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och chefen förStatsrådet

kommunikationsdepartementet

20 1990december bemyndigande regeringen chefenGenom beslut den för
kommunikationsdepartementet, statsrådet Andersson, tillkalla särskildatt en

offentliga trafiksäkerhetsarbetetsför det inriktningutredare över ochatt se
organisation.

bemyndigandedetta tillkallade departementschefenMed stöd denav
1991 särskild utredare13 februari såsom generaldirektören Ingemar

Mundebo.
sakkunniga förordnades dag riksdagsledamöternaSåsom Margaretasamma

SundströmSkårvik, Sten-OveGard, Kenth och Rune Thorén ocksåsamt,
avdelningschefen Björklund,dag, såsom Per sekreterarenexpertersamma

avdelningsdirektören Lennart EklundValter Brandberg, och departements-
förordnades 3 juni 1991Vidare såsom densekreteraren Lena Rydén. experter

19912polisintendenten Anne-Marie Hedström och den september kam-
11Till förordnades den februariKjell Skoglund. sekreteraremarrättsassessor

1991 Grohman biträdande sekreterarerevisionsdirektören Hans och som
13 1991 departementssekreteraren Caddeo.den februari Barbroförordnades

Trafiksäkerhetsutredningen.Utredningen antagithar namnet
18 1991regeringen den april tilläggs-Utredningen fick beslut avgenom

inriktninglämplig och organisation det gällerdirektiv näräven övervägaatt
fordonskontroll på väg.

betänkandet SOU 199179 framtidahärmed DetUtredningen överlämnar
avgivits sak-Särskilda yttranden har två detrafiksäkerhetsarbetet. av av

Gard och Sundström.kunniga,
härmed avslutat.arbeteUtredningens är

1991septemberiStockholm

MundeboIngemar

GrohmanHans
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Sammanfattning

Uppdraget

trafiksäkerhetsarbetetsoffentligadetövervaritHuvuduppgiften har att se
inriktning ochlämpligövervägaorganisationinriktning och samt att en

väg.fordonskontrollenorganisation av

Trañksäkerhetsproblemet

dödats8 000 liv. deAvtrafikolyckornaskördade1980-taletUnder somca
235 000trañkdödenförspilldeSammantaget24500 under år.2 cavar ca

unga20 000 oftadeskall läggas1980-talet. Till dettaunderlevnadsår ca
invalidiserats.utsträckningvarierandeimänniskor som

tilluppskattaskostnadersamhällsekonomiskaårligaTrafikskadornas
skade-bl.a.innebärDettakr..15-20 miljarder att1,5 BNP% avca

kostnad.totalavägtrafiksystemets10%kostnaderna utgör avca

inriktningTrafiksäkerhetsarbetets

till dencentralafrån denförskjutasbörtyngdpunktTrañksäkerhetsarbetets
trafik-faktiska,fasta påvibörFramför allt attnivån.regionalalokala ta

betydligt lättaretrafikmiljön ärförändringarmotiveradesäkerhetsmässigt av
konkre-kanProblemennivå.lokalpågenomförsdeföratt acceptans om

sittförståfor individernaunderlättar attdetsåtydliggörasochtiseras att
lokal be-När ochperspektiv.kollektivtutifrån enomtrafikbeteende ett

grundentordeväl uppnåttsinsiktsådan varagrundad påteendeförändring en
trafiken.ibeteendesäkerhetsmedvetetgenerelltförlagd settett mer

förutsättningardessutomskaparhandlingsmodelldecentraliseradEn sådan
Det äroch medborgare.myndighetermellankommunikationaktivareför
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nämligen troligt för lyckasatt iatt större utsträckning måsteman bemöta
trafikanterna medborgarna subjekt, sakkunniga deltarsom isom som
problemdefinitionen och lösningen.-

Huvudstrategin bör således faktiska trafiksäkerhetshöjandeattvara genom
åtgärder i framför allt lokala miljöer påverka trafikanternas privata hand-
lingsregler så deras beteendeatt närmare överensstämmer med det trafik-
säkerhetsmässigt önskvärda beteendet. Sambandet mellan trafikantbeteende
och trafiksystemets säkerhetsnivå måste utnyttjas effektivare.

Vi kan emellertid inte helt förlita på denna huvudstrategi. Undeross
överskådlig tid framöver måste vi även tillämpa repressiv strategi baseraden
på regelkontroll och sanktioner.

Trafiksäkerhetsarbetets organisation

Det framtida trafiksäkerhetsarbetet kräver organisation struktur byggsen vars
utifrån principen så långt möjligtupp ett totalt för säkerhetsnivånom ansvar

inom lokalaregionala trafikmiljöer. En förutsättning för ansvarstagande är
befogenheter och De organisationer åläggsresurser. måsteettsom ansvar
således så långt möjligt förfoga över de nödvändiga befogenheterna och
resurserna.

En decentralisering och befogenheter ställer kravav påansvar centralstora
uppföljning, utvärdering och kunskapsutveckling. Detta är särskilt väsentligt
i detta fall.

I analogi med situationen inom arbetsmiljöområdet bör föransvaret
säkerhetsnivån i trafiken åläggas den organisation för anord-som ansvarar
nandet trafiken, dvs. väghållaren.av

Genom sammanslagning TSV och vägverket på såväl centralav som
regional nivå bör myndighet, Vägtrafikverket, bildas. Vägtrafikverketen ny
lokaliseras till Borlänge, där tidigare centralförvaltningar finns. TSVsnu
Örebroenhet inordnas i Örebro.Vägtrafikverket, kvarstannar i Detmen nya
vägtrafikverket får för deansvaret centrala myndighetsuppgifterna på trafik-
säkerhetsområdet åläggs så långtsamt möjligtett för säkerhetsnivånansvar
på det statliga vägnätet. Vägtrafikverket får också för förarpröv-ansvar
ningen. Varje kommun åläggs för säkerheten inom sittansvaret ochgatu-
vägnät. Självfallet måste höga krav ställas på samarbete olika väghållare
emellan.



9

Fordonskontrollen föreslås i utföras det nuvarandepå huvudsakväg av
ASB. innebär verksamhet ochDetta avsevärd breddning bolagetsen av

organisationen fåansvarsområde. För betona denna förändring böratt namnet
aktiebolaget Svensk fordonskontroll.

PolisensPolisen bör fortsättningsvis för trafikövervakningen.även svara
långsiktigaemellertid ske planmässigt och integreras i detinsatser bör mer

trafiksäkerhetsarbetet. övervakningsinsatsema iDetta kräver störreatt
säkerhetsnivånde förutsträckning betraktas åtagandeett gentemotsom

ansvariga myndigheterna vägtrafikverket kommunerna.och
därförroll och uppgifter preciseras. NTF bör utarbetaNTFs måste närmare

beskrivning deplan för verksamheten under de årennärmaste samt avenen
trafiksäkerhetseffekterna de föreslagna insatserna.förväntade av

trafiksäkerhetsdelegation inrättas.En bör
nivå genomföraDelegationen bör till uppgift centralha påatt samman-

trafiksäkerhetsutvecklingen. Dessaställningar, analyser och utvärderingar av
vägtrafikverket.information från länsstyrelserna ochanalyser skall bygga på
för samord-i delegationen verkaMed utgångspunkt dessa analyser skall en

för politiskoch frivillig nivå,ning alla insatser på statlig, kommunalav
trafikskadepro-förankring för hävda och legitimerastyrning och samt att

exempelvis forsk-nationell nivå. Delegationen bör, i likhet medpåblemet
statsrådsberedningen.ningsberedningen, höra under

1992.genomföras fr.o.m. 1 juliföreslagna förändringarna bör kunnaDe





arbeteUtredningens2

Uppdraget2.1

preciserasförkortat TSU uppdragföljandei detTratiksäkerhetsutredningens
i sinDirektiven återges199136 tilläggsdirektiv.199086 Dirochi Dir

i bilagahelhet
trafiksäker-offentligadetvarit överTSU harförHuvuduppgiften att se

lämpligorganisation, övervägainriktning ochhetsarbetets samt att en
fordonskontrollen på väg.organisationinriktning och av

bedrivandeochinriktning2.2 Arbetets

nödvändigt ivaritutredningstiden har detden korta attMed hänsyn till
frågeställningarna. Jagorganisatoriskatill dearbetethuvudsak koncentrera

tillförslaghuvuduppgiftminsåledes presentera etthar att nysett som
medgettTiden intetrafiksäkerhetsarbetet. haroffentligaorganisation detav

synpunkterkunskaper,Relevantastudier.empiriskaomfattandenågra mer
intervjuerlitteraturstudier,huvudsak inhämtatsidärföroch idéer har genom

trafiksäkerhetsarbetetiför deföreträdaremängdoch medsamtal engage-en
organisationerna.ochmyndigheternarade

ledningarnaträffathelheti sinutredningensärskiltDärvid nämnaskan att
förNationalföreningenVV ochVägverketTSV,Trafiksäkerhetsverketför

Bil-SvenskABsjälv besöktJag harNTFfrämjandetrafiksäkerhetens .
Motor-vägföreningen,för SvenskaASB och hörtprovning representanter
Motor-Helnykterhetsförbund,MotorföramasRiksförbund,cykelbranschens

åkeriföreningen.SvenskaOK-Bilistema ochRiksförbund,männens
SynergeticaochStatskontorethjälpmedsekretariat harUtredningens av
trafiksäker-lokalaochregionalakartläggning detgenomförtAB aven

i län.hetsarbetet åtta
fordonskontrollorganisationeninriktningen ochframtidaFrågan den avom
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på väg har beretts i särskild arbetsgrupp med för ASB,representanteren
polisen och TSV.



3 Trafiksäkerhetsarbetets mål organi-och
sation

Trafiksäkerhetsmålenl

19878850 l990-taletl regeringens proposition trafikpolitiken införom
inledningsvis trafikpolitiken följande uppgifterstår inför latt storaanges

-Genom långsiktiga kraftigtomedelbara och åtgärder begränsa trafikens
miljöpåverkan.

-Minska i trafiken.antalet dödade och skadade
-Höja effektiviteten inom såväl helhet inom detransportsystemet som som

olika trafikgrenarna.
-Säkerställa tillfredsställande trafiktörsörjning i alla delar landet.en av

Trafikpolitiken förför klara detta skapa förutsättningarmåste att att
samtidigt riskerskall kunna utvecklas och förbättras detransporterna som

och störningar trafiken måste minimeras.som ger
Dessa trafikpolitiska ambitioner till i de trafik-kommer också uttryck

politiska finns övergripandemålen, där säkerhetsaspekten med i såväl det
målet i tredjedet delmålet.som
-Det övergripande för trafikpolitiken skall erbjuda med-målet attvara

tillfredsställande,borgarna näringslivet i landets olika delar säkeroch en
möjliga samhällsekonomiskaoch miljövänlig trafikförsörjning till lägsta

kostnader.

Detta fastställsmål vidareutvecklas i fem delmål, där det att transport-
skallsystemet

näringslivets grundläggande-utformas så medborgarnas och transport-att
behov kan tillgodoses,

resursutnyttjande i samhälleteffektivt-utformas det bidrar tillså ettatt som
helhet,

i trafiken,ställda på säkerhet-utformas högt kravså detatt motsvarar
främjas,medgod miljö och hushållningen-utvecklas så naturresurseratt en

-byggas bidrar till regional balans.så detattupp
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målformu-dennaharmiljöfrågorna,liksomTrafiksäkerhetsfrågorna, genom
Ibeslut.trafikpolitiskatidigaremedjämförttydligaremarkeratslering

riks-på vägtrafiksäkerhetenförmåldevidare sompropositionen attanges
fast.ligga1982 skallredandagen antog

trafikpolitiskadeniuppmärksammatssärskiltharTrafikmiljöfrågorna
trafikpolitiken ärinommålen att,viktigaste genomdeEttpropositionen. av

trafikenskraftigt begränsaåtgärder,långsiktigaomedelbarasåväl som
miljöeffekternanegativademinskaför avmålenImiljöpåverkan. att

gälleralltFramförtrafiksäkerhetseffekter.positivaocksåliggervägtrafiken
målföljandedet

hastighetsgränserna.-Åtgärder efterlevnadenökaförvidtasskall att av
förhastighetsgränserfastställandetvidbeaktasskall-Miljöeffekter av

vägsträckor.enskilda
långsiktigaomedelbarasåvälmåstetätorternai de större som-Främst

människorsskadeverkningar påtrafikensbegränsaförinåtgärder sättas att
miljön.ochhälsa

följandefastbeslut lagttrafikpolitiska19881982 i årsochharRiksdagen
vägtrafikenisäkerhetmål för

minskas.fortlöpandeskalltrafikeniskadadeochdödadeantalettotala-Det
för allaminskasfortlöpandeskalltrafikenskadas iochdödas-Risken att

trafikantkategorier.
för degradi högreminskasskalltrafikenskadas idödas och-Risken att

särskiltskallproblemBarnensskyddade.för detrafikanterna änoskyddade
beaktas.

olyckskonse-inriktade pådirekttrafiksäkerhetsarbetet ärförMålen
föruttryckDetta ärskadade ettochdödadeformikvensema personer.av

prio-skallpersonskadorlindraochförebyggaförinsatser somdet är attatt
riteras.

skallsäkerhettrafikantkategorierssamtligapåinriktadeocksåMålen är att
ochoskyddademellanutjämnasriskskillnadensamtidigtförbättras som

trafikanter.skyddade
trafiksäkerhetsrådets81989902100 bilprop1990 riksdagenVåren antog

till årframtrafiksäkerhetsmåletförstadetkvantifieringtillförslag aven
dödadevägtrafikeniårliga antaletdetinnebärKvantifieringen2000. att

till högstskadadeantalet600 och2000 till högstuppgåskall år capersoner
fyraminstmedskadadedödadesåvälminskning000,40 dvs. somavenca
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1989. dock därvid efter-från Det skallutgångspunkt årårligen medprocent
Kvantifieringen innebärmöjligt.minskningen sker såsträvas snartatt som

. perioden.uppskjutas till slutetåtgärdsinsatser kansåledes inte att av
mål Generellt2 kvantifieringenbestämskvantifiering målEn avavav

gjortskvantifiering mål dels2 dels denpåverkasmålgäller att som avav
minskning antalet dödade och skadadeVid påtrañkutvecklingen. krav avav

trafikökning med årår ochfyramed t.ex. procentprocent en perenper
dödas dessa procenttal,skadas minskas medochriskenmåste att summan av

2 bli uppfyll-samtidigt skallmål l och målför bådefemdvs. attprocent,
da.

skall minskasdödas eller skadas3 riskenTrafiksäkerhetsmål attattanger
till detta måltrafikanter. Bakgrunden ärför skyddadeför oskyddade änmer

i trafikenrisk dödas eller skadasbetydligt högreförhållandet det är attatt
Riskskillnadernaoskyddad trafikant skyddad.änuppträdernär somsomman
förhållandet till61. En ändraapproximativt strävanförhåller sig attsom

risken försekelskiftet innebärfram till51 periodenexempelvis under att
årmed två procentenheter änminskasoskyddade trafikanter måste mer per

trafikanter.risken för skyddade
problem särskilt skallfastställts barnensslutligenI det tredje målet har att

operationalisering denna målformulering skulle iförsök tillbeaktas. Ett av
inriktas riskertrafikanter kunna på barnensoskyddadeanalogi förmed målet

minskas riskerna fördå skulle äni trafiken,dödas och skadasatt merasom
vuxna.

organisationTrafiksäkerhetsarbetets3.2

Inledning3.2.1

ifaktorermängdpåverkassamhälletTrafiksäkerhetsnivån i stor somav en
myndig-30-tal statligahandlingar hosochbeslutsin påverkasstyrs etttur av

och inomfrivilligorganisationerantalkommuner,heter, inom alla ett stort
åtgärderdeVissabilindustrin.framför alltnäringslivetvissa delar somavav

det klartmultiorganisation harkopplademinst löstvidtas i denna sagt
genomförsåtgärderandratrañksäkerhetsnivån medanhöjauttalade syftet att

syften.andramed i huvudsak
händelser i Sverigeutveckling utantrafiksäkerhetsarbetetsförViktiga var



l6

därpååretbeslutet1967 ochhögertrafiken år atttillomläggningentvekan
TSV.inrätta

redovisa dels denkortfattatvärdedet attdärförharJag ansett vara av
organisatoriskadedelsbildande,TSVsföregälldeorganisationsbild som

beslut.till dettaanslutningigenomfördesförändringar som

bildandeTSVsefterrespektiveföreOrganisation3.2.2

medfram i taktvuxitsuccessivtSverige hadeiTrañksäkerhetsarbetet
tillkommit. Dessahandefteruppgifter hadeutveckling. Nyabilismens

påellerverksamheternärliggandemedolikapåladesuppgifter ut organ
nyskapade organ.

projektering,såsomfrågorvägtekniskaomfattadeuppgifterVägverkets I
inomtrafiksäkerhetsfrågoroch broarunderhåll vägar samtbyggande och av

verketVidareområdet.trafiktekniskadetfordonstekniska varsåväl det gsom
bilinspektion.chefsmyndighet för statens

fordonskontroll,omfattadebilinspektionförArbetsuppgifterna statens
besiktningflygandeimedverkanutbildningsverksamhet,förarprovskontroll,

bilhandlare.fordon hosochkörskolorinspektionoch av
utföralåtaellerutförahuvuduppgifttrafiksäkerhetsráds attStatens var

orsaksfaktorernasolikaoch deorsakertrañkolyckomasundersökningar om
Statenstrafiksäkerhetsforskning.bedrivabetydelserelativa attsamt annan

vägtekniska och vägtra-vissahandladevägforskning ochbedrevväginstitut
ärenden.fiktekniska

vid trafik-arbetarskyddärendenhandladeArbetarskyddsstyreLsen om
körtiderkontrollomfattadeuppgifterbiltrajiknämnds avStatensväsendet.

trafiken.yrkesmässigadenvilotider inomoch
vägtrafikolyckornasstatistik överförsvaradecentralbyrånStatistiska

rapporteringar.polisensbaserad påpersonskador
flertalhadeochpolismyndighet ettlänets högstaLänsstyrelsen var

utfárdandekörkortsutfárdande,körskoleväsendet,gällervaduppgifter bl.a.
ochhastighetsbegränsningarbestämmandetrafikföreskrifter,lokala avav

och körkort.fordonregistrering av
trafiköver-främsttrañksäkerhetsarbetetimedverkade genomPolisen

flygandesamband medifordonskontrollvakningen, även t.ex.genommen
inspektion.
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trafiksäkerhetsarbetetEn aktiv medverkan i lämnades frivilligaolikagenom
Nationalföreningenorganisationer. I för trafiksäkerhetens främjande, bildad

1934, 70ingick riksorganisationer, bl.a. Trafikförsäkringsföreningen,ca
riksförbund,Svenska Försäkringsbolags motororganisationerna, Sveriges

riksförbund yrkesorganisationer fackförbund.Bilskolors och NTF hadesamt
upplysningsverksamhetuppgift och moralbildning förarbetaatt genomsom

trafiksäkerhetökad på ochvägar gator.
inom trafiksäkerhetsområdet medverkade skolöverstyrelsenI arbetet även

för trafikutbildningensitt inom det allmänna skolväsendet samtansvargenom
socialstyreLsen bl.a. meddelade föreskrifternuvarande läkarunder-som om

sökningar för erhållande körkort.av
inrättandet trafiksäkerhetsorganFrågan centralt behandladesettom av

1940. framhöllsingående i principbetänkande redan I betänkandet vadett att
erfordrades sammanhållande fastledande ochett samt ettsom var organ or-

ganiserat samarbete mellan de instanser verksamma på området.ärsom
1965Statens Trafikverk avgivet bilförarutredningenI betänkandet ochav

föreslogs myndighet med ledning ochkörtidsutredningen centralen ny
motortrañkensadministration uppgifterna inom område olikasamtav

trafik-och fordonstekniskauppgifter inom det område innefattade desom
säkerhetsfrågorna.

År 1964 efterhade lagstadgats bildande trafiknämnder organiseradeom av
fall polisdistrikt, respektive polischefeller i vissa där hadekommun ett

inflytande. uppgifter för lokala trafik-avgörande Nämndernas attvar svara
trafiksäkerheten.föreskrifter därvid ha överblick den lokalaoch överen

Är författ-1963 Svensk Bilprovning uppgift utförabildades AB med att
motorfordon med syfte kontrolleraningsenlig årlig besiktning att attav

fordonen i fullgott skick vitala delarfrån trañksäkerhetssynpunkt ochär att
fungerar på sätt.avsett

År för1967 vänstertrafik till högertrafik. Ansvarigövergick Sverige från
högertrafikkommission.omläggningen statensvar

riksdagenStatens Trafikverk beslötMed utgångspunkt från utredningen
1från och medtrafiksäkerhetsverk och transportnâmrtdeninrätta statens

bilinspektion och1968. tidpunkt avveckladesjanuari Vid statenssamma
biltrafiknämnd.statens

från vägverketuppgifter i sin helhetbilinspektionensTSV övertog samt
utbildning, trafikregle-för bilinspektionen och ärendenachefsansvaret om

Svensktillsynen ABoch överhastighetsbegränsning, vägmärkenring,
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viss del högertrafikkommissionensVidareBilprovning. övertogs resurserav
kvarstående uppgifter.och

delvisochuppgifter överfördes delvis tillBiltrafiknämndens länsstyrelserna
fick beredskapsplane-Transportnämnden förtill transportnämnden. ansvar

fråga landsvägstrafiken vissa tillståndsfrågor.ringen i samtom
l juli 1971 sammanfördes väg-med verksamheten vidFrån och statens

ochforskningsorgan tillinstitut trafiksäkerhetsrådetsoch väg-statensegna
trafikinstitut V77.

TFDinrättades transporrforskningsdelegationtidpunktFrån ensamma
utveckling inomoch stödja forskninguppgift planera, samordna ochmed att
verksamhet harTrafiksäkerhetsrådets forskningsstödjandetransportområdet.

till delegationen.härvid förts över
centralt,Samma inrättades bilregisternämnden med syfte tillskapaår ettatt

körkortsregister trañksäkerhetsarbetetlättillgängligt bil- och medel iettsom
avdelning1975 registretför TSV och polisen. inordnades särskildsom en

TSV.under
Statsmakterna har framgått beskrivningen successivt försökt attsom av

organisatoriskt renodla olika funktioner inom vägtrafiksäkerhetssystemet.
Med hänsyn till det och översiktlig kunskapantalet behovetstora organ av

samordning nivåernaoch på under den departementala nivån ålade stats-
TSV särskilt för lämplig trañksäkerhets-makterna verka samordningatt av

arbetet.

3.2.3 organisationNuvarande

Även förändringar denvissa genomförts bildandet TSV harsedan såom av
1960-taletgrundstruktur utvecklades framförunder allt delensom senare av

legat fast.
Med till trafiksäkerhetsarbetetshänsyn mångfald och komplexitet är det

intill omöjligt och knappast heller meningsfullt systematiskt sättnäst påatt ett
beskriva den samlade trafiksäkerhetsorganisationen. valtJag har ändå att ge
följande bild hur för for uppgifternade säkerheten betydelsefullaansvaretav

fördelade.är



Väghållning

drift De grundläggandeoch väg.byggande vägväghållningMed avavavses
1971948, vägkungörelsenfinns i väglagenväghållningbestämmelserna om

i princip1939608 Vägarna kanenskilda vägar.1971954 och lagen om
beroendeenskilda på äroch vägarkommunalastatliga,idelas in vem som

vägverket, vägförvaltningarna,för väghållningen ärAnsvarigaväghållare.
ingår ofta ifastighetsägarna. Deochkommunernalänsstyrelserna, senare

vägförening.vägsamfállighet eller
menligt påverka trafiksäker-kanåtgärderfår vissaEnligt väglagen som

ljus-länsstyrelsen. Det kan gällatillståndsärskiltinte vidtasheten utan av
trafikenför på uppsättandeljusförhållandena väg,påverkaranordningar som

uppförande byggnaderpropaganda ochellerför reklamskyltartavlor, avav
fårsitt tillståndOm länsstyrelsenfrån vägen.tolvnärmare än meter ger

till trafiksäker-behövs med hänsynföreskriftermeddela delänsstyrelsen som
heten.

Även får länssstyrelsen besluta bestäm-enskilda vägarenligt lagen omom
inte fårförordna byggnadtrafiksäkerheten,främjaskallmelser t.ex. attsom

från vägen.uppföras inom tolv meter
byggnadsobjektprioriteringenvidvägverketgällerDessutom att av som

möjligheterna vidtaskall beaktasärskiltfråga i flerårsplaneri attkommakan
trafiksäkerheten.förbättrarbl.a.åtgärder som

Trajikreglering

trafikreglema, kan sägasgenerelladeåtgärderna, utövertrañkreglerandeDe
tillgäng-framkomlighet ochtrafiksäkerhet,påtillgodose kravensyfta till att

skalltrafikantkategorierolikahurfrämstreglerlighet. Det är angersom
vägtrafik-ifinnsdettabestämmelsernaviktigastetrafiken. Deiuppträda om

terrängkör-1972594,terrängtrafiklcungörelsen1972603,kungörelsen
1978594 ochterrängkömingsförordningen19751313,ningslagen

trafikregleringar kanförAnsvariga19781001.vägmärkesförordningen
trafik-kommunenlänsstyrelsen,vägförvaltningen,vägverket,TSV,vara

naturvårdsverk,räddningsverk,polismyndigheten, statensnämnden, statens
enskildtill väg.banverket och ägaren

underhålluppsättande ochförnormaltVäghållningsmyndigheten avsvarar
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vägmärken.
Vägverket beslutar föreskrifter undantag från bestämmelser högstaom om

tillåtna axeltryck, boggitryck, bruttovikt, bredd och längd. Gäller undantaget
förbara visst fall beslutas det kommunen eller, trafiken berör änav om mer

kommun inom län, vägförvaltningen. Berör trafiken flera länen samma av
beslutas undantag i enskilda fall vägverket.av

Länsstyrelsen beslutar lokala trafikföreskrifter vägar avsedda förom
genomfartstrafik väjningsplikt, stopplikt, hastighet, axeltryck, boggitryckom
eller bruttovikt, bredd eller längd fordonpå eller last, undantag från särskilda

förregler trafik med terrängfordon och viss skallvägatt anses som
huvudled, ellermotorväg motortrafikled. Länsstyrelsen beslutar också om
lokala trafikföreskrifter för farligt gods och tillstånd förtransport av ger
tävling på Vidareväg. beslutar länsstyrelsen förbud körning i terrängmotom
enligt terrängkörningslagen och föreskrifter frånundantag den lagen. Iom
flera fall skall länsstyrelsen samråda med vägverket och TSV.

Kommunen beslutar lokala trafikföreskrifter falli de det inte ankom-om
på länsstyrelsen. Kommunen skall samråda med polismyndigheten ochmer

i ärenden principiell med TSV.naturav-- -
Polismyndigheten kan i brådskande fall beslutnär kommunen inteett av-

kan avvaktas besluta lokala trafikföreskrifter. Myndigheten får ocksåom-
i vissa fall vid trafikövervakning besluta tillfällig hastighets-m.m. om
begränsning, förbud omkörning och trafik fordonmed förbudmot samt mot

och parkera fordon.stannaatt
Rikspolisstyrelsen beslutar efter samråd med vägverket och TSV före-

skrifter trafikövervakning på motortrafikled.ochmotorvägom
Väghållningsmyndighet får i samband med vägarbete meddelam.m.

föreskrifter tillfällig hastighetsbegränsningom m.m.
Statens naturvårdsverk beslutar föreskrifter körning i ochterrängom om

utmärkning i terräng föreskrift för vilken intedet finns någotom av en
vägmärke.

Banverket beslutar efter samråd med vägverket TSV uppsättningoch om
eller indragning kryssmärke, signalanordningar eller andra säkerhets-av
anordningar vid järnväg ägs fallI fråganprövasstaten. annatsom av av
vägverket efter samråd med TSV.

Statens räddningsverk sammanställer och publicerar lokala trafikföre-
skrifter farligt gods.transportom av

TSV beslutar föreskrifter inte åligger myndighet. TSVnågonsom annan
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förockså sista instans överklagningar vissaär beslut såsom lokalaav
trafikföreskrifter.

Fordonskontrøll

funktion hänföra bestämmelser fordonensTill denna kan beskaffen-man om
besiktningarutrustning, och registreringar. Dehet och centrala bestäm-

1972595,i fordonskungörelsendetta finns terrängtrañkkun-melsema om
198613861972594, bilavgaslagen med tillhörande förordninggörelsen

1972599. författningarbilregisterkungörelsen Andra har anknyt-och som
1989164lagen kontrolltill fordonskontrollen är tekniskning om genom

mätning tillhörande förordning, förordningenprovning medoch om
förordningen l9887271989527 riksprovplatser riksmätplatser,ochom

1973766internationell vägtrañk i Sverige, kungörelsenfordon i omom
1972601,fordon, turistvagnskungörelseninterimslicens för exportvagns-

1975343l96439 bilskrotningslagen med förordning.ochkungörelsen
TSV, ASB, länsstyrelserna, generaltullstyrelsen, riks-Ansvariga ärorgan

socialstyrelsen, naturvårdsverk.skatteverket, statens
för olika besiktningari riksprovplats såsomASB har egenskap ansvaretav

mopedbesiktning, typbesiktning, exportvagnsbesikt-registreringsbesiktning,
lämplighetsbesiktning kontrollbesiktning.kopplingsbesiktning, ochning,

enligtavgaskontroll avgasgodkännandeför ochVidare bolagetsvarar
bilavgaslagstiftningen.

bilregistret.registreringsmyndighet för Läns-regionalLänsstyrelsen är
g kontroll-inställa sitt fordon förfordonsägareföreläggastyrelsen kan attê en

registrering, avställning, salu-frågorLänsstyrelsen prövarbesiktning. om
avregi-uppgifter ochregistreradeändringkörtillstånd,vagnslicens, omav

efterauktorisation bilskrotareslutligenmeddelarstrering. Länsstyrelsen av
polismyndigheten.ochfrån kommuneninhämtat yttrandenhaatt

inspektionflygandeinspektion och ävenflygandefår utföraPolisen om
tillhandahållerPolismyndighetenkontrollera fordon.fallutförs i vissainte

registreringsskyltar.provisoriska
i utryck-sjukvärdsutrustningföreskrifterbeslutarSocialstyrelsen omom

TSV.medi samrådningsfordon
mätningföreskrifterbeslutarnaturvårdsverkStatens m.m. avomom

bilskrotnings-bidragbilskrotning och beslutarochbilavgaser uromom
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fonden.
föreskrifterTSVi samråd medbeslutarGeneraltullstyrelsen omom

exportvagnsregistreringen.ochinterims-, turistvagns-
register-uppbördmed TSVi samrådRiksskatteverket beslutar om av

skrotningsavgift.föreskrifterbeslutarhållningsavgift och omomm.m.
myndighet.ankommer på någoninteföreskrifterTSV beslutar annansom

i olika fall arbetar-skall samråda med ärdärvidverketMyndigheter som
rikspolisstyrelsen,materielverk,försvaretsskyddsstyrelsen, natur-statens

TSV fårBilinspektörriksskatteverket. hosochgeneraltullstyrelsenvårdsverk,
försäljareinspektionskall vidare hosTSV görautföra flygande inspektion.

förregistreringsmyndighetcentralfordon. Verket ärhandlar medsom
utfärdar kontrollmärken,registreringsskyltar,TSV tillhandahållerbilregistret.

registerhållnings-skylt-vägtrafiksskatt ochuppbördenhar hand samtavom
fordonsägarna kontroll-påminnerregistreringsbevis ochavgifter, utfärdar om

förteckning auktoriserade bilskrotareöverSlutligen för TSVbesiktning. en
skrotningsintyg, skrot-utbetalningföreskrifterbeslutaroch avomom

ningspremie m.m.

örarkontrollF

omfattar bestämmelser köra olika slagDenna funktion rätten attom av
1977477, körkortsförordningenfordon. finns i körkortslagenDe

l98l96 godkännande1977722 och förordningen och utbyteom av
TSV, rikspolis-Ansvariga myndigheter länsstyrelsen,utländska körkort. är

åklagarmyndigheten skolverket.styrelsen, och
körkortsmyndighet. Länsstyrelsen beslutarLänsstyrelsen regionalär om

körkort utfärdarkörkortstillstånd, utländskt svenskt ochutbyte motav
ombud i körkortsfrågortraktorkort. Hos länsstyrelsen finns allmäntett som

för allmännas talan i domstol i mål återkallelse körkort ochdet om av
Rikspolisstyrelsen för körkortsregistretsutfärdar körkortsvarningar. belast-

föreskrifterningsdel brott. Rikspolisstyrelsen beslutar även om om per-om
i efter samråd med TSV.sonutredning körkortsärenden

Polismyndigheten omhändertagande körkortbeslutar och görom av
personutredning i körkortsärenden.

Även fåråklagarmyndigheten besluta omhändertagande körkort.om av
med TSV förarutbildning gymnasie-Skolverket beslutar efter samråd iom



23

skolan.
för körkortsregistret. Verketkörkortsmyndighet ochcentralTSV är

utfärdarmyndighet. Verketpåankommerintei frågorbeslutar annansom
trafikskola,driva godkännertillståndförarproven,handhar attkörkort, ger

trafik-och trafiklärare, har tillsyn överutbildningsledaretrafikskolechef,
för förarutbildningen.kursplanerfastställerochskolorna

Trafikövervakning

följer polisensuppgift för polisen. DettaTrafikövervakningen är aven
polislagenuppgifter enligtbrottsuppdagandeochbrottsförebyggande

trafikövervakning.andra formeremellertid ävenfinns1984387. Det av
1972595,i fordonskungörelsen lagenfinnsdettaBestämmelser om

1976206 felparkerings-alkoholutandningsprov, lagen19761090 omom
parkeringsövervakning, lagenkommunal198724avgift, lagen om

1972435i vissa fall, lagen över-fordonflyttning1982129 omavom
kontrollavgift olovlig parkering.1984318 vidlagenlastavgift och om

länsstyrelsen,förutom polisen TSV,trafikövervakningen ärförAnsvariga
riksskatteverket.ochkommunerna

polisman hindravägtrafikförfattningarna fårcentraladefleraEnligt enav
Polismanförfattningen. hari stridframförsfordon motfärdfortsatt ettom

alkoholutandningsprov påförutsättningarvissaunder tadessutom rätt att
utföra flygandeTSV har rätthosbilinspektöroch attPolismanförare.

utförs,inspektion inteflygandehar,Polisman ävenfordon.inspektion omav
fordon.kontrollerafallvissairätt att

felparkeringslagen,föreskrifter enligtvissabeslutarRikspolisstyrelsen om
TSV ochefter samråd medparkeringsövervakningkommunallagen om

fall.vissaifordonflyttninglagen avom
parkerings-behövsi kommunparkeringsövervakningenförOm det en

övervakningenförskallsjälvdenbesluta avfår kommunen attvakter svara
fel-omfattas lagenstannandeparkering och omföreskrifter avsomom
falli vissaocksåverkställerochmeddelarparkeringsavgift. Kommunen

fordon.flyttningbeslut avom
indrivningföreskrifterTSVmedsamrådefterbeslutarRiksskatteverket om

förvalt-centralvidareVerket ärfelparkeringsavgifter.avskrivningoch av
anvisningarmeddelarochöverlastavgiftenfråga ominingsmyndighet om
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avgiften.
överlastavgifter.påförLänsstyrelsen

föreskrifter enligt lagenTSV beslutar kontrollavgift vid olovligom om
enligt felparkeringslagstiftningen iparkering och den mån detta inte an-

riksskatteverket.rikspolisstyrelsen eller Verketpå administrerarkommer och
betalningar för parkeringsanmärkningar.redovisar också

Arbersridskontroll

arbetstid och arbetsförhållandenAllmänna bestämmelser finns i arbets-om
1982673 arbetsmiljölagen 19771160.tidslagen och Den särskilda

reglering arbetstid för vissa fordonsföraregäller finns i kun-som m.m.
1972602 arbetstid vidgörelsen vägtransport, och förordningenom m.m.

1975883 arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter.om
myndigheter TSV polisen.Ansvariga ochär

föreskrifterTSV arbetstider.beslutar om
TSV kontrollmyndigheter.och polisen är

Undervisning och information

Trañkantundervisning finns i ungdomsskolan. Bestämmelser under-om
förvisningen finns i läroplanen grundskolan. Förarutbildning för körkort

bedrivs trafikskolorna, gymnasieskolan och i arbetsmarknadsutbildningen.av
forarutbildningBestämmelserna finns i körkortslagen och körkortsförord-om

ningen.
trafiksäkerhetInformationen har delats i sakinformation ochom

information.pläderande För sakinformationen TSV och för denansvarar
pläderande informationen har statsmakterna NTF huvudansvaret.ålagt

Myndigheter sysslar med undervisning informationochsom om
trafik förutom TSV och NTFär rikspolisstyrelsen, socialstyrelsen,- -
Skolverket och kommunernas trafiksäkerhetsnämnder. En mängd organi-
sationer sysslar också med undervisning och information.

TSV har ochbl.a. barn- ungdomshandläggare på och sinavart etten av
fördistrikt ansvarigsju kontakterna i trafiksäkerhetsfrågorär medsom

skolorna i distriktet. TSVs befattning förarutbildningenmed beskrivs under
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Förarkontroll.avsnittet
Rikspolisstyrelsen beslutat föreskrifter polisens ihar medverkanom

trañkundervisningen i skolan.
driverNTF producerar läromedel och bl.a. Barnens trañkklubb.m.m.

övertagit TSVs tidigare för informationen.NTF den pläderandehar ansvar
Socialstyrelsen har för våra förskolor. Styrelsen informerar ocksåansvaret

trafikfarliga mediciner.bl.a. om
för utbildningsfrågor iSkolverket har det övergripande skolan ochansvaret

utbildningen trafikskolornas personal.för av
i vissa falltrafiksäkerhetsnämnder, eller nämnd medKommunernas annan

initiativ till olika trañksäkerhetsbefrämjandetrafiksäkerhetsansvar, skall ta
stödja samordna den frivilligaoch stimulera, och verksamheten.åtgärder

organisationerna särskilt framhållas det stöd till skolor och denBland bör
motororganisationerna, Sveriges Kvinnligainformation lämnassom av

Skola, försäkringsbranschen,Bilkårers Riksförbund, Riksförbundet Hem och
Sveriges Riksradio utbildningsradion.Sveriges Lokalradio, och

Kommentar

Beskrivningar detta slag intryck kaos och skapar lätt hos läsarenettger avav
uppgivenhet.känslor av

detta detaljerade beskrivningarDen slutsats kan dras är att avsom av
konstruktivaverkligheten omöjliga använda utgångspunkt förär att som

verkligheten,analyser. Vi måste skapa modell modellöver somen en
utifrån syftet våråterspeglar verklighetens väsentligaste egenskaper med

analys.

Analysens syfte

förståelsen för framhävas i denSyftet öka vilka egenskaper måsteär att som
i denframtida organisationen alternativt brister måste avhjälpassom

dödade iför målet, radikalt minska antalet skadade ochnuvarande att
trafiken, skall kunna nås.
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trafiksäkerhetökadpåvill ha tjänaellerproblemetägerVem vem

dödadeochÖkad skadademinskat antalframtideniinnebärtrafiksäkerhet ett
säkerhethögreefterfråga krävaellerbordehandi förstai trafiken. De som

Problemetdödats.ellerskulle ha skadatssåledes detrafikeni är annarssom
vilka dessa är.förvägiingenär vetatt

iallvarlig skadaför drabbassannolikhetemaindividnivå ärPå att enav
siguppleverindivid har, elleringenföljerliten. Av dettatrafiken mycket att

så hardöttskadats ellernågon välNär etttrafiksäkerhetsproblem.ha, ett
trafiksäkerhets-intedetta äruppståttindividnivån ettproblem på men

problem.
avslöjas först påproblemindividen harenskildaAtt den ett aggrege-en

vårhotvägtrafikolyckorna ärbild där motframkommerDå ettrad nivå. en
liv.hälsa och våra

vägtrafik-säkraresäkertvikräverindividerochSom medborgare ett
säkerhetsproblem.regel ingetvi somupplevertrafikantersystem men som

trafiken högredödade iochskadadesåledes färrekräverMedborgarna
sinkontroll övertrafikanter hasigupplevertrafiksäkerhet egensommen

säkerhet.och andras
förståskanegentligen endasttrafiksäkerhet ettinnebärDetta somatt

kollek-trafiksäkerhetsproblemingetIndividen harproblem.kollektivt men
säker-omfattning bestämstrafikskadeproblemsamhället hartivet ett avvars

ochsäkerhetsnivå bärsför dennaAnsvareti vägtrafiksystemet.hetsnivån
regering.riksdag ochinstitutionerna,samhälleligademåste bäras ytterstav

enskilde trafikanten ärdenförstås utanskall på intetDetta sätt attsom
individ betervarjekollektivet krävasamhälletSjälvklart måste attansvar.

samhället.åvilar dockför så skeri trafiken. Ansvaretansvarsfulltsig att
ansvarsfulltsigde beterindividerprincip allasärskilt iDetta attansersom

sig.de beteroavsett hur

NTFTSV, ASB ochvidVerksamheten3.2.4

organisationinriktning ochomfattning,översiktligtföljande beskrivsdetI av
ASB och NTF.TSV,bedrivs vidde verksamheter som



Trafiksäkerhetsverket

Ansvarsområde

1988282SFS TSV myndighet för frågorinstruktion centralEnligt sin är
samordningenvägtrafiken skall särskilt föri ochsäkerheten svara avom

främja miljöanpassad fordonstrafikVerket skalltrañksäkerhetsarbetet. ochen
förävensvarar

körkortsregistreringen-bil- och
förarutbildning förarprovoch-frågor körkort,om

trafikmedicin-frågor om
trafik och i-frågor på terrängvägom

utrustningfordons beskaffenhet och-frågor om
trafiksäkerhet.-information bestämmelserom om

ekonomiPersonal och

600. tjänstgör 190 vid register-vid TSV Av dessaAntalet anställda är caca
Örebro, 100 vid centralförvaltningen i Borlängeavdelningen i samtca ca

310 organisationen.vid den regionala
198990 avgiftsfmansierat. DeheltTSV från och med budgetåretär stora

körkorts-förarprovsavgifter,intäktsposterna registerhållningsavgifter,är
vägtrafikskatt. Verksamhetensavgifter avgifter för debiteringoch av

470 registerav-199091 milj.kr.till totaltkostnader uppgick varavca
300delningen milj.kr.

Organisation

trafikavdelning,planeringsavdelning,centralförvaltningen består enenav en
register-i Borlängeinformationsenhetkansliavdelning och samt enen

Örebro. beståendeforskningsenhetinom verketavdelning i Vidare finns en
forskningschef.av en

Regionkontorendistrikt.sjuorganisation uppdelad påTSVs regionala är
Karlstad,Göteborg,Jönköping, Malmö,förlagda till Stockholm,är

Luleå.Härnösand och
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trafiksäkerhetsrådet. Rådetplaneringsamordning ochförrådTSV har ett
samordning och planeringfrågorverket iuppgift biståtillhar att avom

ordförande,generaldirektör,TSVsRådet bestårtrafiksäkerhetsarbetet. av
socialstyrelsen,för rikspolisstyrelsen, väg-företrädaremotsvarandesamt

rådet ingårskolverket. l äventransportforskningsberedningen ochverket,
kommunförbundet och NTF.SvenskaLandstingsförbundet,förföreträdare

17 förföreträdaredelegation, i vilken ingårrådgivandefinnsDessutom en
och trafiksäker-inom trafik-delvis arbetarhelt ellerriksorganisationer som

2. följande redogörsframgår bilaga I detorganisationTSVshetsområdet. av
distrikts-inomolika avdelningarnavid deför verksamhetenkortfattat samt

organisationen.

Planeringsavdelningen

planeringsavdelningen.i åvilartrafiksäkerhetsarbetet landetSamordning av
sektionanalyssektionsamordnings- ochfinnsInom avdelningen samt enenen

trañksäkerhets-följaAvdelningen skabedömningar.samhällsekonomiskaför
förhar betydelsesamhällsutvecklingen i frågorutvecklingen och som

trafiksäkerhetsproblem,och beskrivaanalyseratrafiksäkerheten, samman-
trafiksäkerhetsrådets årligaplanering och utarbetaförunderlagställa

Trañksäkerhetsprogram.åtgärdsplan,
i landet ochtrafiksäkerhetsinsatser görsfölja deAvdelningen ska som

samhällsekonomiska bedömningarförinsatserinitiera samordnade samt svara
trafiksäkerhetsåtgärder.av

Trafikavdelningen

trafikantbyrånochfordonsbyråntrafikmiljöbyrån,Avdelningen består av
juridiska enheten.samt

ankommer på TSV iuppgifteromfattar deTrafikmiljöbyråns somansvar
ingåri I dettatrafik och terräng.frågor väg attom

trafikochföreskrifter vägmärkenutarbeta om-
särskildahandböcker ochitillämpningar reglerochregler-presentera av

rapporter
hastighetsgränser-handlägga frågor om
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besvärsärenden-handlägga
föri frågor råd och regleroch vägverketbl.a. boverket-samarbeta med om

trafiksäkerhets-särskilt beaktai arbetesamhällsplanering och dettaatt
aspekterna

järnvägs-i frågor ochoch vägverket väg-med banverket-samarbeta om
korsningar

trañkanordningarvägmärken och andra-informera tillverkare samtav
trafiksäkerhets-regionala organisationenstill denkontaktorgan-vara

ingenjörer.

förarutbildning, förarprov och körkortför frågorTrafikantbyrán omsvarar
Häri ingår utarbeta reglerkörkortsmyndighet.centraluppgiften attsamt som

hand-verka för enhetligkörkortslagstiftningen,för verkställigheten av
kontakteroch handhavid länsstyrelsernakörkortsärendenläggning attav

för förarprövningen.organisationregionalamed verkets som svarar

uppgifter hör ocksåTill trafikantbyråns
förarutbildning och förarprovuveckla-att

trañkantutbildningen i skolan ochförbättrameddelta i arbetet att-att
informationsmaterial för dettaframställning av

situation ioskyddade trafikantersoch andrafrågor barnbereda--att om
trafiken samt

alkohol, drogerfrågor frågortrañkmedicinska ochhandlägga-att m.m.om
överklagningsärenden.handlägga-att

beskaffenhet ochfordonsuppgifter angåendefor verketsFordonsbyrån svarar
fordonskontroll,ochfordonregleringår utarbetautrustning. I dessa att om

internationellafordonsföreskrifterna i olikaharmoniseringförverkaatt av
hand-utvecklingen. Byrånfordonstekniskaaktivt följa denoch attorgan
TSVsmedför kontaktenochfrågor typgodkännandenocksålägger svararom

frågor.fordonstekniskaorganisation iregionala
rådgivning.juridiska service ochför verketsJuridiska enheten svarar

TSVsutvecklingsamordning ochförInformationsenheten avsvarar
olikastrategi inom deutveckling verketsförinformationsverksamhet samt av

informationsområdena.
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informationsområdena utgörsDe huvudsakliga av
trafiksäkerhetbestämmelserna-information omom

information-intern
massmediermed-kontakt
besök-kundkontakt, samt

TSV.-information om

informationsfrågor.funktionerövriga iverketsInformationsenheten biträder
kansliavdelningen.förlagsverksamhetTSVsFör svarar

Registeravdelningen

Örebro administration,för samordning,Registeravdelningen i svarar
ochbil-, körkorts-drift de datorbaseradeförvaltning ochutveckling, av

vägtrafikskattdebiteringAvdelningen handharyrkestrafikregistren. m.m. av
bedrivshantering körkort. Dessutomtillverkning ochadministreraroch av

registeruppgifterförsäljning ochuppdragsverksamhet genomavgenom
1 januariparkeringsanmärkningar. Sedan denföradministration systemetav

programmerings-datorkapacitet och erforderliga1988 tillhandahåller verket
iindelasbåtregistret. Verksamhetsområdetförsystemeringsresurseroch

yrkestrafikregister, uppdrags-körkort,bilregister,funktionerna fordon
vägtrafikskatt.verksamhet och

Distriktsorganisationen

28distrikt stationskontor.sju ochdistriktsorganisation bestårTSVs av
70%arbetsuppgifter förarprov drygtdominerande ärDistriktens helt av

cafordon och arbetstid på vägkontrollverksamhetenoperativaden samt av
distrikten140 skallcirka Därutövergenomförs på15%. Förarprov orter.

bl.a.
trafiksäkerhetsarbetet,regional samordningför-aktivt verka av

barn och ungdom,avseendetrafiksäkerhetsátgärder, bl.a.-initiera
utbildning,-genomföra viss

kommunernatill framför alltoch stödinformation, samråd samtför-svara
trafikskolor.tillsyn-utöva av



BilprovningAktiebolaget Svensk

Ägare 52%, bransch- och1963. antalbildades ärASB år ettstaten samt
intresseorganisationer.

genomföra författningsreglerad miljö- ochhuvuduppgift ärBolagets att
1990 femgenomfördes drygtmotorfordon. Totaltsäkerhetskontroll av

perio-dominerande delen utgjordes s.k.den heltmiljoner kontroller avvarav
kontrollbesiktning.disk

1990 tillomsättning uppgick2 500 anställda och dessharBolaget ca
avgifter frånfinansierasVerksamheten helt med1000 milj.kr.närmare

fordonsägarna.
Härtill kommervid 175 bilprovningsstationer.bedrivsVerksamheten ett

Bilprovningsstationeranläggningar för typbesiktning.och tvåmotortestcenter
163finns i kommuner.

verksamheti bolagetsförändringarFramtida

199192 fram vissalade regeringenför budgetåretbudgetpropositionenI
fordonskon-för periodiskaregler denförändringar i nuvarandeförslag till

bl.a.Förslagen innebärriksdagen.accepteradestrollen. Förslagen attav
släpmotorcyklar och lättagamla fordon slopasbesiktning år samt atttreav

årligablir denKonsekvenserna häravår.endast besiktas attvartannat
000.500 Härtillminska medkontrollbesiktningar kommervolymen att ca

detaljut-blir beroendestorlekefterkontroller,bortfallkommer avett varsav
verkstadsintyganvändningreglernaföreslagnaformningen de avomnyaav

000000-400 efter-300bliBortfallet kantill efterkontroll.alternativsom
1992.våreneffekt from.reglerna kommerDe ändradekontroller. att

främjandetrafiksäkerhetensNationalföreningen för

grundideelloch påobunden1934, partipolitisktbildades ärNTF, ensom
ökadförarbetauppgiftövergripande ärförening attverkande envars
NTFutbildning.information ochfrämstDetta skertrafiksäkerhet. genom
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samordnare detför ochföreträdareverkarriksorganisation avsomsom
trafik-regionala och lokalastödjer detrañksäkerhetsarbetet ochfrivilliga

säkerhetsorganen.
riksorganisationer länenshuvudsakibestår samtmedlemmarNTFs av

Stockholm, Göteborgtrañksäkerhetsföreningarna iochtrafiksäkerhetsförbund
och Malmö.

organiseratverkställande direktörenunder25 personer ärkansli caNTFs
projekt- ochutredningsenhet,samordnings- ochplanerings-,på enen

serviceavdelningochförlags-basverksamhet,förenhetkampanjenhet, enen
avdelning.administrativsamt en

62 finansierasmilj.kr., i1990underVerksamheten, omsatte casom
trafikförsäkringsbolagen30 ochmilj.krfrån camed bidraghuvudsak staten

bidrag till trafiksäker-13 milj.kr. i1990 lämnadesUnder9 milj.kr..ca ca
medlemsorganisationer.övrigaochhetsförbundföreningar

knutet till NTF.trafiksäkerhetsförbund ärvarje finnsI län ett som
från länsstyrelserna,medstyrelseFörbunden leds representanterenav

yrkesförarrád.och länenskommunernavägförvaltningarna,landstingen,
tillsammansverksamhetförbundensdelenfinansierarLandstingen större av

med NTF.
i huvudsakalla arbetarförbundendel mellanskiftarVerksamheten menen

trafiksäker-i derasstödjer kommunernautbildningochinformationmed samt
hetsarbete.

driver trafik-för ochrafiksäkerhetsförbundenTvissa platserPå ansvarar
körkortsundervisningen.ikörskolornaanvändsbl.a.övningsplatser avsom

1990Trafiksäkerhetsrådets3.3 program

Bakgrund

biståFörtrafiksäkerhetsarbetet.uppgift samordna attTSVs viktigaste är att
knutits till verket. I rådettrafiksäkerhetsrådsamordningsrollen harTSV i ett

ordförande,rådetsTSV, ärförgeneraldirektörenförutomingår ensom
socialstyrelsen,rikspolisstyrelsen,förnivåmotsvarandepåföreträdare

Landstingsförbundet,skolverket,transportforskningsberedningen,vägverket,
trafiksäkerhetensförNationalföreningenochkommunförbundet,Svenska

NTF.främjande,
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årligen trañksäkerhetsprogramRådet utarbetar och lämnasantar ett som
till regeringen. Förutom samlad bild nationelladet trafik-att ge en av

syftesäkerhetsarbetet förär statsmakterna redovisaytterstaprogrammets att
vilka åtgärder vidtas för trafiksäkerhetsmålenmåste skall nåsatt samtsom

åtgärders samhällsekonomiska kostnader.dessa
1990 omfattar 199192 199394,l års perioden föreslårprogram, som -

rådet hastighetsbegränsningssystem införs. Man föreslåratt ett nytt treatt
hastighetsgränser, 50 kmtim för 100generella alternativt 110 kmtimtätort,

80 kmtim övrigaför och påmotorväg vägar.
För landsbygdens föreslås vidare ombyggnad fyrvägs-vägar antalettav

till planskilda korsningar, förskjutnakorsningar trevägskorsningar och
cirkulationsplatser. kostnaden till 100 milj.kr.Den totala beräknas ca

tätbebyggelse föreslås fartdämpande fysiskaInom åtgärder såsom ochgupp
i vissa körbana. Ombyggnad fyrvägskorsningarhålor till mini-gators av

cirkulationsplatser cirlculationsplatser liksom separeringsåtgärderoch för
700gång- cykeltrafik ingår också. Kostnaden uppskattas tilloch milj.kr.ca

minska halkolyckor för gående och cyklister föreslåsFör kraftigt ökadatt
Snöröjning halkbekämpning gång- och cykelbanor.och på

genomförande trafiksäkerhetsrådets förslag tillEtt åtgärder för plane-av
ringsperioden förväntas reducera antalet i vägtrafiken dödade med 175ca

2 900.medoch skadade ca
50Trafiksäkerhetsrådet bedömer det finns andra åtgärder haratt ca som

skall ingå i trafiksäkerhetsprogrammet.betydelse de Dessasådan atten
redovisas under åtta programområden.

Programområdena är
i trafik-Barn

trafikanter--Oskyddade
-Nyblivna bilförare

informationsinhämtning-Trafikanters
trafikanter-Funktionsnedsättningar hos

-Trafikonykterhet
-Hastighetsanpassning
-Räddning

1991.preliminärt forredovisatregeringenTSV nyligen tillhar ett program





Trañksäkerhetsproblemet4

Inledning4.1

för lösaförutsättningtillräckliginte att ettännödvändigEn om --
omfattning ochproblemetsbeskriverochförstår art,rättproblem är att man

diffusa ochdet gällerviktigt närsärskilttordeDettaorsaker.sannolika vara
svårförståeliga orsaker.otydliga ochiblandmånga,medproblemkomplexa

sådant problem.otvivelaktigtutgörTrafiksäkerhetsproblemet ett

konsekvenserderasochVägtrañkolyckor4.2

Inledning4.2.1

Vidhälsoproblem.världensindustrialiseradeden storaTrañkskador är ett av
000.500i trafiken tilldödsofferantaletuppskattades1980-taletmitten av

trañkdödade kommerantalet attpekar passeraattVissa prognoser
1990-talet.slutetundermiljonen av

trañksäkerhetsproblem ellerantingenbetraktas ettTrafikskador kan som
säkerhet.personlighälsoproblemettsom

utgångspunktsinförradetperspektiv är tartvåmellan dessa attSkillnaden
relaterardetmedantrañkvolymtillrelaterat senareärriskbegreppi som

befolkningstal.tillrisken
trafik-Minskarvarandra.tillkoppladeriskbegrepptvådessaGivetvis är
ocksåminskarsåökartrañkvolymenvadänsnabbaresäkerhetsrisken

långsam-trafiksäkerhetsriskenminskargällerOmvänt attpersonskaderisken.
personskaderisken.ökarsåtrañkvolymstillväxtenänmare
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omfattning4.2.2 Trafikolyckornas

000 00012 000utförs 12Under år miljarder personkilometerett i väg-
2 800trafikmiljön och för detta åtgår 000 000 timmar. I genomsnitt innebär

40 timmedetta km och dag och invånare. Under dessa elleren per resor
inträffar antalförflyttningarkortare okänt händelserett leder till olyckorsom

skadefall, i falloch dödsfall.värsta
Flertalet olyckor medför endast materiella skador och i fallde kostnaderna

någorlunda betydandeför dessa är och inblandade fordon trafikför-ärom
säkrade anmäls skadan till försäkringsbolag. Under 1990 anmäldes drygt
400 000 skadefall till försäkringsbolagen,s.k. 270 OO gällde för-varav
säkrade personbilar.

Flertalet motorfordon har också s.k. vagnskadeförsäkring elleren vagn-
1990skadegaranti. Under registrerades 250 O0 skadefall, 200 00varav

gällde personbilar. Vid kollisioner kan, beroende på olika överenskomna
regler försäkringsbolagen,mellan såväl trafikförsäkring vagnskadeför-som
säkring belastas, vilket innebär och skadefallatt ett kan registreras påsamma

försäkringar.flera En uppskattning är emellertid det anmäldesgrov att
500 000omkring unika skadefall till försäkringsbolagen till följd trafik-av
1990.olyckor Eftersom det förutom förare i dessa fordon ofta finns

det ibland gäller olyckorsamt att där bilar kollideratpassagerare med
fotgängare och cyklister det rimligtär 700 000-800att 000anta att per-

varit inblandade i dessa olyckor.soner
Till detta kommer inblandade i olyckor inte kommerpersoner tillsom

försäkringsbolagens kännedom olyckor med skadefallsamt där motorfordon
inte inblandade.är Uppgifter de finns i hög utsträckning hosom senare
sjukvården. Det är således högst troligt omkring miljon trafikanteratt en

1990under på grund olyckshändelser i trafiken fick sin ellerav resa
förflyttning fördröjd eller iavbruten.

4.2.3 Trafikskadornas omfattning

Enligt den statistiska centralbyrån SCB årligen publiceradeav rapporten
Trafikskador 800dödas och skadas varje år 24 000 i trafiken.ca ca personer

6Ungefär 000 klassificerades svårt skadade och 17 000som resten ca som
lindrigt skadade.
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statistik omfattarDenna endast polisrapporterade vägtrafikolyckor med
oftapersonskada används för beskriva samtliga inträffadeattmen person-

skadeolyckor.
Olika undersökningar visar dock på denna statistik endast täckeratt
60 % faktiskadet antalet 30svårt skadade och % alla lindrigtca av ca av

skadade Däremot de i statistikenär angivna dödstalen helt till-personer.
förlitliga.

Detta innebär faktiskt antal skadade och dödade i trafikenatt personer
under de tio varje 60 000.åren år uppgår till 800Av dessa dörsenaste ca ca

000.9och skadas svårt ca
1988På svenska sjukhus förekom 16 000år drygt vårdtillfällen till följd

vägtrafikolyckor. På grund återintagning på sjukhus har antaletav av
värdtillfállen 10-20beräknats det verkligaän antaletprocentvara mer
sjukhusvårdade trafikanter. Det kan därför årligen 14 000antas att ca
trafikanter har så skador de behöver sjukhusvård.svåra att

4.2.4 Vilka skadas i trafiken

Hur vi färdas och vilken trañksituation gäller när olyckshändelsensom
inträffar bestämmer tillsammans med åldervår och kondition hur vi kommer

skadas eller undgå skadas. Sitter vi i bil vi relativtär väl skyddadeatt att en
Åkerförutsatt hastigheten relativt låg. vi buss har viär ännu störreatt ett

fotgängare,skydd. Uppträder cyklist, mopedist eller motorcyklist ärsom
l redovisasvi oskyddade. I tabell den genomsnittliga sträcka tillrygga-som

läggs olika färdsätt skadad enligt uppgifter från sjukvården.med per
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ipersonskadaför olika färdsättfárdlängdGenomsnittlig1Tabell per
1980-taletunderSverige

Färdlängd personskadaFärdsdtt per

100 000 kilometerfotsTill
100 000 kilometerCykel

00070 kilometerMCMoped
0003 700 kilometerBil

000 00010 kilometerBuss
50 000 000 kilometerTåg

trafiken varierarframgår skaderiskerna itabellUtifrån ovanstående att
skadas50 risksåledes gånger högrefärdsätt. Det änbetydligt med är attmer

körsträcka.tillbilist i trafiken med hänsynmotorcyklist än tagensomsom
Äveni för cykla. dessa100 åka buss ställetgånger säkrareDet är attatt om

trafiksäkerhetsförändringarmiljöervarierar mellan olika kanrisker stora
i samhället.färdmedel ändraserhållas valet avom

trafikolyckorredovisas översiktlig beskrivning hurföljandeI det en av
beskrivningar ochsamhället. För utförligaolika idrabbar mergrupper

1990 ochtill trafiksäkerhetsrådets Trañksäkerhetsprogramanalyser hänvisas
denTrafikskador.publikation Av uppenbara skäl baserasSCBs årliga

offentliga statistiken.följande beskrivningen på den
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De slutsatser kan dras från ovanstående sammanställning bl.a.ärsom
följande.

Den drabbas hårdast är ungdomar mellan 18-24 år. Igrupp som
förhållande till sin andel befolkningen 15-17-åringarnaär såvälav som
framför 18-24-åringarnaallt kraftigt överrepresenterade.

15Barn och ungdom under år liksom de äldre är underrepresenterade
i förhållande till sin andel befolkningen. Detta förklaras främstav attav
dessa har låga exponeringstal, dvs. de förflyttar sig mindre övrigaängrupper
grupper.

3. En mycket andel de dödade 65 30är över årstor %.av

Skadade och dödade olika trajikantgrupperinom och trafikmiljöer 1989

Ungefär 53%hälften alla trafikskador inträffade i tätortsmiljöer.av
Däremot inträffade 68%flertalet dödsolyckor utanför tätorterna.

Av de dödades flertalet 65% antingen förare 317 ellersom var passa-
215 i bil. dessaAv dödsolyckor inträffade 85% utanförgerare tätort.ca

skadefallMerparten de drabbar de oskyddade trafikanterna inträffarav som
i tätortsmiljöer. 3Se tabell

Tabell 3 Skadade och dödade oskyddade trafikanter officiell stati-
1989stik

Trajikantgrupp Tonantal Tätort Dödade Tätort

Gående 2 118 1 869 155 105

Cyklister 2 839 2 552 87 44

Mopedister 842 644 24 8

Motorcyklister l 147 735 40 12



Det måste här påpekas den officiella statistikenatt är särskilt bristfällig
beträffande antalet skadade oskyddade trafikanter. Således uppskattas det
totala antalet skadade gående till 25minst 000 och antalet skadade cyklister
till 20 000.ca

Med utgångspunkt i dessa siffror detär sannolikt fler 10 000änattsenare
16barn under år och ungefär lika många äldre 65över år skadas denär

går eller icyklar trafiken.
De slutsatser kan dras ovanstående beskrivningar följande.ärsom av

Olyckor med dödlig utgång sker i huvudsak utanför tätort och drabbar
främst bilister.

En sannolikt dominerande del det totalastor antalet trafikskadorav
uppkommer i tätorter och drabbar de oskyddade trafikanterna. En andelstor
sannolikt hälftenän dessa barnär och äldre.mer av

Detta innebär trafiksäkerhetsproblemen i tätort och på landsvägaratt är
artskild karaktär.av

4.2.5 Trafikskadeutvecklingen 1982-90

I det följande redovisas sammanfattning trañkskadeutvecklingenen av
respektive trafikriskutvecklingen 1982-90.åren Motivet för välja 1982att

basår detär då de trafiksäkerhetspolitiskaär målen fastställs.attsom
Som framgår diagram 1 har under hela perioden såväl antalet dödadeav

skadade 1982överstigit nivå.års Som omkom 904som mestpersoner
i trafiken 1989,år vilket 146 19ellerär fler 1982.än årpersoner procent

Antalet polisrapporterade skadade 22 fler 1989 1982.änprocentvar
1990Under skedde dock minskning 16antalet dödade med procenten av

772.till Fr.o.m. 1983 1990 480har dock fler dödats änt.o.m. personer om
kravet på fortlöpande minskning antalet dödade hade uppfyllts.en av
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1982-1990.vägtrañkolyckoriskadaderespektiveDödadeDiagram
1982.100 årIndex -

index

I115

,Ägg
, -----

105 5
f

100 1983 19901989198819871986198519841982

SkadadeDödade ------ - -

kanbebyggelseslagefterskadadeoch mandödadefördelningVid aven
tättbebyggtutanförinomlägre änvarit någotökningstaktenkonstatera att

områdetättbebyggtinomdödade3 Antalet2 ochDiagramområde.
under1982tillkomtrañksäkerhetsmålensedanförsta gångenförhamnade

nivå.årsdetta
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vägtrañkolyckor tättbebyggtirespektive skadadeDödade utom2.Diagram
1982.1001982-1990. årIndexområde.

105

100g
95

19901987 1988 19891985 19861983 19841982

SkadadeDödade - -------

vägtrañkolyckor inom tättbebyggtirespektive skadadeDödadeDiagram
1982-1990.område

1982.100 årIndex
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byggerbedömningen dödsriskerna påredovisadeDen i följandedet av
1981-1983. Skälet härtilltreårsperioder börjanmedförgenomsnittsvärden

grundeffekten slumpvariationer. På denminimerasökabl.a.är att avav
skaderiskerna.utvecklingenredovisasofullständiga statistiken av

bilisterexponeringsmått förriskerna har använtsberäkningVid av som
mopedister harmotorcyklister och använtspersonkilometer. Förantalet

oförändradtrañk, vilket förutsätter antagandefordon iantalet ett om
hälsoriskbegreppetcyklister och gående användsfordon. Förkörsträcka per

innebär befolkningsdata har använtsför trafikrisk. Deti stället att som
försvårar jäm-olika exponeringsmåttAnvändningenexponeringsmått. enav

Skälet tillmindre roll.spelar i övrigtmellan trañkantslagförelse attenmen
tillförlitligabristenpersonkilometergenomgående använda måttet ärinte

data.
i trafiken4 risken dödasframgår diagram harSom motor-att somav

Även risker har minskatperioden. cyklistemasminskat kraftigt undercyklist
decenniets början. Risken80-talet efter isedan mitten uppgångnågot enav

från basperiodenavviker intebilist, mopedist eller gåendedödasatt som
1981-1983.

trañkantkategori.4. Risken dödas i trafiken fördelad efterDiagram att
1981-1990.3-årsmedelglidandeIndexerade värden

100 1981-1983Index

Index
120

Bilister
Gående
Mopedister
Cyklister

s Motorcyklistes.

60
1988-901987-891986-881985-871984-861983-851982-841981-83
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i trafiken fördelad efter trañkantkategori.skadasDiagram Risken att
3-årsmedelvärden 1981-1990.glidandeIndexerade

1981-1983100Index

Index
20

Bilister
edister_.. _ listerof y00 H . Gåendegw-M...............----

.i§.. iI.- .. ....90 .. .. .. .... .. .. -- .- -.. ..s . .... ..
80

. . . . . .70 . . . UCCd

60
x. Motorcyklisler

50

1985-87 1986-88 1987-89 1988-901984-861981-83 1983-851982-84

för oskyddade trafikanter skallframhålls riskernatrañksäkerhetsmåletI att
konstateras risken dödasskyddade. Här kanförminskas än attatt sommer

1988-1990perioden under baspe-under äntrañkant lägreoskyddad är
4trafikanter. diagramoförändrad för skyddademedan den ärrioden,
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ochskyddadeefterfördeladtrafiken,idödasRiskenDiagram att
3-årsmedelvärdenglidandeindexeradetrafikanter.oskyddade

1981-1990.
1981-1983100Index

Index
120

43xx Skyddad100 7 iu

&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;Oskyddc90 -- -.

80

70

60
1988-901987-891986-881985-871984-861983-851982-841981-83

trafikenför iskaderisker barnsåväl döds-konstaterasSlutligen kan att som
riskermotsvarandebasperioden, medanunder1988-1990 lägre änärunder

1981-1983, gällersärskilt vad1988-1990 högreär änunderför vuxna
6 7ochdiagramskadas.risken att
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eftertrafiken, fördelad barn och trafik-idödasDiagram 7. Risken att vuxna
S-årsmedelvärden 1981-1990.glidandeIndexeradeanter.

1981-1983100Index

od -.o ... ..O .- ....CCI.-.-.Un-u.-

60
1988-901987-891986-881985-871984-861983-851982-841981-83

jämförelseinternationell4.2.6 En

Sverige ii bättre än andratrafiksäkerhetssituationen ärhänvisas tillOfta att
verifierauppgifter detta.statistiskaolika1970-talet kundeländer. Under

uppvisakan minstflera länderdet däremot1980-taletUnder är sammasom
Sverige.trafiksäkerhetsnivå som

10i Sverige ungefärliksomdödasNorgeHolland ochStorbritannien,I av
dödade isamtidigt antalettrafikolyckor,i000 årligen100 invånare som

Frank-I länderungefär densamma.omfattning ärtrafikensrelation till som
Österrike 100 00020 in-ungefärårligenUSA dödasochBelgien,rike, av

trafikensi förhållande tilldödadeantaletsamtidigtvägtrafikenvånare i som
nivåharUSAförundantagmedhögre, somomfattning är sammasom

tabell 4.vidareSverige. Se
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4Tabell Biltäthet antal bilar l 000 innevånare och trafiksäkerhetper
100 000dödade innevånare och dödade 100 00per per

bilar i antal länder 1988årett

Bilar Dödade Dödadeper per per
1 000 100 000innev. 100 000innev. bilar innev.

Etiopien 1 3 6901
Indien 4 4 0901
Turkiet 54 17 315
Jugoslavien 165 19 117
Grekland 222 17 76
Portugal 288 34 116
Spanien 333 21 64
Danmark 370 14 38
Nederländerna 391 9 24
Belgien 404 20 49
Finland 410 13 32
Storbritannien 422 9 22
Sverige 445 10 22
Japan 449 11 24
Italien 453 13 29
Schweiz 456 14 31
Norge 461 9 20
Frankrike 486 20 42
Tyskland 506 13 27
Australien 560 17 31
USA 773 20 26

1983
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i hälsoperspektiv4.2.7 Trafikskadorna ett

8 000 8 146 liv.1980-talet trafikolyckorna skördatSverige har underI ca
invalidiserades. Av de20 000 skadats så svårt demänniskor harUngefär att

18-24720 520320 10 10-17 l år,under år, år,dödades varvarsom
400 6545-64 2 år. Förutsatt1 440 över840 25-44 år1 år, samt en

förspilldetrafikdöden75 innebär dettalivslängd årgenomsnittlig att caav
20 0001980-talet. Till detta skall läggas000235 levnadsår under att ca

150 000-200 000invalidiserats ochutsträckningi varierandemänniskor att
sjukhusvård.de krävtskadats så svårt att

trafik-hälsoperspektiv kan konstaterassiffror idessaBetraktas attett
dominerandeåldersgrupperinom vissamycketolyckorna är ett stort --

hälsoproblem.
förvanligaste dödsorsakenefter självmord mäntrafikdöden denSåledes är

År 316 medan1987 i denna åldersgrupp,15-44 dödades mänmellan år.
285 och kärlsjukdomar.olika hjärt-tumörsjukdomar,277 dog olika avav

alla deutifrån årskull,trafikskadeproblemetBetraktar vi t.ex. somen
följande konstateras.1956 110 000 personer, kanföddes ca

skadas i trafikenhälften dessastatistiskt så kommerRent attpersonerav
450dödsfall har800 dödas. Av dessaUngefär kommersin livstid.under att

000 110 000 kommer skadas20 de äninträffat. Ungefär avredan att mer
gång.en

redovisa vägtrafikolyckornassammanhang värtkan i dettaDet attvara
skadeinforma-TrygghetsförsäkringensEnligtandel arbetsskadorna.av

112 på grund1988 sammanlagtSI så omkomtionssystem T avpersoner
Där-25 % vägtrafikolyckor.26 eller näraarbetsolycksfall. Av dessa var

resa färd-från s.k.till eller arbetet73 vidförolyckadesutöver personer
arbetsrelateradesamtligahälftenolycksfall. innebär änDetta att avmer

99.trañkolycksfall183dödligolycksfall med utgång var

kostnadertrafikolyckornasVägtrañken och4.2.8

för såvälkostnadernatotalaberäkna devanskligtgivetvisDet är attytterst
trafikolyckoma.vägtrafiken som

1989frånOECD-rapportiredovisatfinnsgjortsförsökEtt de ensomav
ofGroupCommitteeEnvironmentof land TransportsocialThe costs
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1989-03-21. totala samhälls-Enligt denna kan deeconomic rapportexperts
18 BNP.%för uppskattas tillvägtransporterekonomiska kostnaderna ca av

kostnadsposter enligtsig på olika tabellkostnad fördelarDenna

förTabell 5 Samhällsekonomiska kostnader procentvägtransporter av
BNP

0,1Buller

0,4Luftföroreningar

2,0Olyckor

6,8Tid betald

9,0utgifterAnvändarnas l
inklusive kostnader
för infrastrukturen

18,3Totalt

Översätts förhållanden l 200dessa siffror till svenska BNP miljarder kr,
1989, blir den totala samhällsekonomiska kostnaden förså vägtransporter ca

18200 miljarder olyckskostnader miljarder därvidkronor kr. Vi harvarav ca
olyckskostnadema i paritet med de i angivits förantagit äratt rapportensom

Även1,5Holland, % BNP. angivnaEngland och dvs. de härav om
bildkostnadsuppskattningama mycket så de ändå ungefärligär grova ger en

övrigtvägtrañkens och trañkskadekostnadernas storlek. förDet kanav
uppskattningar i allt väsentligt depåpekas dessa överensstämmer medatt

beräkningar gjorts transportrådet bilaga till trañkpolitiska proposi-som av
tionen.

skadekostnademaVärt observera äratt att
10 % de totala kostnaderna,-utgör närmare av

20 utgifter,% användarens samlade-ca av
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för200 % totala kostnader utbyggnad, underhåll och driftsamhälletsav-ca
vägnätet.av

omfattning och betydelse kan också beskrivas utifrånTrafikskadekostnadernas
marginalkostnadsperspektiv. I bilaga till underlagsrapport frånett en en

1989112 redovisas följande uppskattningarstorstadsutredningen SOU för
personbilstrafikens samhällsekonomiska avgiftsrelevanta marginalkostnader.

samhällsekonomiska kostnad vid ökningDvs. den som genereras en1 av
i fordonskilometer exklusive fordonsägarens direktatrafiken med kost-en

nader.

á

i 6 Personbiltrañkens samhällsekonomiska avgiftsrelevanta margi-Tabell

i nalkostnader

Marginal-
kostn.
örefordonskmt

Landsbygd Tätort

1Väghållning 1
lTrañkövervakning 1

441Trängsel
4613Olyckor

I 62Hälsomiljöi

9818Totalt

påocholyckskostnaden utgörberäkningar framgårAv dessa storatt en
En80 marginalkostnaden.andel %dominerandeheltlandsvägarna av

ochfrågalösning relevant ärtrafiksäkerhetsproblemetsförintressant och om
kanövervakningsresursernaväghållnings-ökahur att resp.genomman

minska olyckskostnaderna.
beskrivasocksåkostnader kanTrañkstadornas att summeragenom
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tid.trafikoffrens förlorade
1980-taletredovisats resulterade dödsolyckorna under iSom tidigare att

235 000 gick förlorade. innebärlevnadsår Detta årlig tidsförlusttotalt enca
200 Till tidsförlustermilj. timmar. detta skall läggas de drabbarsomav ca

skadas i trafiken. Enligt undersökning i Göteborgdealla som en upp-
isvårt skadade genomsnitt förlorade tidsför-skattades de år medanatt ett

iför lindrigt skadade genomsnitt fyrade månader. Dettalusten var ca
skadades årliga tidsförluster kan till 200innebär de uppskattasävenatt ca

milj. timmar.
400 milj. timmarnasåledes förlorade kan ställas människornaDe mot att
8002 milj. timmarår i trafiken. Omberäknas tillbringa trafikenca var en
innebära 17 en sjundedel arbetstidenarbetsplats skulle detta gickatt av

iskador arbetet.förlorad på grund av
tid belastar i offentligTill detta kommer personal tjänst såsomsomannan

polis, räddningstjänst, sjukvård, sjukförsäkring, domstolar Priset förav m.m.
trafikskadade i tidsförlustertrafikolyckor och kostnader sig därvidter som

orimligt.änmer

4.3 Varför trafikolyckoraccepteras

Samtidigt kunnat konstatera trafikolyckorna och derasattovansom
konsekvenser samhällsproblemär återspeglas detta faktumsåett stort

i politiskknappast uppmärksamhet handling. mängdoch Entermer av
problemområden arbetslösheten, miljöför-konkurrenskraften ocht.ex.som

viktigarestöringen avsevärt beslutsfattarna.samhälleligaanses av
Givetvis ingen trafiksäkerhet.är Men i allt väsentligt tycks samhälletemot

individen betrakta trafikolyckornaoch det prisoch deras konsekvenser som
får betala for vår mobilitet. Detta förhållningssätt förstås ochkan

utifrån det motsatsförhállandeförklaras gäller i fall upplevseller vartsom
Åtgärderframkomlighetsmäletgälla mellan och höjersäkerhetsmålet. som

trafiken försämrar oftasäkerheten i framkomligheten.
Näringslivet, bilbranschen och motororganisationema kräver ökad fram-

komlighet för ständigt fordonsparken.den växande Bristande framkomlighet
i framför allt är synligt och för flertalet bilister.tätorter konkret problemett
Lösningarna problem tydliga. Trafik-dessa är uppenbara och vinsterna

fördäremot otydligt belönassäkerhetsproblemet och fragmenterat. Ingenär
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inte sker långt fler olyckor.det det sker alltförAtt många olyckor äratt en
intillsak. Ingen eller ingen individnäst upplever sig heller ha ellerannan

trafiksäkerhetsproblem och har mycket svårt vad stårett attvara attse som
vinna högre trafiksäkerhetsnivå. Detta särskilt dessa vinstergenom en om
måste betalas med upplevd faktisk försämringeller den fram-en av egna
komligheten.

i Det så ökad trafiksäkerhet innebär framtidenär i minskat antalatt ett
skadade dödade i trafiken.och De i första hand efterfrågaborde ellersom
kräva högre säkerhet i trafiken är således de skulle ha skadatssom annars
eller dödats. Problemet ingen i förvägär regel vilka dessa är.att vetsom
När någon väl skadats eller dött problem individnivånså har på uppståttett

detta inte trafiksäkerhetsproblem.är ettmen
Situationen dock oftaär annorlunda på lokal nivå, exempelvis inom

bostadsområden, i närheten skolor Där tydliggörs lättare denetc.av annars
otydliga konfliktenså mellan bilismens krav på framkomlighetsnabb och

andra ofta barns, cyklisters etc. krav på säkerhet och framkom-gruppers
lighet.

Troligen skulle sådant tydliggörande olika krav på trafik-ett av gruppers
miljön i vid mening skapa andra och bättre förutsättningar för politisk
handling.

En förklaring samhället och individernaär har sig vidatt vant attannan
betrakta tratikolyckorna individuellt problem. De beror inte på någotettsom
okänt virus kemikaliereller några det helt individuellaär enkeltutan
mänskliga fel den direkta orsaken till trafikolyckor.ärsom

Detta från två mycket seglivade forskningensynsätt emanerar men av--
för länge avfärdade teorier trafikolyckorssedan orsaker nämligenom-
olycksfágelssteorin orsak-verkan-teorin.och

Enligt olycksfågelsteorin i utsträckninghävdas olyckor orsakasatt stor
olycksbenägna individer. Lösningen på detta problem attav var
förändra individer trafikendessa så de blev mindre farliga iatt-
hindra från framföra fordon.dessa individer att-

Orsak-verkan-teorin vidareutvecklingkan olycks-sägas vara en av
fågelsteorin. attförståTanken bakom denna teori att genomvar man

till varje undanröja orsaker ochorsakerna enskild olycka skulle kunna dessa
förhindra liknande studier och forskningdärmed olyckor. De denkunna som

sig kunnahaft i denna teori inte löst det problem troddesin grund har man
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grundtilllegatkunskapdenutvecklabidragit till somdäremot attlösa men
och vägar.fordonsäkrareför byggaatt

iteoriernaOmnämnda ut-två stordekan sägasSammantaget att ovan
trafik-föreställningarnadominerandeför degrundtill omsträckning legat

orsaker.olyckors
fungerandeför individenidéer utgördessaanledning ettfinnsDet attanta

förnuftigtindividnivå upplevspåtrafikbeteende menförförsvar somett som
deandrasdeolycksutvecklingen. Det ärdriversamhällelig nivåpå uppsom

Dettatill olyckor.lederbeteendeoförnuftigaolyckorförråkar somutsom
förbetalafåindivid skallenskildförsannolikhetendärför attfungerar att en

trafik-i svårarebli indragenbeteende,osäkerhetshöjande attsitt engenom
påinte observerasdenså lågändå ärvisserligen ökar attolycka, men iinlärningmöjlighet tilltrafikantensenskildeDen egnaindividnivå. genom

ibegränsade.starktsåledeserfarenheter är
ialltidtrafikolyckor nästanocksåförstärksföreställningar attDessa av

felat. %inblandadnågonorsakas parthändelserunika attbeskrivs avsomsom
handi förstatrañkolycksfallsutredningarpolisensmedsyftetExempelvis är
for-Likasåolyckan. ärförorsakat 2vadvemutredaatt som

personligautifrånuppbyggdadonsförsäkringssystemen ansvars-samma
utkrävas.skalldenneochfelandefinnsDettagande. part ansvaraven i

olyckorsföreställningarinstitutionaliseradeutsträckningvissiDessa om
i detuppgifterharantalet aktörermed dettillsammansharorsaker stora som
ellerorganisationföljd ingentillfåtttrafiksäkerhetsfrämjande arbetet taratt

olycksutvecklingen.totalaför denkan ettta ansvar

vinnar-förlorarper-itrafiksäkerhetochTrafik4.4 ett

spektiv

medborgarnasför lösabetraktaskan attVägtrafiksystemet som en resurs
betraktasoch börVägtrafikmiljön kan ävenmobilitetsproblem. ensom

lösaförvi vistas inte enbartmiljö därfysiska attvårväsentlig del av
miljö börsjälvklart dennabordeDetmobilitetsproblem. attrationella vara

ellerkönålder,princip alla medborgareutformad i oavsettså attvara -
riskera hälsamiljöi dennaeller vistasutnyttjaskall kunna utan attfärdsätt -

perspektiv kommersådantutifråninte utformastrafikmiljönOmeller liv. ett
deutsträckningtrafikmiljön i denutnyttjafrånavståvissa attattgrupper
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vissaskulle ha gjort. För framför allt barn, dettaär sedanannars grupper,
länge realitet. Den snabbtaccepterad ökade biltrafiken medan 50-påen
talet dubbelt barn bilarhade så många så finns gånger så mångatresom nu
bilar barn och dess krav på och framkomlighet har kraftigtutrymmesom
beskurit barnens rörelsefrihet. Detta ihar viss utsträckning kompenserats med

vid planering framför allt bostadsområden avskärma vissa frånatt ytorav
motorfordonstrafik eller olika trafikregleringsinsatser begränsaatt genom
trafikens volym och hastighet.

Faktum kvarstår dock, statistisktden belagda minskningen dödade ochav
skadade barn i trafiken tilltorde del ha betalats barnensstor genom
minskade rörelsefrihet.

Frågan och i vilken utsträckningär detta i framtidengäller ochom
kommer gälla även andra medborgare.att grupper av

Studerar vi statistik skadedrabbade bilisteröver kan förutläsas att grup-
äldre bilförare och kvinnliga bilförare gäller relativtde har högaattperna

trafikrisktal hälsorisktal.lågamen

förhållande tillspetsat,Detta kan, tolkas på två radikalt olika sätt.

A. Kvinnor och äldre bilförare trafiksäkerhetsrisker.är De bör därförstora
inte i trafiken.vara

TrañkmiljönB. bedöms kvinnor och äldre osäker deså avstårattsomav
från bilkörning dvs. i realiteten hindras. Trafikmiljön bör således
ändras.

lösningarna iBåda sannolikt lägre olyckstal, dvs. högre trafik-resulterar
säkerhet. Skillnaden lösningen betalasligger i medan under Aatt genom
minskad lösningen irörelsefrihet för kvinnor och äldre resulterar under B att

starka bilistgruppernas frihet beskärs i olika avseenden.de
jag trafikens förlorare inte enbart skallVad påvisa tillhär sökt är att

i olika olyckor de på grundräknas skadas eller dödas ävende utan somsom
mobilitet.får betala minskadvägtrafiksystemets egenskaper med enav

vägtrafikssystemet inte börbordeEn given slutsats ovanstående attav vara
villkor.trafikantemasutformas övrigt resursstarkautifrån de erfarna och i





5 Trañksäkerhetsarbetets inriktning

5.1 Inledning

I mitt uppdrag har ingått lämna förslag till prioritering olikaatt en av
trañksäkerhetsinsatser. Som underlag till dessa förslag bör läggas dels en
kartläggning de insatser sker inom olika delar samhället, delsav som nu av

beskrivning i vilken omfattning olyckor hänför sig till områdenaen av
trañkant, fordon och trafikmiljö.

Uppgiften prioritera mellan olika trafiksäkerhetshöjande åtgärder liggeratt
sedan flera år trañksäkerhetsrädet.på Resultatet detta prioriteringsarbete,av,

genomförts med stöd del landets samlade trafiksäkerhets-storsom av en av
expertis, har årligen redovisats i rådet utarbetat trañksäkerhetsprogramett av

9l.08.30.senast Jag har inte det möjligt eller meningsfulltansett attsom
inom för mitt utredningsarbete utarbeta alternativt trañksäkerhets-ramen ett

eller värdera resultatet trafiksäkerhetsrådets arbete.program av
Däremot har jag det värde söka belysa frågan valansett attvara av om
insatser utifrån den kunskap finns trañksäkerhetsproblemetsav som artom

och sannolika orsaker.

5.2 Nuvarande trañksäkerhetsinsatser

5.2.1 Inledning

Insatser i syfte förbättra trafiksäkerheten görs mycket antalatt ett stortav
myndigheter och organisationer. En betydande del dessa insatser ärav
dessutom antingen institutionaliseradeså de egentligen inte betraktasatt som
trañksäkerhetsinsatser t.ex. körkonsutbildningen eller utförs i allt väsentligt
med andra motiv vägbyggande.t.ex.

Det därför mycketär svårt, i princip omöjligt teckna mycketävenatt en
översiktlig bild de samlade trafiksäkerhetsinsatsema.av
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försöka sådanvärde över-det detJag har atttrots ansett vara av ge en
anspråkdenna beskrivning inteskall dock framhållas görsiktlig bild. Det att

hursyfte ungefärlig bildheltäckande. Dess ärpå attatt avge envara
kanaktiviteterförbrukas på på något sättsamhällets satsas somresurser

trañksäkerhetssituationen.påverkaantas

Åtgärder riktade trafikanter5.2.2 mot

De viktigaste insatserna är
körkortsutbildninginklusiveutbildning-

trañksäkerhetsinformationallmän-
trañkantinformation-
trafikövervakning-
sanktioner-

Utbildning

utsträckning inomtrañksäkerhetsutbildning bedrivs i vissochAllmän trafik-
genomför NTF och andra frivilliga organisationerför skolan. Vidareramen

totalariktade framför allt till barn och ungdom. Denvissa utbildningsinsatser
uppgåutbildningsinsatser svår tordeomfattningen dessa är att ange menav

Årligen 120 000 130 00020 genomgårtill 10 milj.kr. personerca --
utbildningskostnadengenomsnittliga kan uppskattaskörkortsutbildning. Den

60000 förarprovet kr.till 10 kr varavca
000 70l milj.kr., förarprovkostnad drygtDetta total varav caomger en

milj.kr.

Allmän trajiksäkerhetsinfonnation

TSV.trafiksäkerhetsinformation genomförs centralt NTF ochAllmän av
40till milj.kr. Påför verksamhet kan uppskattasKostnaderna denna ca

trafiksäkerhetsför-utförs huvuddelen informationsarbetetregional nivå av av
finansieras 5 milj.kr.NTFs regionala och via NTFbunden. Dessa är organ

från organisationer, främst landstingen cafrivilliga bidrag andraoch



13 milj.kr..

Trajikantinformation

självklart.infogas under denna rubrik inte heitskall ärVilka aktiviteter som
princip all trafikreglering hastighetsangivelseriuppfattning dockMin är att

trafikantinformation ibetraktastrafikmärken skalloch andra somsom
informationsserviceHit hör densäkerhetsmotiv. ävenharhuvudsaken som

trafikredak-Sveriges Radiosoch väglagavseende vädervägverket samtger
framkomlighetsproblem.och andratrafikolyckormeddelandentions om

okänd.härförKostnaden är

x

Trajikövervakning

Polisenspolisen och kommunerna.i sin helhetverksamhet skötsDenna av
kontroll regelefterlevnad ochinriktadi huvudsakverksamhet är mot av

500 milj.kr. trafiköver-Kommunernasuppgår tillKostnadenbehörighet. ca
År 198990parkeringskontroll. sysselsatteväsentligenvakning utgörs av

000l parkeringsvakter.kommunerna ca

Sanktioner

olikaiför dömarättsväsendetinomförbrukasAvsevärda attresurser
förvaltningsdomstolamai dagkörkortsmålen kostartrafikmål. Enbart

enligt körkorts-100 milj.kr.regeringsrättkammarrätter,länsrätter, ca
förkostnaden upprätt-samhällsekonomiskatotalautredningen. Den

överstigatorde avsevärtintegårsanktionssystemethållandet att menangeav
diskuterasgivetviskantrafikövervakning. Detförpolisens kostnader om

trañkolycksforebyggandededelskall betraktassanktionssystemet avsom en
trafikanternahindrasyftehuvudsakliga ärsanktionemas attinsatserna. Då

hänförligärverksamhetdenocksåbeteende börönskvärtfrån icke somett
trafiksäkerhetsmotiverad.betraktassanktionssystemettill som
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åtgärderFordonsrelaterade5.2.3

indelas iåtgärderna kanfordonsrelateradeDe
utrustning bilbältensäkerhetsmotiverad t.ex.konstruktion ochpå-krav

standard.tekniska-kontroll fordonsav

såkerhetsmotiverad konstruktionexisterande krav påutsträckningvilkenI
betraktasföranledda merkostnader skallutrustning och dessaoch somav

åtgärder givetvis diskuteras.skadeförebyggande kantrañkolycks- eller
betrakta skillnaden i säkerhet mellantämligen poänglöstsåledesDet är att

1990-1950-talet konstruerats pårespektivebil konstruerad på en somen
beräkningsbar.trafiksäkerhetshöjande kostnad äråtgärdtalet varssom en

irreversibel,i allt väsentligt dvs.nämligenUtvecklingen torde vara en i
säkerhetsnivå otänkbar. Dessutom den heltärtill bilar med lägre äråtergång

motorfordons konstruktionriktasde reglerdominerande delen motsomav
iöverenskommelser.internationellautrustning resultatetoch av

införa bestämmelser vi kanförst övervägerDet är när att nya somman
2ioch då kostnadsberäkningar.trañksäkerhetsåtgärder göraäventala om

fordonens tekniska utförssamhälleligt reglerade kontrollen standardDen av
obligatorisk periodisk besiktningSvensk Bilprovning ochi huvudsak ABav

TSV polisen vid s.k. flygande besiktningarviss utsträckning ochi av
väg.fordonskontroll på

0001 milj.kr.,för denna verksamhet uppgår tillDriftkostnaden ca varav
Enligt beräkningar utförts90 till ASBs verksamhet.% hänförligaär somca

89-01-16revisionsrapportstatliga fordonskontrollen, tordeRRV Denav
kostnaden för verksamhet tillsamhällsekonomiska denna uppgåtotaladen ca

torde motiverad000 miljkr. Huvuddelen denna kostnad2 vara avav
trafiksäkerhetsskäl.

trafikmiliöåtgärder5.2.4 Fysiska

uppdelas iinsatser kanDessa
bostadsområdentrañkmiljö nya-byggande vägar, nyaav ny

byggandetrafiksepareringbefintlig trafikmiljö-törändringar genom avav
vägräckenviltstängsel, etc.cykelbanor, byggandegång- och av

snöröjning, halkbekämpning.vägmiljöbefintlig t.ex.-underhåll av
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De totala väghållningskostnadema drift och underhåll uppgick 1989 till
8 000 milj.kr., kommunerna för 3 000 milj.kr.ca varav svarar ca

De samlade investeringskostnadema uppgick år till 4 000samma ca
milj.kr. 50% kommunala och statskommunala vägar.varav ca

Huvuddelen dessa åtgärder självklartär inte primärt motiveradeav av
trafiksäkerhetsskäl. Exempelvis klassificerar 68vägverket åtgärder för endast
milj.kr. trafiksäkerhetshöjande av 925total driftbudget 4som en om
milj.kr.. En sak flertaletär många åtgärder på något påver-sättattannan
kar trañksäkerhetsnivån.

Enligt Vägverkets anslagsframställning förväntas planerade insatser i ett
femårsperspektiv bidra till reduktion det totala antalet olyckor påen av

1 100år.medstatsvägsnätet

5.2.5 Kommentar och sammanfattning

Att på meningsfullt sammanfatta insatsersätt de och degörsett som resurser
förbrukas egentligen inte möjligt.ärsom

Det resursmässigtkan dock konstateras de helt dominerande insatsernaatt
med uttalade olycksreducerade syften är
-fordonskontroll 700-800driftskostnad milj.kr., samhällsekonomisktotal

400kostnad 1 milj.kr.ca
500-trafikövervakning ca milj.kr.

Andra kostnadsposter ärstora
000-körkortsutbildning l milj.kr.mer än

00012 milj.kr. mindre-väghållningvägbyggande totalt endastvarav en
trafiksäkerhetshöjandemotiveradeandel kan anses vara

konstruktion utrustning kostnad-successiv utveckling fordonens ochav
okänd.

trafiksäker-utförs de medJämförelsevis framstår de insatser avsom
NTF i fallorganisationerna TSV,hetsarbete traditionellt förknippade vart

marginella.kostnadsmässigt som



62

orsakerTrafikolyckors5.3

enkelt ellergår inte besvara påorsakertrañkolyckorsFrågan ettattom
entydigt sätt.

samvarierar medantalet olyckorstatistiskt det belagtärRent att expo-
trafikmiljön.i trafikflödet ochmätbara egenskaperoch olikaneringen

alltstudier olyckormängd antaletExempelvis annatattvet man genom en
hastigheten i trafiken.genomsnittligamed denlika ökar

jäm-imörkerökar riskerna ökar ibelyst olyckornaDet ocksåär att
jämfört väglag.dagsljus, vid halt väglag medförelse med vått 3torrt

vanligajämfört medolycksrisken mindre påVidare motorvägarär
landsvägar.

oerfarna oftare orsakardrabbasbilförareockså belagtDet är att avunga
väsentligtbilförarebilförare. Likaså alkoholpåverkadeolyckor äldreän att

olycksrisken.ökar
mellan kompo-beskrivas sammanbrott i samspeletEn olycka kan ettsom

olyckavugtrañksystemet. ständigt fråga efteri En återkommandenenterna en
for-förarfel,Vilken länk i kedjan brastdet Var detär ettettvar som

fel Somvägfel teknisktdonsfel eller Var det mänskligt fel ellerett ett ett
inte kompo-till denna fråga felaktigt normaltvi återkommer är ställd. Det är

intres-nentfel vi efter, deskall leta det och samspelsfel ärär system- som
och fruktbara.santa

polisrapporterna.Felanalyser denna går på basisgöratyp attav av
ligga och detDessa koncentrerar sig nämligen på juridiska feletdet kanvar

ioftast något helt systemfelet. Därför felanalyser vägtra-är än brukarannat
speciellafiken liksom i luften, sjön hjälppå och på spår, medgöras av

haverikommissioner.
skälet tillstudier visar dominerandeDessa genomgående på det heltatt

inträffar föraren gjortolyckor beror den mänskliga faktorn, dvs.att att
fel.något

i nedanstående finskDetta belyses tabell beskriver resultatet frånsom en
1976.studie år
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trafikolyckortillOrsakerTabell 7

orsakerBakgrundsorsak AllaDirektorsakOrsaks-
Antal %%Antal%Antalkombination

4243 12511791270Mänskliga
faktorer

32 1625Fordonsfak-

torer

3 140 1527Trañkmiljö-
faktorer

24 s20 73 1Människa-
i fordon

105 352156413Människa-
trafik-
miljö

13395141Människa- -
trañkmiljö-
fordon

119 7Fordon-trafik 1 --
miljö

genomförts ihaveristudierför desnittresultaten somOm försöker ange
huvud-gällervadtalföljandeungefärfårländeriandraSverige och

trafikolyckornafaktorn bakom
60-95till procentfaktorn-Mänskliga

10-30til procent-Vägmiljön
5-10till procent-Fordonsfaktom
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emellertid tämligenDessa resultat ointressanta. Eftersom fordon ochär väg
människangivna och den enda verkliga variabeln, bör resultaten hasåär

ungefär utseende. Mänskliga vilkendetta faktorn bli den korg itenderar att
fel inte kan finnavi alla direkt till. Tekniskanågon teknisk orsaksorterar

registreras egentligen barafel pånär det sig sammanbrott t.ex. brottrör om
bromsledning.

haveriutredningarnaResultaten emellertid sittvägtrafikolyckor harav av
i meningenintresse den de mänskliga felantyder vilkaatt typer somav

i vägtrafiken.uppträder Det visar sig i huvudsak varseblivningsfel t.ex.vara
ioch bedömningsfelupptäckt t.ex. vansinnig omkörning. Ensen mer

beskrivningdetaljerad de vanligaste förarfelen följande rangordningav ger

iBristande uppsikt
fartFör hög

Ouppmärksamhet
Felaktigt antagande
Felaktig manöver
Inre distraktion

mänskliga faktornDen blir verkligt intressant börjar förståförst vadnär
mänskliga felhandlingardessa kan bero vi föreslå ochpå. Då kan också

motivera åtgärder skulle kunna minska för felhandlingar.riskensom
iförst fastLåt slå det är fåtal trafikolyckor orsakade medatt ärettoss som

mod. Man har försöktberått beräkna iandelen självmord bland de dödade
trafiken och det är under fem möjligen bara omkringattmenar procent, en

övriga felhandlingamaDe således oavsiktliga. Vad kan dåprocent. är de
påbero

Till börja med kan vi konstateraatt just därför människan äratt att en
levande organism inte robot kommer misstag.hon då och då göraen att

viDet gör alla.
Trafikförhållandena oftaär sådana de informationshan-kräveratt en

teringskapacitet överskrider den mänskliga förmågan. Dessutom varierarsom
självklart människornas förmåga hantera olika situationer.att

skillnaderDessa beror på faktorermängd t.ex.en som
-erfarenhet
-ålder
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-olika fysiska och psykiska egenskaper

Till detta kan komma tillfälliga faktorer sjukdom, trötthet, svårighetersom
i arbetet eller hemma kan öka aggressiviteten eller minska uppmärksam-som
heten.

Ju komplicerade situationerna blir i trafiken, desto riskstörre detärmer
någon felbedömning.gör Vissa förares psykiskaatt prestationsförmågaen

räcker då helt enkelt inte till. I vissa trafiksituationer det människorär av en
viss psykisk läggning har förutsättningarstörre missa. I andraattsom
situationer det människorär läggning är predestinerade attav en annan som

olycksrisk. Elitförarna kan klara det är mycket få. Devara en mestasom
bär på någon isvaghet sammanhanget är de många. Det kan vidaresom utan

påstås den normala bilistens kapacitet inte räcker föratt säkert kunnaatt
klara alla de situationer han kan hamna Inte hos den fåttsom ens som en
mycket god skolning. En dag, sekund, situationenär honom övermäktig,en
något han inte observerat, något han fel för. Då olyckanär där.reagerat
Skulle han därför inte alls få köra Skall bara eliten få körkort Det vore
orimligt. När bilen är egendom framföroch allt, helasnart närnu var mans
vår produktionsapparat, distributionen och våra samhällens utformning
förutsätter riklig användning bilar, då får vi hålla tillgodo med majori-av

förare. Vi måste genomsnittstrafikantenteten även han inteaccepteraav om
är den idealiske trafikanten. Och inte kan läras bli det.att

Den slutsats kan dras detta trañksäkerhetsinsatsernaär attsom av snarare
bör syfta till miljön till människanatt än människan tillattanpassa anpassa
miljön. Vi skall således detgöra lättare, och därmed säkrare, gå, cyklaatt
och framföra motorfordon i trafiken. Sådan förändring i miljön vägfordon,
regler framgår diagrammet 69på sid. säkrare beteende.ettger som av

Med detta givetvis inte den enskilda människan kan elleratt börmenas
betraktas oskyldigt offer för omständigheterna. Viettsom vet t.ex. att en
mycket del framför allt de svåra olyckorna förorsakasstor drabbarav av
alkoholpåverkade förare. Enligt TSV-undersökning 30 % allaen var ca av

1990under dödade bilförare alkoholpåverkade. Det heller ingetär okänt
faktum många medvetet bryter olika trafik-att och hastighetsregler ochmot

trafikolyckor i fallmånga orsakasatt sådana beteenden. Den faranstörstaav
med dessa beteenden dockär deras smitta eller normerande effekt på andra
trafikanters beteende. Detta driver i sin risknivån för alla trafikanter.tur upp

Säkra slutsatser kan dras från olycksanalyser är användningenattsom av
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förhar betydelsebilbälten och hjälmskyddsutrustningpersonlig storsom
skadekonsekvenser.olyckors

relativtframgår ovanståendefel fordonet ärhosTekniska av ensom
ii sammanhanget påpekasDet kantill olyckor.ovanlig orsak att man en

TÖI-rapport bilkontroll på007091 Effekt periodiskstudienorsk av
fordonetshelst samband mellanpåvisa någotulykkesrisiko inte kunnat som

inblandning i olyckor.och derastekniska skick
tekniskafordonensgivetvis dra slutsatsenkan stan-dettaAv attman

skade-ochellerbetydelse olycks-skick saknarutrustning ellerdard, som
liksomfordonsförbättringar,medProblemetkonsekvensförklarande orsak.

byggande bättre vägar,förarträning ochåtgärderandra liknande t.ex. avsom
ökadi formsäkerhetsåtgärderdel dessatrafikanternaär ut avatt tar en av

riskta-ökatmedvetet eller omedvetetfart ochoftast ökadframkomlighet
riskkompensation.s.k.gande

inteförarekörtekniskt skickligavisatsåledesStudier har att gruppsom
framfortare änMen de kommertrafiken medelmåttor.risker ihar änlägre

till hansställsutnyttjar detrafikanttrafiken. Varjeandra i somresurser
målfor sina speciellaetc. nåfordon,förfogande skicklighet, väg att -

möjligt tillmöjligt inte säkertsåsnabbtregel komma såatt somsomsom
målet för resan.

perspektivindividens ärenskildeutifrån denförklarasDetta attav
riskhöjningliten. Denför olycka mycketför råkasannolikheten utatt en
utifrån denaldrig uppfattasinnebär kanökning hastighetent.ex. avsom en

hastighetshöjningtidsvinsten dennaperspektiv. Däremot ärenskildes av
omedelbar.tydlig ochmycket

höjanågot från andratardärigenomDet faktum attatt genomman -
förstå.mycket svårtirisknivån är attsystemet -

trafi-fåuppgiftsvåraste ärTrafiksäkerhetsarbetets viktigaste attmen
trafikan-vilja hosskapaoch därigenomförstå detta sambandkanterna att en

trafiken.säkerhet isin andrasöka ochattterna

trafiksäkerhetför ökadPrinciper

ii samhälletbeteendeskilt frånbetraktas heltaldrigTrafikantbeteende kan
pådissonanser,källor tillfinns fleradet ettövrigt. Vi kan konstatera att som

officiella attitydendenmellantrañkantemaolyckligt påverkarsätt t.ex.-
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massmedia.myndighetsinformation och övrigamellanverkligheten,och
sällanredovisar intemyndighetspersonerpolitiker ochvissaMassmedia,

ochi vetenskapgår stick stäv medtrafiksäkerhetsarbetetåsikter somom
rattfylleri ochNyckelpersonererfarenhet.beprövad argumenterar motsom

TV ochIsjälva ha gränserna.fälls för överträtthastighetsöverträdelser att
trafiken,iglorifieras farten och frihetenoch i böcker,biopåannonser,

ofarligaheltkollissionerframställs nästan osv.som
förförutsättningnödvändigbakgrund uppenbartdennaDet är attmot en

sinanivåermyndigheter på allapolitikersåvällyckas är att genomatt som
förkraftfullt visar medborgarnaentydigt ochhandlingaroch attbeslut

tvekan,samhälleligt problem. Varjeviktigti trafikensäkerhetsnivån är ett
institutionernabeslutande och handlandefrån ansvarigavarje eftergift de

Vi kantrafiksäkerhetsmålen.nådrastiskt möjligheterförsämrar våra att
mobilisering för ökad trafiksäkerhet.behovetmöjligen tala enom av

lyckats.trafiksäkerhetshistora harSveriges dettaVid tillfälle i modernaett
vihögertrafikomläggningen 1967. uppnåddeDåsamband medDet ivar

allaengagerade i trafiksäkerhetsproblemen. Nästanfå trafikantemamålet att
riskfylld krävdeomläggningen åtgärdmedborgare insåg att var somen

Säker-och samverkan. Riskupplevelsen hög.anspänning, engagemang var
regelskärp-Resvanoma ändrades. Man vidtoghetsmarginalerna blev stora.

fordonsåtgärder obligatoriskningar hastighetsgränser,såsom sänkta som
fordonskontroll, vägmärken och väglinjer och allmän-vägåtgärder som nya

kampanjer. det höjda riskmedvetandetdränktes i information och Menheten
majoritet trafikanterna kanske den viktigaste effekten. Dethos en av var

handlingar i trafiken flera framöver.utvecklades och påverkade alla deras år
tillgenomförda miljonprogrammet bidrog ocksåDet under tid s.k.denna

1970-talets trafikskadeuteckling. Nya bostadsområden ochgynnsamma
trafikmiljöer utifrån de s.k. SCAFIplanerades och byggdes -normerna som

forskargrupp trafiksäkerhet vid Chalmers i Göteborg.utvecklats iav en
Även högertrafikomläggningen inte såhändelse kan upprepasom somen

kraftfullt från devikten och agerandevisar den ändå på samlatettav
möjligheterinstitutionerna. Problemet vårasamhälleliga är att att genom

obligatorisk användning personliggenerellt verkande åtgärder t.ex.som av
skyddsutrustning hjälmar, säkrare fordon olycks-bälten och såvälettsom ur

skadeförebyggande perspektiv sänka skadetalen uttömda.ärsnartsom
teknisk påFordonsparken har högre standard och bl.a.avsevärt ären

kontrollbesiktningen i betydligt skickgrund den obligatoriska bättre änettav
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20 sedan.för år
kan och bör görasförbättringarÄven ytterligarebetyderintedetta attom

sinsäkerhetsinsatsemaframtidade tarnödvändigt snararedockdet attär
studier visarFärskaperspektiv.centralt t.ex.lokalt änutgångspunkt i ettett

förare kanmångamedarbetsplatsergruppsamtal pågenomförda gevälatt
ochtrafiksäkerhetsproblemendiskuterartillsammansvieffektergoda om

beteendenvissaundvikaoch somvarandralovar att varsammameravara
körtförarebelönarvi dessutomsärskiltriskfyllda sombedöms omsom

i skolorberättelserbesök ochtrafikskadadesfrån omErfarenhetersäkert.
uppfattningelevernaspåverkarpåtagligtdevisar omupplevelser attderas

trafiksäkerhetsmässigtfaktiska,fasta påvibörFramför allt atttrafikrisker. ta
ochmotiverabetydligt lättaretrafikmiljön är attförändringarmotiverade, av

konkreti-kanProblemennivå.lokalgenomförs pådeförfå acceptans om
sittförståindividernaförunderlättar attdetsåtydliggörasoch attseras
be-lokalochNärperspektiv.kollektivtutifrån entrafikbeteende omett

grundentordeuppnåttsvälinsiktsådangrundad på varateendeförändring en
trafiken.beteende isäkerhetsmedi etetgenerelltför settlagd ett mer

förutsättningardessutomhandlingsmodell skapardecentraliseradsådanEn
Det ärmedborgare.ochmyndighetermellankommunikationaktivareför
bemötamåsteutsträckningi störrelyckasförtroligt attnämligen att man

ideltarsakkunnigasubjekt,medborgarna somtrafikanterna somsom
lösningen.ochproblemdefinitionen -

trafiksäkerhetshöjandefaktiskasåledesHuvudstrategin bör att genomvara
hand-privatatrafikanternaspåverkamiljöerlokalaalltframföriåtgärder
trafik-detmedöverensstämmerbeteende närmarederassålingsregler att

trafikantbeteendemellanSambandetbeteendet.önskvärdasäkerhetsmässigt
8.diagramseeffektivareutnyttjassäkerhetsnivå måstetrafiksystemetsoch
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8Diagram Samband mellan trafikbeteende och trafiksystemets säkerhets-
nivå.

ÖnskatGrad inbyggd Hög beteendeav
säkerhet i trafik- Få olyckor
systemet

ÖnskadeLåg
Oönskade

Trañkantattityder
Trafikanthandlingar

Dessvärre kan vi inte helt förlita på denna huvudstrategi. Under över-oss
skådlig tid framöver måste vi även tillämpa repressiv strategi baserad påen
regelkontroll och sanktioner.

Detta beror bl.a. på viss del trafikanternaatt aldrig kommeren av att
frivilligt ändra sitt beteende. Flera dem låter sig inte påverkasav ens av en
mycket intensiv kontroll ocheller hot stränga straff. Kontroll ochom
sanktioner behövs därför såväl trañksåkerhetsmässiga de höjer faktisktav
säkerhetsnivån via beteendepåverkan rättssäkerhetsskäl brott skallsom av
bestraffas. -

Avslutningsvis vill jag säga trañksäkerhetsproblemet komplextatt är och
svårlöst. Vi kan därför inte förvänta problemet har någraatt snabba elleross
enkla lösningar. I utsträckning handlar detstor ochatt acceptera använ-om

art,da den kunskap finns Ävenproblemets orsaker och lösningar.som om
denna kunskap är långt ifrån fullständig eller säker så vill jagom påstå att

det bristär på handling bristän kunskappå konstituerarsnarare som
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problemet.
uppskat-delvis fögatålmodiga ochlångsiktiga,kräverlösningProblemets

Detorganisationer.ochmyndigheterantal person-från stortinsatsertade ett
resultat.nåförbetydelsefullt attärupplevda ansvaretligt



6 Trañksäkerhetsarbetets organisation

6.1 Inledning

Enligt utredningens direktiv huvuduppgiftenär trafiksäker-överatt se
Översynenshetsarbetets organisation. syfte skall utveckla ochattvara en ny

effektivare organisatorisk struktur. Därvid bör särskilt möjlighetenprövas att
minska antalet offentliga inom området. Vidare bör föreslås vilkaorgan av
TSVs nuvarande uppgifter kan föras tillöver andra eller heltsom organ
avvecklas. I översynen bör även möjlighetenprövas stärka det politiskaatt
inflytandet över trañksäkerhetsarbetet. Möjligheten till samordning allaav
förar- fordonsprövaruppgifteroch till organisation bör undersökas.en

Slutligen i tilläggsdirektivensägs lämplig organisation fordons-att en av
kontrollen på väg bör övervägas.

Som framgått tidigare avsnitt i detta betänkande trafiksäkerhets-ärav
problemet komplext och svårlöst. Dess lösning kräver brett spektrumett av
insatser från antal organisationer inom fleraett stort samhällssektorer
såväl central regional och lokal nivå.som

Detta innebär problemet med de många organisationernaatt i allt väsentligt
får konsekvens eller återspegling problemets och denses som en artav
existerande samhällsorganisationen. Det kan för övrigt konstateras dettaatt
problem i högsta grad internationellt.är Min principella uppfattning är att

bör den mängden inblandade organisationerstoraman se snarare som en
nödvändig förutsättning för problemets lösning än problem dettaettsom -
också målet bör minska antalet inblandade organisationer.att Somom vara
alla tidigare utredningar isåväl Sverige i andra länder konstateratsom- -
ställer detta krav på samordning ochstora samarbete. Samtidigt detär av

vikt i den existerandeyttersta multiorganisationenatt tydliggör respek-man
tive aktörs och befogenheter den politiska styrningen inriktasansvar samt att
så detta utkrävs. Tillatt detta återkommer jag längre fram i dettaansvar
kapitel.

Den utmätta utredningstiden har inte medgett några detaljerade studier av
de inblandade organisationerna. Detta innebär mina i det följandeatt
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ambition harMinprincipiell karaktär.harhuvudsakiförslagredovisade
förutsättningarhar bättreorganisationsstruktur attskisseravarit somatt en

exaktaorganisationen. Dennuvarandedentrafiksäkerhetsproblemet änlösa
ochinombyråeranställda påfördelning de etc.med nyaorganisationen av

organisa-särskildiförslagsvisövervägas,bör närmareförändrade enorgan
tionskommitté.

organisationNuvarande6.2

trafiksäkerhetsorgani-nuvarande3 byggdeskapitelunderredovisatsSom
bildadesl960-talet. Dådelenunderväsentligti alltsation avsenareupp

TSV.ASBsåväl som
uppfattningamarådandedåutifrån debyggdesorganisationDenna upp

samtidigt denåterspeglarDenlösningar.möjligaoch dessproblemetom
Givetvis äridéer.samhällsorganisatoriskacentralistiskadominerandetidens

hurutsträckning bestämmeriorganisationenvalda stordenockså sådet att
ochde tankarDvs.anvisas.lösningarvilkaochdefinierasproblemet som

kon-organisationvissförgrundtilltidpunkt läggsvissvid enidéer ensom
organisation.dennaochiförstärksoch avserveras

organisationenskildnågon utankritik sominte läsasskallDetta avsom en
följandeför deochfortsattamittförutgångspunkt resonemangviktigen

förslagen.
krigs-sedanpräglades1960-taletmittenslutet envid avSituationen av

periodenUnderbilismen.utvecklingexplosionsartadnärmast avslutet
väsentliginnebarDettapersonbilar.antaletfyrdubblades en1950-1970

ombesörjde1950personbilarnaMedan catransportstrukturen.förändring av
för1960-taletvid slutet attden svarakompersontrañken av30 procent av

80över procent.
trafik-ökningdrastisktillleddeutveckling avsnabbamycket enDenna

viduppgick1950-1968 ochfördubbladestrafikdödadeAntaletolyckorna.
200 år.1till1960-talets slut perca

samhälletslsta-frånagerandekraftfulltochsnabbtkrävdeSituationen ett
medeloch desäkraretrañksystemet somgöragälldeDetsida. atttens

säker-enskildaförbättringargenerellaväsentligtallt avianvisades var
hetsnivåbestämmande komponenter.

fordons-periodiskochnormeringerhållasskullefordon genomSäkrare
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kontroll.
Säkrare vägmiljö skulle erhållas utbyggnad och förbättringgenom en av

vägbeståndet.
tätortsmiljöEn säkrare skulle uppnås tillämpning utifrån bl.a.genom av

trafiksäkerhetsmässiga utgångspunkter utvecklade för det vid dennanormer
tidpunkt mycket omfattande bostadsbyggandet det s.k. miljonprogrammet.

Trajikregelverket byggdes och reformerades, hastigheterna reglerades.ut
Utveckling användningoch personlig skyddsutrustning bälten ochav

hjälmar drevs på centrala informationskampanjer och lagstiftning.genom
Trafikanternas beteende skulle påverkas centralt styrd utbildninggenom

och informationskampanjer.
Den naturliga, självklara,nästan organisatoriska lösningen för klaraatt

dessa uppgifter fördela dem på centrala funktionsansvarigaatt myndig-var
heter och organisationer.
-Vägverket svarade för vägarna
-ASB för fordonskontrollen
-Planverket för planbestämmelserna
-TSV för utvecklingproduktion regler riktade fordonstrafikantermotav

och trafikmiljö.
-Polisen övervakade regelefterlevnaden.

Skadeutvecklingen 1970-under och början 1980-talet tyder på denattav
valda strategin och den denna svarande organisationsstrukturenmot var
riktig.

Som bekant avstannade emellertid denna positiva utveckling några år in
l980-talet.på

En väsentlig förklaring till detta är den medelsarsenal fram-såatt som
gångsrikt implementerades under framför allt 1970-talet i alltnumera
väsentligt är uttömd. Flertalet generella, komponentinriktade insatser är
genomförda.

Huvuddelen alla bilister använder bilbälte, allanästan motorcyklisterav
och mopedister bär hjälm, fordonsparkens standard och skick har höjts av-

Fömyelsetaktensevärt. bostads- och andra tätortsmiljöer harav avstannat.
En få,de kanske den enda, generella och bevisligen effektiva insatsav som
återstår ytterligareär hastighetsbegränsningar. Dessvärre visar de senaste
årens debatt kring frågadenna på motståndet generella sänkningaratt mot av
hastighetsgränserna och därmed hastigheterna såär de knappaststort att
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genomföras.kunnakommer att
1990 kan konstaterastrafiksäkerhetsrådets programstudiumVid ett av

såhastighetsbegränsningssystemgenerelltförslaget nyttettutöver omatt
inomtrafikmiljön såväliändringar somförslagmängd ompresenteras en

förslagdessaingetdärvid konstateras attskall avDettätbebyggelse.utom
för dessadeinomfattasbeslutgenomföras attutankommerellerkan att

kommunerna.ochvägverketorganisationernaansvarigaåtgärder
rekom-betraktaenbartavseende att som eni dettaärRådets program

räkneexempel.ochellermendation
trañksäkerhetsprogrammet.kritiseradärmedförintejag attsägerDetta

lösningtrañksäkerhetsproblemets snararenumeravisa ärvilljag attVad
styrdacentraltfåtalplanet änlokala ettdetpååtgärdermängdkräver storen

organisationsstruktur.förändradkräverDettaåtgärder. en

organisationpåkravochförUtgångspunkter nyen6.3

6.2 bör detsåavsnitti5 ochi kap.från resonemangetutgångspunktMed
inriktning.följandehasäkerhetsarbetetframtida

åtgärdertalrikatillåtgärderriksomfattandeantallitetfrånövergång ettlEn
lokalplanet.på

förenaråtgärder,integreradetillåtgärder somenskildafrånövergång2 En
aktörer.flerahosresurserna

sidanvidtrafikanterna,oskyddadedetilltyngdpunktenöverflyttning3 En av
bilföraren.av

tänkesättetdeså motsvararfostranoch attinformationutvecklingEn4 av
informationsmottagaren ettsombemötsDärvidsamhälle.1990-taletsi

upplysning.förobjektpassivtinte ettsjälv,tänker somsubjekt som

ochinsatsercentralaomfattandefortsättningsvisocksåbehövsSjälvfallet
krävertrañksäkerhetsarbetet en or-framtidadetMencentralastarka organ.

möjligtlångtsåprincipen ettutifrån ombyggsstrukturganisation uppvars
Entrañkmiljöer.lokalaregionalainomsäkerhetsnivånförtotalt ansvar

organisa-Deochbefogenheter resurser.äransvarstagandeförförutsättning
deöverförfogamöjligtlångtsåsåledesmåsteåläggs etttioner ansvarsom

ochbefogenheterna resurserna.nödvändiga
centralpåkravställerbefogenheter storaochdecentraliseringEn ansvarav
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jagkunskapsutveckling. Detta närmareutvärdering och äruppföljning, som
särskilt väsentligt i detta fall.följandetill i detåterkommer

omständighetervill jag framhålla vissamina förslagjag redovisarInnan
organisatoriskagenomföra önskvärdamöjligheternapåverkar attsom

förändringar.
utvecklingsarbeteomfattande förändrings-sedan tid ochDet pågår etten

för bl.a.Mål detta arbetelandstingen och kommunerna. ärinom attstaten,
be-få ochoffentlig tydligareeffektiv sektor,få att en ansvars-en mer
ochstyrningriksdagens och regeringensfogenhetsfördelning, stärkaatt

förmyndigheternasamtidigtuppföljning och större attett egetatt ansvarge
fullgöra sitt arbete.

offentliga sektornoch förnya inom denfinns vilja förändraDet alltså atten
ligger iförändringar. förslagför förslag sådana Mittberedskapoch omen

undermålen. Jag har också under många kontakterlinje med de nämnda
denfinns beredskap för förslag medutredningsarbetet funnit detatt en

inriktning detta betänkande.huvudsakliga präglarsom
förändringsarbetetständigt pågåendeSamtidigt konstateras detmåste att

föränd-varje tidpunkt föreslå önskvärdamöjligheterna vid allabegränsar att
framtiden nödvändiggörringar. genuina osäkerhet präglarDen närmast som

föreslårSamtidigt radförändringar måste ske stegvis. jagatt som en av
aktuellaförändringar vill jag därför fortsatta förändringar kan blisäga att

redan några år.om
anslutningfortsatta förändringarEtt skäl till sådana kan svenskvara en

till EG. aktualisera omprövning verksam-En sådan anslutning kan en av
föranleda förändringar denheten vid AB Svensk Bilprovning och därmed av

föreslår. emellertid inteorganisationsmodell jag i följande Jag kandet nu
bedöma anslutning vilka villkor kommasådan kan ske och då kannär somen

gälla. Därför måste mitt förslag från gällande läge.utgåatt nu
ochEtt till fortsatta förändringar kan avslutadeskälannat vara nyss

utredningspågående offentliga utredningar berör delar dennasom av
rörandebl.a. nyligen avslutade utredningenarbetsområde. Jag tänker på den

2000, liksom nyligen påbörjade utred-förarutbildning Körkort denm.m.,
polisens trafikövervakning, Trañkpolisutredningen.ningen rörande

effektivfunnit besvärligt utforma ochJag har det speciellt braatt en
problem eftersom jagorganisation regional nivå. Dettapå utgör attett menar

utföras på denna nivå.del trafiksäkerhetsarbetet börstoren av
regional nivå har under genomgåttSamhällsorganisationen på årsenare



76

deninte längre ärföljd länettillfåttharDettaförändringar. attraden
organisation.regionalamyndighetersstatligaför mångasjälvklara grunden

princip och byggtdennabrutitTSVvägverketsåväl mothar enSåledes som
Även myndigheterdistrikt. andrasjubeståendeorganisationregional somav

strukturerregionalautvecklatharskolverketochteleverket somposten,t.ex.
länsindelningen.bryter mot

länsstyrelse- ochtraditionelladenkvarfortfarandeviharSamtidigt
landstingsorganisationen.

starkfinns någonintenärvarandefordetalltså konstateramåste attJag
förnaturlig baskan utgöraorganisation,regionalenhetlig enoch som

länsindel-fråndelsföljande utgåri detförslagMinatrafiksäkerhetsarbetet.
olika läneni detrafiksäkerhetsförbundenochlänsstyrelsernaeftersomningen,

organisation.regionalavägtrafikverketsfrån detdelsroll,viktigfår nyaen
organisation ochregionalenhetligemellertid betona attJag måste meraen

Mina förslagtrafiksäkerhetsarbetet.förocksåtillskulleindelning nyttavara
indelning.ochorganisationnuvarandeemellertid frånutgårföljandei det

Riketstabil. ärochentydigbildennivån ärkommunaladen meraPå
dennaförändringnämnvärdnågonoch280 avkommuneri drygtindelat

kommunernakonstaterajag kunnathar attaktuell. Däremotinteindelning är
vissa kommunerIolikartat sätt.påtrafiksäkerhetsarbete ettsittorganiserat

skulleDetsådana.saknarflertaletmedantrafiksäkerhetsnämnderfinns
kommunaladentrafiksäkerhetsarbetetförfördel omsjälvfallet envara

viSamtidigt måsteentydig.kansliorganisationennämnd- och meravore
självstyrelsenkommunaladeninomprincipcentraldet ärkonstatera att en

Ocksåförvaltningsorganisation.sinbestämmaharsjälva attkommunernaatt
indelning.ochorganisationnuvarandefrånutgåalltsåvinivå måstepå denna

organisationtillFörslag6.4 ny

Inledning6.4.1

säker-forbörarbetsmiljöområdet ansvaretinomsituationenmedanalogiI
anordnandetförorganisationden ansvararåläggas somtrafikenihetsnivån

väghållaren.dvs.trafikenav Våläggsvägtrafikverket, ansvaretmyndighet,statliginnebärDetta att nyen
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statligaför detsäkerheten på vägnätet och varje kommun föratt tar ansvar
säkerheten inom sitt och Dvs. ivägnät. princip inom tätortema.gatu-

Givetvis måste detta ansvarstagande ske inom för existeranderamen
nationella regelverk och med beaktande de krav på samordning ochav

uppstår isamarbete gränsytorna mellan det statliga och kommunalasom
vägnätet.

TSV6.4.2 Avveckling av

iMed utgångspunkt den principiella inriktning och struktur säkerhets-av
skisserats bortfallerarbetet behovet särskild trafiksäkerhets-som ovan av en

myndighet.
Jag föreslår myndighetensåledes TSV läggs Huvuddelenatt ner. av

uppgifterna inom TSVs centralförvaltning i Borlänge överförs till det nya
vägtrafikverket.

ÖrebroRegisteravdelningen i inordnas med bibehållen lokalisering- -
i vägtrafikverkets organisation.det Avdelningen fortsättnings-bör ocksånya
vis bedriva sin verksamhet under självständighet. Jag har övervägtstor
alternativa lösningar myndighet, självständigt bolagegen men menar- -

i den lösning jag föreslår har de förutsättningarnastörsta uppfylla kravenatt att
effektivpå och samordnad verksamhet. Jag den också för-mestanser vara

enlig med direktivens minska offentligasträvan antaletatt organ.;i Vad TSVs distriktsorganisation uppgifteroch dess vill jag framhållaavser
i följande.

Distriktens dominerandehelt arbetsuppgifter förarprovär kontrollsamt av
fordon på väg. i

mina direktivI framhålls jag bör möjligheternapröva samordna allaatt att
och fordonsprövaruppgifterförar- till organisation. En sådan lösningen

skulle kunna erhållas följande förändringar.någongenom av

Distriktsorganisationen ochA. dess huvudsakliga uppgifter överförs till
ASB.

DistriktsorganisationenB. sammanslås med det nuvarande vägverkets
regionala organisation. Hela ASB uppgifteroch dess inordnas i det
föreslagna vägtrafikverket.
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jagförordarfördelarvissaharochmöjligalösningar ärÄven dessabådaom
lösning.följandenulägetdock i

föreslagnadettillöverförsförarprövningsuppgifterDistriktsorganisationens
tillöverförsuppgifterfordonskontrollerandeDistriktensvägtrañkverket.

meduppgiftervidgademedorganisation mennyaförblirASB, egenensom
och på väg.i hallfordonskontrollgällatillkoncentrerade attuppgifterna
fordonskontrollförskallsålunda ett svaraatt organinnebärförslagMitt

sådanförtalarskälFleraförarprov. enförskall svaraannatoch ettatt
och det ärfunktionerrenodling eninnebär avDetnuläget. enilösning

genomföra.enkelrelativt attärlösning som
distrikts-TSVshuvuddelenbörförslagdetta avkonsekvensSom aven

tvådessaDåorganisation.regionalaVägverketsiinordnasorganisation
sådanbörlokaliserade på orter enfall är sammasjufemiorganisationer av

effektivitetsvinster.vissaochenkeltrelativtske gekunnasammanslagning
Jönköping,Stockholm,tillförlagdanärvarandeförärkontorregionalaTSVs
VägverketsmedanLuleå,ochHärnösandKarlstad,Göteborg,Malmö,
Jönköping,Stockholm,tillförlagdanärvarande ärförkontorregionala

Luleå.ochHärnösandEskilstuna,Göteborg,Kristianstad,
ungdomshandläggare samtochbarn-trañkingenjörer,utsträckningvilkenI

vägtrafikverket elleringå ihuvuduppgift börsamordningmed sompersonal
organisations-föreslagnadenprövasfår ovanorganisationer avandrai

kommittén.
bortfaller.nivåcentralpåsamordningsfunktionsärskildBehovet enav

Jagavvecklas.därförmodell, kannuvarandeenligtTrañksäkerhetsrådet,
trañksäkerhetsdelegation6.11följande att nydet eniemellertidföreslår

inrättas.

vägtrañkverkBildande ett6.4.3 av

ochuppgifteröverföringenföljande avdäravdenochTSVNedläggningen av
myndighetpraktikeni attinnebär nyenvägverketnuvarandedettillansvar vägverket.nuvarandedetuppgifter änochvidareavsevärt ansvarmedskapas
vägmyik-namnetmyndighetendenbörfaktumdetta nyabetonaFör att

intentionerdirektivenskunna motbör -myndigheten svaraDenverket. nya
trañksäkerhets-ihelhetentillorganisationrationell sersomochstarken

verksam-olikadebeaktaochmellanavvägningargörakanocharbetet som
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hetsområdena trafikant, fordon och trañkmiljö.
De centrala myndighetsfunktionerna på säkerhetsområdet principdvs. i

inomverksamheten TSVs trafikmiljöbyrå, fordonsbyrå trafikantbyråoch
bör rrafiksdkerhetsdirektörledas placerad direkt generaldirek-underenav
tören.

Trafiksäkerhetsdirektören skall dessutom ha för centraladenansvar
planeringen, uppföljningen och utvärderingen säkerhetsarbetet säker-ochav
hetsnivån på den regionala nivån. Trafiksäkerhetsdirektören bör stortges
inflytande i vägtrafikmyndighetens investerings- och driftsplanering och

fördärvid verka säkerhetsaspektema hög prioritet.att ges
direktaDet för säkerhetsnivån inom det statliga skallvägnätet såansvaret

långt möjligt åläggas cheferna för den regionala organisationen.
Konkreta resultatmål för säkerhetsnivåns utveckling i minskattermer av

antal olyckor, skadade och döda skall verksamheten.styra

Detta kräver
långt driven delegering befogenheter till den regionala nivån-en av
informationssystem möjliggör olycks- och skadeutvecklingen-ett attsom

inom respektive region kan följas och analyserasupp
väl utvecklat samarbete med de organisationer för trafik--ett som svarar

övervakningen dvs. framför allt polisen.

Mitt förslag innebär vägtrafikverket får samlat för delatt ett storansvar en
det centrala trañksäkerhetsarbetet. Detta bör även inkludera förav ett ansvar

de centrala informationsinsatsema. I konsekvens härmed bör myndigheten
till uppgift fördela statliga medel till NTF.attges

6.5 En fordonskontrollorganisationny

Som redovisats 6.2under föreslår jag TSVs fordonskontrolleradeatt
uppgifter överförs till ASB. Detta innebär avsevärd breddning bolagetsen av
verksamhet och Föransvarsområde. betona denna förändring jagatt attanser
den organisationen bör få aktiebolaget Svensk fordonskontroll.namnetnya

Det kan självfallet ifrågasättas huruvida myndighetsuppgiften som
fordonskontroll kanbörpå väg skötas bolag.ettav

Som framgår kapitel 7 finns inte formellanågra hinder sådanmotav en
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lösning.
skallvisserligenfordonskontrollen på vägbetonaövrigtförvill attJag

innehållinriktning,verksamhetensförbolaget, ansvaretutföras attmenav
börPrincipenvägtrañkverket. attföreslagnadet varaomfattning åläggsoch

också harvägtrañkverketuppdraguppgifterutför dessa sombolaget av
verksamheten.finansieraatt i

1i bolagetsplatsvägtrañkverketföreslåvill jagbakgrund gesatt idennaMot itillaktiekapital vägtra-överföraövervägas statensbör även attDetstyrelse. Pl
fikverket.

utifrånförförutsättningar ettdetförslag ärmittförskäl attviktigt gerEtt
bolagetsutnyttjandeeffektivareutgångspunkter avtrañksäkerhetsmässiga

resurser.
trafiksäker-förebyggandedetisamladeden störstaidagASB är resursen

Olikabilprovningsstationer.175fördelade på4002cahetsarbetet personer
denpåvisar attnorskanämnda rapporten,tidigaredenbl.a.utvärderingar,

fordonskontroll knappastperiodiskeffektentrafiksäkerhetsmässiga av
Regeringenverksamhet.på dennaläggsomfattandesåmotiverar resurseratt

3. Enkapitelseverksamhetenminskningbeslutatocksåhar avenom
sannolik-medEGtill kommer storSverigeanslutningframtidaeventuell av

medförVidareverksamhet.dennaminskningytterligaretillledahet avatt
kanlängremonopolställning intenuvarande upp-ASBssannoliktdetta att

rätthållas.
organi-breddaviktigtdetjag attbakgrund nuovanståendeMot anser

i detintegreraskansuccessivtverksamhetdesssåuppgiftersationens att
organisationengivetvis succes-kräver attDettasäkerhetsarbetet.samordnade

sin kompetens.utvecklarochförändrarsivt
, på vägfordonskontrollenframtidadenorganiseringenfråganTill avom

7.kapitelunderjagåterkommer

trafiksäkerhetsarbetePolisens6.6

polisensöveruppgiftmedutredning att setillsattnyligenharRegeringen en
förmöjligheternaundersöka enbl.a.ingåruppdraget attItrafikövervakning.

poli-berörsmyndigheterandra avochpolisen sommellansamverkanbättre
trafikövervakning.sens

beröranärmareuppgiftmin attbakgrund inte settdenna somharJag mot
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uppgifter, nedan under kapitel 7vadpolisens roll och utöver sägssom
Fordonskontroll på väg.

i förebyggande trafiksäker-till polisens centrala roll detMed hänsyn
nödvändigt utveckla min princi-hetsarbetet har jag detta sett atttrots som

inordnas i framtida trafik-på hur polisens verksamhet bör denpiella syn
säkerhetsorganisationen.

min uppfattning polisen fortsättningsvisvill förstJag är ävensäga attatt
för trañkövervakningen. Polisens insatser bör emellertid skeskall svara mer

trafiksäkerhetsarbetet.planmässigt integreras i det långsiktiga Dettaoch
i utsträckningövervakningsinsatsema större betraktaskräver ettatt som

för säkerhetsnivån ansvariga myndigheterna vägtrafik-åtagande degentemot
verket och kommunerna.

Givetvis polisens insatser löpande följas och utvärderas medbör upp
säkerhetshöjande effekter.avseende på deras

organisatoriska lösningen dettautforma på problem börAtt den närmare
uppgift för den ovannämnda utredningen polisensangelägenvara en av

trafikövervakning.
från håll framförts polisens trañkövervakningsresurserDet har många att

otillräckliga ökas högstoch bör väsentligt.är
Problemet krav ständigt polisen.sådana riktas Merär att mot resurser

för narkotikabrott, ekonomiskbekämpning våldsbrott, brottslighetkrävs av
polisledningenDet förståeligt inför batteri krav inteär dettaattetc. av ger

trañkövervakningen prioritet.högsta Ett väsentligt tillskott trafiköver-avmer
vakningsresurser därförmåste med sannolikhet från fördestor genereras
trafiksäkerheten ansvariga organisationerna.ytterst

förutsätterDetta för övrigt direktiven till trafikövervakningsutredningen.
Enligt min framtidenuppfattning bör i lösasdetta kunna attgenom resurser

den föreslagna organisationen Svensk fordonskontroll iinom AB ökad
utsträckning och förstärkerkompletterar polisens trañkövervakningsorganisa-
tion.

6.7 kommunalaDet ansvaret

Enligt lagstiftning har kommunerna i dag entydigtgällande redan ett ansvar
inomtrañksäkerhetsnivån inom i varje fall dvs. de områdenför tätorterna

väghållaransvar.där de själva har ett
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vägtrañkkungörelsen,kommunallagen,iuttalattydligtärDetta ansvar
bygglagen.ochplan-ochväglagen

Kommunallagen

fårKommunen§ 4kommunallagenifinnskommunaltförGrunden ansvar
kommunalTrafiksäkerheten ärangelägenheter. ange-ensinavårdasjälv

skyldigärfårbarainte utankommunenhävdakan attochlägenhet man
den.vårdaatt

Vägtrafkkungörelsen

kommunenframgårtrafnknämnd attlagenochvägtrafikkunggörelsen omAv
främstaföreskrifterstrafikföreskrifter. Dessalokalaerforderligautfärdaska

trafiksäkerheten.ökabl.a.syfte är att

Väglagen

tillbörligväghållning skaVidväghållaransvarkommunensväglagenI anges
trafiksäkerhet.såsomintressenallmännatill...hänsyn tas

bygglagenochPlan-

PBL därbygglagenochi plan-uttryckskommunalaSamma ansvar
hörnsten.utgörsäkerhetochhälsa enplaneringskraven

ellerdesåutformasoch attplacerasskallByggnader§ står23 kapI
. Dettatrafiksäkerheten.menligtinverkarinteanvändningavseddaderas . .

byggnad gerlossning genereras avlastning, etc.sikt, somsåtolkaskan att
särskilt sätt.byggnad placerashurkommunengrund för att ange

förriskentillsesskall att...Dessutom15 § står tomt3 kapI om
uppkom-intetrafikenförolägenheterbetydandeochbegränsasolycksfall

olycksfallförriskenpåställas attbörkravsåtolkas attkanmer. Detta
begränsas.
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inom områdeOm byggnad eller anläggning10 17 §I kap står annan
trafiksäkerhetenmedföra olägenheter förkommitmed detaljplan har att stora

föreläggafår byggnadsnämndenförhållandena har ändrats,på grund attav
Beträffandevidta någon åtgärd med den.den ellerägaren bortatt ta att annan

byggnaden kanfår föreläggande meddelas endastbyggnader dock sådant om
ringa värde.flyttas svårighet eller ärutan av

medfår byggnadsnämnden, behövsInom områden med detaljplan detom
byggnadtrafiksäkerheten, förelägga fastighet ellerhänsyn till ägaren av en en

ellerutfartstängsel eller ändra eller utgånganordna gatormotatt annan
vägar.

från borde egentligen trafiksäkerhetsarbeteMed utgångspunkt PBL
hälsovård. trafiksäker-betraktas förebyggande Men har inomsom man

tydligahetsområdet inte gränsvärden för hälsofarlig miljöuttryckt på samma
gjort inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Där utnyttjarsätt som man man

begreppet sanitär olägenhet vilket låter sig till mätbaraöversättas gräns-
rättspraxisvärden för trafikbulleroch buller. När det gäller hart.ex. avgaser

vidtagränsvärden kan tillämpas för tvinga väghållarengett att attsom
åtgärder. iMotsvarande gränsvärden kan inte formuleras för olyckortyvärr
trafikmiljön.

Det kan ovanstående bakgrund konstateras kommunerna rentmot att
formellt redan har odelat för sin egen trafiksäkerhet.ett ansvar

Samtidigt måste konstateras det förenat svårigheterär med avsevärdaatt
få kommunerna vidta trafiksäkerhetshöjandede åtgärder äratt att som

nödvändiga för riksdagendet beslutade trafiksäkerhetsmålet skallatt av
uppnås. Att sådana åtgärder effektiva visas trañksäkerhetsrådetär attgenom
i sitt 1990från föreslår fysiska trafik-åtgärder i den kommunalaprogram
miljön under den förnärmaste treårsperioden budgeterad kostnad av caen
750 milj.kr. Ett genomförande tilldessa åtgärder beräknas rådet ledaav av

minskning 500årantalet döda 20årmed och antalet skadade med 1en av ca
nationellpå nivå.

Problemet är denna aggregerade effekt mycketatt storgenereras av en
mängd åtgärder i flertalet Sveriges kallaskommuner. P.g.a. vad kanav som
de talens förbannelsesmå kan denna positiva effekt inte registre-regelsom

armat än på lång sikt inom varje fall de små och medelstora kommu-ras
nerna.

Däremot skapar ofta denna åtgärder omedelbara tydliga problemochtyp av
för bilistemas framkomlighet. Incitamentet genomförainom kommunerna att
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därför lågt.nödvändiga åtgärderna ärtrafiksäkerhetsmåletde för
svårttorde det mycketsjälvständighettill kommunernasMed hänsyn vara
dettanödvändiga åtgärderna,vidta detvinga kommunernaför attattstaten

Förmodligen måstesituation.kommunalekonomiskai nuvarandei synnerhet
iåterkommer jagTill dettautvecklas.statligt stödsystemformnågon av

kap.
bedrivaskall kunnaför kommunernaförutsättning ettnödvändigEn att

skaffar sigdeärtrafiksäkerhetsarbeteförebyggandeframgångsrikt att en
trafikskadoma.ochomfattningenfaktiskakunskap den artensäkrare avom

trafikskadestatistik i samverkandärför byggamåsteKommunerna upp en
sin planeringförinomvarje kommunbörVidaresjukvården.med ramen

innebärabl.a.Detta börtrafiksäkerhet.höjdförmålsättningarinbygga en
får fattasmiljönfysiskatrafikmiljön deniförändringaringa beslutatt om

trafik-har belyststrafiksäkerhetenförkonsekvenserförändringensutan att
säkerhetskonsekvensbeskrivningar.

tredjeårligen vartskadestatistik böråtgärdervidtagnaochPlanerade samt
länsstyrelse.respektivetillinrapporterasår

rollLänsstyrelsernas6.8

skadestatistiksammanställa samtuppgifttillbör ha avLänsstyrelserna att
åtgärder.och vidtagnaplaneradeavgivnakommunerna rapporter om

alltidplaneringsinikommunernabevakavidarebörLänsstyrelserna att
i denförändringaringaprincip börItrañksäkerhetskonsekvensema.belyser

säkerhetsnivån.försämraförväntaskangenomförasfåmiljönfysiska som
säker-ochhälso-bygglagensochplan-iformuleratredanñnnskravDetta

hetsrekvisit.
följabevaka,såledesuppgift bör samman-att upp,Länsstyrelsernas vara

effekteroch derasåtgärderplanering,kommunernaskommuniceraochställa
förändringaringaJagutgångspunkter. atttrafiksäkerhetsmässiga anserutifrån

körkortsregister.ochbil-länsstyrelsemasi frågabör göras omnu
frågorförinstruktionsinmedenlighet omiskall svaraLänsstyrelsen

tyngd.störreuppgift börtrafiksäkerhet. Denna enoch geskommunikationer
olycksskade-sammanställningarredovisaårligen ombörLänsstyrelserna

hela länetföråtgärderplaneradeåtgärder,vidtagnabeslutadeutvecklingen,
skallsammanställningar rapporterasDessavägtrafikverket.ochkommuner
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till trafiksäkerhetsdelegationen se nedan. Länsstyrelsen bör försvara
ledningen ordförandeskapet och sekreterarfunktionen i de regionala
trafiksäkerhetsråd finns i varje län. Råden bör i framtiden främst inriktasom
sig på nämnda uppgifter.ovan

Övriga6.9 aktörer på regional nivå

Landstingen. roll bör sin utgångspunkt i deras för förebyggan-denta ansvar
hälsovården.de Utöver den stödjande roll de i dag har, bl.a.som som

finansiär trafiksäkerhetvörbwzdens verksamhet, vill jag särskilt peka påav
landstingens möjligheter utveckla skadestatistiken.att

Trafiksäkerhetsförbunden bör i allt väsentligt arbeta Förbundensom nu.
utvidgakan sin roll såväl vad gäller information och utbildning råd-som

givare i det lokala trañksäkerhetsarbetet. fortsattDetta kräver utbyggnaden
förbundens och kompetens. förNågot skäl närmarestatenav attresurser

förbundensreglera verksamhet finns inte.

6.10 NTF

Frivilligorganisationemas insatser i det trafiksäkerhetsarbetetsamlade kan
betydelse. Detta gäller i de insatsersynnerhet NTF ochstorvara av som

dess medlemsorganisationer ochgör kan göra.
Det arbete inompågår NTF med syfte precisera organisationemasattsom

roll och uppgifter bör fullföljas. Av särskild vikt därvid ytterligareär att
utveckla verksamhetsplaneringen och fördjupa informationsin-de analyser av

förväntade trañksäkerhetseffekter påbörjatssatsemas i samarbete medsom
VTI. Inom NTF pågår decentraliseringsprocess innebärande allt störreatten

törs tillöver länsförbunden. Samtidigt förskjutning frånägerresurser en rum
centrala till lokala aktiviteter. Föreningen nyligenhar också påbörjat en
översyn sin samverkan med Syftetmedlemsorganisationema. iär bådaav
fallen på bättre sätt nå den enskilde medborgaren. Dessutomatt kanett
därigenom informationen i ökad utsträckning in stöd till andrasättas som
trañksäkerhetsåtgärder. NTFs centrala kansli utvecklas tillbör i högreatt
grad stöd- och serviceorganisation för länsförbunden. Dessavara en processer

fullföljasbör med organisationsföränd-anpassning till mig föreslagnaav
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ochskapamassmedierna attpåverkansin genomökabörNTF av
nivå.lokalochregionalcentral,medierna påmedkontakterupprätthålla

utsträckningi störreNTFbörverksamhet,i sinDärvid, även egenmen
trafikanternaspåkonsumentrepresentant, dvs. attkritiskagera som

utsträckning beaktasi störretrafiksäkerhetsaspekterförverkauppdrag att
bilindustrin.exempelvis inommyndigheterberördainomsåväl som

ledningenpolitiskacentrala6.11 Den

trafik-framtidadetinriktningochorganisationtill avförslagDet ny
behoveti delsutgångspunktsinredovisatjag tarsäkerhetsarbetet ovansom

verk-olika aktörersihopkopplaochintegreraeffektivt sättpå ettattav
koncentrera ansvaretmöjligtlångtsådels behovet attochsamhet avresurser,

nivåorganisatoriskadentillutveckling somoch desstrafiksäkerhetsnivånför
utvecklingen.påverkafaktisktochbefogenheter atthar resurser

skeskallutvecklingenönskvärdadenförförutsättningnödvändig attEn
nivånpolitiskacentraladenfrånstyrningkraftfullocksåemellertidär en

organisationerna.ansvarigademot
utarbetarvägtrafikverketkrävasåledesbör attKommunikationsdepartemetet

olycks-ochsänkasyftetmed attplanerkortsiktigaochregionala lång-
beslut.riksdagensmedenlighetistatliga vägnätetpå detskadetalen

insatserintegreradekonkretapåvisas hurböråtgärdsplanernaI genomman
fordonskontroll,Svensk avserABpolisen,sidaorganisationersfrån olika

effekterderasochHandlingsprogrammenresultaten.avseddadeuppnåatt
följasårligenskall upp.

betraktastrafiksäkerhetsaspektenskallinvesteringsprogramVid beslut om
ledaförväntasintefattasskallinvesteringsbeslut somingaochprimärsom

föregåsbörinvesteringsbeslut avfall störrevarjeIolyckor.antaltill minskat
trafiksäkerhetskonsekvensbedömning.en

odelatprincipi ansvaravkrävsvägtrafikverket ettväsentliga ärDet att
vadbesluttrafiksäkerhetspolitiskariksdagensförverkligalångsiktigtför att

styrningstatsmakternas avkräver attDettavägnätet.statligadetavser
stöds.ochbetonasdettainriktas såmyndigheten ansvaratt

trafiksäker-ärsåbetänkandedettaiframhållitsgångerupprepadeSom
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samtligabl.a.mängd aktörerutveckling beroendehetsnivåns att enav
tålmodigtsystematiskt ochi samverkan,för sig ellerkommuner ochvar en

trafikmiljö.allt friskareförverkar en
genomföra deincitamentmycketharMånga dessa aktörer attsvagaav
åtgärdernaupplevs de nödvändigaInte sällannödvändiga åtgärderna. av

nationellpåobegripliga. Det ofta förstoch äromotiverademedborgarna som
säkerhetsnivån kan avläsas.förändringarnivå avsom

långsiktigtframgångsrikt ochjagbakgrundMot denna att ettanser
Somstöd.uttalat politisktförutsätter starkt centralttrafiksäkerhetsarbete ett

trafik-rörandetiotal departement med frågori direktiven arbetarnämns ett
central roll,har naturligensäkerhet. Kommunikationsdepartementet menen

naturligtvisvissa frågor ingår i departements arbetsområden. Det kanandra
trafiksäkerhet departe-finnas frågor rörande till endaskäl koncentrera ettatt

förockså olika delfrågor förblir i de departe-starka skäl talarment, attmen
regerings-blir då angelägen uppgift fördär de hör hemma. Detment ennu

samordning i syftekansliet försöka få god alla insatser görs attatt aven som
främja trafiksäkerheten. finns för inrättaDet skäl på detta område ettatt
mindre syfte för statliga,med verka samordning allaatt enorgan av

politiskkommunala och frivilliga insatser, förkan verkaett organ som
styrning förankringoch arbetet och kan markering denutgöraav som en av
betydelse trafiksäkerhetsarbetet trafik-har. Jag föreslår därför attsom en
säkerhetsdelegatian inrättas.

Delegationen till uppgiftbör ha på central nivå genomföraatt samman-
ställningar, utvärderingaranalyser och trañksäkerhetsutvecklingen. Dessaav
analyser skall bygga information frånpå länsstyrelserna vägtrafikverket.och

Med utgångspunkt i dessa analyser skall delegationen hävdaförverka att
och legitimera trañkskadeproblemet nationell intepå nivå. skallDelegationen

någraha operativa uppgifter befälsrätteller för säkerhetsnivånöver de
ansvariga myndigheterna. Den bör därför ha litet personerca tre-femett

kompetent kansli. Därutöver bör delegationen medel fördisponera vissamen
forskningbeställa finansieraoch lokala metodutveck-utvecklingsprojekt,att

ling och andra planeringsstöd inom ansvarsområdet.det kommunalatyper av
Delegationen bör stark och operativadegaranteras gentemoten organen

oberoende ställning. Delegation bör, i likhet forsknings-med exempelvis
beredningen, höra under statsrådsberedningen.

Delegationens ordförande bör statsrådsberedningenstatssekreterare ivara
eller motsvarande. Därutöver bör i delegationen för deingå representanter
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från berördaregeringskansliet ochfrån närmastpolitiska partierna, myn-
politiskaSvenska kommunförbundetsfrånorganisationerdigheter och samt

ledning.
lösning harungefär motsvarandepåpekaskan i sammanhangetDet att en

inrättat trafiksäker-länder harI båda dessai Frankrike och Japan.valts man
premiärministern.underställdahetsdelegationer direktärsom



7 Fordonskontroll på väg

7.1 Inledning

Utredningen fick beslut regeringen 18den april 1991 tilläggs-genom av
direktiv även överväga lämpligatt inriktning och organisation detnär gäller
fordonskontroll på väg.

Enligt dessa direktiv bör utredningen
-överväga lämplig inriktning och organisation fordonskontrollen på vägav
-undersöka utökning och förändrad organisationom fordonskontrollen av

på väg kan, dels frigöra från de obligatoriska kontrollbesikt-resurser
ningarna, dels frigöra polisiära för verksamhet.resurser annan

Som framgått mina förslag under kap. 6 jagav fordonskontroll påattanser
fortsättningsvisväg bör utföras polisen och Svensk fordonskontroll.av

I detta kapitel kommer jag motiveraatt och precisera detta förslag.

7.2 Nuvarande organisation

Fordonskontroll på väg eller s.k. flygande inspektioner har genomförts under
lång tid och länge polisiär uppgift.rentvar en

Under 1940-talet fick dåvarande bilinspektion möjlighetstatens utföraatt
flygande inspektioner. Dessa utfördes särskilda bilinspektörer. Då TSVav
bildades 1968 överfördes bilinspektionens regionala organisation till TSV
och därmed även verksamheten med flygande inspektioner.

Här måste även nämnas under 1963att bildade ASB fickman som ansvar
för den periodiska fordonskontrollen se kap. 3.
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ansvarsfördelningoch7.3 Inriktning

1989116,fordonskontrollenstatligaRRV, DenfrånrevisionsrapportI en
Ifordonskontrollen.statligadengranskningfrånredovisas resultatet aven

periodiskaASBoch denvägfordonskontroll påbehandlas avdenna rapport
därmedlikvärdiga ochinnehållsmässigtfordonskontrollenhallbundna som

enbartfalleni bådaattUtgångspunktensubstituerbara. manvarasynes
standard.tekniskafordonetskontrollerar

enligt dekontrollerasfaktisktTSVochpolisenvadBetraktar som avman
framkommerinspektionerflygande envid s.k.vägtrañkförfattningarnaolika

bild.komplexoch merannan

behörigrespektive momentförochKontrollmoment8Tabell
organisation

organisationAnsvarigKontroll-
TSVPolisenmoment

Teknisk fordons- xx
kontroll

2. Viktkontroll x
3. lastSäkring xav
4. Farligt gods x

Skattekontroll x
Arbetstidskontroll xx
Trafiktillstånd7. x
Körkortskontroll xx

förändradtillställningstagande ansvars-enuppfattningDet minär ettatt
direktivminaiverksamhetdenorganisering somochfördelning inom av

8tabellideniutgångspunktsinhamåstefordonskontroll på vägbenämns
redovisade bilden.
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fordonskontroll på vägOmfattningen7.4 av

redovisas nedanomfattninguppfattning verksamhetensFör att omen
polisenutförtskontrollerutförda9 uppgifter antalettabell avsomom

kontrollerASBs periodiskaredovisasSom jämförelse ävenTSV.respektive
efterbesiktningar.exklusive

besikt-respektive flygandeperiodiska kontroller9 utfördaTabell Antalet
198990.ningar

utförda kontrollerAntal
PolisTSVASB

00 60 000000 000 2l4

siffrorUppskattade

trafikövervakning100 för1989 l manårförbrukade totaltPolisen under ca
fordonskontroll.170 formanårvarav ca

9 00021 000 avsågca198990 utförda kontrollernade TSV årAv caav
genomfördes000 Vidare6 personbilar.600 ochlastbilar, släpvagnar caca

12 000 arbetstidskontroller.
25 verksamhet.manår i denna198990 förbrukade TSVUnder ca

kontroll påform väg80 000 fordon för någonsåledesTotalt utsattes avca
200 jämförelseSommanår.198990. resursinsatsenunder Den totala cavar

Denmilj. fordon.kontrollerade 4årASB underkan nämnas att casamma
exkl.2 000 manårtillha uppgåtttotala direkta resursinsatsen torde ca -

administrativ personal.

7.5 iFordonskontroll Norge

organisationbiltilsynet,i åvilarfordonskontrollen NorgeförAnsvaret en
vegdirektoratet.lyder undersom

fordonen påkontrollerasSom nedanstående tabellframgår merparten avav
väg;
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1990.biltilsynets verksamhet10Tabell Omfattning av

112 000 fordon415 000Utekontroll tungavaravca
45 000 fordon238 000Hallkontroll tungavaravca

157 000 fordon653 000Totalt tungavaravca

70 för utekontroll.225 manår1990 manarResursinsatsen varavcavar
iuppdelasUtekontrollen

miljökontrollsåväl säkerhets-kontroll fordonet-Teknisk somav
yrkestrafiktillstånd, farligt godsarbetstidsregler,-Brukskontroll vikt, last,

m.m..

300 000 vikt-450 000 brukskontroller1990 utfördesUnder cavaravca
utekontrollstationer.fastavidbedrivsdel utekontrollenEnkontroller. stor av

tekniskochbromsprövarevågar,stationer harDessa permanenta annan
obemannade.stationernadå äranvändasutrustning. Vågama kan även
varit helt anslags-hitintillskontrollen harbedrivnabiltilsynetDen av

vidfordonsägarnaavgiftfinnsfinansierad. Förslag utatt ta avennu
hallkontroll.

såväl påbrukskontrollochviss fordons-utför polisenbiltilsynetUtöver
biltilsynet.medi samverkanhand somegen

organisering ochomfattning,inriktning,Framtida7.6
påfordonskontroll vägfinansiering av

fordons-benämnsi direktivenverksamhetutgångspunkt denMin är att som
kontrollövrigfordonskontrolltekniskinnefattar såvälkontroll på väg som
benäm-valtJag harvägtrafikförfattningar.enligt olika attutförasskallsom

brukskontroll.fordonskontrollendenna del avna
självklartframståtorde deteffektivitetsperspektivrenodlatUtifrån somett
kontroll-genomföra allabefogenheterorganisation attböratt ge enman
förebildenligt norskmöjligtlångtsåuppfattningMin är attmoment. man -
Svenskorgansationenföreslagnamigtill denbefogenheterdessabör avge-

sådanföljande kräveri detutvecklasSomfordonskontroll. närmare en
7.8.författningsändringarvissalösning



93

kompetensuppdelningen mellan TSVnuvarandefrån denErfarenheterna
vanligtbl.a. relativt polisenproblem. Detvissa äroch polisen visar på att av

genomförasinsatser olika skäl måsteplaneradeoch TSV utangemensamt av
1991 genomfördes 15%endastUnder första kvartaletmedverkan.polisens ca

omfatt-polis. begränsar givetvisi samverkan med DettaTSVs insatserav
genomförda kontrollinsatserna.effektiviteten i deoch därmedningen av

sannolikt omfattandeframstå myckettorde vidareDet att en mersom
inte förväntaspå kan skebrukskontrollen vägutökning fordons- ochav

omfattandeEn sådanpolisiärautbyggnad de merresurserna.avgenom en
enligt min uppfattning lösasmåsteökning kontrollverksamheten attgenomav

Jag vill dock i dettaSvensk fordonskontroll.utnyttja inom samman-resurser
förslag inteutvecklademina synpunkter och nedanunderstrykahang att

genomförabefogenheter vid behov såvälnuvarandeinnebär polisens attatt
brukskontroller därmed bör begränsas.fordons- som

försvåra polisensolyckligtinskränkning skulle på sättEn sådan ett
trafikkontrollerande och brottsbekämpandesinamöjligheter effektivt utövaatt

uppgifter.
polisen Svensksjälvklart ochoch önskvärtJag vidare det attanser som

kontrollinsatser vidmöjligt sina ochsamordnarfordonskontroll så långt
genomförbehov dessa gemensamt.

enligt min meningomfattning och inriktning bör avgörasVerksamhetens
överväganden. l konsekvens medmed i trafiksäkerhetsmässigautgångspunkt

verksamhetens framtida inrikt-mina förslag föregående kapitelunder bör
vägtrafikverket.förslagning och omfattning beslutas regeringen påav av

avtal ingås mellanregeringen fastställda bör vägtra-Inom de ramarnaav
omfattning ochverksamhetensfordonskontroll därfikverket och Svensk

region.inriktning definieras inom respektivenärmare
registerhållnings-kontrollinsatser medfinansieras TSVsFör närvarande

ASBs kontrollanslagsfinansierad medanavgifter, verksamhetpolisens är
finansieras från fordonsägarna.med avgifter

insatser vadEnligt Svensk fordonskontrollsmin uppfattning bör avser
registerhållningsavgiften.frånkontroll på finansierasväg

givetvisinnebärkontrollen på vägEn omfattande utbyggnad attavmer
dock kunna kompenserashöjas. börregisterhållningsavgiften måste Detta av

minskning periodiska kontrollen.i denen
Även finansiera delarframtiden ävengivetvis tänkbart idet är att avom

jag frånregisterhållningsavgiften avstårmedpolisens kontrollinsatser att
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fråga måste anståställningstagande till dennaförändring. Ettföreslå sådanen
sinaredovisattrañkövervakningsutredningenarbetandetill efter det denatt nu

överväganden och förslag.

förslagetkonsekvenserVissa7.7 av

frågor.direktiv ställs tvåminaI
frigörafordonskontroll på vägutökadutsträckning kan1.1 vilken resurseren

kontrollbesiktningarnafrån obligatoriskade
fordonskontrollen påinriktning vägochorganisation2.Kan förändrad aven

verksamhet.förpolisiärafrigöra annanresurser

finnsDetomöjlig besvara.svår, närmastmycketförsta frågan ärDen att
fordonskontroll på väg.periodisk kontroll ochutbytbarhet mellangivetvis en

såvitt jag kunnatutbytesrelation harprecisering dennaNågon närmare av
ingen lyckats göra.erfara

vidfrigörsvilkaberäknaskan ärVad däremot enresurser somsom
bortfallEnligt ASB innebärperiodiska kontrollen.neddragning den ett avav

100motsvarandeperiodiska kontrollenårsmodell i den att caresurseren
frigörs.personer

blir resultatetutekontrollsystematiskiinOm dessa sätts enenresurser
resursinsatser.nuvarandeTSVsfyrdubbling jämfört med

mindreanvänds endasttrañkkontrollförsamladepolisensAv enresurser
polisenbörSom jag nämntbrukskontroll.och15 % För fordons-del ca

Dettakontrollinsatser.genomföra sådanafortsättningsvis ha rättäven att
omfattandenågratillinte lederförslagmitt attinnebär mersammantaget att

polisen.frigörs inomresurser

Författningsändringar7.8

tillöverlämnasförvaltningsuppgiftRF kan6 tredje stycket11 §Enligt kap.
förvaltningsupp-Omenskild.ellerstiftelsesamfállighet,förening,bolag,

innebärverksamhet attmyndighetsutövning, dvs.giften innefattar som
maktmedel kanmedochmedborgarnaingriperaktivtsamhällsorganen mot

förobjektSomlag.stödmedskeskall detintentioner,genomdriva sina av



95

svårtomfattar ärförvaltningsuppgift. Vad detta begreppöverlåtelsen anges
överlämnasinte kunnanormgivningskompetensfall tordeI vartatt ange.

bestämmelse.enligt denna
arbetsuppgifterna8tidigare tabellanförts ärvadSom framgått somav

bådefalli vissauppdelade såvägtrañkförfattningamaolikaenligt de att
fallandraiutföra dessa medanhar rättTSVs bilinspektörerpolisen och att

dennapolisen rätt.endast äger
antaliförfattningar indelasenligt dessakanFordonskontroll på väg ett

vägtrafikkungörelsen9 §Iskall fordonetFörstolika stoppas.moment.
teckenpåmotordrivet fordon skallförare1972603, VTK sägs stannaatt av
förare.fordon ellerkontrolleraförordnatsmyndighetden attsom avav

Därefterfordon.bilinspektörerTSVs rättenbl.a.Bestämmelsen att stannager
fördetdenbeslutasgenomföras ochkontrollen utsattsskall om som

föreligger någonsig detej. Visar detellerskall godkännaskontrollen att
körförbudtillgripas. T.ex. beslutsanktionermöjligafelaktighetbrist skall om

enligt lagen1972595, överlastavgiftfordonskungörelsenenligt 93 §
I106 § vid överlaster.enligt VTKöverlastavgift eller böter1972435 om

197260217 § kungörelsebl.a.färd förhindras,vissa skall fortsattfall se
168 § VTK låstavidarbetstider vägtransporter, samt utrymmenm.m.,om

19881065, vidvägtrafikskatteförordningen47 §behöva öppnas, t.ex.se
kilometerräknarapparaturen.inspektion av

förvaltningsuppgifterRF bör dell 6 § tredje stycketMed kap.stöd av
fordonskontroll.Svenskhandhasinnefattas överlämnas ävenatt avsom

överlämnandet skemyndighetsutövning skallinnefattarEftersom uppgifterna
med stöd lag.av

föreskrifterutförda197588 bemyndigandeGenom medlagen att om
meddelabemyndigatsregeringenkommunikationer hartrañk, ochtransporter

bl.a.5 föreskrifterna gäller8 3 RFi ellerföreskrifter kap. omavsessom
ellerregistreringoch utrustning,fordons beskaffenhettrafik på väg, annan

Svenskförtorde behövasbefogenheterfordon. Samtligakontroll somav
vissaidenna lagöverföras med stöddock intefordonskontroll kan utanav

regleralämpligtdärförtillgripas. Det ärfall lagstiftningmåste attmerny
inom väg-områdenDäri desärskild lag. kanöverlämnandet i angesen

devissafordonskontrollvid Svensktrafiken där tjänstemännen avges
1982395polisen, lagentillkommerbefogenheter idag enbart omsesom

kanHärigenomövervakning.vid polisiärmedverkankustbevakningens
kontroll- ochförutom självafordonskontroll,vid Svensktjänstemännen
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behövas förbeslutsbefogenheten, i syfte utföra de uppgifter kan attatt som
fordon för genomförande,fullgöra uppdraget kontrollensrätten att stoppages

fordonetinräknat visst fall låstai öppna pårätten attutrymmen samtatt
förhindra fortsatt färd.

befogenheter endast får iDet skall framgå dessalagen utövasattav
således inte tänkt denomedelbar anslutning till fordonskontrollen. Det är att

genomföra kontroll skallkontrollerande personalen i syfte t.ex.att en
förfölja för kontroll. Avsikten personalenförare inte vill är attstannasom

arbetstidskontroll visar sigskall möjlighet det vid attatt t.ex. enges om en
förarenförare arbetstid kunna förhindra den uttröttadekört tillåtenutöver att

frånta polisen naturligafortsätter färden. Avsikten inte därigenomär att
möjliggöra förför brottsbekämpningområden trafikövervakning och utan att

Såledesfordonskontroll påfordonskontroll till fullo fullgöra väg.Svensk att
till-sina uppgifter kunnatjänstemännen för fullgörandeskall ha rätten att av

fordonets nycklar. Enbartgripa vissa föraren, omhändertaåtgärder t.ex.mot
erfarenhet, insiktertjänsteställning,den tjänsteman uppfyller de krav påsom

fårregeringen eller vägtrafikverketutbildning uppställs utövaoch som av
befogenheterna.

skallfordonskontrollerSvensk fordonskontrolls arbete med på vägFör att
sanktions-använda vissa debli heltäckande bör de även rätten att avges

möjlighetertill tänker i första hand på demöjligheter står buds. Jagsom
vissaTSVs bilinspektör har beslutaenligt reglergällande att omsom

körförbud.bilisten, beslutingripanden med stöd FK t.ex.gentemot omav
Svensk fordonskontrollsådana sanktioner bör kunnaRätten användaatt ges

6 i den särskilda lagen.ll § tredje stycket RF ochmed stöd kap. upptasav
vägtrafikförfattningarna straffsanktionerade,olikaBestämmelserna i de är

Sådantordningsföreläggande.i formvanligtvis med böter kan ettsom ges av
RÅ upprättadeåklagare. I denföreläggande utfärdas polis eller avav

vilka ordningsföreläggande kanbrottförseelser förförteckningen deanges
författningarnai de aktuellaförseelserutfärdas. Inte alla omnämns nusom

i1 000 kr finns intagnabötesstraff högstomfattas påoch endast ettavsom
däri beivrasinte finnsförteckningen. förseelserDe upptagna genomsom

Vissa deåklagare.strafföreläggande. Sådant får utfärdas endast avav
omfattasintei trañkförfattningarna kanförseelser omnämns avsom

ochingår både dagsbötereftersom i straffskalanordningsföreläggande det
fängelse.

Svensk fordonskontrollförslagframläggaharJag övervägt attatt om ge
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förordningsföreläggande enligt grunder gällerutfärdarätten att samma som
från detta. Detta innebärtulltjänsteman avståttfallpolisman i vissaoch men

i fall alla kontrollinsatser.medverka vid störrepolisman bör vartatt





Övriga8 frågor

8.1 Inledning

I detta avslutande kapitel behandlar jag vissa i direktiven särskildaangivna
frågeställningar. Därutöver har jag frågan statistikförsörjningansett att om
har sådan vikt den bör behandlas i särskilt avsnitt.att ett

8.2 Vissa konsekvenser transportrådets nedläggningav

8.2.1 Bakgrund

Med anledning förslag i 1991 års budgetproposition har riksdagen beslutatav
avveckling transportrådet T PR. Ett antal uppgifter ñnns hosom av som nu

TPR skall överföras till andra myndigheter och 31den decem-senastorgan
ber 1991. Till TSV skall överföras uppgifter rörande
-handikappanpassning kollektivtrafikenav
-inrikes yrkestrañk m.m.
-utrikes yrkestrafik

Överföringen skall ske i avvaktan på denna utrednings resultat.

8.2.2 Uppgifter överförs till TSVsom

Handikappanpassning kollektivtrafikenav

Följande uppgifter överförs till TSV.

TSVa skall ha den överordnade rollen definiera funktionskrav, initiera,att
planera och följa handikappanpassningen kollektiva fárdmedelupp samtav
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olika trafikslag.samordnas mellanhandikappanpassningenförverka att

taxifordon vadvägtrafikfordon bussar,förföreskrifterbUtfárda avser
underlättashandikappadesutrustning såochkonstruktionderas att resor

föreskrifter.nuvarandeskärpningeventuelluppföljning och av

kollektivtrafiken på väginomdriftsåtgärderföreskrifterGenomc om
informa-bättreuppgift, kannyhandikappades t.ex.underlätta avseresor

resa.underföre ochhandikappadeförtion en

handikappan-tillför bidragengángsanslagetåtgärdeventuelldHandha av
kollektivtrafiken.passning av

handikappfrågor.fördelegationenrådgivandedenTSV knytsTille

yrkestrafikInrikes m.m.

TSV.tillöverförsuppgifterFöljande

busstrafik.långvägaTillståndsprövninga av

trafik-linjetrafikvissdriva1985449 rätt att omlagenenligtbBeslut om
linjetrafiklänsgränsöverskridande utandrivarätthuvudmännens att

tillstånd
.

tillståndfåförkrävsyrkeskunnande attdetföreskrifterMeddela somc om
yrkestrafik-medenlighetibiluthyrningtilltrafikyrkesmässigtill resp.

biluthyrning.19881505förordningen19881503 och omförordningen

och s.k.dispensärenden taxameteriÖverpröva beslutlänssstyrelsemas omd
taxifordon.iskyddskåpa

1988 årsIyrkestrafiklagstiftningen.deneffekternaFöljae nyaavupp
taxi.avregleringeneffekternasärskilt avbeslut nämns avtrañkpolitiska

Nämndenyrkestrafikfrågor.förnämndenrådgivandedenTSV knytst Till
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RPS, RSV m.fl.för SPK,företrädare branschen, kommunerna,består av

taxivärderingsnämnden, respek-kanslifunktionerna för buss-Fullgöra ochg
till följdkollektivtrañknämnden. Ytterst få ärendentive för är väntaatt

1989 trafik1 juli bedriva inomtrafikhuvudmännens rätt sedan denattav
linjetrañktillstånd.länen utan

yrkestrqikUtrikes

fortsättningen i allt väsentligtuppgifter området skall iTPRs nuvarande på
regeringenankomma på och tullverket.

buss skall dock i likhetinternationell linjetrafik i regel medFrågan om
linjetrafiken, ankomma påvad gäller för den interregionala inrikesmed§ som

tillståndsprövning föreskriftsarbete.TSV såvitt ochavser

överväganden förslag8.2.3 och

6 organisation for trafik-Enligt mina i redovisade förslagkap. till ny
TSV Densäkerhetsarbetet skall slås med vägverket.samman genom sam-

organisationen, föreslås i alltmanslagningen nybildade vägtrafikverket,
väsentligt TSVs och uppgifter. Detta börvägverkets nuvarande ävenöverta

överförsgälla de uppgifter från TPR till TSV.som
uppgifter överförs tillföreslår således beskrivna detJag att nyaovan

vägtrafikverket.

8.3 Möjligheten normbeslutöverklagaatt

8.3.1 Bakgrund

direktiven rätten över-till utredningen jag bör övervägaI attatt omanges
övergripande normbeslut bör bort.klaga tas

64 §normbeslut enligt vägtra-Enligt bestämmelser kan TSVsgällande
till1972603 hastighet överklagastillåtnafikkungörelsen högstaom

60 mil1989 miljöskäl, påTSV,regeringen. augusti beslötI att ca avav
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90till110 kmtimfrånhastighettillåtnahögstasänkamotorvägarlandets
00012caenskildaantal personerinnebar stortettbeslut attDettakmtim.

över-beträffande rätten attpraxisRegeringensbeslut.verketsöverklagade
klagorätt.vidsträcktinnebärtrafikområdetpåbeslut enklaga

överväganden förslagoch8.3.2

begränsningfrågan avenbart enomtilluppdraget attbegränsat avseJag har
KungörelsenVTK.styckettredje64 §enligtbeslutöverklagamöjligheten att

överklagas.kannormbeslutandrainnehåller även som
praxisdenändratillämpningen somvidnulägetisvårttorde attDet vara

deÖverklagandenantaletmotverka avsyfteiregeringen atthosutvecklats
vissEnVTK.styckettredje64 §stödmedmeddelarTSV avbeslut som

uppnås ettkunnaskulle omsakprövasärendenantaletbegränsning somav
föreffektnågonpåvisaöverklagar attdenpåställdeskravhögre som

rättsord-skyddasbör avhastighetsbegränsningsbeslutet, somhonom, av
ningen.

befriamedarbete attpågåttår ettmångaunderregeringskansliet harInom
2.100 bilaga199091bl.a.seöverklagningsärenden prop.frånregeringen

överklagningsrätt,uteslutaheltbl.a. attanväntsdärvidharmöjligheterOlika
underställning.föreskrivaöverklagande omtillalternativeller ettatt som

överklagningsärenden är att rege-iinblandningregeringensförprincipEn
styrningpolitiskkräverärendeniöverklagningsinstans somskallringen vara

utövningenilednaturligt avingår ettstyrning somsådani betydelsen som
Omregeringen.tillkommerregeringsformenenligtmaktenstyrandeden som

regeringenbörrättsskyddsbehov varatillgodose ettprövningen attavser kvalifi-tillräckligtåstadkomma engårinte attdetendastbesvärsinstans om
nivå.lägreöverklagningsprövningcerad en

intebeslutbl.a.för somuteslutaskanöverprövningtillMöjligheten
obetydligaendastharellermyndighetsutövning somegentlignågoninnebär

överklagbara.behöverinte varadärförochenskildaförrättsverkningar som
i ämnetsakkunskaperlika storaharintemyndighetenöverprövandedenOm

bort.överprövandemyndigheten tasmöjligenkanbeslutsmyndighetensom fallsärskildavissaidettakanbeslutsnabbaintressefinnsdetOm ett av
överkla-slopaMöjligheten attbort.överklagandemöjligheten tasmotivera att effektivi-ochrättssäkerhets-rimligafinnsdetendastanvändasgandet bör om
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fortsättningsvis.tetskrav även
Även därmedicinsk eller teknisk och ärendenutprägladbeslut natur enav

frångenomföras undantasöverprövning inte kan bör kunnameningsfull
överklagbarhet.

fåraktuella, förändra hastighetsgräns,Ett beslut, det attom ensom nu
verk-myndighetsutövning enskilda. Beslutet torde hainnebära motanses

överprövningenskilda omfattning möjlighet tillningar sådan attmot enav
fall enskilde begränsningenfinnas, framför allt i det den begärtbör men

tillskäl för inte slopa möjligheteni fall. Ett ytterligareandraäven att
Denblir första och sista instans i dessa ärenden.överprövning TSVär att

ofta sådanaidag motsvarande kort instanskedjabeslut har ärtyp av som en
positiva.belut betecknas neutrala ellersom som

överklagandeprövning förfarande medAtt i stället dagens medersätta ett
underställighet myndighets beslutbeslut bör kunna göras när är avav en

tillprincipiell vikt. därvidbetydelse eller särskild Beslutet överlämnas enav
medmyndighet fastställande. förfarande förenasöverordnad för Detta kan

fullföljdsförbud med dennaför begränsa antalet ärenden. En svårighetett att
metod i förutsättningar överlämnade-består de skall avgöraatt ange som
frågan, dels så inte principiellt viktiga ärenden myndigheten,hosatt stannar
dels så regeringen inte översvämmas med ärenden bedömtsatt somsom
viktiga myndigheten. tillEn sådan begränsningsregel torde inte ledaav en
minskning eftersom troligt-antalet ärenden, den beslutande myndighetenav
vis kommer finna i under-beslut det aktuella fallet omfattasatt att som av
ställighetsskyldigheten.

Jag har funnit isåledes det inte föreligger förnågot egentligt skäl attatt
dessa vidärenden avskära möjligheten till överprövning därför detenbart att

tillfälle inkommit antal överklaganden.ett ett stort

8.4 Behov statistisktbättre underlag för trafiksäkerhets-av
arbetet

8.4.1 Bakgrund

Som framgått beskrivningarna 4.2 statistikunder avsnittet nuvarandeärav
trafikolyckorsåväl trafikskadade Framföröver ofullständig.som personer

allt för de regionalalokala och aktörerna bristfälliga kunskapenär den om
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omfattning, problem försvårarproblemets karaktär mycketett stortetc. som
utvecklingen effektivt trafiksäkerhetsarbete.ettav

iBehovet för trafiksäkerhetsarbetet har påtalatsbättre underlagett enav
exempelvis behandlats trafik-rad olika Problemet harsammanhang. av

197540, trafiksäkerhetsutredningenolycksstatistikkommittén SOU
19806, trafiksäkerhetsverketsDs K riksrevisionsverket i översyn aven

1978287 revisorer1981, och riksdagensresultatanalys revisionsrapport dnr
vägtrafiksäkerhetenföri undersökning fördelningen ansvareten av av

19848523.
TSV statistikbehovet6 1985 regeringen överDen juni uppdrog åt att se

trafiksäkerhetsområdet. TSV överlämnade denoch statistikproduktionen på
den första20 1990, fem resultatetdecember efter år,dvs. än etappenavmer

i detta översynsarbete.

8.4.2 Problembilden

det möjligtskallfungerande informationssystem goraEtt väl
medvetandegörandetydligtkunskapsbildning ochbidra till ett-att avmer

trafiksäkerhetsproblemets allvar
mål uppfyllsuppställdautvecklingenfölja och mäta-att om

problemen i trafiksystemetpeka-att ut
åtgärderutformningochvägledning rörande val-att avge

effekter åtgärdermäta--att av
framtidsbedömningar.göra-att

frågeställningartillgodoses. DeskallbehovDet således mångaär somsom
varierande.mycketärinformationssystemetmed hjälpvill få belysta avman
fordonsslagochtrafikantgrupperskildahelhet,inriktas trafikenDe på som

trañksäkerhetsansvarigasåvältrafikmiljöer. ärolika Intressentersamt
forskare inomnivåoch lokalregionalcentral,myndigheter och på somorgan

möjligtskäl intefleragivetvisområden. Det är attolika discipliner och av
förutse alla behov.

angivnaVissa dedimension.tidsmässig att-Behoven har också av ovanen
till datatillgångkräverperspektiv, dvs. dekortsiktigthar omsatserna ett

inträffat.deefter dettrafikförändringar korteller atthändelser olyckor
gäller klar-exempelvis sådanatidsbundna,mindrebehovAndra är som
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sambandgörande generella mellan olyckor och olika trafikförhållanden.av
Det troligt,är möjligt, just den mångfacetterade behovsbildenatt

förklarar den historienlånga misslyckade försök gjorts utifrånatt ettav som
informationsproblemet.centralt perspektiv lösa Ambitionen iatt ett samman-

informationssystemhang utveckla heltäckande har resulterat i situationett en
kan karakteriserasnärmast handlingsförlamning.som som

Vi kan således konstatera flertalet de problem låg till Förgrundatt av som
trafikolycksstatistikkommitténtillsättande vars direktiv 29daterade denärav

1969maj fortfarande olösta. Fortfarandeär är de på polisrapporteringen
grundade antalet trafikolyckor de med dödlig utgång mycketutom- -
otillförlitliga.

Totalt 85till polisen 000 trafikolyckor 40 000år; pårapporteras ca per ca
det statliga 35 000 inomvägnätet, kommuner väghållareär samtca som egna

10 000 inom övriga kommuner. Totalt beräknas detta 15motsvaraca ca -
20 verkligt antal inträffade 16 000olyckor. Ca olyckor harprocent av
medfört personskada och vid dessa olyckor 20 000har drygt personer

skadade.rapporterats
1982-1983SCB genomförde täckningsgradsundersökning visadeen som

37 det verkliga antalet skadade 16-74i åldern åratt procentca av personer
finns medtagna i den officiella statistiken. Täckningsgraden varierar dock

trafikantkategori,med olyckstyp och skadans svårhetsgrad. Endast sjundevar
skadad cyklist blev rapporterad till polis. Motsvarande andel bland bilister,
motorcyklister och gående ungefär och för mopedistervar varannan var
tredje.

I fallde kommuner är väghållare sker rapportering till gatukontoret eller
motsvarande i respektive kommun. Hur uppgifterdessa bearbetas vidare
varierar framför allt med kommunens storlek. De kommunernastörre lagrar

allmänheti uppgifterna på någon form datamedium medan de mindreav
endast hanterar de polisen inskickade blanketterna manuellt.av

Någon total sammanställning 45 000de trafikolyckor årligenav ca som
på de kommunala gatu-vägnäten för närvarande inte.görsrapporteras

Vägverket redovisar dock sammanställning rapporterade olyckor inomen av
kommun med väghållningsområde med uppdelning på personskade-eget
olyckor och övriga olyckor.

Det kan konstateras polisstatistiken inte minstär osäker, vad gälleratt
trafikolyckoma i tätorter. Av detta skäl har inom antal kommunerettman
och län anlitat sjukvården för komplettera fördjupa skadestatistiken.ochatt
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vidrapporteringregistrering ochombesörjeremellertid deOfta saknar som
denutförs och hurvarför arbetetinformationsjukvårdsinrättningarna om

därmed skapasincitamentsproblemDetanvänds.informationenlämnade som
informa-grundadedatadessapåoch denförsämrasdatakvaliténmedför att

tillförlitlig.blir mindretionen

insatserfortsatta8.4.3 Inriktning av

ochomfattandekvarstår,bild såtecknade trotsframgåttSom ovanav
tillförklaringviktigEnproblem.olöstamångautredningsinsatser,mångåriga

anledningfinnsDetsvårlöst. antamycketärproblemetgivetvisdetta är att
iinformationssystemtillförlitliga storutvecklamedsvårigheterna attatt

Trafik-trafiksäkerhetsproblemets art.återspeglingutsträckning är aven
miljöerlokalaitrafikskadorna ärutsträckningi störreolyckorna och än

ochotydligasambanden ärkausalaDehändelser.lågfrekventa heterogena
problem-aggregeringsnivåerhögrepåförstofta sommångtydiga. Det är

uttolkningsbar.ochtydligbilden blir
utsträckning lösasitrafiksäkerhetsproblemen genomstorSamtidigt måste

dealltframför ärdetsvårigheternabetyder trotsinsatser. Dettalokala att
tillgodoses.måsteinformationsbehovenlokala som

alltframförinsatsernaframtidadedärförrekommendation är attMin
informationssystem.lokalatillförlitligautvecklainriktas attmot

börlandstingochmellan kommunerinlettshållflerapåDet samarbete som
sinalösningar påÄven sökabörvägtrañkverketvidareutvecklas.fortsätta och
vadochperspektiv. Det näralokaltregionaltutifråninformationsproblem ett

mellanutvecklatslänvissainomsamarbetefruktbarajag erfarit som
organi-i denvidareutvecklasbörakutsjukvården nyaochpolisenvägverket,

sationen.
alltframförbörutvecklingsarbete varadettaroll icentrala aktörernasDe

Successivtutvecklingsarbetet.stödjafinansielltochkompetensmässigtatt
förbättrautvecklingsstrategin även attlokalakommer förordadeden här

nivå.centralpåinformationskvalitén
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finansieringoch8.5 Kostnader

8.5.1 Inledning

skallekonomiska förslagenanförs konsekvensernadirektiv deminaI att av
administra-härvid reduceringskallredovisas. En utgångspunkt en avvara

10%.tionskostnaderna med
kostnads-övergripande synpunkter påredovisar jag någraI följandedet

avslutningsvisfinansieringsfrågorfrågan, diskuterar vissa görsamt en
föränd-mina förslag till organisatoriskakostnadskonsekvensbedömning av

ringar.

kostnader8.5.2 Trafiksäkerhetsinsatsernas

omöjligti principSom tidigare redovisat i betänkande detjag detta är att
minskaförför de insatser görsberäkna kostnaderna attsammantagetsom

väsentligendessa insatsertrañkskadoma. beror dels på mångaDetta att av
kostnadernadels ärandra motiv t.ex. väginvesteringar, pågörs med att

identifiera trafikregleringar.svåra t.ex.att
församhällsekonomiska kostnaderna vägtra-Jag har också påvisat deatt

uppskatt-15 20 Utifrånñkolyckorna miljarder kr. år. dessaär stora per-
leda till20-procentig minskning trafikolyckomaningar skulle således aven

3årlig 4 miljarder kr.samhällsekonomisk besparingen av -
uppnåsMin minskning olyckorna inte kanbedömning sådanär att aven

kommu-relativt insatser inom såväl den statligakostnadskrävandeutan som
redovisatnala sektom. Enligt trañksäkerhetsrådets preliminära program
199293910830 föreslås fysiska trafikmiljön periodenåtgärder i under -

milj.kr.199495 560till 610 milj.kr.sammanlagd kostnaden ca varav caav
inom tätbebyggelse.

Ett sannolikhet ävenuppnående trañksäkerhetsmålet kräver med störstaav
förbättringarökade kontrollresurser och fortsatta, ofta kostnadshöjande, av

fordonens konstruktion och utrustning.
detMot uppnåendeovanstående bakgrund tvingas jag konstatera att ett av

formuleraderiksdagen trafiksäkerhetsmålet inte kan uppnås utan avse-av
värda resursinsatser.
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ñnansieringsfrågor8.5.3 Vissa

lösning avsevärdatrafiksäkerhetsproblemetspåpekat kräverSom jag tidigare
trafiksäkerhets-Enligtinom kommunerna.insatserkostnadskrävandeoch

motsvarandevidta åtgärder1990 bör kommunernaårrådets caprogram
6.7avsnitt torderedovisat underjagskäl200 Avmilj.kr. år. somper

rådet föreslagnagenomför defaktisktför kommunernasannolikheten att av
visstilluppfattningenligt minkrävsdettaFör statenåtgärderna små. attvara

insatserna.kommunalafinansierar dedel
disponeravägtrañkverketproblem låtaärmöjlig lösning på dettaEn att

enligtkommunala insatserstimuleraföranvändasvissa medel kan attsom
länstrafrkan-riksvägar ochbyggandebidrag tillförgällermodellden avsom

få disponeratidviss kunnavägtrafikverket under ettskulleläggningar. T.ex.
50%finansiera högstförfår användasvillkorenligt vissaanslag att avsom

lösningsådan ärmedProblemettrañksäkerhetsâtgärder. attkommunala en
special-statligaavvecklafinnsidagsträvanstrider den attden mot som

till kommunerna.bidragdestinerade
allmäntkommunernai Holland, ettalternativ prövatsEtt är att, gesom

I vilkenbefolkningstal.utifrånbestämsstorlekStimulansbidrag t.ex.vars
beroendemedel görsytterligareskalldärefterutsträckning kommunerna ges

tillsålundakopplasBidragentrañkskadetalen.sänkalyckatshur manav
kommunala insatserna.deresultatet av

svårigheterna mätapåpekadede attmodelldenna ärmedProblemet ovan
skade-de lågagrundnivå. Påkommunalpåresultatentolkaäven avmen

skadeutvecklingen påärkommunermedelstoraochsmåinomfrekvensema
trafik-sittilyckatskommunernavälpå hurindikatortveksamsiktkort en
modelldennapåvisar ocksåerfarenheterna attholländskasäkerhetsarbete. De

tillämpa.svårär att
Svenskaliknande detinföraalternativ kan ett system somEtt attannat vara

byggande,förñnaniseringssystem gatorsframlagtkommunförbundet nyttom
få rättskulle kommunerna att ta utförslagEnligt dettaunderhåll.drift och

avgiftsådanEnsänks.fordonsskattenväghållningsavgiftsärskild attmoten
förkommunernaavgifter uttartill demotsvarighetskulle kunna somvara en

sådantel. Ettochrenhållningavlopp,service såsomkommunal vatten,annan
trafiksäkerhetsåtgärder.kommunalaomfattakunnaskulle ävensystem

relationernaekonomiskadeochekonomirörande kommunernasFrågor
kommit-kommunalekonomiskanärvarandeförbehandlasstat-kommun av
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denna kommittés betänkande framlagtstén. Då finns underlag förett en
bredare behandling också den delfråga behandlas i detta betänkande.av som

föreslår därför inte visstJag något här nämnda alternativ, vill betonaav men
det och väsentligtär samhällsintresse kommunerna kanettatt gemensamt att

finansiera de särskilda insatser behövs för uppfylla delden detattsom av
nationella trafiksäkerhetsmålet följer kommunernas väghållnings-som av
ansvar.

vill iJag slutligen fråga finansieringen vägtrafikverkets trafiksäker-om av
hetsarbete framhålla följande. För närvarande finansieras TSVs verksamhet,
frånsett förarprövningen, med registerhållningsavgiften. Huruvida vägtrafik-
verkets trafiksäkerhetsinsatser kan eller bör finansieras enligt exakt samma
modell är tveksamt. En bättre lösning torde efter avräkning vissaattvara av

identifierbaralätt kostnadsposter, registeravdelningens kostnader,t.ex.
förkostnader fordonskontroll på se kap.7 inlevereraväg överskottet från

registerhållningsavgiften till statskassan. Vägtrafikverkets övriga trafik-
säkerhetsinsatser anslagsfinansieras.

8.5.4 Organisationsförslagets kostnadskonsekvenser

Mitt förslag TSVsammanslå och vägverket till organisation, vägtra-att en
fikverket, bör resultera i vissa rationaliseringsvinster. Med hänsyn till att
båda organisationernas centralförvaltningar redan i dag samlokaliserade iär

ÖrebroBorlänge, ienheten också fortsättningsvis förblir däratt samt att
respektive myndighets regionala organisationer i fem sju fall ärav
lokaliserade i bör själva sammanslagningen kunna ske snabbtortersamma

effektivt.och Detta skapar också förutsättningargoda för effektiviseringen
administrationen och uppnå den reducering administrationskost-attav av

nadema i direktiven.omnämns Jag i detta betänkande inte någotsom anger
påmått besparingamas storlek i tjänster eller kronor räknat, attmen menar

utgångspunkt för organisationskommitténs arbete bör ad-atten vara
ministrationskostnadema skall reduceras med i direktiven angivna tio procent.
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Genomförande8.6

relativtlämpligtocksådet attoch jagmöjligtDet bör varaanservara --
betänkande.i dettaframläggsförslagdegenomföra flertalet somsnart av

vägtrafikverkbildandetexempelvis nyttgäller ettDet genom samman-av
gäller ocksåDettrafiksäkerhetsverket.vägverket ochnuvarandeläggning av

föreslår dessafordonskontroll. JagSvensk attABASB tillomvandlingen av
1992.juli1fr.o.m.genomförsförändringar

särskild organisations-jagföreslår6.1avsnitt attSom framgått enav
organisationenexaktarörande denfrågorförförkommitté tillsätts att svara

frågoranslagstekniskavissaförorganisationer,förändradeochinom nya
m.m.

kunnabör ocksågäller kommunernasådanaförslag,Andra t.ex. som
1993.1 januarifr.o.m.ellertidpunktnämndagenomföras fr.o.m.



Särskilt yttrande

Av sakkunnige Gard betr. inrättandet trañkdelegationav en
betr. vissa författningsändringarsamt

I delar jag utredarens slutsatserstort och förslag. Jag dockär av en annan
uppfattning vad gäller avsnitten 6.11 Inträttandet trafikdelegation,av en
7.8 Författningsändringar.

Trafikdelegation

Jag är med utredaren framgångsriktatt och långsiktigtense ett trafik-om
säkerhetsarbete förutsätter Ävenstöd och styrning från central politisk nivä.
kravet på samordning alla insatser förgörs trafiksäkerheten är uttalat.av som
Till det kommer den skisserade ansvarsfördelningenatt ställer krav särskilt
på kunskapsstöd och till kommunerna för kunna positivtresurser att ge
resultat.

Om den föreslagna trañksäkerhetsdelegationen inrättas kommer antalet
verkar inom trafiksäkerhetsområdetorgan intesom minska vilketatt

förutsattes i utredningsdirektiven. Risken är uppenbar dubbelarbeteatt
uppkommer i fråga bl.a. forskning, analys- och uppföljningsarbetetom
mellan delegationen och det vägtrafikverket. Resultatet skulle blinya en
uppsplittring av resurserna.

I stället bör vägtrafikverket åläggas lämna kommunernaatt istöd form av
kunskap för arbetet med planering, uppföljning och utvärdering.

Verket bör också ha uppgiften genomföraatt sammanställningar, analyser
och utvärderingar trafiksäkerhetsutvecklingen på helaav vägnätet.

Det skulle vidare verkets uppgift föratt central uppföljning,vara svara
utvärdering och kunskapsutveckling. För underlag tillatt politiska beslutge
skall verket till regeringen redovisa sammanställning vidtagna åtgärderav

integrerade åtgärdsplaner,samt dessutom skall beskrivning trafiksäkerhets-av
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politisk förankring börytterligare arbetetsituationen lämnas. För att avge
redovisningmotsvarande inför trafik-föredragaockså verket åläggas att

utskottet.

örfattningsändringarF

Svensk fordons-författningsändringar ABföreslår sådanaUtredaren att
fordon trañksâkerhets-befogenhetförutom denkontroll att stanna som-

laglig möjlighet förhindraskalli dagbilinspektörer harverkets attges-
låstafortsatt färd öppna utrymmen.samt

yrkesutövare harutvidga kretsenförslagetmigJag motsätter att somav
regeringsformen medgertvångsmedel oaktatanvändabefogenheter att enatt

Beträf-överförs bolag.påförvaltningsuppgift med stöd lagsådan t.ex.av
innebär,aktuellt förslag måsteenskild,myndighetsutövningfande mot som

inte ifrågamening kommaenligt minkanförsiktighet Det att.iakttagas.stor
anförtros uppgiftenjuridisk kompetensgedigen attbefattningshavare utan

använda enskilda medborgare.tvångsmedel mot
låstabefogenheten öppnasärskilt nämnafinns skäl att utrymmenDet att

husrannsakan.detsammavilket är som
befogenheten.fordonskontroll endastSvenskABdärförföreslårJag att ges

harmed polismäntill samarbetehänvisasövrigtifordon somatt stanna som
besiktningflygandeförordnande om

i fordonsfordonskontroll deltarSvenskABfrånteknikerGenom att
kontrollemden tekniskavad gällerminskaspoliserantaletkankontroll på väg

fordonskontroll på ökarvägtillfällen utan attantaletpå så sättoch att av
polisresurser.ökadeianspråkta



Särskilt yttrande

Av sakkunnige Sundström betr. trañksäkerhetsarbetets
organisation

utredningenI föreslås TSV läggs ochatt huvuddelenatt myndighets-ner av
uppgifterna förs över till vägverket nya vägtrañkverket.

Genom överföra nästanatt samtliga TSVs uppgifter till det verket ökarnya
risken för försämrad service på flera viktiga områden.en Genom Vägverkets

och allt centraliseradetunga organisation verkets oförmågamer samt hållaatt
likvärdig service till trafikanterna i landetsen och södra delar börnorra

såväl förar- och fordonsprövaruppgiftema TSVs distriktsorganisationsamt
överföras till ASB, dvs. till det Aktiebolaget Svensk fordonskontroll.nya

ASB bör även fortsättningsvis statligt bolagett och inte inlemmasvara i
statlig myndighet vägtrañkverk.typ Bolageten bör också ha huvudansvaret

för verksamhetens innehåll och inriktning.
Genom ASBs geografiska struktur med 176 verksamhetsställen, samt

personal med unik kompetens har företaget goda möjligheter till bättreen
service till kunderna.
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Bilaga 1

Utredningens direktiv

199086Utredningens direktiv enligthar beslut vid regeringssammanträde
1990-12-20 följande lydelse.

Chefen för kommunikationsdepartementet, Georgstatsrådet Andersson,
anför.

Mitt Förslag

En särskild utredare skall tillkallas för detöver offentligaatt se
trafiksäkerhetsarbetets organisation i syfte åstadkomma effektivareatt en

förutsättningarnaresursanvändning öka deuppnå riksdagensamt att av
fastställda trafiksäkerhetsmålen.

Uppdraget slutförtbör 2 1991.den septembersenastvara

Nuvarande förhållanden

Dagens trafiksäkerhetsarbete
Ca 30 myndigheter tiotalunder departement arbetar med trafiksäkerhet.ett

Härtill kommer många organisationers och enskildas frivilligarbete. Av alla
dem arbetar med trafiksäkerhet det emellertidär endast trafiksäker-som
hetsverket TSV Nationalföreningenoch för trafiksäkerhetens främjande
NTF har det enda uppgift. Aktiebolaget Svensk Bilprovningssom som
ASB verksamhet i huvudsak inriktad.är på trafiksäkerhetskontroller men en

insatsallt större på miljökontroller.görs
Enligt mycket uppskattning på det förebyggandesatsasen grov

trafiksäkerhetsarbetet i dag minst 3 miljarder kronor. Av detta belopp svarar
ASB for 800 milj.kr., polisen 900 milj.kr. 600och TSV milj.kr.ca ca ca
Fordonsägarna-förama besiktningsavgifter till ASBt.ex.svarar genom resp.
körkortsavgifter till TSV för del kostnaderna för förebyggandedetstoren av

Polisensarbetet. verksamhet däremot finansieras skatter.genom
Till det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet bidrar även Vägverkets

trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det statliga vägnätet, väg- ochstatens
trafikinstituts VII forskningsverksamhet, banverkets satsningar järnvägs-på

i försäkringsbranschens,ochnätet motororganisationemas, Riksförbundets för
trafik- och polioskadade, boverkets m.fl. verksamhet. I sammanhanget bör

kommunernas och landstingensäven betydelsefulla insatser nämnas.
TSV har samordningsansvar. För underlätta detta arbete har verketett att
råd for samordning och planering trafiksäkerhetsrådet till sitt förfogande.ett
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rikspolissstyrelsen,ledningsnivå frånhögstapåingårI rådet representanter
skolöverstyrelsen,transportforskningsberedningen,vägverket,socialstyrelsen,

NTF.ochkommunförbundetSvenskalandstingsförbundet,

Trajiksäkerhetsprogrammet

trafiksäkerhets-årligentrafiksäkerhetsverketinlämnar ettregeringenTill
treårsperioden. Programmetkommande attför den avser ge enprogram

insatserna icentralaoch detrafiksäkerhetssituationensamlad bild av
vilkabeskrivasyftefrämsta är attProgrammetstrafiksäkerhetsarbetet.

trafiksäker-uppnåkunnaskallförvidtasmåste attåtgärder mansom
utifrån samhälls-prioriteradeåtgärdernaär1990 årsIhetsmålen. program

kostnader.ekonomiska

Trafiksäkerhetsmålen

återigen i1982 stadfástesårriksdagentrafiksäkerhetsmål antogDe som
20116,19878850, rskrTUprop.besluttrafikpolitiska om1988 års

följandeMålen90-talet. ärinförtrafikpolitiken
fortlöpandetrafiken skallskadade iochdödadeantalettotalaDet-

minska.
för allafortlöpande minskastrafiken skalliskadasochdödasRisken att-trafikantkategorier.

förminskas i högre grad deskalltrafikeniskadasochdödasRisken att- särskiltproblem skallskyddade. Barnensför deäntrafikanternaoskyddade
beaktas.

Problem

Tiajiksäkerhetssituationen

markant.i trafikenolyckorantaletökade1960-talen1950- ochUnder
antaletminskadeDärefterbilar.antalettillväxtenföljdedödadeAntalet av
bidrogTill dettapersonskador.medolyckorantaletochtrafikenidödade

obligatorisk1965 införaårfr.o.m.beslut attriksdagensstarkt
högertrafiktillgå överbeslutetradikaladet attfordon,kontrollbesiktning av frivillig-bl.a.fråninformationsinsatserkraftfullade1967 ochår -

omläggningen.medsambandigjordesorganisationerna som
sedanområdevägtrafiksäkerhetenspågjortsmycketkonstaterakan attJag

internationellVidhar satsats.Stora1960-talet. enmitten resurserav Sverigeområde. Trotsdettatill på attbramycketSverigeliggerjämförelse
har detrafiksäkerhetgällerdetrykte närhar avinternationellt gottettsett

uppnåtts.intetrafiksäkerhetsmålenfastställdariksdagen
4,3 mil-1979 tilluppgick årvägtrafikolyckorförkostnader caSamhällets

sjukvård,produktionsbortfall,förkostnaderingårbeloppetIkronor.jarder
lidandemänskligadetDärtill kommeregendomsskador.ochadministration
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olyckorna orsakar.som
År 60.000 vägtrafiken.1989 904 och skadades iomkom capersoner

55.000 Som1988 813 skadade.siffror dödade ochMotsvarande för år cavar
sedan årdiagram ökningen antalet dödadeframgår nedanstående ärav av
under år146 viss förbättring dock avläsas1982 19% personer. En kan

1990.

Den ekonomiska utvecklingen befolkningsutvecklingen betydelseoch har
för utveckling, omfattning och struktur.transporternas

Antalet personbilar i trafik uppgick 1 1980 2,87 miljoner.den januari till
l januari 1990Den fanns 3,58 miljoner personbilar. Under den senaste

tioårsperioden har antalet personbilar ökat 25%. Okningen harsåledes med
varit hälften 1980-talet.störst under andra Det totala person-av

83,6transportarbetet personbil 1990med uppgår under preliminärt tillår ca
miljarder personkm, vilket 76% Sveriges totalamotsvarar person-av
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1980 20 miljarderökat medtransportarbete. Persontransporterna har sedan år
22%.personkm eller

1989 beräknasEnligt statistiska befolkningsprognos årcentralbyråns
8,8 miljoner fram tillSveriges befolkning tillöka närmare personer

2025.9 till Antalet körkortshavare kommersekelskiftet och till miljoner årca. 65 äldrei åldersgruppen år ochdärmed också Antalet körkortshavareöka.att
2000.30.000 fram till åröka i genomsnitt årberäknas med per

för trafiksäkerhetenförsökt prognosticera konsekvensernaVTI har att av
2000. beräkningarnafram till Avtrafikarbetsutvecklingen ården beräknade

särskildaingatrafiken kommer ökaframgår antalet dödade i attatt om
åtgärder vidtas.

Trajiksäkerhetsarbetet

in förhittillsåtgärderjag deAv ovanstående kan konstatera sattsatt som
effektiva.varit tillräckligtintefastställda målende riksdagenuppnåatt av

spritttrafiksäkerhetsarbetet ärEtt problem i detta sammanhang kan attvara
därförSamordningsarbetet ärorganisationer.myndigheter ochpå många

rådetviktigt. rollnaturligtvis Hursvårt. Trafiksäkerhetsrådets arbete är stor
oklart.dockspelar för trafiksäkerhetsarbetet är

J5-4O trafiksäker-milj.kr. på1980-talet årligenUnder har satsatstaten
har deltrafiksäkernetsarbetetfrivilligahetsinformation. Inom det stort.ex. en

troligtlandsomfattande kampanjer. Det ärpådessa attsatsatsav resurser
för fånäraliggandetillräckligtsådana kampanjer inte upplevts attsom

genomslagskraft.

Aktuella utredningar

I dettakontinuerligt över.olika delarTrafiksäkerhetsarbetets ses
trafiksäkerhets-riksrevisionsverketssammanhang kan nämnas rapporter om

Vidare kan nämnas översynenfordonskontrollen.informationen avresp.
roll pålänsstyrelsernasbilregistret,förhuvudmannaskapet nya

föreslagnadentransportrådet,utredningentrafiksäkerhetsområdet, om
förarutbildningen ochtrafikövervakningen översynenutredningen samt avom

kunnaförslagutredningars bör2000. Dessakörkortsförfattningarna KK
trafiksäkerhetsarbetet.effektiviseringförunderlagutgöra aven

Utredningsuppdraget

särskild utredarejaganförtjag harvadMot bakgrund att enansernuav
trafiksäkerhetsarbetetsoffentligadetuppgift överbör tillkallas med att se

organisatorisk strukturfå.Syftet ärinriktning organisation.och att somen
renodlarsatsadeutnyttjandetochtrafiksäkerhetsarbetetförbättrar resurser,av

i trafiksäker-medborgarnasoch ökarolika intressenters engagemangansvar
i till utvecklaskall bidraorganisatoriska strukturen atthetsarbetet. Den nya

krävstrafiksäkerhetsåtgärderl kraftfullaocheffektivaoch genomföra de som
i
i
l
l
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för uppnå de riksdagen uppställda målen. I uppdraget bör också ingåatt av
prioritering olikagöra trafiksäkerhetsinsatser.att en av

Som tidigare detnämnts är många inomverkar trafiksäkerhetsområdet.som
Ambitionen bör minska antalet verkar inom trafiksäker-attvara organ som
hetsområdet och dem klarare ansvarsfördelning. Aven ambitionenge en om
uppnås krävs kraftfull samordning i framtiden. Utredaren bör därfören
särskilt överväga hur samordningen inom trafiksäkerhetsområdet skall ut-
formas för undvika dubbelarbete och få till stånd bättre utbyteatt ett av
insatta viktigEn fråga är uppföljningen vidtagna åtgärdersresurser. annan av
effekter.

Organisation

Den utvecklingen trafiksäkerhetenspå område följdegynnsamma som av
riksdagens beslut i mitten 1960-talet har Ett tillskäl detta kanstagnerat.av

dagens trafiksäkerhetsarbete organiserat efterär förutsättningarattvara som
inte längre är relevanta. riksdagenDe fastställda målen därförkan inte nåsav
med nuvarande organisation. Utredaren skall denna bakgrund övermot se
dagens organisation det offentliga trafiksäkerhetsarbetet på såväl centralav

regionallokal nivå. Inriktningen skall skapa stark ochattsom vara en
rationell organisation till helheten i trañksäkerhetsarbetet ochsom ser som
kan göra avvägningar mellan och beakta de olika verksamhetsområdena
trafikant, fordon och trafikmiljö. En utgångspunkt bör den centralaattvara
nivåns uppgifter koncentreras till samordning, utveckling och uppföljning.
Verksamheten denpå regionalalokala nivån bör samtidigt stärkas och
breddas.

Utredaren bör möjlighetenpröva minska antalet inom denatt organ
offentliga trafiksäkerhetssektorn. Utredaren skall föreslå vilka TSVsav
nuvarande uppgifter kan föras tillöver andra eller helt avvecklas.som organ
Härvid bör beaktas de problem kan finnas med ha tillsyn ochattsom
operativ verksamhet i organisation. I skallöversynen ingåäven atten
undersöka vilka möjligheter det finns stärka det politiska inflytandet överatt
samordningen trafiksäkerhetsarbetet och de övergripande besluten.av

Utredaren skall lämna förslag till prioritering mellan olika slag av
trafiksäkerhetsinsatser. Som underlag till förslagen bör utredaren dels
kartlägga de insatser sker inom olika delar samhället, dels identifierasom av
i vilken omfattning olyckor hänför sig till områdena trafikant, fordon och
trafikmiljö.

En rationell organisation är viktig förutsättning för effektivtetten
trafiksäkerhetsarbete. Det räcker dock inte med detta. Trafiksäkerhetsarbete

ihandlar utsträckning också förutsättningarskapa goda förstor att attom
vidtakunna angelägna trafiksäkerhetsåtgärder. Därvid den folkligaär

förankringen viktig för för vissa nödvändigaytterst åtgärderatt acceptans
skulle kunna upplevas begränsningar den personliga fri-som annars som av

heten. Utredaren skall därför lämna förslag samhällethur på bättreettom
kan tillgodogörasätt sig frivilligorganiationemas iinsatser trafiksäkerhets-

arbetet. Utredaren skall vidare föreslå de förändringar behöver förgörassom
åstadkomma den eftersträvade rationaliseringen och effektiviseringen.att



122

färdigutreddaintetrañksäkerhetsfrågor ärAtt vissa ännu samt att rege-
detaljeri alla dessPR inte klara görringens förslag transportrådet T ärom

vilka organisatoriskaunderrättadsigdet nödvändigt utredaren hålleratt om
föranleder.TPRförändringar nedläggning avsom en

Vissa specialfrågor

Fordonskontroll och förarprov

TSVinför tjänsteman hosförarprov avläggasEnligt dagens skallsystem en
förordnats förrättaharbefattningshavare vid försvarsmakteneller attsom

törarprov.får förrättai gymnasieskolanförarprov. vissa lärareAven
ASB,hosbehörig tjänstemani dagFordons trafiksäkerhet kontrolleras av

miljökontroll, skerföreskrienTSV polisen. ASB, göroch l-Ios ävensom
påfordonpolisen kontrollerarTSV ochkontrollen efter inställelse, medan

vag.
dag, i de delarfordonsprövaruppgifterna iFörar- och är

Utredarenregionala organisation.inomde utförs TSV, samlade verketsav
alla förar- ochmöjligheterna samordnai sitt undersökabör arbete att

såledesorganisation. Utredaren skallfordonsprövaruppgifter i en gemensam
förarproven.för fordonskontrollen ochföreslå huvudmannaskaplämpligt

särskildpolisen aviseras98990l55I förnyelse att enavprop. om
trafikövervakningsfrågor, bl.a.vissaförutredare skall tillkallas överatt se

med det gäller kontrollsamarbeta närvilken myndighet polisen skall av
särskildautformas. Denskallfordon hur samverkanpå dennaväg samt

samråda denbör därför medtrañksäkerhetsarbetetutredaren för översynen av
trafikövervakningsfrågor.särskilde förutredaren

Narmbeslut

allmänhet överklagasnormbeslut ibestämmelser kan TSVsEnligt gällande
TSVs beslutsammanhanget ärikantill regeringen. exempel nämnasEtt som
hastighet.tillåtna1972603 högsta64enligt § vägtrafikkungörelsen om

60 mil landetspåmiljöskäl,1989 TSVI augusti beslöt att avcaav
90 kmtim.110 kmtim tillfrånhastighettillåtnasänka högstamotorvägar

överklagadeenskildaantalorimligtDetta beslut innebar stortatt ett personer
rättenutredaren överbakgrund bör attverkets beslut. Bl.a. dennamot se

övergripandesig påinriktahandhärvid i förstaöverklaga. börUtredaren
fall bort.böri dessaöverklaganderättennormbeslut tasoch överväga om

Övriga frågor

anknytningharfrågorandraUtredaren oförhindrad ävenär att ta somupp
föregående.till idem har detnämntssom

förbetydelsehakanutsträckning detsitt i denI arbete skall utredaren
påmed avseendesåväljämförelseinternationellställningstagandena göra en
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Norden andra länder. Därvid skall också EG-aspekten i utredningsverk-som
198843samheten dir. beaktas.

De ekonomiska konsekvenserna föreslagna åtgärder skall belysas. Enav
utgångspunkt skall härvid reducering administrationskostnadernavara en av
med 10% enligt 19909150.regeringens skrivelse

Utredningsuppdraget bör bedrivas i samarbete med de ochmyndigheter
organisationer arbetar med eller berörs vägtrafiksäkerhetsarbete.som av
Utredaren bör kunna biträdas i sitt arbete Statskontoret och riks-av
revisionsverket.

Utredaren bör redovisa de anslagstekniska förändringar förslagensom
innebär.

Uppdraget skall redovisas 2den 1991.septembersenast
Utredaren skall beakta vad anförts i direktiven 19845 tilldir.som

samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens
inriktning.

Beträffande frågor berör förhållandet mellan arbetsgivarestatensom som
och anställda med statligt reglerade löner bör utredaren vid arbetets på-
börjande vidare under arbetets gång informera huvudorganisa-berödasamt
tioner och i förekommande fall berörd central arbetstagarorganisationannan
med vilka har eller brukar ha avtal löner och anställnings-andrastaten om
villkor bereda dem tillfälle framföra synpunkter.samt att

Utredningens tilläggsdirektiv l99l36 har enligt beslut vid
regeringssammanträde 1991-04-18 följande lydelse.

Chefen för kommunikationsdepartementet, Georgstatsrådet Andersson,
anför.

Mitt förslag

Jag föreslår den särskilde utredaren skall det offentligaatt översom se
trafiksäkerhetsarbetets inriktning och organisation även skall lämpligöverväga
inriktning och organisation det gäller fordonskontrollnär på väg.

Bakgrund

Med stöd regeringens bemyndigande den 20 december 1990 tillkalladeav
jag särskild utredare för över det offentliga trafiksäkerhetsarbetetsatten se
inriktning och organisation. Utredaren arbetar under trafiksäker-namnet
hetsutredningen 199101.K Syftet med översynen är åstadkommaatt en
effektivare resursanvändning öka förutsättningarna uppnå desamt att av
riksdagen fastställda trafiksäkerhetsmålen.

I den särskilde utredarens uppdrag ingår bl.a. vissa frågoröveratt se om
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fordonskontroll och förarprov.
i regeringens propositionbehandlatsfordonskontroll har ocksåFrågan om

anförs bl.a.propositionen198990155 förnyelse inom polisen. I attom
fordon på börtekniska kontroller vägpolisens insatser det gällernär av

skall tillkallas försärskild utredare överminska. Vidare aviseras attatt seen
vissa trañkövervaknings

med det gällermyndighet polisen skall samarbeta närfrågor, vilkenbl.a.
skall utformas.denna samverkanfordon på hurkontroll väg samtav

Utredningsuppdraget

lämplig inriktning ochTrafiksäkerhetsutredningen bör överväga en
fordons-behandlade fråganpropositionengäller den iorganisation detnär om

kontroll på väg.
kanfordonskontrollen på vägutökningbör undersökaUtredaren en avom

Utredaren börkontrollbesiktningama.obligatoriskafrigöra från deresurser
organisation fordons-inriktningförändrad ochundersökaäven avom en

myndigheter eller på sättolikasamverkankontroll på väg annatavgenom
för verksamhet.frigöra polisiärakan annanresurser

1990 särskilde20 skall dendecemberändring beslutet denMed av
1991.lslutfört den oktobersinuppdrag i helhetutredarens senastvara
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Kronologisk förteckning

Flykting- immigrationspolitiken.1 och 33.A. BrandenpåSally 9-12januari1990.Albatross.Den. Finansiell Fi.2 tillsyn. Fö..3 Statens främjanderoll vid 34.UD. HIV-smittade skada.Ju.ersättningförideellexport.av -. Miljölagstifmingen4 i framtiden.M. 35.Någrafrågor arbetsgivarperiodi anslutningtill en.5 Miljölagstiftningeni framtiden.Bilagedel. inomsjukpenningförsäkringen.S.. Sekretariatetskartläggningochanalys.M. 36.Nykunskapochförnyelse.C.
O Utvärdering SBU.StatensBeredningförUt- 37.Räknamedmiljön ochFörslagtillav natur-. värdering medicinskmetodik. miljöräkenskaper.Fi.av

Sponslig7. ochekonomiskutvecklinginom 38.Räknamedmiljön ochFörslagtilltrav- natur-
och Fi.galoppsporten. miljöräkenskaper. Fi.Bilagedel.
Beskattning kraftföretag.Fi 39.Säkrareförare.K.av
Lokalasjukförsäkringsregister. 40.Marknadsanpassade stabsfunktionerservice-och ny-Affärstidema.10. C. organisation ochstödettill myndigheterav rege-
Affärstidema.ll. Bilagedel.C. ringskansli.C.

12.Ungdomochmakt.C. 41.Markrtadsanpassade stabsfunktionerservice-och ny-13.Spelreglemapåarbetsmarknaden.A. organisation myndigheterochstödettillav rege-
14.Denregionalabil- ochkörkortsadministrationen.K. ringskansli.Bilagedel.C.

Informationens15. roll handlingsunderlag 42.Aborteradefoster,som m.m.-styrningochekonomi. 43.Denframtidalänsbostadsnämnden.Bo.
Gemensamma16. regler lagstiftning,klassifikationer 44.Examination kvalitetskontrolli högskolan.U.som-ochinformationsteknologi. 45.Påföljdsfragor.Frigivningfrånanstalt, Ju.m.m.

17.Forskningochutvecklingepidemiologi,kvalitets- 46.Handikapp,Välfärd,Rättvisa.S.-säkringochSprisutvecklingsprojekt. 47.Pä exempel förändringsarbeteninomväg-18.Informationssuukturförhälso-ochsjukvården verksamheterförpsykisktstörda.en-utvecklingsprocess.S. 48.Bistånd internationellaorganisationer.UD.genomÖverenskommelserStorstadens19. trafiksystem. 49.Bistånd internationellaorganisationer.om genom
trafikochmiljö i Stockholms-Göteborgs-och Annex Detmultilateralabiståndetsorganisationer.
Malmöregionema.K. UD.

20.Kapitalkostnaderinomförsvaret.Nyaformerför 50.Bistånd internationellaorganisationer.genom
finansiellstyrning.Fo. Annex2.Sverige återblick.ochu-ländemai FN en-ZLPersonregistreringinomarbetslivs-,forsknings-och UD.
massmedieområdena, Ju. 51.Bistånd internationellaorganisationer.m.m. genom22.Översyn lagstiftningen träñberråvara. Annex Särstudier.UD.av om

23.Ett BFR Byggforskningenpå90-talet.Bo.nytt 52.Alkoholbeskattningen.Fi.-24.Visstgårdetan Del 2och C. 53.Forskningochteknikförflyget.Fö.
25.Frikommunförsöket.Erfarenheter försökenmed 54.Skola skolbarnsomsorg helhet.U.av en- -friarenämndorganisation.C. 55.en Sverigesnationalrapporttill konferens miljöFNs om26.Kommunalaentreprenader.Vad möjligtär En ochutvecklingUNCED1992.M.-analys rättslägetochdetstatligaregelverkets 56.Kompetensutvecklingav utmaning.A.en-roll.C. 57.Arbetslöshetsförsäkringenfinansierings--27.Kapitalavkasmingeni bytesbalansen.Tre A.systemeL

Fi.expertrapporter. 58.Ett turistrâd.nytt
28.Konkurrenseni Sverige kartläggning konkur- 59.Konkurrensförökadvälfärd.Delen av-rensförhållandenai 61branscher.Dell och C. Konkurrensförökadvälfärd.Del
29.Periodiskahälsoundersökningari vissastatliga, Konkurrensförökadvälfärd.Bilagor.C.

kommunalaochlandstingskommunalaanställningar.60.Olika ändå invandrarungdomarlika.Om i detmen
C. mångkulturellaSverige.C.

30.Särskolan prirnärkommunalskola.U. 61.Statensbostadskredimärnndorganisationoch-en -3 Statensarkivdepåer.Enutvecklingsplantill år2000. dimensionering.Bo.
U. 62.Vissa beträffandeintegritets-särskildafrågor
Naturvårdsverkets32. uppgifterochorganisation.M. skyddetpåADB-omradet.Ju.
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Justitiedepartementet Kommunikationsdepartementet
Personregistreringinomarbetslivs-.forsknings-och Denregionalabil- ochkörkortsadministrationen.[14]
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Utrikesdepartementet
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räkenskaper.[37]Krediterförutveckling.[74]
Räknamedmiljön Förslagtill och miljö-natur-
räkenskaper.Bilagedel.[38]Försvarsdepartementet Alkoholbeskatmingen.[52]

Kapitalkostnaderinomförsvaret.Nyaformerför
Utbildningsdepartementetfinansiellstyrning.[20]

BrandenpåSallyAlbatross.Den9-12januari1990.[33] Särskolan primärkommunalskola[30]-enForskningochteknikförflyget.[53] Statensarkivdepåer.Enutvecklingsplantill år2000.
[31]
Examination kvalitetskontrolli högskolan.[44]somSocialdepartementet Skola skolbarnsomsorg helhet.[54]en- -Utvärdering SBU.StatensBeredningförUt-värde- Att förvaltaav kulturmiljöer.[64]

ring medicinskmetodik.[6] Enav samordnatvuxenstudiestöd.[65]
sjukförsäkringsregisterLokala [9] Teaternskostnadsutveckling1975-1990

Informationensroll handlingsunderlagstyrning medsärskildasom studier Operan,Dramatenav-ekonomi.och [15]. ochRiksteatern.
Gemensammaregler lagstifming,klassifrkationer Enkreativoch studiemiljöhögskolebiblioteket- som-informationsteknologi.[l6]. pedagogisk [72]resurs.Forskningochutvecklingepidemiologi,kvalitetssä--kringochSprisutvecklingsprojekt[17]. Arbetsmarknadsdepartementet
Informationsslrukturförhälso-ochsjukvårdenen- Flykting-ochimmigrationspolitiken.[l]utvecklingsprocess.[l8]. Spelreglema arbetsmarknaden.[13]Någrafrågori anslutningtill arbetsgivarperiodinomen Kompetensutveckling utmaning.[56]ensjukpenningförsäkringen. -[35] Arbetslöshetsförsäkringenfinansierings--Aborteradefoster, [42]m.m. [57]systemet.Handikapp,Välfärd,Rättvisa.[46] Samhalli går,i dag,i [67]morgon.På exempel förändringsarbetenväg inom- Organiseradrasism.[75]verksamheterförpsykisktstörda.[47]
Tillsynen hälso-ochsjukvården.över [63]
Ombudsmanförbamochungdom.[70]

påförändringKrav synpunkterfrånpsykiskt-ochstörda anhöriga.[78]



1991utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

MiljödepartementetBostadsdepartemntet
[4]framtiden.iMiljölagstiftningen[23]90-talet.paByggforskningenBFREttnytt - Bilagedel.framtiden.iMiljölagstiftrtingen[43]lansbostadsnamnden.framtidaDen [5]analys.ochkartläggningSekretariatetsochorganisationbostadskredimämndStatens - [32]organisation.ochuppgifterNaturvårdsverkets[61]dimensionering. miljökonferensFNstillnationalrapport omSveriges
[55]1992.UNCEDutvecklingoch -Industridepartementet [76]förpackningarna.ochMiljön

Livscykelanalyserförpackningarna.[22] ochträñbenñvam. MiljönÖversyn lagstiftningenomav beräkningförpackningsmaterial avför[58]turistrád.En -nytt [77]Bilaga.miljöbelasming.[66]samverkanHemslöjdi

Civildepartementet
[10]Affärstidema.
Bilagedel.Affärstidema.

makt.[12]ochUngdom
[24]och2DelangardetVisst

medförsökenErfarenheterFrikommunförsöket. av
[25]namndorganisation.friareen analysmöjligt EnVadarentreprenader.Kommunala

[26]roll.regelverketsstatligadetochrättslägetav konkur-kartläggningSverigei avKonkurrensen en- [28]ochDel1branscher.61irensförhallandena
kom-statliga,vissaihälsoundersökningarPeriodiska
[29]anställningar.landstingskommunalaochmunala

[36]förnyelse.ochkunskapNy
stabsfunktioneroch nyservice-Marknadsanpassade -

ochmyndighetertill rege-stödetorganisationav
ringskansli.[40]

stabsfunktionerochservice- nyMarknadsanpassade -
ochmyndighetertill rege-stödetorganisationav

[41]Bilagedel.ringskansli.
Delvälfärd.ökadförKonkurrens
Delvälfärd.ökadförKonkurrens

[59]Bilagor.välfärd.ökadförKonkurrens
i detinvandrarungdomarOmlika.ändaOlikamen

[60]Sverige.mångkulturella
försöksverk-ErfarenheterFrikommunförsöket. av

[68]regleringstatligfrån m.m.medsamheten avsteg
försöksverk-ErfarenheterFrikommunförsöket. av

regleringstatligfrån m.m.medsamheten avsteg
[69]bilaga.Särskild

...annu-nu...a-m- Bil-El.-.
-11-1 81991






