kan400 som30 -

ochåterkallelseföranleda närma-kommerförslag attKK 2000s
23 600Varningarnakörkortsspärr.omfattas600 ca19 att av -re

körkortsspärren.tillhänföraskanbeslut 1 500och övriga --- förslagKK 2000s attenligtsåledeskommerKörkortsspärren
ärenden.700445001600600 2319omkringomfatta ++

forarbehörig-ingripandeför motföreslagna systemetDet en
de all-hosverksamhetenförkonsekvenserekonomiskaharhet

förvaltningsdomsto-övrigt,länsstyrelserna iombuden,männa
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larna, TSV och, såvitt rattonykterhetsbrotten, hälso- ochavser
sjukvården.

Förfarandet med körkortstillstånd avgiftsfinansierad.är
Gruppen körkortshavare, föreläggs körkortsspärr, be-som en
höver inför inte något körkortstillstånd.provet Dennytt grupp

får behörigheten återkallad, och därför kommer behövaattsom
körkortstillstånd, till allt övervägandeutgör del personer som
förlorat behörigheten med anledning trafiknykterhetsbrott.av
Redan dagi gäller krav på körkortstillståndett och därmed
förnyad lämplighetsutredning för dem.

Enligt uppgift från bilregisterutredningen sysselsatte kör-
kortshanteringen hos länsstyrelserna 1989 130 årsarbets-ca
krafter. Det meddelades beslut,270 000närmare 90%varav
avsåg körkortstillstånd. KK 2000s förslag innebär i detta av-
seende ingen förändring. Enstörre viss minskning antaletav
körkortsstillstånd efter återkallelse kan komma bli följden,att
dels därför del återkallelseratt med körkortsspärr,ersättsen
dels därför trafiknykterhetsbrottatt under 0,4 promille enligt
KK förslag2000s kräver två förseelser inom loppet två år förav

återkallelseatt skall beslutas. Eftersom det således iären
huvudsak kommer drabbas återkallel-attsamma grupp som av

dagi kommer förslaget inte innebära någonatt egentligser som
merkostnad för körkortsmyndigheten.

Utfardandet körkortsspärr i och för sig uppgift.ärav en ny
Redan dagi utfärdar de allmänna ombuden emellertid var-
ningsförelägganden. Det svårt uppskatta hur delär att stor av
samtliga varningsbeslut 23 600 meddelassom genom var-- -
ningsföreläggande meddelas domstol. Enligt uppgiftresp. av
från bilregisterutredningen har så samtligagott registrera-som
de förelägganden meddelats1989 de allmänna ombuden. Deav
återkallelseärenden, med kommitténs förslag skulle föran-som
leda körkortsspärr, initieras enligt dagens regler de allmän-av

ombuden i förvaltningsdomstol länsrätt ansökanna genom en
körkortsingripande. KK förslag2000s innebär således den-iom
del endast förändring arbetsuppgiften hos körkorts-na en av

myndigheten; från utfärdande varningsföreläggandeansö-av
kan körkortsingripande till föreläggande körkortsspärr.om om
Några beaktansvärda ekonomiska konsekvenser härav kan inte
förutses.

KK 2000s förslag innebär ingripandefrågan behöverinteatt
handhas förvaltningsdomstol förstai instans. Om besluts-av
funktionen frågai återkallelse förarbehörighet ställetiom av
läggs på körkortsmyndigheten innebär det således inte att ar-
betsuppgifterna där ökar. Redan dagi initierar det allmänna
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förvaltnings-ansökan hosåterkallelseombudet genom enen
uppgå tillberäknasärenden kanAntaletdomstol länsrätt.

10 800.
körkortsmyndig-tillförsåterkallelsehanteringenOm över en

kostnader fördomstolarnasminskningdethet medför aven
körkortsmål blir där-hanteringlänsrättenskörkortsmâlen; av

körkorts-överklagandesamband medvid aktuell endast i ett av
förvaltnings-dagKörkortsmålen kostar imyndighetens beslut.

cir-och regeringsrättenkammarrätterdomstolarna länsrätter,
körkortsmyndig-tillflyttashanteringenmilj.kr. Om helaka 105

delförvaltningsdomstolarnasförkan besparingenheten
kr.milj.beräknas till minst 50

alkoholkon-rattfyllerister,gäller föroch medFrån 1991 vars
medicinska kravsärskildapromille,centration överstigit 1,5

körkortstill-erhållaför4.3 nyttTSVFS avsnitt att199070,
föreslagitharenskilde. KK 2000belastar denstånd; kostnaden

medicinskasärskildadenför tillämpningen pröv-att gränsen av
här-uppkommerkostnaderökadeskall sänkas. Vissaningen

tillämpningsföre-förslag tilluppskattadeTSV i sittigenom.
frånpromillegränsensänkningförfarandetskrifter för att aven

patienterår,nytillskott 000innebära 6skulletill 0,81,5 ett av
skärptaTSV desjukvården. Vidarefördelade hela attpå angav

antal kanuppföljningsperiodernasvad gällerrutinerna ge en
TSV hän-återbesök.000-15 000belastning på 10ytterligare ca

krävs redanläkarbedömninginitialtillvisade emellertid att en
varförtrafiknykterhetsbrott,efterkörkortetför återfådagi att

ytterligareskulle kommapromille intesänkning till att0,8en
vid till-varjeUppföljningsbesöken kräver intevården.belasta

sjukvårdsperso-fördelas påkanläkarkontaktfälle utan annan
överkomlig idärförfickKostnadenvidnal mottagningen. anses

Deninnebar.övrigtifördelarbelysning de systemet en-av
beräknadesförfarandetsärskildaför detskildes kostnader av

anledning ifrågasättafunnithar inteTSV till kr. KK 20000001
TSVs bedömning.

medomkring 000öka med 45kommerAntalet förarprov att
avgifter,bekostasförslag. Provenanledning KK 2000s avav

betalar.den enskildesom
ochkörprov198889 172 932budgetåretgenomfördeTSV

behörighetersamtligaB. Förbehörighetenförteoriprov846147
Budgetå-och teoriprov.185 000körprovgenomfördes 209 000

tillsjunkitBbehörighetenförantalet körprov198990 haderet
319.6 under-Hittillstill 165antalet teoriprov stigitoch138 008

kör-har avlagts 79 743månaderinnevarande budgetår åtta --
Bf förUppräknatbehörighetenförteoriprovoch 98 315prov
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hela året omkring 119 600 147 500 innebär det fortsattresp. en
minskning i antalet avlagda prov.

Mot bakgrund den flexibilitet finns i förarprövarorga-av som
nisationen och till artonåringarszantaletatt och andra aktuella
åldersgrupper avsnitt 2.3 minskar under nittotalet har
KK funnit2000 de nytillkommandeatt förarproven bör kunna
inrymmas inom den befintliga organisationen.

Sänkt11.3 Övningskörningsâlder
För den enskilde medför övningskörning från 16-årsåldern kost-
nader för den inledande kursen. Vid tio körlektioner och er-
forderlig teoriundervisning, kurslitteratur kommer kurs-etc.,
kostnaden i genomsnitt uppgå tillatt 3 kr.775 enligt kostnads-
uppgifter från SPK 47. Kostnader för den privata
övningskörningen tillkommer. I dag underkännandefrekven-är

vid körprovet omkring 30 och% således hög. Genomsnitts-sen
kostnaderna för förarprovet kan beräknas minska för den en-
skilde de franska erfarenheterna sänkt övningskörnings-om av
ålder tillämpliga. Dessaär visar nämligen kraftig minskningen

antalet elever misslyckas vid första uppkörningen.av som
SPK har i den undersökning utförts på uppdragsom av

KK 2000 avseende prissättningen i trafikskolebranschen funnit
konkurrensenatt fungerarinte tillfredsställande trafikskolorna

emellan 47. Får gymnasieskolan möjlighet anordna trafi-att
kantutbildning, kan skolan for elevernas räkning upphandla
körlektioner och i egenskap storköpare förhandla fram såvälav
bra priser god utbildningskvalitet. Kostnaden för förarut-som
bildningen kommer då kunna sänkas.att

KK 2000 förutsätter SPKatt särskild uppmärksamhetägnar
åt trafikskolornas prissättning vid införandet sänkt övnings-av
körningsålder och gymnasial trafikantutbildning.
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Specialmotivering12

12.1 Förslaget till körkortslag
KK 2000 har utgått från den gällande körkortslagen. Grun-
derna för körkortsingripanden, med allmännasystemet ombud,
förvaltningsdomstolarnas hantering körkortsärenden ochav or-
ganisationen i har bibehållits.stort En genomgripande översyn

körkortslagens alla bestämmelser skulle ha fordratav be-en
tydligt längre utredningstid den stått KKän 2000 till buds.som
De förslag föreligger alltsåutgör i princip endastsom nu en
anpassning den nuvarande körkortslagens bestämmelser tillav
de förändringar frågai körkortsingripandet föreslagits iom som
kap. och5 Dessutom9. har lagen kapitelindelats.

KK 2000 har inte haft i uppgift utforma detaljregleratt med
anledning förslagen och har därför lämnat den nödvändigaav
omarbetningen körkortsförordningen åt sidan.av

12.1.1 kap.1 Inledande bestämmelser

§1 § förstamotsvarar 1 stycket KKL.
Klassificeringen fordonsslagen traktor och motorredskapav

ansluter till den riksdagen och regeringen indel-antagnaav
ningen 1989700 och 1989942, träder krafti den 1 janua-som

1993 19901194 och 19901204.

2 § § KKL.motsvarar 32
Regeringens utfärdarätt att föreskrifter utbyte ut-om av

ländska körkort svenskamot uttryckligen och har in-anges
skränks gällaatt nordiska körkort. Förändringen knyter tillan
kommitténs tidigare förslag SOU 199052 vari möjligheten till
utbyte utländskt körkortannat nordiskt slopats.änav

§3 § KKL.motsvarar 48

12.1.2 kap.2 Behörighet föra motordrivetatt fordon
m. m.

§1 §motsvarar 1 andra stycket och 2 § första stycket KKL.
Rätten framföraatt motordrivet fordon knyts till behörighets-
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tilloch intekörkortsregistretframgårdetinnehavet avsom
körkortshandlingen.

KKL.andra meningenstycket§ första§ 22 motsvarar

KKL.stycketandra§2§3 motsvarar

KKL.andra stycket 2.§2§4 motsvarar

nyhet.§4 är en
rädd-förare inomförförutsättningarnaparagrafenI anges

B-behörighetenbartmedfordonföraningstjänsten tungaatt
utbildning av-godkändTSVgenomgåttdeförutsatt att aven

§framgår 2räddningstjänstmedVad6.4.5.snitt avavsessom
räddnings-körning inomI19861102.räddningstjänstlagen

vidutbildningunderskerkörningdeninräknastjänst även som
förmedsamband transportereller iräddningsskolaexempelvis

medsamband ut-sker iinteräkningräddningstjänstens som
ryckning.

stycket KKL.tredje§§ 25 motsvarar

KKL.§§ 56 motsvarar
TAXI intebehörighetenvidtagitshar attändringenDen ger

tillkopplatmedmotorredskapellertraktortågframföraatträtt
trafik.yrkesmässigsläpfordon i

KKL.§3§7 motsvarar

§ KKL.huvudsak 4i§8 motsvarar
Bestämmelserna islopats.hartraktorkortetsärskildaDet

lagen.till denförtsdärför intehar§§ KKL över27-31 nya
jordbruks-trafiktraktorertraktorer iUppdelningen resp.av

Trafik-1988327.vägtrafikskattelagenframgårtraktorer av
förB;behörighetenkräverklassImotorredskapochtraktorer
be-krävs ingenklassmotorredskapochjordbrukstraktorer

ellerjordbrukstraktorframförapåFörhörighet. rätt att väg
För A-B-behörighet.dock minstkrävsmotorredskap klass
påkörninganvänds för vägepa—traktorerochtraktorer som

krävas.B-behörighetsåledes minst attkommer

KKL.§§ 69 motsvarar

§ KKL.§ 710 motsvarar

§ KKL.8§11 motsvarar

§ KKL.11§12 motsvarar
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§13 §motsvarar 12 första stycket KKL.
Ålderskravet ansluter till tidpunkten för förarprovet i stället

för utlämnandet körkortet avsnitt 9.3.1.av

14§ första stycket delvismotsvarar 19 § KKF. Andra stycket
delvismotsvarar §12 andra stycket KKL. I tredje stycket anges

något körkortstillståndatt inte erfordras for avlägga förar-att
efter föreläggandeett körkortsspärr avsnittprov 4.7.3.om

15 § §13 KKL.motsvarar

§16 §motsvarar 14 KKL.

§17 22 §motsvarar KKF.a
För nyblivna körkortshavare gäller vidare förseelser,att som

begåtts under prövotiden och föranleder körkorts-som annars
alltid skall medföraspärr, behörighetenatt återkallas avsnitt

7.3 och 7.4.2. Kravet på prövotid har slopats vid utbyte av
nordiska körkort.

12.1.3 kap.3 Ingripanden förarbehörighetmot m. m.

§1 ochär de båda ingripandemöjligheterna.ny anger

§2 första stycket §motsvarar 18 andra stycket §26 KKL.

3§ ingripandenmotsvarar med körkortsspärr lindrigaremot
brott och förseelser dagi finns i §upptagna 16 KKL. Någrasom
skillnader föreligger emellertid avsnitt 4.7.3 och 4.8. Antalet
förseelser enligt §16 KKL3 krävs för körkortsspärr harsom en

bakgrundmot VTIs beräkningar avsnitt 4.6.2 bestämtsav - -till tvâ under tvåårsperiod. Körkortsspärr kan inte komma ien
fråga vid trafiknykterhetsbrott avsnitt 4.8.1.

Körkortshavaren förelägga körkortsmyndigheten attav av-
lägga förarprovett under sexmånadersfristen. Behörigheten
återkallas automatiskt förarprov inte avläggs eller inte god-om
känts före fristens utgång. Något särskilt beslut meddelas alltså
inte körkortsmyndigheten. Både dagen för delgivningenav av
föreläggandet och ogiltighetsdagen antecknas i körkortsregist-
ret.

§4 första stycket avsnitt och4.7.2 4.8 körkortsingri-motsvarar
panden på övriga i § KKL16 grunderupptagna demän som

§i 3 i förslagetupptas utom ansökan, kommentaren tillegen se
§11 i förslaget. En skillnad föreligger emellertid förstai styc-

ket se motiveringen i avsnitt 4.8.2.
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föremål för tvångs-bliromfatta denbörPunkten 4 även som
körkortsmyn-skall underrättaLänsstyrelsenLVM.vård enligt

för-bifallitshartvångsvårdansökandigheten när avomen
valtningsdomstol.

Körkortsmyndigheten har§8 KKL.16Punkten 7 motsvarar
medinkommakörkortshavaren attföreläggamöjlighet att

Behovet kanförarprov.godkäntbevisellerläkarintyg upp-om
alkoholkoncent-medtrañknykterhetsbrottvidkomma enex.

motsvarande iellerpromilleunderstigande 0,4blodetration i
Återkallelse dåingripandedetinteutandningsluften. är som

förmöjlighetenkanDäremotgången.förstafrågakan komma i
KKL,första meningennuvarande 44§körkortsmyndigheten

inkom-körkortshavarenförelägga attkap. §förslagets 95 att
skallföljsföreläggandet inteutnyttjas;med läkarintyg omma

återkallas.behörigheten
§ KKL.17stycketSista motsvarar

4.7.5.§ avsnitt5 är ny
sigkörkortshavarenfallde görtagits inparagrafen harI när

föranledaskallnormalfalletiöverträdelsetillskyldig somen
paragrafenispeciella falldeikörkortsspärr angessommen som

punkten 1 attåterkallelse. I över-föranlederställeti anges
alltidkörkortshavarenyblivnaförprövotidenunderträdelser

återkallelseoch 3 attpunkterna 2återkallelse. Imedför anges
ochkörkortsspärrlöpandeunderöverträdelserske vidskall

medförarprovavlagteftersexmånadersperiodunder an-en
körkortsspärr.ledning av

KKL.§§ 386 motsvarar
KKL.stycketoch tredjestycketförsta§23§7 motsvarar

dagarunderkörningfortsatt tremedgemöjlighetDen att som
gälltdettabrottförseelserdeeftersomupphävsdagfinns i som

och således intekörkortsspärrmedförendastmed förslaget
färd.fortsatthindrar

§och 106första meningenstycket§ första50§8 motsvarar
KKF.andra meningenstycketförsta

dröjsmålskallbeslutåklagarens utanochPolismyndighetens
2§ i för-kap.5prövningkörkortsmyndighetensunderställas

slaget.
4.7.4.avsnitt§ KKL se§ 199 motsvarar

§ KKL.§ 2010 motsvarar
4.8.10.avsnittKKL se§16 10§11 motsvarar

KKL.stycket§ andra24§12 motsvarar

§ KKL.§ 2513 motsvarar
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12.1.4 kap.4 Ansvarsbestämmelser

Kapitlets paragrafer motsvarar 33-38 §§ KKL. Endast redak-
tionella förändringar har företagits.

12.1.5 kap.5 Förfarandet vid ingripanden mot
förarbehörighet m. m.

§1 motsvarar 39 och 40 §§ KKL i tillämpliga delar.

§2 §motsvarar 41 andra stycket KKL.

§3 §motsvarar 45 andra stycket KKL.

§4 §motsvarar 45 första stycket KKL.

5 § körkortsmyndighetensatt beslutanger enligt denna lag
överklagas hos länsrätten. Vilka beslut framgårsom avses av

§1 detta kapitel. Till överklagbara frågor under punkten i §1 1
räknas bl. körkortsmyndighetens beslut villkora. för fö-om
rarbehörighet enligt kap.2 §11 och kap.5 §9 i förslaget.

§6 motsvarar § första47 stycket första meningen KKL.

§7 §motsvarar 49 och 47 § andra stycket KKL.

§8 motsvarar §39 tredje stycket KKL.

§9 motsvarar §42 första meningen och 44§ första meningen
KKL.

Möjligheten har tillagts körkortsmyndigheten och förvalt-
ningsdomstol.

10 § motsvarar a§17 KKL.
Sista meningen har utgått för understrykaatt allvaret läka-i

anmälningsskyldighet.rens

Övriga12.2 forfattningsändringar
Den föreslagna körkortslagen kommer medföra förändringaratt

körkortsförordningen och lagen 1971289av allmänna för-om
valtningsdomstolar.
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Reservation

Av ledamoten Sundström betr. förnyad prövning av
kompetensen körkortsspärren.

Utredningens majoritet föreslår körkortshavaren inomatt sex
månader ska genomgå förnyad prövning sin kompetens,en av
dvs. genomgå förarprov och därmedett få behållanytt körkor-
tet.

Jag körkortshavaren ställetatt i ska genomgå tilltvåanser
utbildningstimmartre vid trafikskola, för komplettera deatt

brister körkorkortshavaren uppenbarligen visat i sitt tra-som
ñkbeteende. Ett bevis genomgången utbildning tillräck-ärom
ligt för återkallelse inte skall ske.att
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Slutnoter

Olycksdata omfattar personskadeolyckor inblandade bilfö-61 513 i. eller med personskada inkl. dödliga skadorutan 1987-rare egen
enligt SCB.89 Uppgifterna antalet körkortshavare gäller demom

med B-behörighetminst och från TSV.880701avser
Uppgift från TSVs årliga trafikantenkät.. Samma olycksdata figuri 22. Data traflkarbetet för föraresom om. år har erhållits från TSVs18-74 årliga enkäter under treårs-
perioden omfattande1987-89 körkortshavareca6700 körtsom
personbil. Trafikarbetet för 75-84-åringama har skattats med
hjälp åldersrelationer från SCBs resvaneundersökning 1984av
enligt vilken trafikarbetet bland 75-84-åriga personbilsförare upp-
gick till trafikarbetet hos10,1 % 65-74-åriga personbilsförare.av
Samma underlag figurtill 23.som. Aktuella data trafikarbete finns inte för bilförare 85 år ochom. äldre. Antalet olyckor dennai emellertid litet. Iärgrupp genom-
snitt det1987-89 uppgick årliga antalet i personskadeolyckor in-
blandade förare den åldern tilli vilka29, skadades och18 2av
dödades källa SCB.
STR verkar enligt stadgarna bl. för god trañkant- och för-a. en. arutbildning på bästa tillvarata medlemmarnassamt att sätt ge-

intressen. I STRs lokalföreningar bedrivs olika verk-mensamma
samheter. I nämnda SPK-undersökning har följande gemensamma
verksamheter skolornaangivits diskussion utbildningsfrå-av av

96 samordning vidareutbildning%, för trafikskoleläraregor av
87 samordning%, inköp bilar 3 %, prissättningsdiskussio-av av

15 % diskussioner tidpunkt för prisändringarsamt ävenner om
5 %.

TRs syfte bl. verka för förbättrad förarutbildning ochär atta.
främja medlemmarssinaatt intressen avseendegemensamma

samordnade inköp material och tjänster avpassade för verksam-av
heten och verka för ökad information och kunskap.
TSVs enkätundersökning omfattade samtliga i veckapersoner som. 391990 genomfört godkänt körprov. Antalet besvarade enkä-som

uppgick tillten 1 350ca personer.
De de fem åren från hösten räknat haft densenaste 1990som. formella kompetensen övergått till yrke enligtannatmen var,
TSVs uppgifter, trafiklärare,225 utbildningsledare30 och 17 tra-
fikskolechefer.
TSV genomför för närvarande försök med interaktivt ljudbands-ett. för teoriprovet med på grund läs- ochsystem personer som av
skrivsvårigheter anmälts till muntligt förhör sökandesamt som
begärt tolkhjälp arabiska,på persiska och turkiska.
De10. föreslogs8 timmarna uppdelade på dels diagnostisktimmesen
körning med lärare plus efterföljandetvâ trafiklektioner, dels en
heldag med körning på halt underlag omfattande fem lektioner
interfolierade med hand.träning på egen

Den genomgått utbildning och under tid på året ellersom prov en
på där kurs körningi på halt underlag ocheller mörkerkör-ort



Slutnoter210 SOU 199139

grundutbildningskulle komplettera sinningskurs erbjuds,inte
vinterhalvår.kursermed endera eller båda dessa inom närmaste

godkändes skulle förarens vidareut-körningenI de fall inte11.
skulle föraren få återkommatrañkskola. Därefterbildning ske i

inskränkning förarens påför Någon i rätt attnytt egenprov.
tiden föreslogshand bil under den inte.köra

nordiskaförarutbildningen dedetaljerad beskrivning iEn12. av
nordisketablering afexempelvis Rapportländerna finns i om en

arbejdsgruppe nedsat Nor-kørelaererhøjskole. Afgivet avav en
Köpenhamn, februariTrafiksikkerhedsråd, 1991.disk

dem utbildats enligthar förresultatPositiva13. rapporterats som
med övningskörning från 16 år.franska modellenden

blandgodkända på förarprovetgodkända. FrekvensenFler
jämföra16-årsmodellenenligt 80dem utbildats % attärsom

sedvanligt vilketkörkort på imed bland dem sätt50 % tarsom
trañkskoleutbildning för körkorts-betyder 99 %Frankrike av

aspiranterna.
icke slutredo-olycksjämförelse,olycksfrekvens. EnLägre ännu

dem utbildats enligtmellan urval 16-visad, har orts av som
utbildning sedvanligtfått påårsmodellen och dem sin sätt.som

hautbildning vanligt 22fått på %Av dem sin sätt angessom
vållande. Motsvaran-inblandad trafikolycka där de varitivarit

16-årsmodellenenligt 3,5de för dem utbildats %.ärsom
demFörsäkringsbolagenskadekostnader. premierarLägre som

för motorfordonsförsäkring-16-årsmodellen. Premiengenomgått
Över-använder fordonet.nybliven förareblir högre240 % omen

med hälften för demreducerasdet första körkortsåretpremien
Andra åretenligt lö-årsmodellen.utbildats tas resten avsom

veder-förutsättninggäller underbort. Detta attöverpremien
trafikolycka.egenvålladbörande inte rapporterar
16-årsmodellen kanFörsäkringsbolagens premiering antasav

utbildats enligtför demskadekostnaderavspegla lägre mo-som
dellen.

fakto-emellertid andra16-årsmodellen finns tvåVid sidan av
olycksfrekvens.skillnadenorsakat ikan hasomrer

enligtValet utbilda sigselektionsfaktor.Den attär enena
Än väljer dendet fåfrivilligt. så längelö-årsmodellen ärär som

År Frankri-helamodellen infördesutbildningen. 1989 övernär
enligtblivande körkortshavarnautbildades deke, 5 %ca av

ungefär personer.16-årsmodellen, 40 000
exempelvis16-årsmodellenvaltungdomarnaDet attgörsom -

förarut-säkerhetsmedvetande, ambition i sinstörreett större en
ligga bak-föräldrar kan ocksåsäkerhetsengageradebildning, -

innebär deolycksfrekvens. Detderas lägre utanatt ävenom
olycksfrekvens. En sådanlägre16-årsmodellen skulle haft en

godkännande-bakom den högreselektionsfaktor också liggakan
frekvensen.

enligtutbildatsmed deandra faktorn harDen att attgöra som
reducerad under förutsätt-16-årsmodellen får överpremiesin

kanegenvållad trafikolycka. Detdening inte rapporteraratt
trafikolyckor. Vid jäm-till underrapporteringstimulera av en

därför devanligt kommerutbildats påförelse med dem sättsom
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utbildats enligt 16-årsmodellen framstå i oförtjäntatt ljussom
dager sådan underrapportering.genom

Underrapportering leder till lägre skadekostnaderäven vilket
kan försäkringsbolagen det ekonomiska behövsutrymmege som
för premiereduktionen.
Official Journal14. of the European Communities, No L 3751.

15. Proposal for Council Directive the driving licence, COM 88a on
final,705 Submitted by the Commission December9 1988,on

89C 4801 Official Journal of the European Communities No C
481, 29.2.89.

16. Regeringsbeslut 1990-12-13, 29.nr
Domstolskommittén17. Ju 198906 har bl.att kör-pröva a. om
kortsmâlen skall föras till de allmänna domstolarnaöver dir.

Åklagarutredningen198956. Domstolskommittén och -90 Ju
199004 har dir. 199027 båda fråganatt ord-överväga om
ningsföreläggande och strafföreläggande kan användas vid kör-
kortsåterkallelser.
Hastighetsförseelsema18. fördelas enligt följande

kmtim1-15 197 000
kmtim16-30 328 000

31-40 kmtim 18 000
Summa 543 000

Hastighetsförseelser 31-40 kmtim har registrerats sedan juli1
1987.
En19. höjning till 2 000 kr. har nyligen föreslagits i prop.1990
9168 ändring brottsbalken böter. Förslaget be-om av m. m.
handlades justitieutskottet den 5 1991 199091JuU10.av mars
De20. bolagen,största räknat efter andel personbilsbeståndet,av

1988 Folksam 26 Länsförsäkringsbolagen%, Skandia22 %,var
20%, Hansa Sak inkl.samt Hansa Trafik Tillsammans18 %.
svarade dessa fyra bolag för 86 beståndet.% av

21. Efter förfrågan från KK bildade2000 Länsforsäkringsbolagens
AB, Folksam Holmia arbetsgruppsamt för fram under-att taen
lag för beskrivning dagens för trafikförsäkring.systemen av
Detta underlag finns redovisat i promemoria 1990-12-05en
Fordonsförsäkringamas roll i trafiksäkerhetsarbetet.

Därutöver har följande underlag föranvänts avsnittet 5.2som
fordonsforsäkringenom

Nordenson U K. Trafikskadeersättning. Kommentar till tra-
ñkskadelagstiftningen. PublicaRätt och samhälle, LiberFörlag,
Stockholm 1977.

Strömbäck Boethius Hellström Kåhre B, Sjödén E,
ÅbergWerner R, H. Trafikskadelagen och andra ersättnings-

vid trafikolyckor.system LiberFörlag och FSAB, Malmö 1983.
Statliga22. fordon omfattas också TSL här betalas ersätt-av men
ningen oftast direkt och trafikförsäkringstaten därför inteärav
obligatorisk.

23. Trafikförsäkringen ersättning betalasgaranterar att i situ-även
ationer där bilisten inte betalt premien, eller inte vilketvetman
fordon orsakat skadan. Också förhållandei till försäkrings-som

själv hartagaren trafikforsäkringen denna garantifunktion vid
personskada.
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mopederfordonsslag med relativt låga premier,För vissa24. ex.
motorredskap, tillämpas dock bonus.och vissa inte

grundpremiendock helaBonus får inte på premien25. ärman -
undantagen.

uppsamlings-Dock fungerar bonusklass rabatt26. 6 60 % som en
därefterklass tills har skadefria år följd. Förstpå inyttman sex

till klassfår försäkringstagaren komma 7.
bonusförlust återbe-Försäkringstagaren kan undvika27. attgenom

skadekostnaderna tilll försäkringsgivaren.tala
Uppgifter från Trafikförsäkringsföreningen skrivelse deni 31 ja-28.

dominerande delen skadefallen,till KK Dennuari 1991 2000. av
parkeringsskador.70 består%,ca av

dock den skadelidande får tillgodogöraIbland tillåter29. attman
inverkan till trafik-från håll påsig ersättning rättenannat utan

själv skaffaskadeersättning. Den förtänksam sigattärsom nog
behöver riskera utgåendeolycksfallsförsäkring inte attenex.

kapitalbelopp avräknas på trafikskadeersättningen. Detsamma
och sjukförsäkringar.gäller privata liv-

Sverige har vagnsskade-flesta personbilar säljs i30. De ensomnya
generalagenten.utfärdad fabrikanten eller Vagns-garanti av

skydd vagnsskadeför-skadegarantiema i stort somger samma
säkringen. De flesta treåriga.är

maximala trafik-exempel från försäkringsbolag vid den31. Ett ett
bonusklass delkaskorabatten tillbonusen 7 uppgår 51 %75 %

och vagnsskaderabatten till 70 %.
tilldetta exempel förekommer fem åldersgrupper 25 år,32. I upp

helförsäkringår. Förår, 31-40 år, 41-50 år, 5025-30 samt över
medmellanklassen Stockholm med lägsta självriskför bil ii övre

bonus jäm-mils körsträcka och överpremien5001 utan ärmax
fört med den äldsta för de 43 23%, %,gruppen yngre grupperna

stigande åldersgmppsordning.i7 % 5 %samt
uppgift försäkringsinspektionen.Muntlig från33.

Försäkringsbranschens ServiceAB.Muntlig uppgift från34.
totalkonsumentprisindex.Uppdateringen gjord med SCBs. Holmia, Länsför-Förfrågan har skickats till Ansvar, Folksam,36.

Wasa.säkringsbolagens AB, Skandia, Trygg-Hansa samt
eventuellAnordning fordon för förlopp vid37. i registrering tra-av

fikolycka.
för hindra alkoholpåverkad förare frånAnordning bil38. i attatt

den.starta
Exempelvismotorfordon krävs dag behörighet.39. För vissa i ingen

få användasdag ha trafikförsäkring för imoped måste i att
trafikför-behöver ha körkort. Mopedenstrafik föraren intemen

flyttas från fordo-säkring bör behörighetsanknuteti systemett
framförasfåtill föraren. innebär moped bara skulleDet attnet

specifikt förtrafikförsäkring, tecknadmed gällande antingen
behörighetsanknutenframförande moped, eller täckt enav av

kompetensbevisförsäkring. Om körkort eller motsvarande in-
moped, bör följaktligen den obligatoris-förs krav för köraattsom

generella principenka trafikförsäkringen enlighet med deni om
till detta.trafikförsäkring knytasbehörighetsanknuten

körsträckek-försäkringstagaren själv sinI dagens40. system anger
sida förekommerlass. Någon kontroll från försäkringsbolagets
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praktiskt aldrig. sambandI med skadeutredningtaget kan för-
säkringsbolaget kontrollera körsträckeklassen attgenomex.
begära in uppgifter från den kontrollbesiktningen. Såda-senaste

uppgifter kan användas förutsatt bilen byttinte efterägarena
besiktningen. Jämkning ersättning på grund felaktigaav av
körsträckeuppgifter sker enligt uppgift dock i praktiken så gott

aldrig.som
Ett41. renodlat malussystem kan ha vissa fördelar med tanke på
trañksäkerhetsincitamentet förutsätter nationellt regis-ettmen

för undvika k. malusflykt.ter att Malussystemet har nack-s.
delar i fråga skadekostnadsñnansieringen kostnaden förom
dyra försäkringstagare kan bara efterhandi dessa ochtas ut av
därtill bara begränsad del kostnaden.en av

Malusflykt torde dock skapainte några problem föraran-i en
knuten försäkring eftersom försäkringarna måste grundas på
uppgifter körkortsregistret.ur
Uppgifterna42. antalet behörighetshavare den 3 juliärom per
1989.

43. Under år har premieintäktema för trafikförsäkring intesenare
räckt för täcka skadeersättningaratt och driftskostnader. Kapi-
talavkastningen spelar viktig roll deti sammanhanget. Denen
uppgick år 1988 till 43 Enskilda försäkringsföretag% 1988.
Försäkringsinspektionen, Stockholm 1990.
I övrigt i denna paragraf Premie försägs trafikförsäkringatt. får bestämmas till högre belopp med erforderlig säker-än som
het kan den risk försäkringenmot avseddär attanses svara
täcka med tillägg för nödvändiga omkostnader...Försäkrings-
inspektionen meddelar föreskrifter beräkningennärmare om av
nödvändiga omkostnader.

45. Detta förhållande har varierat något. De fem föregåen-närmast
de åren det kr 250 1983, 217 1984, 243 1985, 214var
1986 247 1987.samt
First46. Council Directive of December4 1980 Introduction ofon a
Community driving licence 801263EEC.

47. Proposal for Council Directive the driving licence, COM88on
final,705 submitted by the Commission 9 December 1988om

89C 4801.
48. Storbritannien har underavdelningar for C och D-behörigheter-

C1 gäller 3,5-7 lastbilar. D1 gäller förtons minibussar medna.
9-16 passagerare.

Schweiz delar personbilsbehörigheten Bi och Bl varvidupp
Bl taxi. Lastbilar delas Cin i och C1, där C1 bl.avser avses a.

brandbilar. Busstyngre delas in i D och D1, den senare avser
Kleinbuss gewerbsmässigen Personentransport.zum

Spanien delar lastbilar kategorier;i två C1 och C2.upp
I Australien har de olika delstaterna olika uppdelningar med

olika detaljerad uppräkning. I delstaten Victoriaex. avser
behörigheten SB mindre buss och bil, behörigheten LT dessa
fordon lätt lastbil HTsamt samtliga dessasamt fordon och även

lastbil.tung
I Kanada gäller olika olikai delstater. I provinsen Newex.

Foundland passagerarantalet för behörighetenavgör gräns 24
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mellanhjulaxlarantaletlastbilFör gränsenpassagerare. utgör
behörigheter.olika

lastbilutbildning förinförtUSA har nyligen gemensamen
vikter,lastbilar efterdelas inMarylanddelstatenCDL. I men en

finns.påhängsvagnlastbil medförsärskild klass
marchan-international desrelatifAccord transporteuropéen49. au

överenskom-europeiskADRdangerreusesdises route enpar - -,
gods påfarligtinternationella väg,melse transporter somavom

länder.europeiskaundertecknats 18av
forvocational trainingDecember 1898ofCouncil Directive 2150. on

roadgoods bydangerousof vehicles carryingdriverscertain
89684EEC.

utryckningsfordon bilre-iantecknasskallmotorfordonEtt51. som
godkäntsharregisterbesiktningenvidfordonetgistret somom

utryckningsfordon,har angivitseller i typintyg om mo-som
torfordonet

och,lämplighetbesiktningvidgodkänts1
skadade och,sjuka ellerför2 inrättat transportär av

ändamål denanvändas för dettauteslutande3 avsett att av
och§ hälso-i 6sådan organisationingår i avsessomensom

harlandstingskommunen ansvaret1982763sjukvårdlagen - ändamålsenlig organisationfinnslandstingetdetför inomatt en
eller läkaresjukhus transporteraoch fråntillför att personer

fordonutförs etttillstånd kräver atttransportenvilkas att som
motorfordonetellerändamålet ärforsärskilt inrättatär om-

endastanvändasavsett att av
brandkår,statlig1 en

räddningstjänst,kommunal2 en
bereda hjälpförjärnvägsföretageller attspårvägs-3 ettav
trañkhinder,undanröjaeller forolycksfallförhindra attvid eller

eller
polispersonal,4 av

tullpersonal,5
brådskande tjänsteutöv-ikustbevakningenvidpersonal6

ning.
genomgångföljandeomfattar momentpolisenhosUtbildningen52.

förarefortrafiklagstiftningen ut-ibestämmelser avm.m.av
ochbromsningmedunderlaghaltkörning påryckningsfordon,

landsväg, kör-körning påkörning i tätort,undermanövrering,
säkerhetskömingomkörning,seriekurvor,mörker ochljus-,nin i

påundanmanövreringochbromsninginkl.hastigheterhögrei
körträning,hastigheten,nedbringandesnabbtunderlag,halt av

gatukorsning,passerandesignalreglerad korsning,ikörning av
angelägenhetsgra-under olikaövergångsställestopplikt, m.m.

iangelägenehetsgrader, körningolikalandsväg ipåder, körning
trafikvariationer.medtrañkleder storapå störretätort

TSV, påLaurell,utarbetad HansPMpåbyggerAvsnittet53. aven
KK 2000.uppdrag av

MargittaforskningsöversiktpådelvisKapitlet bygger54. aven
framlagt påÄldre diskussionsunderlagEttbilförareSchelin. -KÖRKORT TSV19911,2000, rapportkommitténuppdrag av

Trañkantbyrån.
halvårsskiftet 1990.frånUppgifien55. är
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Exempel56. på kurser och information till äldre bilförare
ÅrSTRs k. äldrepaket. 1990 lanserades. Sveriges Trafik-

skolors Riksförbund fortbildningspaket Äldreett i trafiken
omfattande fyra teorilektioner, körlektion och ett ien syntest
avsikt äldreatt tillfälle uppdateraatt sinage regelkunskaper
och informera sig vilka särskilda faktorer kanom leda tillsomolyckor för äldre förare.

Trafiksäkerhetsverket informationut till äldre bilföra-ger
skriften Det inte barare, är bilarex. blir äldre isom

samarbete med PRO och SPF.
NTF har på sitt fem studiematerial för äldreprogram bilfö-

Du och trafiken, Den mänskligarare faktorn, Köra i tätort,
Halka och mörker, Trañkanter vi alla.är

Se57. bl. Högsta domstolens dom 22 ia. mål B 59285 den juli14nr
1986.

58. Dir 199086, beslut vid regeringssammanträde 1990-12-20.
Även59. de äldre konventionerna, 1926 års Pariskonvention om au-tomobiltrañk och 1949 års Genévekonvention Vägtrañk, kanom

tillämplig i förhållande till någotvara enstaka land.
60. TSV Anslagsframställning Årlig199192, Avgiftsförslag 1991;

resultatredovisning 198990, 91.s.
61. Muntlig uppgift från TSV.
62. TSV Anslagsframställning Årlig199192, Avgiftsfdrslag 1991;

resulatredovisning 198990, 41.s.
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offentligaStatens utredningar 1991

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Utbildningsdepartementet
Personregistreringinom arbetslivs-,forsknings-och Särskolan primärkommunal [30]skola.-en
massmedieomrâdena. [21] Statensarkivdepâer. till âr 2000.En utvecklingsplanm.m.

ersättningför ideellHIV-smittade skada.[34] [31]-

ArbetsmarknadsdepartementetUtrikesdepartementet
Flykting- ochimmigrationspolitiken.[1]Statens vid främjanderoll [3]export.av Spelreglcmapáarbetsmarknaden.[13]

Försvarsdepartementet Bostadsdepartemntet
Kapitalkostnaderinom försvareLNya former för ByggforskningenEtt BFR på90-talet.[23]nytt -finansiellstyrning. [20]
Brandenpå Sally 9-12Albatross.Den januari 1990.[33] Industridepartementet

Översyn lagstiftningen träfibenavara.[22]av omSocialdepartementet
Utvärdering SBU. StatensBeredningför Ut-värde-av Civildepartementet
ring medicinskmetodik. [6]av Affärstidema.[10]Lokala sjukförsälcringsregister[9] Affärstidema.Bilagedel.[11]Informationensroll handlingsunderlagstyrningsom - Ungdomarnaochmakten.[l2]ochekonomi.[15]. Visst gär 2 [24]detan Del ochGemensamma lagstiftning,regler klassifikationeroch- FrikommunförsökeLErfarenheter försökenmedavinfonnationsteknologi.[16]. friare nämndorganisation.[25]enForskningochutveckling epidemiologi,kvalitetssä-- Kommunala möjligt En analysentreprenader.Vad ärkring ochSprisutvecklingsprojekt.[17]. [26]rättslägetochdetstatligaregelverketsroll.avInformationsstmkturför hälso-ochsjukvården en- Konkurrenseni Sverige kartläggning konkur-en avutvecklingsprocess. -[18]. rensförhállandena [28]i 61 branscher.Del 1ochNågrafrågor i anslutningtill arbetsgivarperiodinomen Periodiskahälsoundersökningarivissastatliga. kom-sjukpenningförsäkringen.[35]

munala landstingskommunalaanställningar.[29]och
Ny kunskapochförnyelse.[36]Kommunikationsdepartementet

Denregionalabil- ochkörkortsadministrationen.[14] Miljödepartementet
ÖverenskommelserStorstadenstrañksystem. om Miljölagstifmingen framtiden.i [4]ochmiljö i Göteborgs-trafik Stockholms- ochMalmö- Miljölagstiftningen i framtiden.Bilagedel.[19]regionerna. Sekretariatetskartläggningochanalys.[5]förare[39]Sahara organisation.[32]Naturvårdsverketsuppgifteroch

Finansdepartementet
Finansielltillsyn. [2]
Sportsligochekonomiskutvecklinginom ochtmv-
saloppsponen.71
Beskattning kraftföretag.[8]av
Kapitalavkastningeni bytesbalansen.
Tre [27]expertrapporter.
Räkna miljönmed Förslagtill miljö-ochnatur-
räkenskaper.[37]
Räknamedmiljön Förslagtill och miljö-natur-
räkenskaper.Bilagedel.[38]
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Statens offentliga utredningar 1991

Kronologisk förteckning

Flykting- ochimmigrationspolitiken.A. 33.Brandenpä Sally Albatross. 9-12Den januari 1990.
Finansiell tillsyn. Fi. Fö.. Statensroll vid främjande UD. 34.HIV-smittadeexport.av ersättningför ideell skada.Ju.. -Miljölagstifmingen i framtiden.M. 35.Någrafrågor i anslutningtill arbetsgivarperioden. Miljölagstifmingen i framtiden.Bilagedel. inom sjukpenningförsäkringen.. Sekretariatetskartläggningochanalys.M. 36.Ny kunskapoch förnyelse.C.
Utvärdering SBU.StatensBeredningför Ut- 37.Räknaav medmiljön Förslagtill ochnatur-. värdering medicinskmetodik. miljöräkenskaper.av Fi.
sportslig ochekonomiskutvecklinginom 38.Räknamedmiljöntrav- Förslagtill ochnatur-
och galoppsporten.Fi. miljöräkenskaper.Bilagedel.Fi.
Beskattning lcraftföretag.Fi 39.Säkrareförare.av K.
Lokala sjukförsäkringsregister.

10.Affärstidema.C.
11.Afflirstdema. Bilagedel.C.
12.Ungdomarnaochmakten.C.
13.Spelreglemapåarbetsmarknaden.A.
14.Denregionalabil- ochkörkortsadminisuationen.K.
l5.InfomxaLionensroll handlingsunderlagsom -styrningochekonomi.
16.Gemensammaregler lagstiftning,klassiftkationer-ochinformationsteknologi.
17.Forskningochutveckling epidemiologi.kvalitets--säkringochSprisutvecklingsprojekt.
18.Informationsstrukturför hälso-ochsjukvården en-utvecklingsprocess.
19. överenskommelserStorstadenstraftksystem. om

trafik ochmiljö Stockholms-i Göteborgs-och
Malrnöregionerna.K.

20.Kapitalkosmaderinom försvareLNya former för
finansiell styrning.Fö.

21.Persortregistreringinom arbetslivs-,forsknings-och
massmedieomrädena, Ju.m.m.Översyn22. lagstiftningen träflbenåvara.av om

23.Ett BFR Byggforskningenpå90-talet.nytt Bo.-
2A.Visstgärdetan Del 2 och C.
25.Frikommunförsöket.Erfarenheter försökenmedav

friars nämndorganisation.C.en
26.Kommunalaentreprenader.Vad möjligt Enär

analys rättslägetochdet statligaregelverketsav
C.roll.

27.Kapitalavkastningeni bytesbalansen.Tre
Fi.expertrapporter.

28.Konkurrenseni Sverige kartläggning konkur-en av-rensförhâllandenai 61 branscher.Del l och C.
29.Periodiskahälsoundersökningari vissastatliga,

kommunalaochlandstingskommunalaanställningar.
C.

30.Särskolan primärkommunalskola.U.-en
31.Statensarkivdepáer.En utvecklingsplantill år 2000.

U.
32.Naturvårdsverketsuppgifterochorganisation.M.




