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Det långsiktiga målet för trafiksäkerhetsarbetet föreslås vara att ingen dödas
eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet. Ansvaret för trafiksäkerheten bör vara delat mellan trafikanterna och de s.k. systemutformarna.
Ur sammanfattningen av Riksdagens beslut om nollvisionen från oktober 1997.

Vid 20 års ålder krockade jag en tidig julimorgon 1980. Den 17 juli fördes jag in
till Varbergs sjukhus, djupt medvetslös, och lades i respirator. Där låg jag i två
och en halv månad. Till alla er beslutsfattare inom trafiken: se till att trafiken blir
säker, ordna så att nollvisionen blir verklig.
Matti Frondelius, inledningstalare vid Tylösandsseminariet, augusti 2002.

Politikerna har inte värderat trafiksäkerheten så högt att de är beredda att vidta
de åtgärder som krävs för att nå etappmålet för 2007.
Staffan Widlert, direktör, Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA).

Vi förutsätter att det politiska systemet ska lösa våra problem. Politiken har sina
begränsningar. Det är därför som dialogen med aktörerna är så viktig.
Claes Roxberg, (mp), ordförande i riksdagens trafikutskott.
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INLEDNING
Trots nollvisionens tillkomst och trots många andra nya grepp för att öka trafiksäkerheten i Sverige är det mycket svårt att tala om en entydigt positiv
trafiksäkerhetsutveckling de senaste åren. Statistiken talar sitt entydiga språk: 565
trafikdödade och ungefär 4000 allvarligt skadade år 2001. Nollvisionens etappmål för 2007 – 270 dödade – känns långt borta. Hur vänder vi den här utvecklingen?
Om nollvisionen ska undgå att förvandlas till nollillusionen är det viktigt att
lära sig förstå hur de centrala aktörerna förhåller sig till nollvisionen och vad de
själva anser om möjligheten att ta ett djupare ansvar för att minska trafikolyckorna. Just detta är syftet med denna skrift.
Det finns en allmän kännedom om att nollvisionen existerar men många vet
egentligen inte vad exakt nollvisionen innehåller och hur den kan genomföras.
Min förhoppning är att genom denna skrift kunna bidra till att både öka intresset
och kunskapen om nollvisionen.
Inom ramen för denna studie har jag genomfört 27 intervjuer med företrädare
för myndigheter, forskningsinstitutioner, motororganisationer och bilindustri,
yrkesförargrupper, media, Uppsala kommun och riksdagspartierna (se bilaga 1).
Den skriftliga informationen har i huvudsak samlats in från Vägverket, riksdagen, dags- och fackpress samt olika hemsidor.
Studien gör inte anspråk på att ge en komplett bild av den aktuella
trafiksäkerhetspolitiken i Sverige. Jag är medveten om att vissa viktiga frågor
behandlas mycket marginellt. De slutsatser och rekommendationer som presenteras i det avslutande kapitlet bör ses i ljuset av detta.
Jag skulle vilja tacka Vägverket för det bidrag jag fått från Skyltfonden för att
genomföra denna studie. Ett särskilt tack skulle jag vilja rikta till följande personer på Vägverkets trafiksäkerhetsenhet: Matts-Åke Belin, Roger Johansson, Anita
Ramstedt, Hans Rydgren och Claes Tingvall.
Ett tack också till Gunnar Matti, Interlogos, och Karl-Erik Andersson för den
ytterst kompetenta språkgranskningen.
Jag vill också tacka alla personer som jag intervjuat för detta projekt. Varje
intervju, utan undantag, var mycket intressant och lärorik.
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1
TRAFIKSÄKERHETEN I SVERIGE
Augustimorgonen möter oss med havsbrus och fågelskrik. Solen lyser klart, det
blåser. På sandstranden i Tylösand utanför Halmstad inleds MHFs 1 årliga
trafiksäkerhetsseminarium med en manifestation. Efter inledningstalen släpps
2 600 vita ballonger ut över de vindpinade sanddynerna. Detta är en symbol för
alla som dödats i den svenska trafiken sedan riksdagen antog nollvisionen 1997.2
Gapet mellan vision och verklighet är fortfarande stort.
Trafikolyckorna har under den senaste 50-årsperioden lett till att minst 40 000
svenskar förlorat sina liv. Mer än 100 000 har blivit allvarligt skadade. Trafikolyckorna ökade kraftigt under 1950- och 1960-talen till följd av den snabbt ökande
mängden bilar i trafiken. Antalet dödade i trafiken kulminerade 1966 då 1 313
personer omkom.
Högertrafikomläggningen 1967 blev startpunkten för ett mer systematiskt
trafiksäkerhetsarbete i Sverige. Detta arbete ledde till att antalet dödade i trafiken
minskade mellan 1970 och 1983. Under perioden 1983-1989 ökade antalet dödade igen till följd av att den ökande biltrafiken inte åtföljdes av tillräckliga
trafiksäkerhetsåtgärder. Under perioden 1990-1994 sjönk så antalet dödade. Denna

Manifestation för trafiksäkerhet utanför riksdagshuset
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trend bröts 1994. Sedan dess har antalet dödade i trafiken pendlat mellan 500 och
600 per år.
Under 2001 omkom 565 personer i Sverige i trafikolyckor. Antalet dödade
cyklister uppgick till drygt 40 vilket är lågt jämfört med tidigare. Däremot ökade
antalet dödade fotgängare till ca 85. Ökningen har varit störst i åldersgruppen 75
och äldre. Antalet omkomna barn i förskoleåldern uppgick till 6, varav 5 i bil.
Årligen blir ungefär 4 000 människor allvarligt skadade i trafiken. Mer än
10 000 tvingas uppsöka hjälp på sjukhus. Nästan alla har vi någon släkting, vän
eller bekant som har drabbats av en allvarlig olycka i trafiken.3 De ekonomiska
förlusterna av trafikolyckorna beräknas uppgå till närmare 20 miljarder kronor
varje år. Sådan är verkligheten idag.
Detta är en mörk bild av trafiksäkerhetssituationen i Sverige. Men det finns
också mycket som inger hopp, som visar att nollvisionen faktiskt är möjlig. År
2001 inträffade för första gången i försvarets historia inget dödsfall. Fram till
mitten av oktober 2002 hade heller inga dödsolyckor inträffat. Tidigare år brukade två-tre dödsfall inträffa i försvaret varje år, i trafikolyckor och liknande. Det
finns exempel på många andra organisationer, företag och verksamheter i samhället som år från år klarar sig utan allvarliga olyckor och på så sätt förverkligar
sin egen nollvision.

Vad beror trafikolyckorna på?
De allvarliga trafikolyckorna orsakas av för höga hastigheter, rattonykterhet, bältesskolk, misstag av olika slag och en icke-förlåtande vägmiljö. Det sistnämnda innebär t.ex. att det är möjligt för fordon att komma över på fel körbana eller köra på
olika hinder i vägkanten.
Hastigheten påverkar starkt förarens möjligheter att undvika en olycka. Hastigheten är ofta avgörande för olyckans konsekvenser. Enligt NTF4 omkommer
150-200 människor varje år till följd av överträdelser av hastighetsgränserna. Drygt
hälften av alla bilister kör fortare än gällande hastighetsbestämmelser och cirka
20 procent överskrider gränsen med mer än 10 km/tim.
Så här skriver Mats Svegfors, landshövding i Västmanlands län och f.d. chefredaktör på Svenska Dagbladet, i en debattartikel i Svenska Dagbladet i slutet av
augusti 2002:
Jag kör mellan 3 000 och 4 000 mil per år på de svenska vägarna. Ingenting gör mig mindre förvånad än att dödstalet ökar (...). Det skrämmande är
farterna och den direkt livsfarliga hänsynslösheten på vägnätet i övrigt.
Minst var femte dödsolycka i vägtrafiken är alkohol- eller drogrelaterad. I
singelolyckor har nästan hälften av de omkomna varit påverkade av alkohol eller
droger. I personbil har nästan 40 procent av de omkomna inte använt bälte. Den
mest utsatta gruppen är unga bilförare mellan 18 och 24 år. Under de senaste åren
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har antalet dödade unga bilförare ökat med ca 30 procent. Ökningen av dödade
unga passagerare var ännu högre.

Internationell utblick
Inom EU dör drygt 40 000 personer varje år i trafiken. I hela världen kräver
vägtrafiken årligen mer än en miljon människoliv. Inom en femtonårsperiod kan
dödstalet komma att stiga till över en miljon. Trafikskadorna blir i så fall den
fjärde vanligaste dödsorsaken i världen.
Vi har lärt oss att leva med trafikolyckorna och se på dem som ett nödvändigt
ont. Om det hade kommit en ny farsot som hade dödat lika många som dör i
trafiken hade vi säkert reagerat mycket starkt. Det har smugit sig in en acceptans
för trafikolyckorna. Men olyckorna måste inte ske. Det finns ett vägval. Nollvisionen tar ställning i detta vägval.
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2
NOLLVISIONEN – MÅL OCH MEDEL
Svensk trafiksäkerhetspolitik före nollvisionen
Den moderna trafiksäkerhetspolitiken i Sverige växte fram på 1960- och 1970talen. Trafikregelverket utvecklades, hastigheterna reglerades och användningen
av personlig skyddsutrustning stimulerades på olika sätt.5 Genom informationskampanjer och utbildning försökte myndigheterna förbättra trafikanternas beteende i trafiken. Trafiksäkerhetsverket hade ansvar för utveckling av regler riktade
mot fordonstrafikanter och trafikmiljö medan polisen hade ansvaret för efterlevnaden av regelsystemet.
År 1982 antog riksdagen nya mål för trafiksäkerhetspolitiken. Dessa innebar
bland annat att det totala antalet dödade i trafiken fortlöpande ska minskas och att
speciell prioritet ska ges åt de oskyddade trafikanterna.
Riksdagen beslutade år 1992 att Trafiksäkerhetsverket skulle läggas ned och att
Vägverket skulle överta dess uppgifter. Riksdagen beslöt också att Vägverket, polisen och kommunerna skulle anses vara huvudaktörer inom trafiksäkerhetsområdet.
Ett nytt nationellt trafiksäkerhetsprogram för perioden 1995-2000 antogs år
1994. Detta program, som på regeringens uppdrag hade utarbetats gemensamt av
Vägverket, polisen och kommunerna, satte upp målet att högst 400 personer skulle
få dödas i trafiken år 2000.
Parallellt med genomförandet av detta program utvecklades en ny inriktning
av trafiksäkerhetsarbetet. Vägverket presenterade 1996 ett trafiksäkerhetsprogram som gick under benämningen 28-punktslistan. 6 Detta arbete ledde
fram till departementspromemorian ”På väg mot det trafiksäkra samhället” i
januari 1997. På basis av denna promemoria och dess remissvar lade regeringen fram en nollvisionsproposition våren 1997. 7 8 Denna proposition antogs av en enig riksdag i oktober 1997. Sverige hade därmed blivit det första
landet i världen med en politiskt sanktionerad målsättning att förändra
vägtrafiksystemet så att människor inte dödas eller skadas allvarligt om en
olycka inträffar.

En sammanfattning av nollvisionen
Nollvisionen förutsätter en ny ansvarsfördelning för vägtransportsystemets trafiksäkerhet. Hittills har den enskilde individen haft detta ansvar. Men denna ensidiga ansvarsfördelning är inte konstruktiv i ett längre perspektiv. Därför bör
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ansvaret för trafiksäkerheten vara delat mellan trafikanterna och de s.k. systemutformarna. Med systemutformare avses offentliga och privata organ som ansvarar för utformning och drift av olika delar av vägtransportsystemet, såsom
väg, fordon och transporttjänster, samt de som ansvarar för olika stödsystem för
en säker vägtrafik, såsom regelverk, utbildning, information, övervakning, räddning, vård och rehabilitering. Nollvisionen betonar att det är systemutformarna
som alltid bör ha det yttersta ansvaret för vägtransportsystemets hela säkerhetsnivå.
Trafikanterna är liksom tidigare skyldiga att visa hänsyn, omdöme och ansvar
i trafiken samt att följa trafikreglerna. Om trafikanterna inte tar sin del av ansvaret på grund av bristande kunskap, acceptans eller förmåga måste systemutformarna vidta ytterligare åtgärder för att motverka att människor dödas eller skadas
allvarligt.
Enligt nollvisionen skall Vägverket, polisen och kommunerna verka för att medborgarna stimuleras till att ställa krav på trafiksäkra produkter och tjänster. Medborgarnas intresse och möjlighet att följa trafikregler och visa hänsyn, omdöme och
ansvar skall ökas.
Vägverket, polisen och kommunerna bör verka för
•
•
•

att en effektiv och resultatinriktad avvägning sker mellan olycks- och
skadeförebyggande åtgärder
att de mest utsatta trafikantgruppernas behov blir styrande vid val av åtgärder
att hastigheten tillsammans med vägens och fordonens tekniska standard på
sikt anpassas till de krav som är berättigade från trafiksäkerhets- och
miljösynpunkt.

En hög och jämn utbildningsnivå bör eftersträvas för nya trafiklärare. Detta är
angeläget med tanke på att nyblivna bilförare uppvisar betydligt högre olycksrisker
jämfört med erfarna förare.
Nollvisionen framhåller att statliga myndigheter och bolag bör kvalitetssäkra
sina vägtransporter, de anställdas tjänsteresor och resor till och från arbetet. Det
är önskvärt att även privata företag gör detta. Om detta sker i stor skala bör det
leda till betydande effekter på trafiksäkerheten.
Nollvisionen anser att den faktiska hastigheten inom tättbebyggt område på
sikt bör uppgå till högst 30 km/tim i situationer då gående och cyklister blandas
med biltrafik. Kommunerna ges rätten att som första instans besluta om hastighetsbegränsningar inom tättbebyggt område.
Nollvisionen behandlar även områden såsom väginformatik och annan
ny teknik, trafiksäkrare småbilar, användning av cykelhjälm, fysisk samhällsplanering, säkrare motorcykelåkande, konsumentupplysning och körkortsåterkallelser.
Skillnaden mellan traditionell trafiksäkerhetspolitik och nollvisionens bärande
idéer åskådliggörs i tabellen på följande sida.
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Traditionell säkerhetspolitik
Fokus på en fortlöpande
reducering av riskerna i
trafiken.
Fokus på individens roll. Inget,
litet eller odefinierat ansvar för
systemutformaren.

Nollvisionen
Säkerheten ska byggas in i
systemet.
Delat ansvar mellan individen
och systemutformaren.
Högenergiolyckorna är det stora
problemet.

Alla olyckor är ett problem.
Skillnader mellan gammal och ny trafiksäkerhetsfilosofi.

Efter riksdagsbeslutet
Våren 1999 presenterade regeringen ett program med elva punkter för ökad trafiksäkerhet. Programmet tillkom som ett resultat av att regeringen inte var nöjd
med trafiksäkerhetsutvecklingen. Bland annat hade antalet dödade i trafiken varit
oförändrat under flera år. Programmet innehöll följande punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En satsning på de farligaste vägarna
Säkrare trafik i kommunerna
Ökat trafikantansvar
Säker cykeltrafik
Kvalitetssäkring av transporter
Krav på vinterdäck
Bättre utnyttjande av svensk teknik
Ansvar för dem som utformar vägtrafiksystemet
Samhällets hantering av trafikbrott
Frivilligorganisationernas roll
Alternativa finansieringsformer för nya vägar

Elvapunktsprogrammet blev framför allt ett avstamp för en satsning på fysiska
åtgärder på de farligaste vägarna. I budgetpropositionen för år 2000 frigjordes nya
resurser för detta ändamål. Enligt Vägverket är det regeringens elvapunktsprogram
som ligger till grund för det aktuella trafiksäkerhetsarbetet i Sverige.
År 2000 lade Trafikansvarsutredningen fram förslaget att en särskild Vägtrafikinspektion bör inrättas. Vägtrafikinspektionen ska granska Vägverket, polisen,
kommunerna och företagen så att de utför sitt systemansvar på rätt sätt.
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3
UTVÄRDERING AV NOLLVISIONEN
Positiva erfarenheter
Det finns mycket positivt som hänt sedan riksdagen beslutade att anta nollvisionen.
De mötesfria vägarna lovar gott. Ett viktigt element i nollvisionen är separering
av körriktningar genom mitträcke, så kallad mötesfri landsväg. Denna vägtyp introducerades 1998 på E4 norr om Gävle. Fram till och med 2001 har mitträcken byggts
på närmare 500 km väg. Hittills har antalet trafikolyckor med allvarliga personskador på dessa sträckor varit betydligt färre än innan mitträcken sattes upp.
Nollvisionen främjar kostnadseffektiva lösningar. Satsningen på mitträcken
innebär att kostnaden för att rädda liv endast är en tiondel av kostnaden vid en
traditionell väginvestering, t.ex. byggande av ny motorväg.
Lokala genombrott. Svenska Kommunförbundet har gett ut handboken ”Lugna
Gatan” som har använts av mellan 150 och 200 kommuner för att göra städernas
gator trafiksäkrare.9 I Trollhättan har en slinga på drygt 40 kilometer med kommunala gator och statliga vägar byggts om efter nollvisionens principer. Många andra
kommuner arbetar i nollvisionens anda. I exempelvis Lidköping har trafiksäkerhetsstrategin förändrats markant sedan nollvisionen infördes. Det som tillkommit är
framför allt en dialog med kommuninvånarna. De uppmuntras till att lämna förslag till trafiksäkerhetsåtgärder som kan utföras av väghållaren.10 I Göteborg har
nollvisionen lett till att trafiksäkerhetsarbetet fått ökade ekonomiska resurser.
Nollvisionen har blivit känd och inspirerar många aktörer i trafiken. Nollvisionen
är mer eller mindre känd för den breda allmänheten. Nollvisionen har inspirerat många
opinionsbildare och yrkesförargrupper att verka för en förbättrad trafiksäkerhet. Den
har också bidragit till ett stort medialt intresse för trafiksäkerheten.
Nollvisionen väcker internationellt intresse. Nollvisionsslingan i Trollhättan
och även Lidköpings arbete med nollvisionen har rönt internationell uppmärksamhet. Ett flertal länder i Europa samt Australien och Nya Zeeland har inspirerats av de bärande idéerna i nollvisionen.

Negativa erfarenheter
Den mest negativa erfarenheten av nollvisionen är att den inte har lett till den
förväntade minskningen av antalet dödade och allvarligt skadade. Etappmålet för
2007, 270 dödade, är långt borta. Varför minskar inte de allvarliga olyckorna?
Den officiella förklaringen från både Vägverket och regeringen är att trafikmängden
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har ökat snabbare än förväntat. Det har främst att göra med den oväntat starka
högkonjunkturen under den senare delen av 1990-talet.
Men enligt Staffan Widlert, direktör vid Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), är trafikökningen de senaste åren ingen överraskning. Han tycker
att det är svårt att förstå att någon inte kan ha förutsett trafikökningen. Utvecklingen har varit obruten sedan 1950-talet. Sedan lång tid tillbaka ökar biltrafiken
med 1,5-2 procent per år. Alla prognoser har entydigt pekat på detta.
Staffan Widlert menar att det inte är trafikökningen som är ett trendbrott utan
trendbrottet ligger i ökningen av antalet olyckor med allvarliga konsekvenser.
Olyckorna har ökat för att det inte har gått att hitta lika många trafiksäkerhetshöjande åtgärder som tidigare. Tidigare skedde framför allt mycket positivt i
fordonen i form av bälten och krockkuddar m.m. Säkerheten ökar inte lika snabbt
som den ökande trafiken.
En faktor som möjligen kan bidra till den ogynnsamma olycksutvecklingen
är att det har skett en nedrustning av trafikövervakningen. Idag finns cirka 750
trafikpoliser vilket nästan innebär en halvering (från 1 300) från mitten av 1990talet. Även satsningen på informationskampanjer och folkbildning har minskat
sedan nollvisionen antogs.
Enligt Matts-Åke Belin, sakkunnig inom Vägverkets trafiksäkerhetsenhet,
var etappmålet för 2007 överoptimistiskt. Det baserades på en felaktig beräkning. Nollvisionens strategi – d.v.s. bygga rätt åtgärder på rätt plats – kräver mer
tid. Därför är det orealistiskt att nå det uppsatta målet för 2007 med nollvisionens strategi.
Att nollvisionen fick en trög start bekräftas i en studie om den svenska
trafiksäkerhetspolitiken under perioden 1994-1998 som gjordes av Transportekonomiska institutet i Oslo. År 1999 fick det Vägverkets uppdrag att utvärdera
sambanden mellan åtgärder/reformer och effekter på trafiksäkerheten. Institutet
kom fram till att arbetet främst varit inriktat på seminarier, olika former av försöksverksamhet, utveckling av mätmetoder samt identifiering av brister och åtgärder. Enligt Transportekonomiska institutet har reformarbetet gått för långsamt i fråga om ny lagstiftning, trafikövervakning och fysiska åtgärder med känd
olycksreducerande effekt.
I vissa kretsar i samhället finns en stark opposition mot den syn på
trafiksäkerhetspolitiken som nollvisionen representerar. En första motståndsficka
tar ett samhällsekonomiskt perspektiv på trafiksäkerheten. Enligt detta synsätt
finns det ett ”lagom antal dödade” som kan fastställas med hjälp av ”cost-benefit”
analys och betalningsvillighetsstudier. Nollvisionens fokusering på noll dödade
uppfattas som orealistisk och kontraproduktiv.
En annan motståndsficka består av dem som tycker att mer fokus i
trafiksäkerhetsarbetet bör läggas på att förmå trafikanterna att hantera riskerna i
trafiken. Detta är en ganska vanlig uppfattning inom motorsporttidningar och
motorsportorganisationer samt bland vissa politiker.
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En tredje typ av motståndare är företrädarna för det personliga frihetsperspektivet. Dessa betonar att människorna själva måste få välja vilka risker de
vill ta. I boken Varning – livet kan leda till döden skriver Mats Ekelund att nollvisioner har en potential för att missbrukas politiskt. Visionerna kan användas av
politiker som ett sätt att skjuta från sig ansvaret och/eller för att få den förda
politiken att på papperet se mer innehållsrik ut än vad den i själva verket är.

Diskussion
Nollvisionens fem första år har inte varit problemfria. Det tog två år innan satsningen på mitträcken kom igång på allvar. Trafikövervakningen och arbetet riktat
mot trafikanternas beteende har minskat. Antalet dödade och allvarligt skadade
har inte minskat. Etappmålet för 2007 – 270 dödade – är i mycket stor fara. Jag
drar därför slutsatsen att nollvisionen inte var helt och hållet genomarbetad när
den antogs av riksdagen 1997. Nollvisionens brister och ofullständigheter lyser
igenom inom minst fem områden.
För det första: Nollvisionen förutsåg inte trafikökningen i slutet av 1990-talet.
Det borde den självklart ha gjort. Det borde ha funnits beredskap både för oväntade ökningar och minskningar av trafikmängden. Men nollvisionen hade ingen
plan B i beredskap. För att kunna möta framtidens utmaningar måste nollvisionen
ha detta. Nollvisionen måste både vara flexibel och robust.
För det andra: Nollvisionen saknar en tidsplan. Den försenade satsningen på de
mötesfria vägarna visar att en konkret tidtabell för olika åtgärder hade behövts.
För det tredje: Nollvisionen är mycket oklar om hur övergången från den gamla
trafiksäkerhetsfilosofin till den nya ska hanteras. Det är lätt att få intrycket att de
båda benen i det delade ansvaret har kommit i otakt.
För det fjärde: Nollvisionen är extremt otydlig om det långa perspektivet. Det
saknas paradoxalt nog tankar och idéer om hur den långsiktiga trafiksäkerhetspolitiken
ska utvecklas. Nollvisionen borde innehålla ett resonemang om hur ett framtida
vägtrafiksystem i vilket inga människor dödas eller skadas allvarligt skulle kunna se
ut och hur möjliga vägar dit kan komma att gestalta sig.
För det femte: Nollvisionen säger ingenting om hur trafiksäkerhetsarbetet relaterar till miljöpolitiken. Trafiksäkerhetsfrågorna kan inte betraktas som ett enskilt
samhällsproblem. En ekologiskt hållbar utveckling förutsätter att miljötänkandet
integreras i all samhällsplanering.11
Trots alla sina problem är det ett obestridligt faktum att nollvisionen har sått
ett frö till en ny trafiksäkerhetskultur och att ett paradigmskifte har inträffat i
svensk trafiksäkerhetspolitik.
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I de följande kapitlen kommer olika aktörer i svensk trafiksäkerhetspolitik att
träda fram och ge sina synpunkter på nollvisionen och dess förankring och genomförande.
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4
MYNDIGHETERNAS
OCH FORSKARNAS PERSPEKTIV
Inledning
Det här kapitlet belyser hur nollvisionens försvarare och kritiker inom centrala
myndigheter och forskningsinstitutioner argumenterar. ”Koalitionen” för nollvisionen i det här kapitlet består av Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på
Vägverket, Monica Öhman, VD för Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF)12 samt Staffan Widlert, direktör för Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA). Nollvisionens kritiker representeras av Gunnar Lind, vice
VD och forskare vid Transek, och Göran Nilsson, forskningsledare vid Statens
väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Nollvisionens försvarare
Claes Tingvall
trafiksäkerhetsdirektör på Vägverket13
Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör
på Vägverket, är känd som mannen som
uppfann nollvisionen. Jag träffar honom
en mycket varm augustidag på ett café i
centrala Stockholm. Utanför fönstret
pulserar trafiken på Vasagatan i ett ganska högt tempo. Jag börjar med att fråga
Claes Tingvall om vad det delade ansvaret i nollvisionen egentligen innebär.
Han förklarar att det delade ansvaret i nollvisionen bygger på en grundläggande problemanalys som säger att systemet är undermåligt i förhållande till
individen. Individen ska göra så gott den kan. Systemförbättringarna ligger på
de samhällskroppar som kan göra det. Det är nu de får ett mycket tydligare budskap och ansvar som än så länge bara är policymässigt formulerat. Det är inte
rättsligt formulerat än. Det är, menar Claes Tingvall, genuint nytt både ur ett
svenskt och ett globalt perspektiv.
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– Du får som systemutformare inte utsätta människan för mer än vad hon tål –
kognitivt, mekaniskt och belastningsmässigt. Men detta tar inte bort individens
ansvar att hålla sig till regelverket.
I nollvisionen ökar ansvaret för systemutformaren. Ökar det också för individen?
– Det ökar nog. Det är en demokratisk fråga till syvende og sidst som vi
måste ha en öppen dialog om i samhället. Jag tror att för att klara det här
måste vi tagga upp synen på att man ska hålla sig inom vissa spelregler. Det
vill säga: du ska som individ uppfylla vissa givna villkor när det gäller hur
du hanterar systemet. I en civilrättslig diskussion kommer det att heta att du
faktiskt inte har ingått ett avtal med samhället och att du ska hålla dig till de här
sakerna. Det ska samhället se till att du gör. Annars kraschar det här. Däremot
minskar ansvaret att överbrygga systembrister. Om du har ett dåligt utformat
övergångsställe kommer bara 10 procent av bilisterna att iaktta rätt väjningsbeteende. Om du däremot utformar det här korrekt kommer över 90 procent
att iaktta korrekt väjningsbeteende. Och om de inte gör det är det inte särskilt farligt. Man kan alltså inte lägga ansvaret på individen att överkomma
någonting som är en bristfällig och farlig utformning. Men du kommer att
vara väldigt tuff på att där det är rätt utformning där ska du sköta din del av
ansvaret.
– Men det är på systemsidan du får upptaggningen för det är där den saknas. Det
finns ingenting idag. Du kan ju göra precis vad du vill därute. Du kan inte ställas
till ansvar för så vitt du inte varit uppsåtligen försumlig. Så kan man inte ha det
i längden.
Man kan väl tänka sig någon form av synergi mellan de båda benen i nollvisionen: förbättrat system kan ge högre förarkompetens etc.
– Kompetensen ökar inte men följsamheten gör det. Arbetsmiljöfrågorna är av
den karaktären att i ett företag med mycket utpräglad säkerhetskultur följer människorna med mycket lättare. I en dålig kultur där människorna ska överbrygga
bristerna får du dålig följsamhet. Här finns ett subtilt samspel.
– Mycket av nollvisionens idéer ligger kring att hantera energier. Vi måste ha en
total följsamhet mellan vad systemet kan tåla och vad människorna använder i
det här systemet. Detta går att hantera på väldigt olika sätt. Det blir en blandning mellan att utforma det tekniska systemet så att människor upplever att
det är bra och att de förstår det. Detta måste kommuniceras. Men man måste
också bygga in tolerans. Vi vet att folk ändå kommer att lägga sig med lite moms
på systemet.
Du talar om en moms. Betyder det att vi alltid får räkna med att folk kör 10-20
procent för fort?
– Självklart.
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Men momsen är ju inte medräknad i nollvisionen.
– Det är en självklarhet att vi inte kan få alla människor att stå i givakt att göra
precis exakt rätt i varje ögonblick. Det måste finnas lite tolerans. Du skulle aldrig
bygga ett annat människa-maskin-system där du säger att det finns inga säkerhetsreserver i det.
Vad kan bli drivkrafterna för en ökad fartmedvetenhet?
– Vi kan få ut i princip vilka hastigheter vi vill men då måste också systemet utformas så att detta fungerar. Det handlar om att belöna innovationer på ett sådant sätt att
vi får ut högre hastigheter. Det finns känslor inblandade i de här frågorna. Därför kan
det inte heta att alla hastigheter ska sänkas. Därför har vi gjort nya vägar där vi säger
att det går att krypa upp en liten bit. Vi har gjort det så att det ska fungera. Det handlar
om 2+1 vägar med mittbarriärer som tål mera i hastighet. Genom att påpeka detta,
och genom att göra skillnaden mellan god utformning och dålig utformning synlig
genom högsta tillåtna hastighet, så bygger vi in en vilja till innovationer. Det tror jag
är jätteviktigt. För då startar vi en efterfrågan på goda lösningar i samhället och vi får
det politiska systemet att vilja leverera goda lösningar.
Vad är nollvisionens styrka och svaghet?
– Styrkan är en form av backcasting-tänkande. Den är etiskt grundad. Den bygger på uthålliga existentiella värden därför att människans liv och hälsa är det
mest grundläggande vi har. Den är kommunicerbar i väldigt många sammanhang
för den är ganska rak.
– Svagheten är att en vision uppfattas som ett mål som ska uppnås väldigt snabbt.
Det kommer inte att bli så. Det finns inga planer på att åstadkomma något fantastiskt på kort sikt. Detta kan skapa en misstro, lite lätt häcklande kommentarer
kring det hela. Man förväxlar etappmål med ett långsiktigt, visionärt tänkande.
Vilka grupper har haft svårast att förstå nollvisionen och varit svårast att nå?
– Det har aldrig varit så lätt att kommunicera någonting på det här området. Det
blir däremot genast väldigt svårt när vi går över till att prata om komponenterna i
nollvisionen och vad som ska göras. Då blir det genast väldigt svårt. Men visionen
som sådan har varit enkel att föra ut. Ibland är det nästan så att jag blir förskräckt
för att det har gått lite väl fort. Det har inte funnits tid att gå igenom en del väldigt
viktiga beståndsdelar i det hela. Många resonerar så här: ”Det går inte att vara
emot nollvisionen och det finns inget alternativ så jag förstår inte varför vi ska
prata om det här.”
Vilka är hindren för nollvisionen?
– Hindren ligger snarast i den besvikelse som uppstår när siffror inte går åt rätt
håll. Nu är det kämpigt, vi ror motströms. Andra strukturella faktorer är så kraft-
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fulla just nu att de förbättringar som görs inte syns. Vi kommer att ro i motvind
några år till. Det vet vi alla.
– Ett annat hinder är uthålligheten i långsiktiga strategier. Det börjar slänga iväg
åt ett annat håll där man börjar tillgripa icke-professionella metoder. Metoder
som vi redan vet inte fungerar därför att man får panik. Där är vi nära ibland.
Panikåtgärderna kommer ändå inte att fungera. Tillgriper man dessa åtgärder
riskerar man ännu mer att hamna i en trovärdighetskris. Det tredje är att man inte
lyckas hålla ihop alla samhällskroppar som måste vara inblandade. T.ex. att polisen och fordonsindustrin börjar dra iväg åt ett helt annat håll.
– Trovärdigheten är avgörande. Vi sa väldigt tidigt att man inte kan fatta ett
beslut av den här karaktären i riksdagen och omedelbart därpå skicka tillbaka
frågan till befolkningen och säga att ni ska fixa det här. Vi sa att nu måste vi visa
i handling att de som ska förbättra systemet måste göra några väsentliga saker.
Vi måste uppnå mikrosuccéer. Vi måste visa att det här sättet att tänka är rätt.
Men samtidigt kan vi lägga ett antal saker på bordet och säga: ”Titta, det här
fungerar!” Nu handlar det om att vara uthållig i att genomföra den här typen av
förändringar. Vi får inte kasta ut barnet med badvattnet. Bara för att
olycksstatistiken går åt fel håll måste inte tankarna vara fel.
Vilka strukturella faktorer försvårar nollvisionens genomförande idag?
– Den ekonomi vi har idag jämfört med mitten av 1990-talet är något annorlunda.
Vissa ungdomar hade då inte råd och lust att ta körkort. Vissa högriskgrupper
kommer alltid in i ett läge av hög ekonomisk aktivitet. Det är ingenting att säga
om det, det ska framtidens trafiksäkerhet tåla.
– Trafiksäkerhetstaktik utgår från att när det går åt rätt håll då ska man syssla
med långsiktiga frågor. När det är motigt då ska man lyfta in de svåra och kortsiktiga trafikantfrågorna och liknande som fordrar väldigt mycket politiskt, t.ex.
lagstiftningsförändringar. De ska man knäppa i svåra tider och det är det vi är på
väg in i nu.
Kan man inte göra båda sakerna samtidigt?
– Jo, det gäller ju att bibehålla de långsiktiga åtgärderna. I ett sådant här läge
är det farligt att man säger att nu är det panik, nu slänger vi in hela arsenalen
av kortsiktiga åtgärder. Och så struntar man i de långsiktiga åtgärderna. Men
egentligen ser jag få hinder. Jag är övertygad om att de metoder vi ska komma
att tillämpa är rätt. Det handlar om att ha tillräckligt kraft för att få genomslag. De andra instrumenten som handlar om att förbättra ansvarskänslan hos
olika samhällsaktörer förbättras nu. Vi får nu exempelvis en vägtrafikinspektion. Den får visserligen inte mycket makt gentemot aktörerna men är
ändå en viktig pusselbit. Det som Vägverket har gått igenom åren från 199798 till nu är fullständigt oerhört. Det är därför jag är trygg. Jag trodde aldrig
att det skulle kunna gå så enkelt.
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Vad är den största besvikelsen?
– Att vi inte har fått ett hastighetsbegränsningssystem som stöttar den långsiktiga strategin. Ett hastighetsbegränsningssystem som kopplar ihop framkomlighet med en hög säkerhetsnivå på ett elegant sätt. På en säkert utformad del av
infrastrukturen kan högre gränser tillåtas än på en osäker del. Det handlar inte
om relationen till trafikanten i första hand utan det handlar om att få en drivkraft
i hela samhällsmaskineriet som försöker åstadkomma säkerhet. För mig är nämligen en investering i säkerhet en investering i mobilitet. Man måste göra en
säkerhetsinvestering för att få ut högre mobilitet.
Hur kan detta ske?
– För att gå rakt på sak: om du har en vägsträcka med goda sidoområden, den
är mötesfri med god korsningsutformning så får den en ganska hög hastighet. Om du inte har gjort det så går den neråt i hastighet - 10, 20, 30 eller till
och med 40. Det ska sättas på teknisk grund. När du försöker lyfta de lägre
vägarna blir det här en investering i mobilitet. Det är den snurren som vi inte
har fått att starta ännu.
Var finns motståndet?
– Det är politiskt, det finns i tjänstemannakåren, det finns inne i befolkningen.
Skulle man sänka fler vägar mer än höja?
– Ja. Men det är bara tillfälligt. Du får tillåta svackan för det är ju den som skapar
drivkrafterna så att du måste ut ur svackan. Då får du igång en investering och en
vilja att göra fantastiska saker till lägsta möjliga kostnad. Det handlar faktiskt om
hållbarhet, precis som inom miljöområdet. Man ska inte se säkerheten och miljöfrågorna isolerat.
Men du har ju ändå den här momseffekten?
– Den får du bygga in. Det måste ju ske i en dialog med samhället, med trafikanterna. Den har att göra med rättstillämpning osv. Du får inte vara teknokrat när du
diskuterar utan den ska du öppet prata om. Annars går det inte. Barriärerna sitter
i allmänhet i strukturerna kring tjänstemannaväldet. Det är ju där man ofta har
omsatt vad som är politiskt möjligt, accepterat bland befolkningen. Värderingar
som är många gånger ålderdomliga. Där har du i allmänhet barriärerna. Man blir
oftast överförsiktig. Alla möjliga olika intressen kommer in i bilden. Lobbyarbetet
är ofta riktat mot tjänstemannaväldet snarare än det politiska systemet.
– Ibland känner man att det är öppet i samhället. Man känner att den här positionen i samhället går att flytta. Om man erbjuder etablissemanget en process som
innehåller dialog med människor så fungerar många saker väldigt bra. Väldigt få
sådana initiativ går rejält på pumpen. Det har vi märkt gång efter gång. När man
lyfter fram de goda exemplen börjar saker och ting hända. Det går alldeles ut-
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märkt att öppna en dialog med yrkestrafiken. Men du måste erbjuda en process
som leder till delaktighet. Många tycker att det här sättet att tänka är väldigt
teknokratiskt. Men jag tycker inte det. I grund och botten handlar det om
samhällsförändringsprocesser. Det här är mycket mera mänskligt, kul och spännande än det traditionella sättet att arbeta och tänka.
Hur går det med nollvisionens etappmål för 2007?
– I fråga om själva genomförandet av förändringarna kan man konstatera att det
är som det brukar vara: det är väldigt trögt i början. När det väl tar fart kan det gå
väldigt fort. Men jag är mycket orolig för målet för 2007. Genuint orolig.
Vilka är trösklarna för 2007-målet?
– Det finns inte tid att genomföra en del väldigt stora strukturella förändringar.
Om jag blickar 15-20 år framåt i tiden är jag inte orolig. Men många av de förändringar som ska komma till stånd är av den kalibern att man hinner inte med
allt till 2007.
När borde man ha startat för att hinna till 2007? När borde startskottet ha gått?
– Startskottet borde ha gått 1996-97. Ta det här som hände på den statliga
infrastruktursidan. År 1998 började vi för första gången att tillämpa ett antal helt
nya principer. Under sommaren sattes en del projekt i verket. För att rädda ett liv
årligen behövde man tidigare satsa en miljard kronor i en investering. Det har vi nu
tagit ned till 50 miljoner när det är som bäst. Vi siktar mot 30. Men den förändringsprocessen har gått för långsamt för att infrastruktursatsningarna ska kunna leverera nytta fram till 2007. Vi har gott om exempel på att det fortfarande tillämpas
en äldre filosofi.
– Mellan 1999 och 2003 har Vägverket ungefär 5-6 miljarder kronor att investera
för infrastruktur. Nu (mitten av 2002) har vi kvar ungefär 2,5 miljarder. Hade vi
haft ett optimalt utnyttjande av dem redan från början, då hade vi vid utgången av
2003, början av 2004, haft ett läge då infrastrukturåtgärderna hade räddat 150175 människor om året. Men det kommer de inte att göra. Du går inte ifrån att
jobba på ett sätt till att jobba supereffektivt på det nya sättet på så kort tid.
Är det ett slags byråkratins tröghet som gjort det svårt?
– Det är ju massor av människor inblandade. Att ställa om deras sätt att jobba på
så kort tid är inte enkelt. Jag är själv förvånad att det gått så fort som det har gjort.
– När den första vägsträckan med mitträcken norr om Gävle öppnades sommaren
1998 fick den mycket stark kritik. Det skulle kosta liv och samtidigt försvåra
framkomligheten. Nu är dessa lösningar fullständigt accepterade. Den förändringsprocessen har gått fort men det betyder inte att alla pengar används på rätt sätt.
Men även andra saker kommer inte att hinnas till 2007: yrkestrafiken,
upptaggningen av lagstiftningen. Det är jag tyvärr övertygad om.
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Problemen ligger alltså i genomförandet, inte i nollvisionens idéer och policy?
– Ja, helt klart. En del saker är inte möjliga att åstadkomma med den takten.
Annat kommer att vara teoretiskt möjligt men det beror på hur mycket vi kan
krama ur andra samhällskroppar.
Om nollvisionen hade formulerats idag, hade du ändrat på något?
– Jag tror inte att den politiska behandlingen hade varit särskilt annorlunda. Men
jag hade personligen varit betydligt tuffare i genomförandet av vissa saker. Men å
andra sidan ska man ha klart för sig att går man ut och pekar med hela handen får
man inte samma känsla av delaktighet.
– Vi hade kanske tagit saker och ting i lite annorlunda ordning. Sedan hade jag
nog gett det rådet till ett politiskt beslut att nöja sig med 40 procents reduktion av
antalet dödade till 2007.
Vad tycker du om förankringen av nollvisionen?
– Alla ställer ju på något vis upp på att vi ska gå åt det hållet. Vi har plötsligt fått
många fler ägare av problemet. Men de levererar inte i den takt som de borde
göra. Det som jag ser som viktigt är att få yrkestrafiken att göra rätt. Vi i Vägverket och inom det politiska systemet har inte varit tillräckligt snabba med att
legitimera det som ett ledarskap inom yrkestrafiken försöker åstadkomma. De
klarar inte sig själva. Om Taxiförbundets VD och ordförande får med sig styrelsen på att göra rätt, då klarar de inte det själva om de inte får en legitimitet av
resten av samhället att göra rätt. Samhällsmaskineriet har inte varit tillräckligt
bra på att stötta denna process.
Hur konkret kan man hjälpa till?
– Vi ska säga: Om ni är beredda att bete er på ett annat sätt då ska vi se till att de
som inte vill ändra sig ska få problem. Vi ska köpa era service-tjänster. Vi ska inte
köpa av dem som gör fel. Vi ska stötta er i den allmänna opinionen och visa att det
är ni som gör rätt och att de andra gör fel. När man gör på det viset då får man med
sig andra krafter i samhället. Media flyger direkt i halsen på dem som inte gör
rätt. Då får man plötsligt upp en kontrast. Det finns sådana aktörer som blir goda
då de dåliga blir marginaliserade. Man kan även bygga under med arbetsmiljölagstiftning. Hela tiden handlar det om att legitimera de goda krafterna. De tröga
krafterna flyttar på sig därför att de goda får belöning.
Yrkesförarna blir alltså en nyckelgrupp för att vända utvecklingen?
– Ja. Det är de som sätter takten i systemet. De är normbildande i systemet i
mycket stor utsträckning eftersom 40 procent av allt trafikarbete är organiserat.
Yrkesförarna är förelöparna till teknisk utveckling. Om vi får dem att efterfråga
smarta tekniska system är detta en öppning.
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Har Vägverkets kommunikationsstrategi förändrats sedan nollvisionen antogs?
– Tidigare försökte all vår kommunikation träffa individen. Nu försöker vi få mycket
av vår kommunikation att träffa ledarskapet som i sin tur påverkar individen.

Monica Öhman
VD, Nationalföreningen för
trafiksäkerhetens främjande (NTF)
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) är Sveriges största och
äldsta trafiksäkerhetsorganisation. Med ett 70-tal medlemsorganisationer, hundratals regionala och lokala föreningar finns NTF representerade över hela landet.
NTFs arbete, som går tillbaka ända till 1934, var tidigare starkt inriktat på att
fostra trafikanterna genom information och folkbildning. Genom nollvisionen fick
NTF en mera granskande roll. NTF stöttar opinionsgrupper som vill åstadkomma
förändringar i olika närmiljöer. Ett mycket viktigt tema för NTF idag är att främja
trafiksäkerheten i samband med upphandling av transporter.14
Monica Öhman var ordförande i riksdagens trafikutskott när riksdagen antog
nollvisionen 1997. Sedan sommaren 2002 är hon VD för NTF.
Monica Öhman anser att nollvisionens centrala budskap är att ingen ska dö
eller allvarligt skadas i trafiken under förutsättning att vederbörande följer reglerna. Systemet kan inte hantera grova överträdelser. Systemet ska däremot kunna
hantera mänskliga misstag. Nollvisionen förutsätter att reglerna följs.
Systemet kan idag inte hantera mänskliga misstag av två skäl: systemet är
långt ifrån färdigt och de fordon som finns i systemet är inte tillräckligt fulländade. Enligt Monica Öhman förutsätter systemet att fordon ska kunna klara
en frontalkrock i 70 km/tim utan att allvarliga skador uppstår. De fordonen
finns i de senaste årsmodellerna. Med det går inte i konstruktioner från 1980talet.
Vad är egentligen nytt i det delade ansvaret?
– Innan nollvisionen fanns var det delade ansvaret inte lika uttalat. Lagstiftningen
var fortfarande helt inriktad på ”blame the victim”. Väghållarens ansvar var att
bygga en väg, bilisternas ansvar var att hålla sig på vägen. Om de inte gjorde det
fick de skylla sig själva. Så sade lagen och det var också den uppfattning som
fanns hos väghållaren.
– Det delade ansvaret innebär att du får en annan sorts diskussion ute i samhället. I en olycka med en dödlig utgång eller svår skada måste väghållarens möjligheter till att ha förhindrat olyckan undersökas, enligt de principer som gäller för
Vägtrafikinspektionen som nu kommer att bildas. Vad hade biltillverkaren kunnat
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NTF historik
1934. NTF bildades på initiativ av dåvarande kommunikationsminister
Henning Leo. Syftet var ”att verka för höjd trafikkultur och ökad
trafiksäkerhet i Sverige, främst på gator och vägar…”. I Sverige fanns ca
195 000 motorfordon och trafiken orsakade ca 10 000 olyckor.
1935. Svenska folket fick för första gången höra NTFs trafikmaningar i
radioapparaterna.
1944. NTFs kongress ”Efterkrigstidens trafiksäkerhetsproblem” blev en
manifestation för medborgerlig kampvilja mot trafikolyckorna.
1952. NTF och Skolstyrelsen producerade världens första
lärarhandledning för trafikundervisning.
1954. Alvar Thorson, sedermera direktör på NTF, uppfann reflexbrickan.
Ungefär samtidigt introducerade NTF varningstriangeln som blev
obligatorisk i alla bilar.
1969. Barnens Trafikklubb med Anita och Televinken drog igång.

göra för att undvika de här konsekvenserna? Vad hade övervakaren, d.v.s. polisen, kunnat göra för att undvika de här konsekvenserna? Alla de här aspekterna
ska bearbetas i det delade ansvaret. Det delade ansvaret innebär vidare att hitta
en handlingsplan för att se till att en motsvarande olycka inte får de här konsekvenserna.
Vad är nollvisionens styrka och svaghet?
– En styrka i nollvisionen är att den tar fram kreativiteten hos stadsplanerare och
andra systemutformare. Fler och fler är intresserade av nollvisionen vilket gör
att själva diskussionen blir en styrka i sig. En fantastisk sak med nollvisionen är
att det är en politisk omöjlighet att upphäva beslutet. Det går att referera till
nollvisionen när man diskuterar olika problem i trafiken. Du har ett väldigt starkt
verktyg i din opinionsbildande roll oavsett vem du är. En annan styrka med nollvisionen är att den vilar på etiska grunder. I förlängningen är den baserad på ett
folkhälsoperspektiv. Systemet ska utformas efter den svagaste användarens villkor. Det är en viktig värdegrund.
– En svaghet med nollvisionen är att det är enkelt att köpa argumentet att det är
omöjligt. Man säger att det inte går att nå noll dödade. Starka röster i det här
sammanhanget är ofta medelålders män som känner starka behov av att köra fort
i tuffa bilar.
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Vilka är de viktigaste hindren för att genomföra nollvisionen?
– Svårigheten ligger i att implementera teknik och kunskap som redan finns. Då
talar jag i första hand om teknik i fordonen och kunskap på myndighets- och
forskarnivå. Vi behöver inte mera forskning utan vi behöver tillämpa den kunskap som forskningen har gett oss. När det gäller tekniken så vet vi att om alla
använde bälte så skulle vi rädda 100 fler liv om året. Vi skulle kunna ha bilar
som är ljudmässigt outhärdliga att köra om inte alla i bilen använder bälte. Om alla
följde hastighetsgränserna skulle vi rädda minst 100 liv om året. Den lösningen är
också teknisk. Med hjälp av GPS-system kan föraren få reda på att han kör för fort.
Det behöver inte vara rigida system utan det kan vara stödsystem. Den tredje tekniska lösningen är alkolås. Om all ny teknik plockas in i bandet på bilen när den sätts
samman så blir det billigt. Alla de tre nämnda systemen kanske kostar en tusenlapp extra. Det är mycket dyrare att eftermontera. Idag är 40 procent av all
nybilsförsäljning tjänstebilar. I andra hand blir de här tjänstebilarna allmänhetens; de
går till människor som inte har tjänstebilar. Detta innebär att det egentligen är företagen som hanterar hela Sveriges bilflotta. De har ett mycket stort ansvar.
– Det är möjligen så att allmänheten inte har kunskap att det här går att kräva.
Bilindustrin hävdar att det inte finns någon efterfrågan. Men bilindustrins normer och värderingar sätts av marknadsförare som är medelålders män. De vill ha
snabba bilar som går fort från noll till hundra.
Vad är allra mest problematiskt?
– Implementeringen. Vi vet hur vi ska klara det men vi får inte ut det på marknaden för att det sägs att det inte finns någon efterfrågan. Men vi hävdar att det
finns en väldigt stark efterfrågan på den här typen av fordon och miljöer. Man
måste också implementera de riktiga trafikmiljöerna: förlåtande sidoområden,
mötesfria landsvägar och 30 km/tim i tätort.
– De flesta människor vill följa reglerna. Man kör ofta 5-10 km/tim för fort, det
är illa. Men de allra flesta människor kör inte berusade och använder bilbälte.
Man behöver stöd på olika sätt. Man behöver stöd för att veta vilken hastighetsgräns som gäller och för att fundera över om man ska köra dagen efter. Och man
behöver bli påmind om att ta på sig bältet. Det önskvärda vore att bilförsäljarna
informerade sina kunder om vilken trafiksäker teknologi som existerar. Kunden
ska inte behöva ha all kunskap. Ett hinder är alltså att vi människor inte känner
till vad som finns och därför inte ställer krav.
Hur kan barriärerna övervinnas?
– Det handlar om att skapa efterfrågan. Efterfrågan skapar man bl.a. genom att
företag, myndigheter och kommuner är föredömen och föregångare i sin upphandling. Vi har rätt att ställa större krav på offentliga institutioner än på företag.
Kvalitetssäkring kan ske inom trafiksäkerhetsområdet på samma sätt som man
kvalitetssäkrar ur miljösynpunkt. Det går ofta hand i hand. Det är lättare att nå
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miljömålen om du sänker hastigheten. Du sparar bränsle samt slitage på däck och
vägar. Det tjänar du pengar på. Och det blir säkrare.
Vilka är de viktigaste drivkrafterna för att förmå fordonsförare att respektera
hastighetsgränserna?
– De normer och värderingar som finns i bilindustrin finns inte ute i samhället.
Det är inte alls så att de flesta människor vill ha en sportig bil som går från 0-100
på åtta sekunder. Man vill ha en trygg och miljöanpassad bil. Att folk kör för fort
på 30-sträckor beror inte på att de vill. Det beror i hög grad på att de inte vet.
Varför har antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken inte minskat sedan
nollvisionen kom till? Har det varit fel på de bärande idéerna i nollvisionen
eller har problemen funnits i genomförandeledet?
– Jag anser inte att nollvisionen var fel. Men vi studerade inte hur utvecklingen
skulle komma att se ut. De som vill gå den enkla vägen brukar säga att beslutet
om nollvisionen fattades i en lågkonjunktur. Sedan kom en högkonjunktur. Man
hade inte tagit hänsyn till trafikutvecklingen.
– Vi som tog beslutet om nollvisionen hade kanske lite för höga ambitioner. Vi
tänkte inte på vilken tid det tar att påverka bilindustrin och vägsystemet. Alla
underskattade vad som var nödvändigt för att bryta igenom alla kulturbarriärer.
Nollvisionen innebar ju en kulturrevolution inom trafiksäkerhetsområdet. Det
tog några år innan det här kom igång.

Staffan Widlert
direktör, Statens institut för
kommunikationsanalys (SIKA)
Staffan Widlert är direktör vid Statens institut för kommunikationsanalys
(SIKA).15 Hans första reaktion när nollvisionen kom var att dess ambition var
realistisk eftersom man med teknikens hjälp skulle kunna göra så mycket mera
än tidigare. Nollvisionen har starkt betonat systemägarens ansvar. Detta nya perspektiv fick individens ansvar att nästan försvinna ur diskussionen ett tag för att
sedan återkomma igen. Staffan Widlert understryker att nollvisionen är en vision, inte ett mål. Det går inte att spekulera i hur det framtida samhället kommer
att se ut och vilka åtgärder som bäst kommer att passa i detta samhälle.
Vilka är hindren för att genomföra nollvisionen?
– Politikerna har inte värderat trafiksäkerheten så högt att de är beredda att vidta
de åtgärder som krävs för att nå etappmålet för 2007. Politikerna anser uppenbarligen inte att det är värt de uppoffringar som krävs. Samhället – d.v.s. politikerna
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och medborgarna – har inte en så hög värdering av problemet att det går att få
gehör för de åtgärder som krävs.
– Ett annat hinder är att om ett samhälleligt mål – i det här fallet trafiksäkerhet –
drivs väldigt långt så påverkar det samhällets förmåga att uppfylla andra samhällsmål.
– Samhällets kontroll av individens beteende och kravet på personlig integritet är
en svår balansgång i nollvisionen. Hade det inte funnits några integritetshinder
skulle det heller inte vara några problem att genomföra nollvisionen. Man kan ta
rejäla kliv i rätt riktning om man tillåter automatiska hastighetskontroller med
strikt ägaransvar. Men att verkligen nå nollvisionen är naturligtvis bara möjligt på
mycket lång sikt, oavsett vilka åtgärder som tillåts.
– Det finns inte obegränsade ekonomiska resurser för trafiksäkerhet. Hade man
haft obegränsad tillgång till pengar skulle man kanske kunna nå nollvisionen bara
genom att bygga om vägnätet.
– Vid sidan av ökad kontroll och ökade investeringar finns det inga enkla lösningar. Antingen kostar det pengar eller så innebär det någon form av inskränkning av den personliga friheten. Det finns därför ingen enkel eller självklar tredje
väg att gå för att nå de högt uppsatta målen i nollvisionen.
Hur ser du på hastighetsproblemet?
– Det finns idag en allmänt utbredd tolerans för att köra 10 km/tim för fort. Denna
tolerans tycks finnas hos alla parter, inklusive Vägverket. Men det är för enkelt att säga att Vägverket inte gör något åt hastighetsfrågan. Man kan inte
lasta Vägverket för detta. Det är regeringen som ger Vägverket direktiv och
styrsignaler.
– Under den förre generaldirektören Jan Brandborn ville Vägverket sänka hastighetsgränserna. Men Vägverket fick tydliga styrsignaler från regeringen att detta
inte var acceptabelt. Vägverket fick inte gehör för en tidig version av elvapunktsprogrammet som innebar vissa hastighetssänkningar.16
Vad kan göras för att nå nollvisionens etappmål för 2007?
– Ett viktigt steg skulle vara att införa automatiska hastighetskameror på bred
front och låta bilägaren bli ansvarig när bilen körs för fort. Att bötfälla en fortkörare skulle kunna göras på ett snabbt och enkelt sätt. Detta kommer att ske på sikt.
Det finns ett utredningsförslag som rekommenderar ett enklare förfarande för
bötfällning. Om det fanns politiskt vilja skulle det kunna införas redan idag.
Vad ska ske på längre sikt?
– Det är klokt att nollvisionen inte säger någonting om hur antalet dödade på
längre sikt ska bringas ned till 100 per år och ännu lägre. Men hur långt nollvisionen kommer att nå kommer att bli en avvägning mellan olika intressen. Vår
värdering av mobilitet i förhållande till dess risker kommer att bli avgörande.
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Nollvisionens kritiker
Gunnar Lind
vice VD och forskare vid Transek
Gunnar Lind, vice VD och forskare vid Transek,17 har en kritisk inställning till
nollvisionen. Han anser att det är helt orealistiskt att nollvisionen någonsin kommer att nå målet noll dödade. Ambitionen att nå noll döda i trafiken innebär att
trafiken skulle bli säkrare än så gott som all annan verksamhet i samhället. Detta
är inte rimligt. Ett mera rimligt mål skulle kunna vara att de som har trafiken som
sitt yrke inte ska ha högre risker i sitt arbete än andra yrkesgrupper i samhället.
– Vi får leva med att 40-50 människor dör i trafiken. Att få ned olyckorna ännu
mer skulle kräva oändliga resurser. Människan är riskbenägen, menar Gunnar
Lind.
Han tycker det är bra att nollvisionen erkänner att trafikanter gör misstag och
att de som utformar systemet ska ta hänsyn till detta genom att minimera konsekvenserna av krockvåldet. Men det finns en obalans i det delade ansvaret.
– Förr skyllde man olyckorna på bilisterna. Nu är det tvärtom, hävdar Gunnar
Lind.
Vägverket har agerat annorlunda än det som riksdagen har beslutat i nollvisionen
genom att i praktiken propagera för ett ensidigt ansvar för systemutformarna. Enligt
Gunnar Lind har man som medborgare rätt att förvänta sig att Vägverket rättar sig
efter riksdagens beslut.
Vägverkets svårigheter att följa riksdagens beslut kan ha att göra med att Vägverket inte är ett enhetligt verk. Nollvisionen har formats av Vägverkets
trafiksäkerhetsenhet medan andra enheter inom Vägverket har utgått från en annan filosofi.
En annan förklaring är att nollvisionen har tolkats på olika sätt av Vägverkets
regioner. Gunnar Lind understryker att det är på den regionala nivån som planeringen och projekteringen äger rum. Det är här mycket av nollvisionens idéer
omsätts i handling.
Barriärer för nollvisionen
Gunnar Lind anser att det saknas en åtgärdsstrategi för genomförandet av nollvisionen. Enligt Vägverket skulle nollvisionen innebära ett paradigmskifte. Men
detta stämmer inte i praktiken. Redan i tidigare trafiksäkerhetsprogram fanns
åtgärder – bl.a. mitträcken och kameraövervakning – som sedan har tillskrivits
nollvisionen.
Om alla bilister höll den tillåtna hastigheten skulle antalet dödsolyckor
minska med en tredjedel. Hög hastighet leder till fler manövreringsmisstag,
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handlingsutrymmet vid misstag blir mindre och konsekvenserna av olyckor
blir värre. Ett viktigt hinder för nollvisionen är därför den undermåliga
hastighetsövervakningen.
Det är viktigt att öka acceptansen för polisövervakning och automatisk hastighetsövervakning. Enligt Transeks enkäter finns denna acceptans bland allmänheten. Av dem som svarat på dessa enkäter uttrycker 60-80 procent sitt stöd
för detta.18 Motståndet finns framför allt hos politikerna. Riksdagen har under
många år avvisat ökad polisövervakning och automatisk hastighetsövervakning.
Riksdagens beslut om nollvisionen gjorde det möjligt för kommunerna att
införa 30-zoner. Men utan övervakning är detta ett slag i luften.
– 30-zoner utan mer övervakning ger inga effekter, men ger ett sken av att man
tar krafttag för trafiksäkerheten. Jag är inte emot nollvisionen men jag är emot att
riksdagen inte vill ta konsekvensen av att genomföra nollvisionen. Det är hyckleri, hävdar Gunnar Lind.
Hur effektiv kan nollvisionen bli på längre sikt?
I det nuvarande systemet är det mycket lätt att minska dödstalet med 10-20 procent. Det finns kostnadseffektiva åtgärder, inom ramen för ganska traditionell
trafiksäkerhetspolitik, ända upp till en minskning med 50 procent. Sedan blir det
betydligt svårare.
Gunnar Lind tror att det går att minska antalet dödsolyckor med 75-80 procent, men bara om föraren ersätts av teknik.
– Ambitionen att minska dödsolyckorna med mer än 50 procent innebär ett ja till
det förarlösa vägtransportsystemet. Men de som står bakom nollvisionen förstår
inte detta.
Under den närmaste tioårsperioden kommer tekniken att utvecklas snabbt.
Om 10-20 år kan det vara relevant att fråga: Ska systemet övervaka mer än föraren? Gunnar Lind hävdar att vi måste få igång en diskussion om integritetsfrågorna.
Hur ska vi hantera fortkörarna?
Gunnar Lind anser att det största motståndet för att hålla hastighetsgränserna finns
bland yrkesförarna, t.ex. bussförare, taxiförare och budbilsförare. I allmänhet är
det yrkesförarna som driver upp tempot i tätortstrafiken.
Enligt Gunnar Linds bedömning är ungefär 10 procent av bilförarna är förtjusta i att köra fort. Det är en viktig grupp för många biltillverkare. Frågan är hur
man får acceptans i denna grupp för åtgärder i bilen och mer övervakning på
vägarna. Ett sätt kan vara att försöka hitta personer i motororganisationerna som
är intresserade av att utarbeta trafiksäkerhetsstrategier. På så sätt skulle de kunna
utsätta sig själva för risker utan att utsätta andra för risker. Deras körglädje måste
få ett nytt utlopp.
Gunnar Lind menar att acceptansen för övervakning och införande av ny teknik
i bilarna kan ökas om många får prova på. När man provat upplevs den nya tekniken
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som mindre integritetskränkande. Övervakningskameror i tunnelbanan mötte först
på motstånd men är nu helt accepterat. Pröva-på-kampanjer skulle kunna riktas mot
riksdagen och ungdomar.
Det är viktigt, tycker Gunnar Lind, att visa att fortkörning sällan lönar sig rent
tidsmässigt. ISA - Intelligent Speed Adaptation (Intelligent stöd för anpassning av
hastigheten) - har använts vid försök i bl.a. Lund. ISA inmonterades i ett antal bilar
som därmed fick lägre maxhastighet. Förarna tvingades därmed till att köra lagligt.
Trots detta blev restiden inte längre eftersom den som kör för fort visserligen vinner
tid på körsträckorna men förlorar lika mycket tid i köer och korsningar.

Göran Nilsson
forskningsledare vid VTI
En annan kritiker av nollvisionen är Göran Nilsson, forskningsledare vid Statens
väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Linköping.19 Hans kritik kan sammanfattas i följande punkter:
•

Nollvisionen leder fel och har ingen verklighetsförankring. Nollvisionen håller
på att tappa tempo och är på väg ut. Nollvisionen kan vara kontraproduktiv
och kan lamslå trafiksäkerhetsarbetet.

•

Det delade ansvaret är lika med inget ansvar. Vägverket smiter undan genom att
delegera ansvaret till andra. Vägverket har goda kontakter med bilindustrin och
olika företag och vill delegera ansvar till dem. Det hela sker under nollvisionens
täckmantel.

•

Man måste jobba mot specifika mål. Det är dessa mål som är viktiga, inte nollvisionen. Det går att ta små steg i rätt riktning utan en nollvision.

•

Nollvisionen ändrade delvis inriktningen på 1994 års trafiksäkerhetsprogram.
Hastighetsfrågorna och bilbältesfrågorna försvann. I praktiken slarvades 1994
års reformprogram bort. Reformprocessen har försenats med tio år.

Göran Nilsson anser att politikerna inte har någon möjlighet att acceptera det
som krävs för att genomföra nollvisionen. Det finns inget politiskt parti som har
ambitionen att framstå som trafiksäkerhetspartiet med stort T. Det finns heller inget
stöd bland befolkningen.
Vägverket har enligt Göran Nilsson rätt att sätta vilka hastigheter det vill.
Men Vägverket utnyttjar inte detta. Det är inom Vägverket som det största motståndet mot hastighetsbegränsningar finns.
Nollvisionens genomförande förhindras av bilindustrin. Denna stöttas av oljeindustrin som är en mycket stor maktfaktor i världen. Bilindustrin konstruerar
idag fordon som inte har någon likhet med nollvisionen. Bilarna är tyngre och

33

snabbare än de borde vara. Enskilda biltillverkare kommer inte att ta steg som
leder mot nollvisionen. De är mycket rädda för ekonomiska förluster. Biltillverkarna sitter och bevakar varandra. Göran Nilsson tror inte att det går att
lösa frågan om bilindustrins ansvar på det nationella planet. Trafiksäkerhetsfrågorna måste därför lyftas upp till det internationella planet.
– Vi behöver någon form av FN-konvention som stöder en utveckling där bilindustrin börjar tillverka trafiksäkra bilar. Även WHO kan behöva komma in i bilden.
Göran Nilsson tycker att den viktigaste målgruppen för nollvisionen är bilförarna. Bilförarna har hittills inte alls påverkats av nollvisionen. Bilförarnas
folkhälsosituation har varit oförändrad sedan 1950-talet. Lika många bilförare
dör idag som på 1950-talet. Folkhälsoproblemet är det samma. För andra grupper i samhället har folkhälsan ökat. Vi har stått och stampat.
Man skulle kunna konkretisera nollvisionen för bilförarna genom att säga att
noll procent ska köra utan bilbälten och noll procent ska köra för fort.
Göran Nilsson tror inte att nollvisionens etappmål för 2007 kan uppnås utan
försämrad ekonomi i Sverige, ökad arbetslöshet och ett tredubblat bensinpris. De
viktigaste drivkrafterna finns alltså utanför trafiksäkerhetspolitiken.

Sammanfattning och slutsatser
Claes Tingvall, Monica Öhman och Staffan Widlert delar en stark tro på nollvisionen. Claes Tingvall menar att nollvisionen har förvandlat säkerheten till ett
kärnvärde i vägtransportsystemet och har skapat fler ägare till problemet. Nyckelgruppen i det fortsatta arbetet är yrkesförarna som är normbildare i vägtrafiksystemet. Han är övertygad om att nollvisionen ger positiva resultat på längre
sikt. Däremot blir det svårt att nå etappmålet för 2007. Monica Öhmans och Staffan Widlerts optimism är framför allt grundad på de nya möjligheter som erbjuds
av den tekniska utvecklingen.
Detta kapitel har också belyst hur nollvisionens kritiker argumenterar. Gunnar Lind anser att nollvisionens ambition att nå noll dödade inte är realistisk. Att
komma under 50 dödade kommer att medföra oerhörda kostnader och kräver förmodligen förarlösa bilar. Nollvisionen har hittills allt för ensidigt betonat
systemutformarnas ansvar.
Enligt Göran Nilsson saknar nollvisionen verklighetsförankring. Den går stick
i stäv med 1994 års trafiksäkerhetsprogram. Utvecklingen av trafiksäkra bilar
främjas bäst genom en FN-konvention.
I detta kapitel har Vägverkets roll belysts ur olika perspektiv. Claes Tingvall
pekade på att pengarna för fysiska åtgärder inte har använts tillräckligt effektivt
av Vägverket. Gunnar Lind konstaterade att Vägverket inte är ett enhetligt verk
och att olika regioner arbetar med olika synsätt och prioriteringar. Göran Nilsson
hävdade att Vägverket varit sparsam med att använda sin rätt att sänka
hastighetsbegränsningarna.
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5
MOTORORGANISATIONERNAS OCH
BILINDUSTRINS PERSPEKTIV
Som tidigare konstaterats i denna studie talar nollvisionen om ett delat ansvar
mellan trafikanterna och de s.k. systemutformarna. Bilisterna ingår i kategorin
trafikanter medan fordonstillverkarna ingår i kategorin systemutformare. I detta
kapitel kommer företrädare för dessa målgrupper att ge sin syn på nollvisionen.

Martin Andreae
VD, Motormännens Riksförbund
Motormännens Riksförbund är en intresseorganisation för Sveriges bilister och
verkar aktivt för den enskilda individens rätt att använda bilen som transportmedel.
Motormännen erbjuder sina medlemmar ett stort utbud av bilrelaterade tjänster och
produkter för ett mer ekonomiskt bilägande. Samtidigt bedriver Motormännen opinionsbildande verksamhet inom områden som konsument- och trafikpolitik.
Motormännen har de senaste åren trätt fram som en ny och spännande aktör i
trafiksäkerhetsarbetet. Motormännen har exempelvis tillsammans med sina europeiska systerorganisationer tagit initiativ till projektet EuroRap – European Road Assessment Programme. Det är ett mätsystem för hur säker vägen är och mäts i siffror
från 1 till 4 (mest säker). EuroRap används som ett opinionsbildande vapen gentemot myndigheter och politiker. Trafiksäkerhetsfrågorna drivs mycket målmedvetet
av Motormännens VD Martin Andreae.
Martin Andreaes engagemang för nollvisionen utgår från orimligheten i att
en människa måste dö för att han eller hon ville transportera sig från A till B. Han
påpekar att det dör lika många i trafiken varje dag i världen som det gjorde i
World Trade Center den 11 september 2001.
– Detta visar magnituden av ett gigantiskt folkhälsoproblem som överträffar de
flesta sjukdomar, tycker Martin Andreae.
Han anser att Motormännen har att välja mellan två linjer i trafiksäkerhetsdebatten: Å ena sidan kan Motormännen protestera mot böter för fortkörning,
sänkta hastighetsgränser och ökade fartkontroller. Å andra sidan kan organisationen acceptera den existerande trafiksäkerhetspolitiken utan att försöka ta några
poäng i debatten. Motormännen började svänga från den första linjen till den
andra för 5-6 år sedan. För ett par år sedan var förändringen genomförd.
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Motormännen har nu utvecklat en helhetssyn på trafiksäkerhetsfrågorna. Detta
fanns inte tidigare inom organisationen.
– Tidigare markerade vi vår position i enskilda frågor. Utan nollvisionen hade vi
inte haft denna samlade syn på trafiksäkerheten. Kunskapen om nollvisionen
finns idag bland alla våra medarbetare på det centrala kansliet, säger Martin
Andreae.
Förändringsprocessen inom Motormännen har börjat uppifrån och vandrar
nu ut i landet. Men det finns fortfarande många lokala klubbar ute i landet som
inte förstår helheten. Martin Andreae tycker att det finns medlemmar i de lokala
klubbarna som ibland uttalar sig slarvigt t.ex. i fråga om hastighetsbegränsningar.
Det finns många personer i samhället som har svårt att ta till sig budskapet i
nollvisionen. Det handlar om den bredare allmänheten som kanske känner till
nollvisionen utan att ha djupare kunskaper om trafiksäkerhet. De tror att nollvisionen gjorts av flummiga visionärer. Men så är inte fallet. De ansvariga på
Vägverket är realpolitiker, understryker Martin Andreae.
Kunskapen om vad som måste göras för att förverkliga nollvisionen finns.
Det viktigaste hindret för att genomföra nollvisionen är, enligt Martin Andreae,
att Vägverket inte förfogar över de ekonomiska resurser som behövs.
– Politikerna värderar inte resultatet så högt att man avsätter tillräckliga medel
för att nå resultatet. Vägnätet har sakta förfallit, säger Martin Andreae.
Han tycker att vägnätet behöver ytterligare en miljard per år under tio års tid.
Detta för att nå en standard som krävs enligt Vägverkets planer. Det krävs också
mycket mera pengar för att satsa på mitträcken. I detta fall handlar det om hundratals miljoner per år.
Hur kan hindren för nollvisionen elimineras?
Martin Andreae anser att vi måste vara tuffare mot dem som är opinionsbildare
men som inte är schyssta. Många opinionsbildare bär ett ansvar. Motorjournalisterna sköter sig inte. När t.ex. Robert Collin i Aftonbladet sommaren
2002 skrev att vissa förslag som presenterades under Tylösandsseminariet20 var
orealistiska tog han på sig ett stort ansvar.
TV skulle kunna användas i opinionsbildande syfte, tycker Martin Andreae.
Avtalet mellan staten och SVT är ett hinder eftersom staten inte får tala om vilka
program som ska sändas. Om TV engagerade sig i trafiksäkerhetsarbetet skulle
detta vara mer värt än alla NTFs åtgärder. Vidare, trafikundervisningen i skolan
kan lägga grunden för mogna trafikanter. Men idag har vi en fullständig avsaknad av en pedagogisk plan. Trafikundervisningen i skolan har förfallit. All eventuell trafikundervisning sker ad hoc. Det är helt upp till rektorerna att göra något.
Likaså måste körkortsutbildningen förbättras.
– Med dagens incitamentsstruktur gäller det att komma igenom körkortsutbildningen så billigt och så fort som möjligt. Pedagogiska teorier säger att det
borde gå till precis tvärt om, hävdar Martin Andreae.
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Varför minskar inte de allvarliga olyckorna i trafiken?
– Det finns ett gap mellan de politiska ambitionerna i nollvisionen och de
medel som har avsatts. Nollvisionens mål är mycket ambitiöst sett till de
pengar som avsatts. De åtgärder som sattes in efter nollvisionens tillkomst
matchade inte volymökningen i trafiken. Trots lågkonjunkturen ser vi en fortsatt volymökning av trafiken. Därför måste vi nu skala upp de befintliga åtgärderna, anser Martin Andreae.
Hur ska etappmålet för 2007 kunna uppnås?
Olika åtgärder inom ramen för nollvisionen borde, enligt Martin Andreae, sättas
in i en tidtabell. Det borde kunna gå att säga exempelvis så här: Innan 2008 ska
hela E4 vara mittseparerad. Det blir mycket lättare att utvärdera nollvisionen och
diskutera olika åtgärder om det finns klara linjer.
Martin Andreae är förespråkare av skärpta krav på fordonstillverkarna, gärna
med konkreta deadlines som anger när lagstiftning ska komma att gälla. Det
behövs exempelvis lagstiftning om automatisk bältespåminnare. Dessa ska vara
obligatoriska i nytillverkade bilar.
– Bilindustrin vill inte ha detta. Men jag anser att den måste ta till sig den teknik
som ökar trafiksäkerheten, säger Martin Andreae.
Den viktigaste målgruppen för nollvisionen är, enligt Martin Andreae, de
som är överrepresenterade i olycksstatistiken, d.v.s. unga bilförare och motorburen ungdom. Unga förare utsätter sig för stora risker i trafiken. Här finns en
allmänt utbredd machoattityd. För att förändra denna inställning är det viktigt att
påverka dem som påverkar, alltså opinionsbildarna.
– Jag tycker att det är viktigt att bejaka ungdomarnas motorintresse men samtidigt säga: ”Så här får ni köra på racerbanan men inte utanför”, avslutar Martin
Andreae.

Tom Bjerver
VD, Motorförarnas
Helnykterhetsförbund (MHF)
Motorförarnas Helnykterhetsförbund
(MHF) utgör, tillsammans med NTF, kärnan i det svenska folkrörelsearbetet för
en ökad trafiksäkerhet. MHF har allt sedan bildandet 1926 arbetat för en alkoholfri och på senare tid även i övrigt drogfri trafik. Varje år sedan 1957, i augusti
månad, har MHF arrangerat ett nationellt
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trafiksäkerhetsseminarium i Tylösand utanför Halmstad. Nollvisionen ligger till
grund för MHFs trafiksäkerhetsarbete.
Medlemsantalet minskar i MHF, liksom i alla andra folkrörelser. Många medlemmar har varit med i minst 30 år. MHF har idag svårt att rekrytera yngre medlemmar.
Nollvisionen behöver en arbetsplan
Tom Bjerver är VD i MHF sedan år 2000. Han anser att nollvisionen behöver betydligt tydligare tidtabeller som anger klara mål och konkreta årtal. Regeringen har ofta
hänvisat till sitt så kallade elvapunktsprogram från 1999. Men detta är ingen aktiv
handlingsplan. Här finns varken delmål, resursramar eller tidtabeller. 21 Man måste
ha en arbetsplan att följa. Det är så man arbetar i ett företag, understryker Tom Bjerver.
– Det är självklart att ha en tidsplan och en budget. Nollvisionen svävar fortfarande. I andra organisationer kan man inte sväva så mycket. Det finns inte en
chans om man vill nå resultaten.
Varje trafiksäkerhetshöjande insats bör enligt Tom Bjerver dimensioneras för
sig, både organisatoriskt och ledningsmässigt. En ansvarig bör utses så att varje
område får ett ansikte, en tydlig identifikation. I ett företag är det normalt att
upprätta en affärsplan som anger hur företaget ska jobba, vilken budget och vilka
tidsramar som ska gälla. Men politikerna har aldrig frågat sig hur underhållet och
utbyggnaden av vägnätet eller trafikundervisningen i skolorna ligger till i förhållande till nollvisionen.
– Det är viktigt att ha mod att tala om skärpt lagstiftning inom vissa tidsramar.
Säg att vissa krav kommer att ställas på trafikanterna och att myndigheterna avsätter resurser för ändamålet x. Tala om hur det kommer att se ut om tio år. Detta
är viktigt för förankringen, att människor ska hinna vänja sig vid det nya. Ärlighet är en grundförutsättning för att vänja sig vid tanken på stora förändringar,
hävdar Tom Bjerver.
Arbetsskyddet visar vägen
Tom Bjerver är övertygad om att trafiksäkerhetsarbetet har mycket att lära av
arbetsmiljöfrågorna. Inom detta område har arbetsgivare och fackföreningar tagit
ett samlat grepp för att reducera riskerna för skador i arbetslivet. Arbetsskyddet
blev en kvalitetssäkringsfaktor i produktionen. Arbetsmiljöbrister blev identifierade som en brist i kvalitetssäkringen.
Inom arbetsmiljöområdet finns stenhårda krav på utbildning och upprättandet av en arbetsplan. Med jämna mellanrum görs en revision av skyddet i arbetsmiljön. Metoder och synsätt från arbetsmiljöområdet kan överföras till
trafiksäkerhetsområdet. Enligt Tom Bjerver ligger trafiksäkerheten 20 år efter
arbetsmiljöområdet, t.ex. i fråga om kvalitetssäkring.
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Han konstaterar att i arbetsmiljö-Sverige finns alltid någon som är utsedd som
ansvarig för arbetsmiljön. Om det inträffar en olycka utreds orsaken, vem som
var ansvarig fastställs och förslag ges hur liknande olyckor kan undvikas i framtiden. I trafiksäkerhets-Sverige är det inte lätt att peka ut den ansvarige.
– Det läggs mer tid på utbildning i arbetsmiljö-Sverige än i trafiksäkerhets-Sverige.
Det går att ta ett körkort på tio timmar. De flesta anställda får många fler utbildningstimmar i arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöfrågorna läggs in i ledar-utvecklingsprogrammen. Utbildningen förekommer repetitivt inom arbetsmiljöområdet. Det repetitiva
inslaget är mycket klenare inom trafiksäkerheten, hävdar Tom Bjerver.
Han konstaterar att luftfarten har oerhört höga säkerhetskrav. Det finns inte en
rutin som inte dubbelkollas och utvärderas. Detta sker på alla nivåer. Resultatet är
att det inträffar väldigt få olyckor. Tom Bjerver undrar varför våra yrkeschaufförer
ska leva farligare än piloterna.
Nollvisionen behöver revideras
Tom Bjervers slutsats är att nollvisionen behöver revideras. Nollvisionen var inte
klar när den lanserades.
– Man kommer för lindrigt undan idag. Det finns ingen utsedd tydlig ansvarig. I
och för sig finns ett departement och en myndighet för detta men ingen har kommit på tanken att revidera deras nollvisionsinsatser.
Vägtrafikinspektionen måste få ett tydligt mandat så att dess trovärdighet inte
går förlorad. Den nya institutionen måste hållas fristående från Vägverket. Mandat och ledning måste utövas självständigt. Tom Bjerver tycker att det inte får
finnas tillstymmelse till risk för spekulation om beroendekopplingar mellan en
inspektion och en ansvarig myndighet.
Nollvisionen har inte lyckats få allmänhetens stöd och förståelse för den nya
inriktningen på trafiksäkerhetspolitiken. Det finns inte stöd i den allmänna opinionen.
Tom Bjerver anser att vi nu har ett uppväxande släkte utan grunder i
trafiksäkerhetstänkande. Trafiksäkerheten finns inte på dagordningen i skolorna.
Därmed läggs ett orimligt stort ansvar på trafikskolorna. Trafiksäkerheten behöver repeteras under hela livet. De repeterande inslagen måste vara anpassade till
individens mognadsnivå. Detta ska inte ske slumpmässigt utan genom en plan.
Skolan, trafikskolorna och militärtjänsten är arenor där det är möjligt att påverka
attityder och beteenden.
Media har ett stort ansvar, menar Tom Bjerver. De personer man inte kan nå
via olika organiserade arenor kan man alltid nå via media. TV har en stor möjlighet att påverka. Ett exempel är Trafikmagasinet som har en unik möjlighet att
påverka många människor.
Tom Bjerver hävdar att Vägverket är mycket kompetent i många sakfrågor
men att det inte är bra på att kommunicera sina kunskaper till allmänheten. Väg-
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verket är dessutom en ganska teknokratisk och mansdominerad organisation.
Kännetecknande för Vägverket är också att det är byråkrati- och regelstyrt,
hierarkiskt, oflexibelt och odynamiskt, avslutar Tom Bjerver.

Bengt Dalström
PR-chef, Toyota Sweden
Toyota är den tredje största biltillverkaren i världen, efter GM och Ford i nämnd
ordning. Under 2002 tillverkade Toyota ungefär sex miljoner bilar. Därmed är
Toyota tio gånger större än Volvo och SAAB tillsammans. Toyota har 66 fabriker
i alla världsdelar. Toyota svarar för 6 procent av nybilsförsäljningen i Sverige. År
2002 beräknades 17 000 Toyota-bilar att säljas i Sverige.22
Bengt Dalström är PR-chef på Toyota Sweden. Han tycker att den stora vinsten med nollvisionen är att den är störande för många.
– Nollvisionen är alltid omstridd. Detta håller debatten vid liv. Nollvisionen har
kastat upp trafiksäkerhetsfrågorna till en ny nivå. Nollvisionen har fått politiker,
media och industri att reagera. Alla tycker någonting om nollvisionen. Därmed
hålls debatten vid liv.
Innan nollvisionen kom var debatten nästan obefintlig, tycker Bengt Dalström.
Tidningarna rapporterade om en olycka där x antal personer hade dött. Sedan
frågade någon vad som borde göras. Någon föreslog vissa åtgärder. Sedan inträffade nästa allvarliga olycka. Idag skriver man istället efter en dödsolycka i trafiken: Hur var detta möjligt nu när vi har nollvisionen? Sådana skriverier håller
debatten igång.
Katalysatorernas viktiga roll
Bengt Dalström ser inga egentliga svagheter i nollvisionen. Däremot finns det svaga
länkar. För att förverkliga nollvisionen krävs en kedjereaktion mellan olika aktörer.
– Det krävs katalysatorer för att förverkliga nollvisionen. När någon aktörs engagemang inte finns på rätt nivå uppstår en svaghet i kedjan.
Enligt Bengt Dalström kan nollvisionens katalysatorer vara:
•
•
•
•
•

biltillverkare med innovativa bilar
väghållare och biltillverkare som arbetar tillsammans med att göra vägarna
och bilarna kompatibla med varandra, att anpassa deras säkerhetssystem
Folksams trafiksäkerhetsforskning
Vägverket med Claes Tingvall i spetsen
journalisterna – om de har rätt vinkling av problematiken.

Dessa katalysatorer är ett slags ambassadörer för nollvisionen. De kan dra ut
konsekvenserna av ett resultat och förmedla ett budskap.
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Men många av aktörerna i samhället fattar också beslut som verkar i fel riktning, påpekar Bengt Dalström. Ett exempel är biltillverkaren som struntar i att ta
in en modell som har större säkerhetsutrustning för att han är rädd att bli
utkonkurrerad prismässigt. Ett annat exempel kan vara väghållaren som inte genomför tillräckliga förbättringar på vägarna. Eller mopedleverantören som säljer
trimmade moppar. Eller barnstolstillverkaren som levererar barnstolar som inte
är mera än ett trevligt inslag i bilens interiör. Eller gångtrafikanten som utan att se
sig för går ut på ett övergångsställe. Eller cyklisten som cyklar på trottoaren eller
cyklar utan ljus. Det finns motorjournalister som fokuserar på fel saker. Det är de
som bara skriver om hästkrafter.
Behovet av dialog
Enligt Bengt Dalström är det viktigaste hindret för nollvisionen att det saknas en
upparbetad dialog mellan olika intressenter som delar samma mål: politiker, bilbranschen, väghållare och de olika trafikantgrupperna. Det behövs en rundabordsprocess där de här aktörerna kan sitta ned och tala om vad de kan göra tillsammans.
– Vi aktörer är duktiga på att säga vad alla andra ska göra. Vi är nära ett genombrott när vi kan sitta ner och säga: Vi har ett problem som vi har tillsammans. Vi
har ett gemensamt problem, men olika roller.
Bengt Dalström tycker inte det är intressant att diskutera nollvisionens etappmål
för 2007.
– Egentligen är nollvisionens etappmål ointressanta i sig. Det gäller framför allt
att hålla debatten i gång. Med en intensifierad debatt med allt fler inblandade
parter kan vi komma nära etappmålen.
De fysiska åtgärderna kommer inte att ge de stora talen i fråga om räddade liv.
Det går inte bara att bygga bort olyckorna, tror Bengt Dalström.
– Jag vill inte negligera effekterna av byggandet av mitträcken o.dyl. men jag tror att
den typen av åtgärder kommer att svara för en mindre del av resultatet. Vi kommer
ändå att köra om på fel sätt, vi kommer att göra misstag på övergångsställena, bilar
kommer att köras utan vinterdäck. Det kommer ändå att göras tokigheter.
Bengt Dalström tycker det är konstigt att när vi läser om en allvarlig trafikolycka
i tidningen läggs sällan skulden på bilistens beteende. Det står inte att han eller hon
hade missbedömt farten, gjort en felaktig omkörning eller kört utan vinterdäck. Vi
måste våga lägga lite skuld. Vi måste exempelvis våga skriva att det blev en frontalkrock för att föraren valde att köra om på ett backkrön, anser Bengt Dalström.
Teknikens roll
När det gäller den tekniska utvecklingen i bilarna anser Bengt Dalström att så
länge det inte finns efterfrågan vågar ingen biltillverkare dra på sig extrakostnader
i form av exempelvis alkolås. Konkurrensen är knivskarp idag.
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– Alkolås kommer aldrig att bli en massföreteelse i personbilarna. Det finns ingen
efterfrågan för det. Men det kan vara viktigt att få in det här i yrkestrafiken. Det
kan användas som ett säljargument där, säger Bengt Dalström.
Det måste finnas ett belöningssystem för de säkraste bilarna på marknaden,
t.ex. någon form av skattelättnader. Om politikerna säger att vi inte har råd med
detta, då har de satt en prislapp på de dödade i trafiken, tycker Bengt Dalström.
Till sist frågar jag Bengt Dalström hur Toyotas motorsportsprofil rimmar med
företagets trafiksäkerhetspolicy. Han förklarar att Toyotas engagemang i Formel
1 motiveras av att Formel 1 är det bästa marknadsföringssättet för Toyota i vissa
delar av världen. Genom Formel 1 skapas en goodwill för Toyota.
– Våra bilar kan samtidigt vara roliga, säkra och miljövänliga. Vi måste sälja
volym för att ha råd att satsa på den tekniska utvecklingen. Det ligger ju 30 års
forskning bakom Toyota Prius, konstaterar Bengt Dalström.

Sammanfattning och slutsatser
Motormännens Riksförbund har de senaste åren tydligt markerat att man ger sitt
aktiva stöd till nollvisionen. Förändringsprocessen inom organisationen har börjat uppifrån och vandrar nu ut i landet. VD Martin Andreae påpekar vikten av att
sätta in de olika åtgärderna i nollvisionen i en konkret tidtabell.
Tom Bjerver, VD för Motormännens Helnykterhetsförbund, vill revidera nollvisionen och utrusta den med en handlingsplan och en budget. Han betonar behovet av repetitiva inslag i trafikutbildningen och pekar på flyget och arbetsskyddet
som förebilder för trafiksäkerhetsarbetet.
Bengt Dalström, PR-chef på Toyota Sweden, anser att det saknas en upparbetad dialog mellan olika intressenter som delar målet att vilja realisera nollvisionen. Han ser detta som det viktigaste hindret för genomförandet av nollvisionen.
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6
YRKESFÖRARNAS PERSPEKTIV
Tidigare i den här studien har flera personer understrukit att yrkesförarna är en
nyckelgrupp för nollvisionen. Det har framkommit att ungefär 40 procent av allt
trafikarbete i Sverige är organiserat. Det betyder att yrkesförarna i mycket stor
utsträckning är normbildande i vägtrafiksystemet.
I det här kapitlet ger företrädare för tre stora yrkesaktörer - Svenska Åkeriförbundet, Swebus och Taxi Kurir i Stockholm - sina synpunkter på nollvisionen
och berättar om det egna arbetet för att förbättra trafiksäkerheten.

Jan Sandberg
VD, Svenska Åkeriförbundet
Det finns 10 500 åkeriföretag i Svenska
Åkeriförbundet varav 50 procent är enmansföretag. Hösten 2001 inledde
Svenska Åkeriförbundet en satsning för
att främja trafiksäkerheten.
Svenska Åkeriförbundet deltar, tillsammans med Transportarbetarförbundet och
Länsförsäkringar, i projektet Vägens riddare. I Utmaningen har Svenska Åkeriförbundets förbundsstyrelse skrivit under
ett avtal om att arbeta med trafiksäkerhet.
Under 2002 samlade Svenska Åkeriförbundet olika aktörer – Vägverket,
Näringsdepartementet, Transportarbetarförbundet, NTF m.fl. – till två träffar.
Det hela resulterade i att Svenska Åkeriförbundet tog fram en s.k. avsiktsförklaring
som beskrev åkeribranschens målsättningar. Övriga aktörer lovade att genomföra åtgärder inom sina respektive verksamhetsområden. Som en ytterligare del
i detta har Svenska Åkeriförbundet som målsättning att ta fram en, med transportköparrepresentanter gemensam, kravlista på trafiksäkerhetsområdet. Den ska användas av transportköparna vid upphandling av transporter.
Svenska Åkeriförbundet samverkar med fordonstillverkare för att ta fram ett
trafiksäkerhetspaket. Det ska omfatta trafiksäkerhetshöjande tekniska
extrautrustning som presenteras i ”paketform”. Exempelvis kan grundpaketet
innehålla bältespåminnare och extra backspegel för bättre sikt. Ett ”guldpaket”
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Åtta av tio i yrkestrafik kör för fort
Yrkestrafikföretag bryter konstant mot lagen. Det konstaterar NTF i Stockholms län som under hösten 2002 gjorde omfattande hastighetsmätningar
på yrkestrafiken i länet
Runt 3.600 fordon från 30 företag har registrerats på 30- och 50-sträckor.
Fordonen är taxibilar, bussar, lastbilar samt bud- och servicebilar.
– Resultatet är nedslående, åtta av tio fordon körs för fort. Företagen tycks
se mellan fingrarna. Vi gjorde motsvarande undersökning under 2001, och
vi noterar endast marginella förbättringar. I 2001 års undersökning kördes
nio av tio fordon för fort, berättar Lasse Holm, projektledare på NTF.
På 30-sträckor var medelhastigheten för bud- och servicebilar 39 kilometer i timmen och för taxibilar 37 kilometer i timmen. Totalt framfördes
åtta av tio (79 procent) av yrkestrafikens fordon för fort. På 50-sträckor
var siffran hela 85 procent.
– Flera företag hävdade efter förra årets undersökning att de skulle vidta
åtgärder, men det har inte avspeglat sig i våra mätningar. Tyvärr, säger
Lasse Holm.
Bland de kontrollerade företagen finns stadens ledande taxibolag, de
största bussföretagen och ledande åkeri- och budbilsföretag.
NTF har tidigare slagit ned på SL:s busstrafik och just den här veckan
organiserar bussfacket en “köra lagligt-kampanj”.
– Runt åtta av tio bussar överskrider tillåten hastighet, säger Lasse Holm.
Avsikten med NTF:s undersökning är inte att hänga ut enskilda förare,
utan att starta en process kring hastighetsfrågan i de utpekade företagen.
– Frågan om att hålla hastigheten är i allra högsta grad en del av ett företags kultur och därmed en ledningsfråga, säger Lasse Holm.
Källa: Dagens Nyheter 27 november 2002

kan utöver detta innehålla elektroniskt stabiliseringssystem, ett par års extrabromstester på ekipaget m.m.
Trafiksäkerhet har idag blivit en ledarskapsfråga för Svenska Åkeriförbundet.
– Vi försöker få med de anställda genom att först försöka nå åkeriägarna, berättar Jan Sandberg.
Hur reagerar de anställda i åkerier som antar en trafiksäkerhetspolicy?
– Det finns inget direkt motstånd. Men däremot låter det ofta ungefär så här: ”Va,
ska vi göra något? Det är ju privatbilisterna som far runt som galna höns.”
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Avsiktsförklaring för trafiksäkerhet.
Hinder för nollvisionen
Jan Sandberg tycker att arbetet med nollvisionen har präglats av mycket ord och
liten verkstad. Riksdagens beslut om nollvisionen har inte följts upp av regering
och riksdag. Vägverket har inte tilldelats de pengar som det behöver. Det finns
uppenbara brister när det gäller anslagen för nyinvesteringar samt drift och underhåll av vägnätet. Det har byggts för lite mitträcken, anser Jan Sandberg.
Ett annat hinder är att de åkerier som kan erbjuda det lägsta priset ofta
har äldre fordon och tummar på både trafikreglerna och vilopauserna för
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chaufförerna. Nollvisionen hindras dagligen när man köper transporter och
bara ser på priset.
– Transportköparna går efter principen ”lägst offert vinner”. De åkeriföretag som
arbetar aktivt med trafiksäkerhet har inte märkt av något intresse för trafiksäkerhetsdelen i den produkt de erbjuder, konstaterar Jan Sandberg.
Åkerinäringen kan hjälpa kunderna att ta hänsyn till trafiksäkerheten när de
upphandlar transporter. Konsumentmakten är viktig, tycker Jan Sandberg. Men
eftersom transportdelen är en liten del i en färdig varas livscykel är det svårt att göra
slutkonsumenterna medvetna om transporterna utförs på ett trafiksäkert sätt. Konsumenterna skulle få ett bra stöd om man kunde trafiksäkerhetsklassa produkter precis
som man miljömärker miljöanpassade varor, tror Jan Sandberg.
Ett annat hinder är regelsystemet för vägtrafikbranschen i den integrerade,
fria och öppna marknaden inom EU. Enligt Jan Sandberg är inte utomnordiska
chaufförer som kör i Sverige och svenska chaufförer lika inför lagen. Polisen har
inte rätt att döma böter för fortkörning eller överlast. De utländska förarna får ett
inbetalningskort som de i princip kan kasta i diket utan någon som helst uppföljning. Detta problem kräver nationell lagstiftning och samarbete på EU-nivå.
Jan Sandberg pekar på två områden där nollvisionen kan lära av Svenska
Åkeriförbundet. Det första är vikten av delaktighet – att arbeta brett utgående från de förtroendevaldas uppfattningar och idéer så att det inte enbart
blir ett centralt initiativ, utan att arbetet förankras bland medlemmarna. Det
andra är ledarskapet – att se till att tillräckligt många med ledande befattningar är besjälade av trafiksäkerhet och att se till att rätt folk driver
trafiksäkerhetsfrågorna inom respektive företag.

Karl Dingertz
marknadschef för regionen
Stockholm och Gotland, Swebus

Per Larsen
kommunikationschef, Swebus
Swebus skapades 1990 genom en sammanslagning mellan GDG och SJ Buss. Swebus
ingår i Concordia-koncernen som är
Nordens ledande kollektivtrafikbolag med
ansvar för 200 miljoner passagerare per år.
Per Larsen och Karl Dingertz.
Sedan våren 2001 har Swebus i Stockholmsområdet varit inblandat i fyra
dödsolyckor. En flicka i 7-årsåldern i Tyresö leker i sin trädgård och springer
plötsligt ut på gatan där en buss just passerar. En narkotikapåverkad bilist i Bromma
kör in i en av Swebus bussar. En person i Tumba ramlar in under ett bakdäck. En
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gångtrafikant i Orminge blir i mörkret påkörd av en buss i närheten av en vändslinga.
Det var mycket länge sedan någon av Swebus passagerare i Stockholm omkom. Men många passagerare skadas i bussarna p.g.a. att de ramlar. En vanlig
orsak till att folk ramlar är ryckig körning, ofta i samband med plötsliga
inbromsningar i bilköer där det är små avstånd mellan fordonen. Anmärkningsvärt är att hälften av alla olyckor som blivit försäkringsärenden för Swebus beror
på att bussar har backat på varandra utanför garagen.
Swebus trafiksäkerhetspolicy
Swebus refererar inte till nollvisionen i sin trafiksäkerhetspolicy. Enligt Karl
Dingertz och Per Larsen vid Swebus i Stockholmsregionen är nollvisionen heller ingen drivkraft för Swebus trafiksäkerhetsarbete. Drivkraften är istället företagets vilja att etablera ett varumärke som kan förknippas med säker trafik, nöjda
kunder och förare som mår bra. Bland de olika trafiksäkerhetsfrågorna har
hastighetsfrågan utan tvekan klar prioritet för Swebus.
– Utifrån olycksstatistiken är det lätt att dra slutsatsen att de flesta av våra olyckor
är hastighetsrelaterade, konstaterar Karl Dingertz.
Han understryker att Swebus tidtabeller i regel är satta efter de verkliga förhållandena i trafiken.
– Tidtabellerna är planerade utifrån de gällande hastighetsbegränsningarna. I 99
fall av 100 är körtiderna bra. Men Swebus kan bli ännu duktigare på att planera
trafiken. Enskilda körtider ska ses över, säger Karl Dingertz.
Swebus har inget problem med onyktra förare. De fyra senaste åren har endast två förare bevisligen kört onyktra. Det pågår ändå en diskussion om ett
införande av alkolås inom företaget. Karl Dingertz tycker att det är mest angeläget att införa alkolås för skolbussarna och beställningstrafiken. Swebus genomför nu ett pilotprojekt tillsammans med Ekerö kommun där en skolbuss har utrustats med alkolås.
Swebus har monterat in bälten i vissa av sina bussar i Sverige. Det har skett
för att vissa kommuner har krav på att skolbussarna upphandlas med bilbälten.
De nya bussarna i Sörmlands län och Örebro län har också utrustats med bälten.
Nollvisionen
Karl Dingertz och Per Larsen tycker att nollvisionen främst märks genom skriverier i pressen, olika affischer på offentliga platser samt nya vajerräcken på en del
vägar. Men i övrigt har de inte märkt några aktiviteter. De uppfattar nollvisionen som
ord snarare än en levande process. Visionen saknar delmål och ett strukturerat arbetssätt. Nollvisionen måste bli mera riktad mot yrkesförargrupperna. Ingen har exempelvis bett Swebus vara med i arbetet för att genomföra nollvisionen. Karl Dingertz
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Swebus syn på önskvärt förarbeteende.
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och Per Larsen har inte märkt av något konkret avstamp för nollvisionen i
Stockholmsregionen. Nollvisionen tycks inte ha landat här.
– Stockholms kommun utgår absolut inte från nollvisionens mål i sin planering.
Jag tycker att man borde göra det. Det är konstigt att Vägverket, riksdagen och
regeringen inte tycks föra en dialog med Stockholms kommun om nollvisionen,
säger Karl Dingertz.
Per Larsen anser att det finns ett stort tomrum mellan å ena sidan nollvisionen
och å andra sidan en massa aktörer ute i trafiken som inte känner sig delaktiga i
nollvisionen. Det verkar inte finnas någon plan för att göra något åt detta.
– Kanske sker det mycket mera inom ramen för nollvisionen än vi känner till.
Men det marknadsförs hur som helst inte. Om det finns goda exempel ska dessa
självklart marknadsföras på bästa sätt, avslutar Karl Dingertz.

Anders Eliasson
VD, Taxi Kurir i Stockholm AB och
vice ordförande för Södertälje Åkeri AB, SÅAB
Det finns totalt 5 500 taxibilar i Stockholm. De tre största taxibolagen är, i tur
och ordning, Taxi Stockholm, Taxi Kurir i Stockholm 23 och Taxi 020. Dessa
företag har tillsammans 3 500 bilar. I Stockholm finns det 1 500 fribilar med
ensamförare utan beställningscentral.
Anders Eliasson är VD i Taxi Kurir i Stockholm sedan 2001. Han är dessutom
vice ordförande för Södertälje Åkeri AB.
Trafiksäkerhetspolicy
Taxi Kurir i Stockholm har inte varit inblandad i någon allvarligare olycka de tre
senaste åren. Företagets trafiksäkerhetspolicy reviderades i januari 2002. Den
nya policyn tar upp frågor som hastighet, nykterhet, bältesanvändning och kontroll av fordonen.
Anders Eliasson berättar att Taxi Kurir i Stockholm arbetar kontinuerligt med
att anpassa de tekniska systemen så att det främjar en anpassning av farten till
gällande regler. Ett sätt att göra det är att ta betalt per minut. Att bara ta betalt per
körd kilometer innebär att det skapas ekonomiska incitament att köra för fort.
Taxi Kurir i Stockholm följer utvecklingen inom alkolås. Anders Eliasson föreställer sig att ett eventuellt beslut i denna fråga kommer att fattas på koncernnivå och omfatta alla bolag i Sverige, Norge och Danmark. Det kan finnas fördelar med att göra en eventuell upphandling av alkolås på nordisk nivå.
Anders Eliasson erkänner att det finns taxichaufförer i Taxi Kurir i Stockholm som inte respekterar hastighetsbegränsningarna. Det brister i omdömet
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hos dem precis som det brister i omdömet hos andra yrkesförare och privatbilister. Fortkörningen är vanligast i samband med körning nattetid eller körningar
till Arlanda.
Förarna är medvetna om att de borde anpassa sig bättre till de gällande hastighetsbestämmelserna. Enligt förarna har vissa kunder mycket bråttom och kräver högre
hastighet. En annan orsak till fortkörningen är att förarna följer den allmänna trafikrytmen som har ett högt tempo. Ett typiskt exempel är Essingeleden där hastigheten
är begränsad till 70 km/tim men där de flesta kör betydligt fortare än så.
Det pågår en diskussion inom Taxi Kurir i Stockholm om att påbörja egna
hastighetskontroller.
Lastbilsbranschen
När nollvisionen lanserades uppstod en debatt i lastbilsbranschen runt
trafiksäkerhetsfrågorna. Åkarna hade inget emot själva idén men uppfattade den
som en omöjlighet. Därmed uppstod ett trovärdighetsproblem för nollvisionen,
menar Anders Eliasson.
De senaste 2-3 åren har intresset för trafiksäkerhetsfrågorna ökat markant.
De har blivit allt mera aktuella och diskuteras allt oftare. Men det är sällan någon
gör någon koppling till nollvisionen. En viktig drivkraft har istället varit
arbetsmiljöfrågorna.
Alkolås är bra för lastbilsbranschen, anser Anders Eliasson. Men bälte är ännu
viktigare. Av alla omkomna lastbilschaufförer sedan 1997 hade 20 kunnat räddas
med bälte och tre med alkolås.
Vägverket kräver fr.o.m. 2004 att det finns alkolås i alla de transporttjänster
som upphandlas av Vägverket. Enligt Anders Eliasson innebär detta att 10 000
lastbilar måste utrustas med alkolås. Extrakostnaden blir 25 000 kr per lastbil.
Detta leder till ökade transportpriser, vilket i sin tur leder till att Vägverket får
minskade resurser för vägunderhåll.
– De folkvalda tenderar att bara se nyttan av direktinvesteringarna utan att intressera sig för de bredare effekterna, påstår Anders Eliasson.
Allmänna förutsättningar i taxibranschen och lastbilsbranschen
Lastbilsbranschen avreglerades på 1950-talet. På 1960- och 1970-talen ombildades många företag till aktiebolag och blev affärsdrivande verksamheter. Under
1980- och 1990-talen började branschen arbeta med kvalitetssäkring och miljöfrågor. Sedan 1970-talet har antalet lastbilscentraler minskat från 450 till 200.
Denna koncentration har delvis drivits fram på grund av krav från kunderna och
omvärlden att arbeta mera med annat än transport från A till B. Enligt Anders
Eliasson har lastbilsbranschen nu nått den mognad som gör att trafiksäkerheten
kan bli nästa steg i en lång utvecklingsprocess.
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– Den närmaste tiden har trafiksäkerheten en stor chans att flytta fram sina positioner. Det går i den riktningen sedan ett par år tillbaka. Det går mode i vissa saker
i näringslivet. Det går trender i vad som marknaden och kunderna uppfattar vara
ett företag i tiden, säger Anders Eliasson.
Taxi avreglerades så sent som i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet.
Utvecklingen inom taxibranschen ligger minst fem år efter den tunga lastbilsbranschen. Anders Eliasson upplever att det finns ett större motstånd mot trafiksäkerhet i taxi än i den tunga lastbilsbranschen.
Anders Eliasson anser att det är lättare för ett stort företag än för ett litet att ta
sig an kompetenshöjningsfrågor som t.ex. trafiksäkerhet. Ett litet företag har ofta
fullt upp med att sköta den löpande verksamheten. Ett större företag har lättare
för att ta upp bredare frågor.
En märklighet i taxibranschen i Stockholm är, enligt Anders Eliasson, att fribilarna har en högre prisbild än övriga taxibilar. I andra branscher är det precis
tvärtom – de som har de bästa produkterna brukar kunna ta ut det högsta priset.
Nollvisionen
Anders Eliasson tycker att nollvisionen är ett bra pedagogiskt grepp. Med noll
antyds att varje människa som omkommer i trafiken är en för mycket. Innan
nollvisionen kom tog man för givet att trafiken är förenad med livsfara. Nollvisionen bröt igenom en mental barriär. Det kan jämföras med USAs beslut att
sätta en man på månen, tycker Anders Eliasson.
Med det återstår ett stort kommunikationsarbete innan nollvisionen blir etablerad i vardagen.
– Vi har att slåss emot strukturer och tänkesätt som byggts upp under 80 år. Generation efter generation har invaggats i tron att det måste vara förenligt med en viss
fara att befinna sig i trafiken, avslutar Anders Eliasson.

Sammanfattning och slutsatser
Ungefär 40 procent av allt trafikarbete i Sverige är organiserat. Yrkesförarna är i
mycket stor utsträckning normbildande i vägtrafiksystemet. En färsk undersökning gjord av NTF visade att åtta av tio i yrkestrafik i Stockholms län kör för fort.
Samtidigt är frågan om att hålla hastigheten en allt viktigare fråga för många
företag och yrkesförargrupper.
Svenska Åkeriförbundet har nyligen inlett en stor satsning för att lyfta upp
trafiksäkerhetsfrågorna bland sina medlemsföretag. Swebus är en annan yrkesföraraktör som vill ha en hög profil i sitt trafiksäkerhetsarbete. Swebus upplever
inte att nollvisionen har blivit tillräckligt riktad mot yrkesförargrupperna. Taxi
Kurir i Stockholm har en ny trafiksäkerhetspolicy och vill driva trafiksäkerhetsarbetet på ett mera aktivt sätt än tidigare.
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Det är anmärkningsvärt att nollvisionen inte upplevs vara någon direkt drivkraft för det trafiksäkerhetsarbete som pågår inom Svenska Åkeriförbundet,
Swebus och Taxi Kurir i Stockholm.
Trafiksäkerhetsfrågorna drivs nu aktivt från ledningsnivå i flera företag.
Förankringsarbetet inom företagen har just börjat. Det återstår ett stort
kommunikationsarbete för att få nollvisionen etablerad i yrkesförarnas vardag.
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7
OPINIONSBILDARNAS PERSPEKTIV
Journalister inom TV, radio, dagspress och olika tidskrifter kan spela en viktig roll
för nollvisionen genom att sprida kunskap, väcka debatt och skapa engagemang.
Hur förhåller sig dessa opinionsbildare till nollvisionen? Hur rapporterar de?
Hur vinklar de? Pågår det en förändringsprocess bland opinionsbildarna? Dessa
frågor kommer att belysas i detta kapitel om opinionsbildarnas syn på nollvisionen.

Calle Carlquist
chefredaktör, Teknikens Värld
Teknikens Värld är en av Sveriges allra
mest populära tidskrifter om bilar och motorsport. Tidskriften hade från början en
bredare profil och bevakade den tekniska
utvecklingen inom många områden. I mitten av 1970-talet blev Teknikens Värld
specialinriktad på bilar, en inriktning som
behållits fram till idag.24
När nollvisionen kom 1997 togs den
inte emot med öppna armar av Teknikens Värld. Man hamnade i vad chefredaktör Calle Carlquist kallar ”okunnighetsströmmen”. Det var en allmän uppfattning på
redaktionen att nollvisionen inte skulle komma att fungera. Den sågs dessutom som
alltför invasiv. Denna inställning har Teknikens Värld fått ompröva.
– Vi ser nu att nollvisionen har gett anledning till ett nytt tänkesätt. Det går egentligen inte att argumentera emot den. Nollvisionen har vuxit ju mer jag tänker på den.
Uppsåtet är extremt gott, menar Calle Carlquist. Han påpekar att det är Claes Tingvall som lyft fram trafiksäkerheten till en nationell angelägenhet.
– Han ska ha all heder av detta. Det är stort gjort.
Hinder för nollvisionen
Ett hinder för nollvisionens genomförande är, menar Calle Carlquist, att folk är
fördomsfulla och för snabba att bilda sig en uppfattning. Det är lätt att stora svepande bilder skapas i samhället. Nollvisionen har till viss del fått bilden av att
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representera ett storebrorsamhälle. Denna typ av bilder hindrar folk att tränga på
djupet. När dessutom nollvisionen fick en dålig start blev det ännu svårare för
folk att köpa nollvisionen.
Calle Carlquists bestämda åsikt är att fartkameror är fel. Samhället ska inte
ha denna form av övervakning av bilister. Många bilister kommer medvetet att
bryta mot lagen genom att installera skuggsatser i sina bilar.
– Stora komplexa system som övervakar människan är djupt osympatiska. Vi kan
möjligen realisera nollvisionen på detta sätt men frågan är om det är värt det. Vill
vi ha ett sådant samhälle?
Calle Carlquist har däremot ingenting emot övervakning med polis.
Den tekniska utvecklingen
Calle Carlquist tycker att vi nu kan se hur saker och ting börjar hänga ihop. Tekniken har börjat närma sig de filosofiska resonemangen om trafiksäkerhet. Trafiksäkerhet har blivit en teknisk möjlighet. Ett bra exempel är automatisk avståndsinställning som finns i bilar tillverkade av Mercedes och Nissan.
– Nu saluförs detta som en läckerhet. Men tekniken är egentligen enkel och kan
enkelt byggas in i alla nya bilar, säger Calle Carlquist.
Han noterar att tekniken för att styra bilens hastighet är nära till hands. Det
finns t.ex. inga tekniska hinder för en introduktion av Intelligent Speed Adaptation - ISA. Men Calle Carlquist är ändå ingen anhängare av detta.
– ISA rimmar inte med mitt intresse för bilar och bilismen. Det är för totalt. Det
dödar intresset för att åka bil. Jag kan lika gärna ta skidliften som att åka bil. ISA står
i en motsatsställning till den frie bilisten som kör vart och hur som helst. ISA är ett
exempel på hur samhällets och storebrors inflytande kan bli för stort.
Den nya tekniken dyker först upp i de dyrare bilarna, sedan sprider den sig till
de billigare bilarna. Man måste låta bilindustrin få vara dynamisk. Det handlar
om komplexa industriprocesser som inte kan styras på politisk väg. Calle Carlquist
önskar att politikerna hade en större kunskap om bilindustrins förutsättningar.
– Politikerna tror att de flesta fortfarande kör omkring i SAAB 99 och Volvo 142,
säger Calle Carlquist.
Bilindustrin
Det finns idag nya bilar på marknaden med 450 hästkrafter. De går fortare än vad
Formel 1-bilarna gjorde i början av 1980-talet. Ett exempel är BMW M5. Det säljs
ungefär 50 av dessa bilar i Sverige varje år. Volvo släppte nyligen en ny bil med 300
hästkrafter med en toppfart på 250 km/tim. Volvo förstör sin image på detta sätt,
tycker Calle Carlquist.
– Sådana här bilar är fullständigt livsfarligt att sätta i händerna på 98 procent av
bilförarna.
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Han tycker att bilindustrin har blivit ett offer för sin egen fåfänga. Den slår ut
med armarna och säger att ”vi ger bara folk vad de vill ha”. De som utvecklar de
nya bilarna är själva biltokiga och strävar efter att skapa allt snabbare bilar. Det
är viktigt att få in ett mått av smartness i bilutvecklingen. Denna smartness finns
redan men kan få ännu större utrymme. Calle Carlquist är övertygad om att bilindustrin skulle kunna åstadkomma oändligt mycket mera.
Under hösten 2002 skrev Teknikens Värld en ledare om futtigheten i fenomenet
gaturacing.
– De personer som sysslar med detta skulle spärras in. Men vår motorkultur för
ungdomar gör den här sortens personer till hjältar, anser Calle Carlquist.
Calle Carlquist tycker att Teknikens Värld skulle kunna göra mera för nollvisionen.
– Vi kan bli väldigt mycket bättre. Vi har intresserade läsare. Men vi är otillräckliga på att föra en intelligent diskussion med dem om hastighetsbegränsningar
och trafikregler. Det är lätt att åka med på bilindustrins perspektiv. Det gäller att
hitta en bilentusiasm som är sund och förståndig. Att kunna finna en lockelse i det
smarta, inte bara i det snabba.

Håkan Matson
motorjournalist på TV4
Håkan Matson är en av Sveriges mest
kända och etablerade motorjournalister. Efter att ha arbetat många år på Expressen
återfinns han sedan 2002 på TV4. Håkan
Matson tillhör den kategori av journalister
som helhjärtat ställer sig bakom nollvisionen. Han har också tagit strid för sin
sak. Som t.ex. i oktober år 2000 då han i
Expressen skrev att den dåvarande
näringslivsministern Björn Rosengren hade
svikit nollvisionen på sju olika sätt.
Enligt Håkan Matson är kärnbudskapet i nollvisionen att vägtransportsystemet
ska dimensioneras så att ingen ska behöva skadas allvarligt eller dö i trafiken.
– Tidigare hade bilisten ett hundraprocentigt ansvar medan systemutformarna inte hade något ansvar alls. Detta betydde att man riskerade att dö i trafiken även om man följde trafikreglerna.
Mitträcken eller sänkta hastighetsgränser
Håkan Matson tycker att det viktigaste hindret för att genomföra nollvisionen är
bristen på pengar för trafiksäkerhetsinvesteringar i vägsystemet. Han konstaterar
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att idag finns det mitträcken på ca 50 mil av vägnätet. Det talas om att bygga
mitträcken på ytterligare 500 mil medan den sammanlagda potentialen ligger
någonstans runt 1 500 mil. Det senare skulle vara lika med att alla högtrafikerade
vägar utrustas med mitträcken.
Mitträcken har en potential att spara 150 liv. Att bygga om sidoområden kan
spara lika många liv. Sammanlagt går det att rädda närmare 300 liv på detta sätt.
Men enligt Håkan Matson har riksdagen inte riktigt fattat vad det handlar om.
– Riksdagsmännen köpte nollvisionen i tron att det är en lätt väg till minskad
trafikdöd, men insåg inte att det ställer krav på politiskt mod, beslutsfattande och
pengar.
Håkan Matson menar att det finns bara två sätt att genomföra nollvisionen:
(1) säkra vägar eller (2) sänkta hastigheter så att bilar kan krocka utan att människor måste dö. Så länge vägarna är i dåligt skick borde hastighetsgränserna sänkas
till max 70 km/tim. Detta skulle folk naturligtvis uppfatta som ett brutalt övergrepp. Folk skulle bli mycket arga. Då skulle det emellertid vara ett gyllene tillfälle att marknadsföra nollvisionen. Man skulle kunna visa att nollvisionen är en
satsning på framkomlighet. Håkan Matson tycker att denna slutsats inte är politisk utan endast en teknisk konsekvens av nollvisionen. Detta resonemang är nödvändigt för att få fram mer pengar till vägombyggnader.
Håkan Matson anser att man kan se hur fokus förskjutits från att se sänkt
hastighet som ett sätt att minska olyckor till att se sänkt hastighet som ett sätt att
minska olyckornas skadeeffekter.
Förankringsprocessen
Håkan Matson ser bara en svaghet i nollvisionen: förankringsprocessen. Under
sin tid på Expressen upplevde han att nollvisionen mötte ett enormt motstånd
från läsarna. Huvudbudskapet från läsarna var ungefär följande: ”Det är de andra som måste skärpa sig – inte jag.”
– Det finns ingen folklig kraft i nollvisionen. Att säga att man är för nollvisionen
är ungefär lika konkret som att säga att man är emot krig. Det är viktigt att vi för
en diskussion om vi är beredda att ta konsekvenserna av att inga människor ska
dö i trafiken. Det är tydligt att riksdagen inte själv fattade vad den gjorde när den
antog nollvisionen. Det är bl.a. därför som det har varit så svårt att nå ut med
budskapet, tror Håkan Matson.
När olyckstalen går upp börjar vissa personer att darra och tappa tron på nollvisionen. Under Tylösandsseminariet i augusti 2002 sa Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö att ”fysiska åtgärder känns en smula passé”. Håkan Matson
tycker att det är märkligt att han säger detta redan innan man börjat vidta dessa
åtgärder i större omfattning.
Håkan Matson efterlyser mer samordning mellan väghållare och biltillverkare. De skulle kunna arbeta bättre tillsammans för att gemensamt ut-
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forma produkter som leder till att människor inte behöver dö eller allvarligt
skadas i trafiken. Bilar och lastbilar kan anpassas. Snällare lastbilsfronter är
viktigt.
Det finns också ekonomiska hinder, menar Håkan Matson. Pengar används
fel. Infrastrukturprojekt måste anpassas efter det som ger mest folkhälsa. Den
planerade Norrbottniabanan, en ny järnvägslinje i Norrland, är ett regionalpolitiskt
projekt som inte ger en nämnvärd effekt på trafiksäkerheten.
Trafikutbildningen
Håkan Matson är oroad över faktumet att de som borde vara mest utbildade –
d.v.s. unga bilförare – visar sig vara de som krockar mest. Han har i Expressen
föreslagit att körkortsåldern borde höjas till 20 år. Många av läsarna protesterade
högljutt. Men förvånansvärt många höll med.
Det är viktigt att uppmuntra mängdträning. Vissa tar idag körkort efter bara
50 mils övningskörning. Trafikskolorna skulle kunna utvecklas till konsulter, exempelvis genom att förmedla instruktioner till föräldrarna. Mängdträningen kan
inte skötas av trafikskolorna – å andra sidan saknar föräldrarna den nödvändiga
pedagogiska kompetensen. Håkan Matson tror att det skulle gå att hitta en ny roll
för trafikskolorna som skulle innebära att de såg mindre av eleven och mer av
handledaren.

Mikael Horvath
projektledare för Trafikmagasinet, SVT i Falun
Trafikmagasinet räknas till klassikerna bland svenska TV-program. Det första
Trafikmagasinet sändes redan den 15 mars 1978. Det är inte bara ett av de äldsta
TV-programmen, utan också ett av de mest populära.
Programmet hade från början en bredare profil än det har idag. I början tenderade vissa program att bli rena diskussionsprogram om trafik. Man gjorde exempelvis specialreportage om olika trafiksituationer. Olika krocksituationer spelades upp där gästerna i studion lade fram åsikter om vem som hade gjort fel. Idag
förekommer inga inslag av denna typ.
Som projektledare är Mikael Horvath ansvarig för innehållet i Trafikmagasinet.
Enligt Mikael Horvath har Trafikmagasinet två typer av tittare. Det finns dels de
som vill ha trafikinformation i stil med det tidigare radioprogrammet Hallå Bilist
d.v.s. folkbildning, utbildning och reportage från olika trafikmiljöer.
Den andra gruppen vill inte att Trafikmagasinet ska ta upp trafikfrågorna eller
ge några slags pekpinnar. Istället vill de se mera bilar och motorreportage. Mikael
Horvath misstänker att de två tittargrupperna är lika stora. Men det är helt klart
den andra gruppen som hörs mest.
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Vad säger detta om förankringen av nollvisionen i er tittargrupp?
– Det är en bra fråga. Många människor är väldigt ”egoistiska”. Man tycker
inte att ämnet är intressant. Trafikolyckor ses som något som orsakas av andra och som drabbar andra. Man har svårt att se att man själv som bilförare
ingår i nollvisionen: ”Kör alla som jag blir det inga trafikolyckor.” Ingen är
uttalat emot nollvisionen men få vet vad nollvisionen går ut på. De flesta
förstår via mediadebatten att det blir mycket svårt att nå noll dödade och
allvarligt skadade.
När trafiksäkerheten tas upp i Trafikmagasinet handlar det ofta om säkerhetsutrustningen i bilen, t.ex. krockkuddar och barnstolar. Under hösten 2002 genomfördes ett försök med så kallade ramreportage. Programledaren har befunnit
sig på olika platser relaterade till trafik och motor. Upp till 30 procent av ett
programs innehåll har därför kommit att handla om Bilprovningens arbete, körning på halkbana, trafikskolans vardag eller hur poliserna på en
trafikövervakningsplats uppfattar bilisternas beteende. Dessa bitar har dock blivit kritiserade och ifrågasatta av många tittare. Samma sak har gällt reportage
om hästar i trafiken eller om samverkan mellan personbilar och tung trafik på de
svenska vägarna. Detta tillsammans med den dyra produktionsformen gör att
inslag om allmänna trafiksäkerhetsfrågor i framtiden kommer att minska i
Trafikmagasinet och i stället knytas mer till frågor som rör bilen. Detta är, menar
Mikael Horvath, nödvändigt ur konkurrenssynpunkt.
– Tittarna vill ha mera inslag om bilar och rena plånboksfrågor och mindre om
allmänna trafikfrågor. Däremot kommer vi ännu starkare att driva och redovisa
resultat från krocktester och tillverkarnas arbete med skydd för passagerarna och
andra trafikanter.
Mikael Horvath anser att det är svårt att ta upp trafiksäkerhetsfrågor idag utan
att det uppfattas som om redaktionen använder pekpinnar. Speciellt svårt är det
för ett medium som SVT som fortfarande av många anses vara statligt och knutet
olika myndigheter.
– Ta kvällstidningarna till exempel, de kan driva frågor som rör alkohol och
bilkörning eller om bilisternas bristande respekt för hastighetsbegränsningar. Och
de kan driva dem på ett närmast kampanjliknande sätt. Jag tycker att
kvällstidningarna är duktiga på detta. Skulle däremot Trafikmagasinet driva dessa
frågor lika hårt och på samma manér under rubriker som ”Farten dödar” eller
”Upprop mot alkoholen i trafiken”, så skulle det inte uppfattas på samma sätt. Vi
skulle anklagas för pekpinnar och myndighetspropaganda. Jag tror till och med
att resultatet i vissa tittargrupper inte bara blir att tilltron till programmet sjunker
utan även att intresset för den här typen av frågor minskar, även när de sedan
läser om det i andra medier.
Mikael Horvath tror att detta med att nå ut med nollvisionen är en generationsfråga. Det är speciellt svårt att nå de yngre grupperna som redan har lämnat
trafikskolorna och som finns ute på vägarna.
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– Det känns som om intresset för trafikfrågor i ett större perspektiv är större
i den äldre tittargruppen. Därmed är det inte sagt att det inte behövs en förändrad attityd även bland många äldre bilförare. Hur det ska gå till att nå alla
grupper är däremot en fråga jag inte har något svar på. Jag tror dock att hela
begreppet ”nollvision” måste konkretiseras. Att tala om målet räcker inte,
det måste till mer information om vad som händer konkret om målen inte
nås. När Expressen lyfter fram en mamma som har fått sin 8-årige son dödad
av en rattfyllerist blir detta betydligt mer konkret än att tala om årtal när si
eller så många färre ska skadas i trafiken, säger Mikael Horvath.
Hur väl rimmar Trafikmagasinets nuvarande inriktning med SVTs public service-uppdrag?
– Självklart har vi ett uppdrag ur public service-synpunkt. Men vi har fått direktiv från SVT att Trafikmagasinet måste förändras för att få finnas kvar. Ett sätt att
förändras är att släppa trafikbiten och bli ett renodlat motormagasin. Den nya
profilen kommer att slå igenom 2003, berättar Mikael Horvath.
Som projektledare har Mikael Horvath en viss frihet att tolka SVTs public
service-uppdrag. Han påpekar att nyckelpersonen i det här sammanhanget är SVTs
programdirektör, Leif Jakobsson, som ingår i den verkställande ledningen för
företaget.
Redaktionen har varit inne på att dela upp Trafikmagasinet i två program. Det
ena skulle då bli ett rent motormagasin medan det andra skulle handla om trafikfrågor. Men man fick inte gehör för detta förslag hos SVT.
Tittarsiffrorna har sjunkit från 1,5 miljoner för 10 år sedan till närmare
800 000 idag. Mikael Horvath tror att minskningen beror på att det finns ett helt
annat utbud idag. Exempelvis finns det motorprogram i TV4 och Kanal 5.
Det finns en uppsjö av nischade biltidningar, t.ex. ett magasin för fyrhjulsdrivet och speciella tidskrifter för sportbilar.
– Om Trafikmagasinet skulle finnas kvar i sin nuvarande form skulle vi tappa
tittare. Och då tappar vi produktionen av Trafikmagasinet här i Falun. Jag kämpar
för att vi ska ha kvar Trafikmagasinet och att personalen ska ha kvar sina arbeten,
säger Mikael Horvath.
Varje vecka får Trafikmagasinets redaktion ungefär 200 meddelanden via epost. Mikael Horvath märker av alla möjliga särintressen i denna korrespondens.
Mycket tittarrespons är frågor av typen: Varför tar ni inte upp det och det? Eller:
Jag har köpt den här bilen och har det här problemet. Man kontaktar gärna
Trafikmagasinet när man råkat illa ut. Det handlar nästan om konsumentinformation. I vissa fall följer vi upp med ett reportage, berättar Mikael Horvath.
Trafikmagasinet har en websida där tittarna kan kommentera de olika programinslagen.
– Det händer att tittarna diskuterar med varandra om vilka bilar som är bäst.
Ibland kan det vara en ganska hetsig debatt, säger Mikael Horvath.
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Det händer mycket sällan att redaktionen får korrespondens som handlar om
trafiksäkerhet och nollvisionen. Det händer på sin höjd någon enstaka gång per
termin.

Nils-Eric Frendin
chefredaktör, Vi Bilägare
Nils-Eric Frendin är chefredaktör för Vi
Bilägare som är Sveriges största bil- och
fritidstidning. När nollvisionen kom var
hans första reaktion att det hela var en
omöjlighet. Så småningom har hans förståelse för nollvisionen ökat. Han tycker
att nollvisionen är ett viktigt redskap för
dem som jobbar aktivt med trafiksäkerhet. Men för vanligt folk bakom ratten har
nollvisionen varit svår att ta till sig. Nollvisionen är fortfarande ett abstrakt begrepp för dem. Vi Bilägare har publicerat artiklar om nollvisionen men responsen
från läsarna har varit liten. Läsarnas kontakter med redaktionen handlar mest om
frågor om olika bilar. På våren och hösten är exempelvis intresset stort för valet av
däck. Nils-Eric Frendin konstaterar att nollvisionen inte finns i folks medvetande
utan bara är ett uttryck som fladdrar förbi i samband med rapporteringen av trafikolyckor. Det hela blir inte bättre av att olycksstatistiken går åt fel håll.
Nollvisionen har havererat
Med tanke på olycksutvecklingen i trafiken de senaste åren tycker Nils-Eric Frendin
att nollvisionen har havererat.
– Luften har gått ur ballongen. Ur ett politiskt perspektiv har nollvisionen kört
fast. Vad har politikerna gjort sedan 1997? Vilken aktiv handling kan de redovisa? Nollvisionen behöver på något sätt upprättas igen.
Nils-Eric Frendin anser att prioritet nr 1 i trafiksäkerhetsarbetet måste vara att
minska mötesolyckorna. Det är ofta flera personer i de bilar som krockar. Lösningen
för att minska dessa olyckor är vägräcken och att bygga bort de värsta vägarna. Här
har politikerna inte tagit sitt ansvar. För lite pengar har anslagits till vägbyggen.
Ett annat område som måste ha hög prioritet är hastigheten på vägarna.
– Respekten för vad som står på skyltarna är helt borta. Där har vi förlorat racet
helt och hållet. Detta beror delvis på att hastighetsgränserna inte har anpassats till
omständigheterna, säger Nils-Eric Frendin.
För att vinna tillbaka respekten för hastighetsgränserna måste bilisterna förstå varför de finns. Nils-Eric Frendin berättar om en 30-sträcka i Solna där så
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gott som alla bilister respekterar hastighetsbegränsningen. Anledningen är att
det bredvid 30-skylten finns en tilläggsskylt som talar om varför hastigheten är
begränsad. När förklaring angivits tycks det vara lättare att förstå och acceptera
den nedsatta hastigheten. Nils-Eric Frendin kan tänka sig liknande tilläggsskyltar
utanför daghem och skolor där hastigheten är nedsatt till 30.
Informationskampanjer är viktiga. Vardagsbilisten behöver påminnas. Det
behövs information i media och längs vägarna. Men Nils-Eric Frendin tycker att
detta har helt dött bort de senaste 10 åren.
Alkolås kan vara bra i bussar och andra yrkesfordon, men det är inte motiverat
att ha alkolås i varenda bil. Det är ju en liten klick personer som kör onyktra och
som orsakar rattfylleriolyckor. Alkolåsen måste göras billigare, tycker Nils-Eric
Frendin.
Osynlig trafikpolis
Ett övergripande hinder för att genomföra nollvisionen är att polisövervakningen
har mycket begränsade resurser.
– Jag åkte flera tusen mil i somras och såg nästan aldrig en polis, säger Nils-Eric
Frendin.
Det är under sommarmånaderna som trafikpolisen behövs allra mest eftersom trafiken är mest intensiv då. Den senaste sommaren var dessutom mycket
dålig ur olyckssynpunkt.
En lösning skulle kunna vara införandet av en särskild trafikpolis som är separerad från den övriga polisen. I USA har man infört detta i form av Highway
Patrols. Fördelen med denna typ av polis är att den är billigare än den vanliga
polisen eftersom utbildningen är kortare. Nils-Eric Frendin tror att vi kan ganska
snabbt få fler trafikpoliser på vägarna på detta sätt.
Att ha en polisbil som rullar på vägarna har en mycket stor effekt. Det dämpar
farten effektivt. Fartkameror ger inte samma effekt. Många bilister bromsar när
de är filmade men kör för fullt mellan kamerorna.
En förutsättning för att lyckas med trafiksäkerhetsarbetet är att vi börjar undervisa barnen i skolan. Detta kan ge resultat på sikt. Slaget om den nuvarande
generationen är tyvärr redan förlorad, avslutar Nils-Eric Frendin.

Sammanfattning och slutsatser
Teknikens Värld är ett exempel på en biltidning som från början såg nollvisionen
som något hotfullt men som efterhand kommit att acceptera och stödja nollvisionen. Chefredaktör Calle Carlquist söker efter en bilentusiasm som är balanserad och ansvarsfull.
Håkan Matson är kanske den opinionsbildare och journalist som allra kraftfullast tagit ställning för nollvisionen. Under sin tid som motorjournalist på Ex-
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pressen upplevde han ett stort motstånd mot nollvisionen från läsarna. Håkan
Matson tycker inte att riksdagen har följt upp sitt beslut om nollvisionen och
efterlyser en bättre samordning mellan väghållare och biltillverkare.
Vi Bilägare har publicerat artiklar om nollvisionen men responsen från läsarna har varit liten. Chefredaktör Nils-Eric Frendin anser att för att vinna tillbaka respekten för hastighetsgränserna måste bilisterna förstå varför de finns.
När förklaring angivits är det lättare att förstå och acceptera den begränsade hastigheten. Nollvisionen är mycket dåligt förankrad bland allmänheten. Den negativa olycksutvecklingen gör att nollvisionen på något sätt måste upprättas igen.
Trafikmagasinet ses av många svenskar varje vecka och är en viktig kanal att
föra ut information om bilar och olika trafikfrågor. Enligt SVTs planer kommer
Trafikmagasinet i framtiden att bli ett renodlat motormagasin. Detta anses vara
nödvändigt ur konkurrenssynpunkt eftersom man gör bedömningen att tittarna
vill ha mera inslag om bilar och rena plånboksfrågor och mindre om allmänna
trafikfrågor. Frågan är hur väl detta rimmar med SVTs public service-uppdrag.
I en debattartikel i DN den 27 oktober 2002 hävdade 19 regissörer och filmare
att ledningen för Sveriges Television är på kollisionskurs med villkoren i det
sändningstillstånd man fått av regeringen. Ledningen drar ned på viktiga delar
som kvalitetsdramat, den kreativa dokumentären och samhällsreportaget. Public
service-tanken är i fara, menar artikelförfattarna.
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8
ETT KOMMUNALT PERSPEKTIV –
NOLLVISIONEN I UPPSALA
Nollvisionen har lämnat tydliga spår efter sig i det uppländska väglandskapet.
På vägen mellan Stockholm och Uppsala finns exempelvis vajerräcken som fångar
upp bilen vid en olycka och hindrar den att kastas tillbaka ut i trafiken. Dessa
räcken hade säkerligen inte funnits utan nollvisionen.
På andra håll är det svårare att se spår av nollvisionen. Trafikrytmen på vägen
mellan Uppsala och Enköping är ungefär 100 km/tim medan hastighetsgränsen är
90. Utanför Stabby Montessoriförskola i stadsdelen Stabby – där mina två döttrar
går – ser jag bilar varje dag köra i närmare 50 km/tim trots att det är 30 som gäller
där. Enstaka fordon använder Uppsalas gator som racerbanor sena kvällar och
nattetid. Vad händer egentligen med nollvisionen i min hemstad Uppsala?
Trafiksäkerheten i Uppsala
Uppsala kommun har 75 procent av Uppsala läns trafik men kommunen svarar
för 83 procent av alla dödade och svårt skadade i länets trafik. Under 2001 inträffade 392 polisrapporterade trafikolyckor i Uppsala kommun. Sju personer omkom ,25 138 skadades svårt och 428 personer blev lindrigt skadade.
Akademiska sjukhuset i Uppsala uppger att det i genomsnitt lägger in 1-2 cyklister varje dag. 26 Topparna äger rum i april/maj och september/oktober.27
Arne Berlin, instruktör vid Nybrons trafikskola i Uppsala, tycker att trafikmängden i Uppsala har ökat enormt under de senaste 20 åren. Men han har inte
märkt någon större skillnad i trafikbeteendet. Uppsala har alltid varit en stor cykelstad. Hela tiden har det varit en diskussion om hur problemet mellan cyklister och
bilister ska lösas. De båda parterna har svårt att inse varandras problem. Nybyggnationen av cykelbanor har inte hjälpt fullt ut. Cyklisterna har svårt att veta hur de
ska bete sig p.g.a. alla provisoriska lösningar.
Kent-Åke Eriksson, VD på Gamla Uppsala Buss, anser att det finns väsentliga skillnader mellan innerstaden och ytterområdena. I ytterområdena har det
gjorts en hel del tekniska anpassningar av vägmiljön. I innerstaden är det en
fruktansvärd situation i dagsläget. Alla trafikslag måste samsas om samma yta.
Kommunen har inte gjort några prioriteringar för innerstaden.
Trafiksituationen i Uppsala skulle enligt Kent-Åke Eriksson kunna förbättras
genom att
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•
•
•
•
•
•

minska genomströmningen av trafik i centrum
införa datumparkering för att underlätta snöröjning vintertid
öka satsningen på cykelbanor
införa en 30-zon i innerstaden
anlägga en ringlinje runt Uppsala
dra E4:an utanför Uppsala.

Stora torget mitt i centrum har nyligen byggts om för många miljoner. Men
Kent-Åke Eriksson tycker att arkitekterna och planerarna mest har sett till de
estetiska aspekterna av detta torg. Säkerheten har försummats på flera sätt: det
finns för få ljus, gatustenen minimerar inte halkolyckorna och busshållplatserna
har inte anpassats efter säkerhetsbehoven. Utformningen av Stora torget är, menar Kent-Åke Eriksson, ett resultat av att trafiksäkerhetsaspekterna inte i tillräcklig grad integrerats i arkitektutbildningen.
Enligt Svante Bergh, VD för Uppsala Taxi, är farten det största problemet i
Uppsala - liksom i alla andra svenska städer. Han tycker att Uppsala är allmänt
eftersatt när det gäller trafikplanering och trafiksäkerhet. Många flaskhalsar har
uppstått p.g.a. att staden är uppdelad av E4:an, Fyrisån och järnvägen. Det inträffar många påkörningar bakifrån på E4:an som går rakt genom Uppsala. Enligt
Svante Bergh borde det finnas en ringled runt staden.
Trafiksäkerhetspolitik i Uppsala
Uppsala kommun har ett trafiksäkerhetsprogram som tekniska beställarnämnden
antog år 2000 men som inte fick stöd av kommunstyrelsen. 28 Programmet har
inte åtföljts av ett handlingsprogram eller en uttalad strategi. Man kan därför
säga att det råder ett trafiksäkerhetspolitiskt vakuum i Uppsala. Claes Litsner,
chefkonsulent vid NTF i Uppsala län, sade följande i Uppsala Nya Tidning den
21 oktober 2002: ”Uppsala, landets fjärde kommun, har inte tillstymmelsen till
trafiksäkerhetspolitik.”
I avsaknaden av handlingsprogram är det enskilda tjänstemäns entusiasm som
är drivkraften för trafiksäkerhetsarbetet i Uppsala. Det menar Jan Graffner som
den 1 januari 2003 tillträdde som chef för ett nytt gatu- och trafikkontor.
Jan Graffner är kritisk till det sätt på vilket vissa politiska partier i Uppsala
kommun tagit till sig trafiksäkerhetsfrågorna. Han tycker att det finns en stelhet i
tänkandet i det politiska etablissemanget i Uppsala. Tydligaste exemplet är hur
man ser på 30-zoner.
Tekniska kontoret publicerade år 2000 en trafiknätsanalys av tätorten, d.v.s.
en hastighetsklassificering. Analysen baserades på den planeringsfilosofi som
Svenska Kommunförbundet har utvecklat i skriften ”Lugna Gatan”. Detta ledde
till att ett antal möjliga 30-områden identifierades. Men politikerna avfärdade 30zonerna med argumentet att där inga personer har dödats eller skadats allvarligt
behövs inga 30-zoner eller 30-skyltar.
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Uppsala kommun har haft svåra ekonomiska problem p.g.a. skuldsättning.
Jan Graffner tror att trafiksäkerhetsinvesteringar får stå tillbaka för att kommunen är mycket angelägen om att hålla tillbaka utgifterna så att inte nya skulder
byggs upp. Mari-Anne Larsson och Helene Nordlund på trafiksäkerhetsrådet i
Uppsala kommun29 anser att bristen på ekonomiska resurser för ombyggnader i
vägmiljön har en bromsande effekt på trafiksäkerhetsarbetet.
Enligt Arne Berlin har den dåliga ekonomin i kommunen haft en negativ påverkan på Upplands lokaltrafiks upphandling av skolskjutsarna. Linjer har lagts
ihop och upphämtningsplatserna har flyttats vilket har lett till att fler skolbarn än
tidigare får gå längs hårt trafikerade vägar. Följden av detta är att fler föräldrar
väljer att skjutsa sina barn till skolan.
Nollvisionen
Nollvisionen för en tynande och anonym tillvaro i Uppsala. Det har inte gjorts
något kommunalt avstamp för nollvisionen.30
– Nollvisionen är ingen drivkraft för trafiksäkerhetsarbetet i Uppsala. Man talar
om trafiksäkerhet, inte om nollvisionen, säger Mari-Anne Larsson.
Samtidigt påpekar hon att nollvisionen har gjort att trafiksäkerhetsrådet nu
fokuserar mera på den oskyddade trafikanten än tidigare.
Kent-Åke Eriksson vill att etappmålen i nollvisionen bryts ned till specifika
mål för enskilda kommuner, enskilda regioner och enskilda vägsträckor. Detta
skulle innebära en konkretisering och samtidigt en visualisering av nollvisionen.
– Om nollvisionen ska få förankring krävs att vi får igång en dialog. Det är nyckeln, säger Kent-Åke Eriksson.
Han tycker att man ska fråga alla de som åker på en vägsträcka, t.ex. mellan
Uppsala och Enköping, vad de tycker om vägen och dess risker ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vägverket skulle för detta ändamål kunna skapa ett klotterplank på
internet där alla som har synpunkter får föra fram sina åsikter. På detta sätt kan
man skapa ett forum där fler blir delaktiga i nollvisionen.
Nybrons trafikskola i Uppsala refererar inte direkt till nollvisionen i sin verksamhet. Men Arne Berlin betraktar hela företagets arbete som en del av nollvisionen.
– Vi vill att våra elever ska överleva utbildningen och även efteråt. Riskmedvetandet har på senare år lyfts fram i undervisningen. Vi trycker hårdare på
det nu. Nollvisionen kan ha en viss del i detta.
Arne Berlin tycker inte att trafikundervisningen biter i tillräcklig omfattning
på de mest riskbenägna ungdomarna. En anledning till detta är att 18-24 åringarna, som är de som är mest inblandade i förarolyckor, inte bara påverkas av
trafikskolan utan också av kamrater, släktingar, tidningar m.m.
– För en nybliven körkortsinnehavare finns det alltid någon som man ser upp till.
Någon som man tycker är duktig på att köra bil. Konsekvensen blir att man
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försöker härma dessa förares körbeteende men glömmer skillnaden i bristande
rutin. Det kan ge ett farligt resultat, tror Arne Berlin.
Under sina 25 år som trafiklärare har Arne Berlin repetitionsutbildat ungefär
2000 personer. Samtliga förare har uppskattat detta. Han tycker att de flesta förare skulle behöva repetitionsköra vart femte eller vart tionde år.
Yrkesförare i Uppsala
Gamla Uppsala Buss utför, på uppdrag av Uppsala Buss, busstrafiken i Uppsala.
Företaget har 350 busschaufförer och har 190 bussar i drift i åldrarna 0-12 år.31
Kent-Åke Eriksson är VD på Gamla Uppsala Buss sedan ett par år tillbaka.
Han berättar att alla chaufförer som anställs i företaget får fyra veckors utbildning. I utbildningen ingår att en instruktör visar chaufförerna olika riskplatser
i Uppsalas trafikmiljö.
Gamla Uppsala Buss har gjort den största utbildningssatsningen i Sverige på
”heavy ecodriving”. Detta körsätt leder till minskad bränsleförbrukning. Hittills
har 300 av företagets 350 chaufförer gått denna utbildning. Effekterna av utbildningen mäts av psykologiska institutionen vid Uppsala universitet. De utvärderar
resultatet med hänsyn till (1) förbrukning (miljöpåverkan), (2) kundupplevelser
och (3) trafiksäkerhet (skadefrekvens).

Kontrollrummet på Uppsala Buss.
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Gamla Uppsala Buss har som målsättning att alla nya bussar som köps in ska
vara utrustade med alkolås. Företaget vill inför nästa upphandling av nya bussar ha
bälten i dessa bussar. Eftermontering av bälten i bussarna är däremot inte aktuellt.
Uppsala Taxi är med sina 400 förare det
klart största taxiföretaget i Uppsala. Uppsala Taxi blev år 2000 det första taxiföretaget i Sverige och världen att införa alkolås
i samtliga bilar.32 Svante Bergh tycker det
är en självklarhet att alla bilar i Sverige är
utrustade med alkolås.
– Rattonykterheten leder till mer än 100
dödsolyckor varje år. Antalet allvarligt
skadade är ännu större. Det vore helt naturligt om det fanns alkolås i varenda bil.
NTF i Uppsala genomförde hösten
2001 och våren 2002 hastighetskontroller Svante Bergh blåser i alkolåset.
av yrkestrafiken på vissa 30-vägar i Uppsala. Det visade sig att Uppsala Taxis förare ofta körde för fort. Uppsala Taxi fick
flera gånger stå till svars i TV4 och svara på frågan varför man kör för fort på 30sträckorna.
– Det var inte bara Uppsala Taxis förare som körde för fort, det var taxi generellt,
men vi fick stå tills svars. Det är inte roligt att bli utpekad och utsatt för negativ
kritik, säger Svante Bergh.
Efter detta har Uppsala Taxi ökat sina ansträngningar för att respektera hastighetsgränserna. Svante Bergh sänder ibland meddelanden - via taxametern – till
förarna och påminner dem om att respektera hastighetsgränserna och att använda
bältet. Svante Bergh har också beställt och genomfört hastighetskontroller via NTF.
Varje förare i Uppsala Taxi får skriva på ett kvalitetskontrakt i vilket bl.a.
ingår att de lovar att använda bilbälte och respektera hastighetsgränserna.

Sammanfattning och slutsatser
Under år 2001 inträffade 392 polisrapporterade trafikolyckor i Uppsala kommun.
Sju personer omkom och 138 skadades svårt. Att det inträffar trafikolyckor i Uppsala är i sig inte märkligt. Det är däremot märkligt att Uppsala befinner sig i ett
trafiksäkerhetspolitiskt vakuum. Det trafiksäkerhetsprogram som antogs av tekniska beställarnämnden i kommunen för ett par år sedan fick inte stöd av kommunstyrelsen och åtföljdes inte av ett handlingsprogram.
Tekniska kontoret publicerade år 2000 en trafiknätsanalys av tätorten, d.v.s.
en hastighetsklassificering. Den ledde till att ett antal möjliga 30-områden identi-
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fierades. Politikerna i Uppsala tyckte emellertid inte att 30-områden behövdes
med motiveringen att där inga personer har dödats eller skadats allvarligt behövs
inga 30-områden. Men detta resonemang går stick i stäv med nollvisionen. Enligt
nollvisionen bör den faktiska hastigheten inom tättbebyggt område på sikt uppgå
till högst 30 km/tim i situationer då gående och cyklister blandas med biltrafik.
Nollvisionen ger kommunerna rätten att som första instans besluta om hastighetsbegränsningar inom tättbebyggt område.
Det verkar som Uppsalas grannkommuner, t.ex. Gävle och Enköping, har kommit längre än Uppsala i sitt trafiksäkerhetsarbete. Frågan är om Uppsala är fattigare
än andra kommuner eller helt enkelt mindre benäget att prioritera trafiksäkerheten.
Klart är i alla fall att kommunstyrelsen skulle kunna göra oändligt mycket mera
för att förverkliga nollvisionen i Uppsala kommun.
Jag skulle vilja påstå att det är yrkestrafiken som har tagit ledningen i
Uppsalas trafiksäkerhetsarbete. Ett exempel är Uppsala Taxi som blev det
första taxibolaget i hela världen att installera alkolås i samtliga bilar.
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9
POLITIKERNAS PERSPEKTIV
I sitt inledningstal under Tylösandsseminariet i augusti 2002 uppmanade Tom
Bjerver, VD för MHF, de politiska partierna att i den förestående valrörelsen visa
vem som är, eller vill vara, trafiksäkerhetspartiet med stort T.33 Reaktionen uteblev.
Trafiksäkerheten har aldrig varit en framträdande fråga på den politiska dagordningen. Så var heller inte fallet valåret 2002.
Flera personer som intervjuats för denna rapport har klagat på att politikerna
gjort för lite för nollvisionen genom att anslå för lite pengar och släpa efter med
viktig lagstiftning. Politikernas inställning till nollvisionen ses som det främsta
hindret för nollvisionens genomförande.
I detta kapitel ges politikernas syn på nollvisionens möjligheter och problem. Kapitlet inleds med en kort genomgång av vad riksdagspartiernas partiprogram, eller motsvarande dokument, säger om trafiksäkerhetspolitiken
och nollvisionen. Sedan följer intervjuer med Ines Uusmann, som var kommunikationsminister då nollvisionen antogs år 1997, och tre företrädare för
riksdagens trafikutskott.

Trafiksäkerheten i riksdagspartiernas partiprogram
I Kristdemokraternas principprogram slår avsnittet om kommunikationer fast
följande:
Det är viktigt att samhället håller fast vid en nollvision för dödsfall och svåra
skador i trafiken. Ansvar för en säker trafik ligger både på den som utformar
trafikmiljön, staten och kommunerna, men också på den enskilde trafikanten.
Frivilligorganisationernas insatser ska uppmuntras av staten. Hastighetsbestämmelser ska anpassas till miljö- och säkerhetsaspekter.
Att köra med alkohol eller andra droger i kroppen ska, enligt Kristdemokraterna,
vara förbjudet på land, på sjön och i luften. Polisen ska ha tillräckliga resurser för
nykterhetskontroller och för att beivra överträdelser.
Moderaternas partiprogram innehåller ingen avdelning som ägnas speciell uppmärksamhet åt trafiksäkerheten. Däremot behandlas frågan om rattonykterhet i
avsnittet om alkohol och narkotika:
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Straffen för grova rattfylleribrott skall skärpas. Upprepade rattfylleribrott
skall leda till strängare straff. Brott som begås vid rattfylleri skall leda till
straff både för rattfylleri och för brotten i sig.
Centerpartiets senaste idéprogram (antaget i juni 2001) tar inte upp en enda fråga
som direkt kan relateras till trafiksäkerhet. I skriften Idéer som spelar roll (2002)
redovisar riksdagsgruppen aktuella politiska frågor för Centerpartiet. Men inte heller denna skrift tar upp trafiksäkerheten. Däremot argumenterar den för ett förbättrat underhåll av vägnätet:
Centerpartiet verkar för att en lägsta acceptabel nivå för vägstandarden,
en så kallad skamgräns, ska införas. (...) Det behövs en plan för att ta igen
det eftersatta underhållet av den svenska infrastrukturen.

Miljöpartiets partiprogram säger följande om trafiksäkerhet:
Vi i Miljöpartiet ställer oss bakom den så kallade nollvisionen, men menar
att man i första hand minskar olyckorna genom att bilister istället använder
kollektivtrafik, som är säkrare. Andra sätt att förbättra vägtrafiken är att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

minska vägtrafiken
sänka hastigheten
motarbeta rattonykterhet
förbättra information och utbildning
bygga ut och underhålla gång- och cykelvägar
förbättra kollektivtrafiken
införa trepunktsbälten i skolbussar och långfärdsbussar
se till att lagarna efterlevs
förbättra kontrollen av tyngre fordon och släp.

Folkpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet säger inget om trafiksäkerheten och nollvisionen i sina partiprogram.

Sammanfattningsvis kan sägas att trafiksäkerhetsfrågorna inte tycks ha politisk prioritet i något parti. Kristdemokraterna och Moderaterna har klarast
linjer i fråga om rattonykterhet. Centerpartiet lyfter mer än något annat parti
fram behovet av förbättringar av vägstandarden. Endast Kristdemokraterna
och Miljöpartiet refererar till nollvisionen i sina partiprogram. Tre av
riksdagspartierna säger ingenting om trafiksäkerhet i sina partiprogram.
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Ines Uusmann, (s)
generaldirektör för Boverket
Ines Uusmann är generaldirektör för Boverket i Karlskrona. Hon var kommunikationsminister mellan 1994 och 1998 och var då, liksom nu, en entusiastisk anhängare av nollvisionen.
Ines Uusmann tycker att man ska jämföra trafiksäkerhetsarbetet med arbetsmiljöområdet. Hon pekar på att det faktiskt sedan många år finns en nollvision för detta
område. Om en takolycka inträffar blir det en ordentlig utredning och man försöker
se till att olyckan inte upprepas. När Öresundsbron byggdes fanns ett nollmål som
nästan infriades – en person omkom under de fem år som arbetet pågick.
Det är mycket viktigt att ha opinionsbildning, påpekar Ines Uusmann. Attityder handlar inte bara om att lära sig göra rätt utan det är också frågan om konsumentens påverkan på dem som utformar systemet. Man ska kunna ställa krav, precis
som i miljöarbetet.
– Det är vanlig konsumentpolitik egentligen. Om detta fungerar bildas ett ökat
tryck på politikerna och en acceptans för ny lagstiftning. Det är effektivt att påverka opinionsbildare som sedan påverkar resten av samhället, t.ex. motorjournalister och ledarskribenter.
Ines Uusmann påpekar vikten av att skapa medvetenhet om varför de
trafiksäkerhetshöjande åtgärderna vidtas. Man måste hela tiden ha en koppling
mellan åtgärden och en förklaring till allmänheten varför åtgärden vidtogs. Ett
exempel är hastighetsgränsen 30 km/tim i tätort. Att få folk att förstå och inse att
chansen är ganska god att överleva om man bli påkörd av en bil i 30, medan
chansen är ganska liten om man blir påkörd av en bil som kör i 60.
En svaghet i det delade ansvaret i nollvisionen är, menar Ines Uusmann, att
det är lätt för en del att skylla ifrån sig. Som fordonsrepresentant kan jag säga: Nu
har vi gjort vårt, nu är det er tur att göra era två delar! Så kan alla resonera. Det är lätt
att man förskjuter ansvaret. Detta är nackdelen när man fördelar ansvaret.
Ett annat problem är att Vägverket har fokuserat väl mycket på infrastrukturen.
– I media framställdes det ofta som att det handlar om att bara det fanns mitträcken överallt och motorvägar på rätt ställen så skulle det inte vara några problem. Så enkelt tror jag inte att det är, säger Ines Uusmann.
Ines Uusmann är oroad över att opinionstrycket har avtagit. Vi har haft alldeles för lite debatt om hastigheten. Det saknas eldsjälar på den politiska nivån.
Hon efterlyser eldsjälar på alla nivåer, från kommunerna upp till statsrådsnivån.
Engagemanget för nollvisionen måste kombineras med uthållighet. Det går
inte att driva en kampanj som bara varar ett år. Varje ny generation måste återerövras.
– Uthålligheten är viktig eftersom uthålligheten finns hos de kommersiella krafterna som vill sälja Pelle Bråttom-bilar. Där är det inga problem med uthålligheten,
påstår Ines Uusmann.
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Sverige kan inte nå sin nollvision utan att ha Europa med sig. Bilindustrin
säger att den nya tekniken bara är intressant om den kan säljas utomlands. Regelsystem och konkurrensförhållanden är viktiga faktorer i Europa.
Samhällsplanerarna är, enligt Ines Uusmann, en viktig målgrupp för nollvisionen. Mycket kan göras för att förbättra trafiksäkerheten när man planerar en
stad eller en stadsdel. Därför är det viktigt att arkitekterna finns med i bilden. Det
är viktigt att integrera de olika sektorerna i stadsplaneringen. Det handlar om att
ta hänsyn till tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljöfrågor och mycket annat när man
planerar staden. Boverket har gett ut en bok som heter Stadsplanera – istället för
trafikplanera och bebyggelseplanera. Dess budskap är: Död åt sektortänkandet!
Detta innebär att man inte får jobba med trafiksäkerheten som om det vore något
isolerat, förklarar Ines Uusmann.
Men sektortänkandet lever fortfarande. Boverket fick exempelvis ingen inbjudan till Tylösandsseminariet i augusti 2002. Boverket var för första gången år 2001
med på väg- och transportdagarna (VTI-dagarna) som är i Linköping varje år.
– Vi fick slå oss in på VTI-dagarna. Det var inte alls självklart att vi skulle få
delta, berättar Ines Uusmann.

Claes Roxberg, (mp)
ordförande i riksdagens trafikutskott
Claes Roxberg är ordförande i riksdagens trafikutskott sedan 2002. Det är
första gången någon från miljöpartiet
har fått i uppdrag att leda ett utskott i
riksdagen. Tidigare har Claes Roxberg
varit miljöpartistiskt kommunalråd i
Göteborg.
Claes Roxberg påpekar att nollvisionen är en mental målbild om en
önskvärd situation i framtiden. Det är
lättare att arbeta när man har en sådan
målbild. Nollvisionen är lättbegriplig
för alla.
– Nollvisionen har känts som väldigt uppfriskande. Tidigare har vi sett på de
dödade i trafiken på ett annat sätt än andra områden. Olyckorna har accepterats
som något naturligt. Men det har givetvis varit fel, säger Claes Roxberg.
Men Claes Roxberg är inte övertygad om att nollvisionen nått ut i samhället
på ett brett sätt. Har man samlat de aktörer som finns på ett tillräckligt bra sätt? Är
privatbilisterna inställda på nollvisionen?
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Ett stort problem för nollvisionen är trafiktillväxten. Den tunga trafiken
ökar på vägarna och det är de korta lastbilstransporterna som ökar mest. Om
man har nollvisionen i fokus kan det visa sig att byggande av fler motorvägar inte är den bästa lösningen. Om vi kan acceptera en något lägre standard
på vägarna kan pengarna räcka till mer åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten, tror Claes Roxberg.
Claes Roxberg har stora förhoppningar på järnvägen. För att öka järnvägens
roll för godstrafiken krävs nya aktörer inom järnvägen. Vidare krävs smartare,
snabbare och billigare omlastning.
Även sjöfarten har en stor potential, tycker Claes Roxberg. Den är underutnyttjad i ett europeiskt perspektiv. Det skulle kunna gå att lägga över en hel del
godstrafik på sjöfarten för att komma förbi köerna på vägarna. Sjöfarten och järnvägarna kan transportera stora mängder gods men har liten flexibilitet. Bland
annat därför har de svårt att konkurrera med lastbilarna som klarar mindre mängder gods men som har mycket stor flexibilitet.
Ett stort hinder för nollvisionen är skattepolitiken. Claes Roxberg anser
att vi inte styr skattemässigt mot optimala transportlösningar. Transportkostnaderna för lastbilarna bestäms utan konkurrens med andra transportaktörer
p.g.a. att transportpriserna inte tar hänsyn till kostnaderna för olyckor och
miljöproblem.
Ett annat hinder är den ökande alkoholkonsumtionen i samhället. Rattonykterheten är mycket mer än ett trafiksäkerhetspolitiskt problem. Det är inte
bara tekniken – alkolås – som kan lösa problemet.
Lärdomar från Göteborg
Ett miljöprojekt i Göteborg i början av 1990-talet gav lärdomar som även kan
vara viktiga för nollvisionen. Miljöexperter inom Göteborgs kommun hade upptäckt att polyaromatiska kolväten (PAH) i lastbilsdäcken skapade stora miljöproblem. Det fanns vid denna tidpunkt inga alternativ till dessa däck på marknaden. Kommunen vände sig då till en däcktillverkare och frågade om detta
företag kunde börja tillverka PAH-fria däck. Kommunen garanterade däcktillverkaren att det skulle finnas köpare. Vid nästa upphandling kunde kommunen för första gången beställa sopbilar med PAH-fria däck. Ett första och mycket
viktigt steg för att skapa en marknad för miljöanpassade däck hade tagits. Eftersom det nu fanns ett alternativt däck på marknaden hade det dessutom blivit
möjligt att förbjuda PAH-däck.
– Förbud är det sista steget, påpekar Claes Roxberg. Det är i detta steg som riksdagen kommer in. Men förarbetet måste göras av andra aktörer. Det är den processen som är mest intressant.
Claes Roxberg tror att liknande processer är tänkbara för att realisera nollvisionen. Man kan börja med att se till att ett antal aktörer, t.ex. ett par taxibolag,
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installerar alkolås i sina bilar. Sedan ställer man krav på alkolås vid upphandling
av färdtjänst och skolskjutsar. På detta följer så lagstiftning.
Dialogen med aktörerna är mycket viktig. Enligt Claes Roxberg blir de aktörer som är inblandade i en förändringsprocess ofta intresserade och involverade.
Själva deltagandet är ett viktigt element i förankringsprocessen.
– När man får vara med och prova på och göra olika saker, t.ex. i ett försöksprojekt, kanske man upptäcker att det inte var så farligt, inte så konstigt eller så
dyrt som man först trodde. Denna insikt betonas inte tillräckligt i nollvisionen,
påpekar Claes Roxberg.
Claes Roxberg tycker att det finns en övertro på det politiska systemet. Vi
förutsätter att det politiska systemet ska lösa våra problem. Politiken har sina
begränsningar. Det är därför som dialogen med aktörerna är så viktig. Alla aktörer i trafiken kan dra sitt strå till stacken, från taxi till åkerinäringen.
Det är svårt för staten att påverka hastigheterna på vägarna. Ett enskilt företag
kan nå bättre resultat genom att kräva att alla anställda respekterar hastighetsgränserna, avslutar Claes Roxberg.

Hans Stenberg, (s)
medlem av riksdagens trafikutskott
Hans Stenberg kommer från Sundsvall
och har representerat socialdemokraterna
i riksdagen sedan 1991. Han satt med i
trafikutskottet när riksdagen tog sitt historiska beslut om nollvisionen år 1997.
Hans Stenberg anser att nollvisionen har haft en oerhört positiv effekt på trafiksäkerhetsarbetet i Sverige.
Nya pengar har skjutits till och nollvisionen har bidragit till att hålla debatten levande.
Hans Stenberg tycker att de fysiska
åtgärder som satts in fungerar. Problemet är att vi ser många olyckor på de
mindre vägarna inom det kommunala vägnätet. Singelolyckorna och de alkoholrelaterade olyckorna ökar. Folk kör alldeles för fort. Detta visar att förankringen
av nollvisionen inte har ägt rum i den grad som den borde ha gjort.
Hans Stenberg kan inte säga varför det blev så. En förklaring kan vara att
nollvisionen inte lägger tillräcklig vikt på opinionsbildande insatser. Men samtidigt tycker Hans Stenberg att information och opinionsbildning oftast bara har en
kortsiktig verkan och inte är effektivt på längre sikt.
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Hans Stenberg tycker att det var fel att uttrycka nollvisionens etappmål
för 2007 i absoluta tal. Det hade varit bättre att tala om ett mål för antalet
döda per personkilometer. Med ett sådant mål hade vi haft en mer konstruktiv debatt idag, tror han.
Fram till för ett par år sedan fortsatte trafikolyckorna per personkilometer att
minska. Men denna förbättring har nu stannat upp. Nu måste man satsa mer
pengar på utbyggnad och förbättringar av vägnätet. Men också satsa mer på att
ändra attityderna, att få till stånd ett annat beteende på vägarna. NTF har en
viktig roll att spela här.
Etappmålet för 2007 är också en resursfråga. Enligt Hans Stenberg är det i
praktiken omöjligt att nå etappmålet för 2007 med den medelstilldelning vi har
idag. De infrastrukturpengar vi idag lägger på järnvägarna för att avlasta vägtrafiken kommer att ge positiva effekter för trafiksäkerheten först om många år.
Risken att bli av med körkortet är något som är mycket avskräckande för
unga förare. Trafikövervakningen är därför väldigt viktig för att minska olyckorna bland dem som nyss tagit körkort.
Hans Stenberg tycker att automatisk trafikövervakning med kameror är ett
effektivt instrument för de mest olycksdrabbade vägarna. Dessa kameror bidrar
med att sänka medelhastigheten med i genomsnitt 7 km/tim. Men Hans Stenberg
ser ett problem i att de olika polisdistrikten har väldigt olika prioriteringar när
det gäller trafikövervakningen.
Riksdagen bör lagstifta om bälteskrav i alla bussar, menar Hans Stenberg.
Han vill också vara med och driva fram en lagstiftning om alkolås. Han påpekar
att just nu uppfattas alkolås som ett handelshinder av EU. Sverige kan därför inte
ensidigt införa obligatoriska krav på alkolås.
Riksdagens dialog med regeringen har försvårats av att den tidigare näringsministern Björn Rosengren sällan hade tid att tala om trafiksäkerhet. Hans Stenberg tror att det blir lättare med den nye minister, Ulrika Messing, som fått särskilt ansvar för infrastrukturfrågorna.
EU-mopederna - en stor besvikelse
Ett problem som ligger Hans Stenberg särskilt varmt om hjärtat är EU-mopederna. Han var själv med om att driva igenom riksdagens beslut om EU-moped.
Detta beslut innebar att man kan skaffa sig EU-moped från 15 år utan körkort
men med förarbevis.34
– EU-mopederna har tagit en helt annan utveckling än vad vi trodde när riksdagen tog sitt beslut för ett par år sedan. Det blev mycket sämre. Jag är oerhört
besviken på mopedbranschen. Man bedyrade att de nya mopederna var oerhört svåra att trimma. Istället har mopedhandlarna erbjudit sig att trimma
mopederna för 15-åringar så att dessa nu kan susa omkring i 80-90 km/tim, säger
Hans Stenberg.
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Trafikutskottet har haft en nära dialog med mopedhandelns branschorganisation.
– Det duger inte med dialog för det de har sagt till oss tidigare har de inte följt upp
med handling. Tyvärr är det lagstiftning som krävs. Det är synd att behöva begränsa ungdomarnas mopedåkning, avslutar Hans Stenberg.

Johnny Gylling, (kd)
medlem av riksdagens trafikutskott
Johnny Gylling är från Blekinge och är
kristdemokratisk riksdagsman i trafikutskottet. Han valdes in i riksdagen första gången 1998.
Johnny Gylling anser att nollvisionen
idag saknar folklig förankring. Det finns
en kommunikationsbarriär när det gäller
att öka allmänhetens kunskap och förståelse för nollvisionen. Idag tänker många
att nollvisionen är ett politiskt påfund.
Många tänker att det är någon annans fel,
inte mitt, att det sker olyckor.
Förankringsproblematiken illustreras av det lokala motståndet i Trollhättan
mot den s.k. nollvisionsslingan. Enligt Johnny Gylling har nollvisionsslingan retat upp många i Trollhättan. Vissa har t.o.m. blivit motståndare till nollvisionen.
Många undviker nollvisionsslingan och tar andra vägar istället. Det blir då mera
trafik på vägar som inte är avsedda för så mycket trafik. Barnfamiljer i dessa
områden klagar över att de inte kan gå över gatan.
Johnny Gylling menar att problemet med den bristande förankringen för nollvisionen skulle kunna lösas genom att folk får vara med och diskutera hur nollvisionen ska genomföras. Idag finns ingen naturlig plattform för en sådan dialog. En
kanal kan vara att nå barnfamiljer via skolan. Man skulle kunna skicka en enkät till
föräldrarna och be om olika förslag. På detta sätt skulle man få in väldigt många
åsikter. Olika former av fortbildning och studiecirklar kan vara ett annat sätt.
Har politikerna varit föredömen?
– Nej, vi har inte varit tillräckligt offensiva och visat att vi verkligen tror på nollvisionen, konstaterar Johnny Gylling.
När folk märker att underhållet av vägarna är eftersatt och att vissa motorvägsavsnitt aldrig byggs tänker de att politikerna själva inte är intresserade av nollvisionen. Johnny Gylling tycker att statsministern borde prata om nollvisionen.
Den minister som har haft ansvaret för trafiksäkerhetsfrågorna de senaste åren,
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Björn Rosengren, har haft ytterligare 15 ansvarsområden, allt från energi till
arbetsmarknad. Han har inte haft tid att ägna sig åt trafiksäkerhet utan endast hunnit
med att göra enskilda utspel. År 2001 beslutade riksdagen att ta fram en handlingsplan för barn i trafiken. Johnny Gylling tog upp detta med Björn Rosengren under en
konferens i Örnsköldsvik 2002. Det visade sig att Björn Rosengren inte alls kände
till ärendet. Detta visar på ett systemfel, att näringsdepartementet var för stort. Många
ärenden försvann på vägen. Det är viktigt att den ansvarige ministern är ett föredöme. Johnny Gylling hoppas och tror att det kommer att bli bättre med Ulrika
Messing som infrastrukturminister. Det blir sannolikt lättare för henne att profilera
sig i trafiksäkerhetsfrågorna än det var för Björn Rosengren.
Ett viktigt hinder för att genomföra nollvisionen är enligt Johnny Gylling avsaknaden av repetitionsutbildning. Han tog sitt körkort när han var 18 år och har
aldrig ställts inför kravet att få en vidareutbildning.
Johnny Gylling tycker att någon form av repetitionsutbildning borde erbjudas
förarna i samband med att körkortet byts ut vart tionde år. Vederbörande skulle betala några hundralappar extra, få en check som sedan kan utnyttjas, på frivillig basis,
för att exempelvis förbättra kunskaperna i halkkörning eller något annat. Johnny
Gylling har motionerat om detta i riksdagen. Han fick avslag.
– Kanske är detta beslut för detaljerat för riksdagen. Men det vore önskvärt om
riksdagen kunde ta ett principbeslut att någon form av repetitionsutbildning ska
äga rum vart tionde år.35
Uppföljning - ett problem
Riksdagen är dålig på att följa upp beslut. I ett typiskt ärende tenderar majoriteten
– de som stöder regeringen – att säga: ”Vi litar på regeringen, det blir nog bra.”
Man vill inte granska regeringen för att man är rädd att förlora prestige.
– Riksdagen har varit för flat mot regeringen. Vi borde vara betydligt tuffare för
att se till att åtgärder verkligen genomförs, säger Johnny Gylling.
Oppositionen ställer frågor, ställer motioner, skriver debattartiklar m.m. Men
oppositionen har ingen naturlig kontakt med regeringen och dess olika departement. Samtidigt är oppositionen bakbunden på så sätt att den är mån om att visa
allmänheten att politikerna är överens om nollvisionen.
Riksdagens revisorer har pekat på att riksdagen är dålig på att följa upp beslut.
De menar att riksdagsmännen glömmer bort vad de har beslutat.
– I det nya trafikutskottet har vi bestämt att uppföljningen ska ges ökad vikt under den kommande mandatperioden, berättar Johnny Gylling.
Motorfolket
Det är utomordentligt angeläget att få igång en dialog med motorfolket om nollvisionen, anser Johnny Gylling. Staten och riksdagen måste visa större intresse
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och respekt för motorfolket. Det är fel att automatiskt stämpla motorfolket som
fartdårar och miljöbovar. Ett positivt exempel är att tidningen Bilsport i en ledare
har tagit avstånd från gaturace. Tidningen arrangerar tävlingar på flygplatser där
man kan köra av sig under ordnade former.
Johnny Gylling är övertygad om att motorfolket är seriöst intresserat av att
anpassa sig till de gällande hastighetsbegränsningarna om de kan känna respekt
för gränserna. D.v.s. hastigheterna måste bättre anpassas till vägen.
Dialogen med motorfolket försvåras av att motorfolket är vana att se på myndigheter som sina svurna fiender. Det finns en automatisk misstänksamhet. I motorfolkets tidningar ser man artiklar där man skriver som om det fanns ett egenvärde
i att se på myndigheterna som sina fiender. Johnny Gylling har kontaktat
ledarskribenter i ett antal bil- och motortidningar och berättat att det finns politiker som bryr sig och som vill jobba för motorfolket.
Johnny Gylling tycker att Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC),
en organisation med över 70 000 medlemmar, är en nyckelorganisation för nollvisionen.
– SMC jobbar stenhårt med nollvisionen. Men ute i MC-klubbarna är man besviken på politikerna och nollvisionen. De känner sig bortglömda. De fick inte vara
med och planera och utforma satsningen på mitt- och vajerräcken trots att dessa
räcken uppfattas som farliga av motorcyklisterna.

Sammanfattning och slutsatser
Det finns en politisk konsensus runt nollvisionen vilket är mycket positivt.
Trafiksäkerhetsfrågorna är emellertid marginaliserade på den övergripande
politiska dagordningen. Trafiksäkerhetsfrågorna behandlas mycket marginellt i
riksdagspartiernas partiprogram. Endast två partier – Kristdemokraterna och Miljöpartiet – refererar till nollvisionen i sina partiprogram. Trafiksäkerhetsfrågorna
togs inte upp överhuvud taget i 2002 års valrörelse.
Ines Uusmann (s), generaldirektör för Boverket och f.d. kommunikationsminister, efterlyser fler eldsjälar för nollvisionen på alla politiska nivåer. Hon vill att
den framtida stadsplaneringen blir mindre sektorbunden än dagens.
Claes Roxberg (mp), ordförande i riksdagens trafikutskott, vill se en ökad
satsning på kollektivtrafiken och järnvägarna. Detta är, menar han, en satsning på
både miljön och trafiksäkerheten. Enligt Roxberg finns det en övertro på vad det
politiska systemet kan uträtta. Politiken har sina begränsningar. Det är därför som
dialogen med aktörerna är så viktig. Själva deltagandet är en viktig del i
förankringsprocessen.
Hans Stenberg (s), medlem av riksdagens trafikutskott, är mycket besviken på mopedbranschens sätt att hantera frågan om EU-mopederna. Han anser vidare att det har varit svårt att få en dialog med näringsministern i
trafiksäkerhetsfrågorna.
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Johnny Gylling (kd), medlem av riksdagens trafikutskott, tycker att riksdagen har varit dålig på att följa upp sina beslut. Riksdagen har varit för flat
mot regeringen och inte sett till att den verkligen genomfört de beslut som
riksdagen fattat. Gylling förespråkar någon form av repetitionsutbildning i
samband med att körkortet byts ut. Han vill också se en förbättrad dialog
med det s.k. motorfolket.
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10
SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
Mellan 500 och 600 människor omkommer varje år till följd av skador i den
svenska vägtrafiken. Inom EU dör drygt 40 000 personer varje år i trafiken. I
hela världen kräver vägtrafiken årligen mer än en miljon människoliv. Inom
en femtonårsperiod kan trafikskadorna bli den fjärde vanligaste dödsorsaken
i världen.
Det har smugit sig in en acceptans för trafikolyckorna. Om det hade kommit en ny farsot som hade dödat lika många som dör i trafiken varje år hade vi
säkert reagerat mycket starkt. Men trafikolyckorna måste inte ske. Det finns ett
vägval. Nollvisionen, som antogs av en enig riksdag år 1997, tar ställning i
detta vägval.
Nollvisionen förutsätter en ny ansvarsfördelning för vägtransportsystemets
trafiksäkerhet. Hittills har den enskilde individen haft detta ansvar. Enligt nollvisionen ska ansvaret för trafiksäkerheten vara delat mellan trafikanterna och de
s.k. systemutformarna. Med systemutformare avses offentliga och privata organ
som ansvarar för utformning och drift av olika delar av vägtransportsystemet,
såsom väg, fordon och transporttjänster, samt de som ansvarar för olika stödsystem för en säker vägtrafik, såsom regelverk, utbildning, information, övervakning, räddning, vård och rehabilitering.
Nollvisionen är ett viktigt dokument på flera sätt. För det första, visionen
innebär att en mental barriär har övervunnits i och med att riksdag, regering och
ansvariga myndigheter, i första hand Vägverket, har visat att det skulle kunna gå
att skapa ett vägtrafiksystem där ingen människa behöver dödas eller skadas allvarligt. För det andra, visionen har lyft upp trafiksäkerhetsfrågorna på den politiska och massmediala agendan, inte tillräckligt men ändå ett steg i rätt riktning.
För det tredje, visionen är enkel, tydlig och lätt att kommunicera. Så gott som alla
vet idag att nollvisionen finns.
Nollvisionen har en klar och fungerande strategi för att förändra den fysiska
miljön så att konsekvensen av trafikolyckorna blir mindre allvarliga. Systemutformarna har fått ett nytt ansvar. Steg för steg görs de farliga trafikmiljöerna
mindre farliga. Kreativa och kostnadseffektiva lösningar blir allt vanligare i
vägtrafikmiljön. Nollvisionen har sått ett frö till en ny säkerhetskultur i vägtrafiken.
Det råder politisk konsensus om att nollvisionen behövs. Den tekniska utvecklingen i bilindustrin inger hopp för framtiden. Yrkesförargrupperna visar
ett allt större intresse för trafiksäkerhetsfrågorna. Upphandling och kvalitets-
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säkring är nya och intressanta styrmedel som kan användas för att främja
trafiksäkerheten, inte minst i kommunerna och landstingen. Nollvisionen har
redan stimulerat trafiksäkerhetsarbetet i andra länder och kan bli en svensk
exportvara.
Detta är den positiva sidan av fem års erfarenhet av nollvisionen. Men
det finns också en rad negativa erfarenheter. Nollvisionen har ännu inte lett
till att antalet dödade och allvarlig skadade i trafiken har minskat. Etappmålet för år 2007 – en halvering av antalet dödade till 270 – känns mycket
avlägset. Det finns en allmän bild, som bekräftas av intervjuerna i denna studie,
av att politikerna sviker nollvisionen genom att de inte är beredda att ta de beslut
som kan leda till att etappmålet för 2007 uppfylls. Nollvisionen har ännu inte
landat i kommuner som exempelvis Stockholm och Uppsala. Nollvisionen tycks
inte ha påverkat bilisternas beteende i nämnvärd omfattning. I allmänhetens ögon
är trafiksäkerheten ännu inte ett prioriterat område. Så gott som samtliga intervjuer i denna bok ger vittnesmål om nollvisionens bristfälliga förankring bland
allmänheten. Det finns en obalans i det delade ansvaret – en hel del görs på
systemsidan medan få förbättringar sker i fråga om trafikanternas beteende.
Problemet beskrevs väl av MHFs ordförande Tom Bjerver vid sitt inledningsanförande under Tylösandsseminariet i augusti 2002:
Nollvisionens filosofiska betydelse har nått de flesta, men vi har inte klarat av att förklara dess praktiska vardagliga innehåll för medborgarna. Vi
har ställt många frågor till utredare och experter och för få till folket.
Människan (...) har inte varit delaktig i processen.
Det håller på att uppstå en klyfta mellan akademiskt skolade experter,
förvaltande och operativa tjänstemän och de ”gräsrötter” inom trafiken
som ska företrädas och skyddas. Systemteorin (...) ger ofta intryck av en
uppgivenhet inför människors förmåga att ändra såväl attityder som beteenden. Vi har en gigantisk pedagogisk uppgift framför oss i att finna strategier för att kommunicera de åtgärder som krävs för att nedbringa dödsoch olyckstalen i trafiken. Arbetet måste göras så intressant att lust och
drivkraft uppstår hos den allmänhet som ska bidra till att förverkliga en
vitaliserad Nollvision.

Olika förhållningssätt till nollvisionen
De personer som intervjuats för denna studie har olika förhållningssätt till nollvisionen. För en del är den en stor inspirationskälla och har inneburit att trafiksäkerheten har blivit en viktig goodwillfråga. Det handlar om bl.a. opinionsbildare, politiker och representanter för bilindustrin.
En annan kategori säger att nollvisionen är mycket angelägen men att den inte
levererar tillräckliga resultat, här och nu.
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En tredje grupp av personer, som enligt den här studien tycks vara i klar minoritet, är mycket kritiska till nollvisionen. De menar att den på olika sätt är kontraproduktiv och att den traditionella säkerhetspolitiken är mer ambitiös och ger
bättre resultat.
Det finns även olika förhållningssätt till vad siffran noll i nollvisionen egentligen står för. För en del personer i denna bok är noll dödade lika med ett önskvärt
framtida tillstånd, en ”vision”. Dessa personer ser det som en självklarhet att ingen
borde dödas i trafiken. Men de preciserar ogärna hur detta ska gå till och när det
ska ske.
För andra är noll dödade lika med ett konkret mål som kan nås under vissa
förutsättningar. För en tredje grupp av personer är nollvisionen ett uttryck för en
önskan att alla som följer trafikreglerna (t.ex. i fråga om bälte, alkohol och hastighet) inte ska behöva dö eller skadas allvarligt i trafiken. Här är det egentligen inte
noll i sig som är målet för nollvisionen. Dessa personer menar att nollvisionen
aldrig kan garantera att folk inte gör regelbrott, blir sjuka i trafiken eller använder
bilen som ett självmordsredskap.

Två hastighetsskolor
I fråga om hastigheten tycks det finnas två skolor i svensk trafiksäkerhetspolitik. Enligt den ena skolan, ”dämpa farten-skolan”, är hastigheten
trafiksäkerhetsarbetets kärna. Överträdelserna av fartgränserna är det största
trafiksäkerhetsproblemet. Hastigheten är avgörande för olyckans konsekvenser och påverkar starkt förarens möjligheter att undvika den. Denna skola
understryker faktumet att drygt hälften av alla bilister kör fortare än gällande
hastighetsgränser.
Enligt den andra skolan, ”acceptera farten-skolan”, är hastighetsöverträdelserna inte det övergripande problemet. Denna skola utgår istället från att nollvisionen
ska genomföras utan nämnvärda förändringar i fråga om hastigheten. De mindre
hastighetsöverträdelserna betraktas som en moms som det inte är lönt att försöka
avskaffa. Det allra viktigaste för denna skola är istället att skapa en förlåtande
vägmiljö.
Det är inte helt enkelt att slå fast vilken av dessa båda skolor som är starkast i
den aktuella trafiksäkerhetspolitiken. Klart är i varje fall att mindre fortkörningar
- den så kallade momsen på hastighetsbegränsningarna - inte uppfattas som ett
större problem av ansvariga politiker, tjänstemän och myndigheter. Momsen får
vi leva med, menade Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall tidigare i
denna studie. Denna attityd är enligt mig ett hinder för att genomföra nollvisionen.
Mitt allmänna intryck är att nollvisionen är författad i dämpa farten-skolans anda
medan det praktiska genomförandet av nollvisionen mera har skett i acceptera
farten-skolans anda.
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Vägverket och dess roll
Vägverket är en stor och komplex organisation. Vägverket är inte ett enhetligt verk
och olika regioner och avdelningar arbetar med olika synsätt och prioriteringar. Det
finns en spänning mellan Vägverkets olika mål: att på en och samma gång verka för
framkomlighet, miljö och trafiksäkerhet.
Vägverket är mycket kompetent i många sakfrågor men samtidigt är det ett
verk som är byråkrati- och regelstyrt, hierarkiskt, oflexibelt och odynamiskt. De
pengar som stått till Vägverkets förfogande för fysiska åtgärder, som t.ex. mitträcken, har inte använts tillräckligt effektivt. Vägverket har inte fullt ut använt
sin rätt att sänka hastighetsbegränsningarna.
Alla dessa observationer leder till slutsatsen att Vägtrafikinspektionen, som
är under uppbyggande, bör hållas fristående från Vägverket.

Den långsiktiga trafiksäkerhetspolitiken
Nollvisionen är en vision om ett framtida vägtrafiksystem som inte genererar
olyckor som leder till att människor dödas eller skadas allvarligt. Man kan tycka
att det vore naturligt för en sådan vision att säga någonting om hur nollvisionen
ska utvecklas på längre sikt för att så småningom kunna bli förverkligad. Men
märkligt nog säger nollvisionen ingenting om utvecklingen efter det första etappmålet för 2007. Det borde den göra. Om vi menar allvar med nollvisionen måste
vi börja fundera över när och på vilket sätt det långsiktiga målet ska uppnås.
Trendmässigt har antalet dödade minskat ca 3 procent per år sedan 1970-talet.
Om denna trend skulle hålla i sig innebär det att vi hamnar under 300 dödade någon
gång mellan 2020 och 2030. Någon gång mellan 2060 och 2070 skulle vi nå under
100 dödade. Först omkring år 2150 skulle vi vara nära nollvisionens mål.
Viktiga frågor när det gäller den långsiktiga trafiksäkerhetspolitiken är:
•
•

•
•

•
•

På vilket sätt ska nollvisionen förverkligas och när ska det ske?
Vilka åtgärder kan leda till att antalet minskas till mellan 50 och 100?
Vilken typ av åtgärder leder från 50 till 0 dödade? Hur kostnadseffektiva
blir dessa åtgärder?
Vilket blir nästa etappmål efter 2007?
Vilka ekonomiska, politiska och teknologiska drivkrafter, både på det nationella
och det internationella planet, gynnar respektive försvårar genomförandet av
nollvisionen?
Hur kan de åtgärder vi väljer vara så flexibla att de underlättar ytterligare
förbättringar längre fram och är ekonomiskt fördelaktiga?
Kan vi i framtiden tillverka fordon som varken släpper ut koldioxid eller är
farliga ur trafiksäkerhetssynpunkt? På vilket sätt skulle den svenska klimatpolitiken36 kunna konvergera med nollvisionen?
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Revidera nollvisionen!
Denna studie visar att nollvisionen inte var en helt igenom färdig produkt när den
antogs av riksdagen år 1997.
För det första: Nollvisionen förutsåg inte trafikökningen som inträffade i
slutet av 1990-talet. Det borde den självklart ha gjort. Det borde ha funnits
beredskap både för oväntade ökningar och minskningar av trafikmängden.
Men nollvisionen hade ingen plan B i beredskap. För att kunna möta framtidens utmaningar måste nollvisionen ha detta.
För det andra: Nollvisionen saknar en tidsplan och är inte tillräckligt
tydlig i fråga om hur ansvaret mellan olika aktörer ska fördelas. Satsningen
på de mötesfria vägarna hade underlättats av en konkret tidtabell och en tydligare samordning mellan Vägverket och regeringen.
För det tredje: Nollvisionen är mycket oklar om de problem som kan
uppstå i övergången från den gamla trafiksäkerhetsfilosofin till den nya. Det är
lätt att få intrycket att de båda benen i det delade ansvaret har kommit i otakt.
För det fjärde: Nollvisionen är extremt otydlig om det långa perspektivet. Den saknar paradoxalt nog tankar och idéer om hur den långsiktiga
trafiksäkerhetspolitiken ska utvecklas. Nollvisionen borde innehålla ett kort
resonemang om hur ett framtida vägtrafiksystem i vilket inga människor dödas eller skadas allvarligt skulle kunna se ut och hur vägen dit kan komma
att gestalta sig.
För det femte: Nollvisionen säger ingenting om hur trafiksäkerhetsarbetet
förhåller sig till miljöpolitiken. Trafiksäkerhetsfrågorna kan inte betraktas
som ett enskilt samhällsproblem. En ekologiskt hållbar utveckling förutsätter att miljötänkandet integreras i all samhällsplanering.
Allt detta talar för att det behövs en revidering av nollvisionen.
En revidering av nollvisionen skulle väcka debatt och intresse. Revideringen skulle visa att nollvisionen är en angelägenhet även om olycksstatistiken
inte går åt rätt håll! Jag föreslår därför att en reviderad nollvision tas fram till
år 2005. Första steget mot detta mål skulle kunna vara att bjuda in olika
aktörer till en dialogprocess om hur nollvisionen kan reformeras.
Den snabba förändringen av samhället37 och den tekniska utvecklingen
av bilarna motiverar att revideringen av nollvisionen görs till en återkommande process, t.ex. vart femte år. Nollvisionen skulle därmed få karaktären
av en ”learning process”. Nollvisionens långsiktiga mål och strategiska inriktning måste ligga fast. Men de operativa och taktiska valen på kort sikt
borde bättre kunna anpassas efter de rådande förhållandena i samhället och i
trafiken.
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Framtidsbilder och backcasting
Det finns olika typer av framtidsbilder. Skilj mellan
•
•
•

troliga bilder
möjliga bilder
önskvärda bilder.

Det är viktigt att identifiera ”robust options” som passar in i flera olika typer
av framtidsbilder.
Det är viktigt att belysa barriärer och strategier för att hantera dessa barriärer.
Barriärerna kan identifieras exempelvis genom brainstorming. Sedan kan den fortsatta analysen fokusera på de barriärer som bedöms vara viktigast.

Forecasting eller backcasting?
Forecasting-scenarier utgår från dagens situation och letar sig framåt. Ett alternativ
till detta kan vara backcasting-scenarier som är framtidsbaserade scenarier. I backcasting utgår man från en önskvärd framtida situation. Sedan kan man utarbeta olika
strategier för att nå dit.
En backcastinganalys kan se ut på följande sätt:
1. Utarbetande av en vision om en önskvärd framtidssituation.
2. Analys av strategiska beslut som måste fattas för att nå till den önskvärda
situationen. Möjliga frågor i en sådan analys kan vara:
• Hur skapas en flexibel plattform för ytterligare förbättringar? Hur kan
exempelvis ny infrastruktur utvecklas så att den blir flexibel för framtida
förändringar?
• Hur kan dynamiska effekter främjas?
• Hur lång tid tar det att utveckla och marknadsföra olika tekniska lösningar?
• Hur lång tid tar det innan man ser effekterna av utbildningsreformer?
• Hur ska insatser inom forskning och utveckling prioriteras?
3. Analys av barriärer och strategier för att komma förbi dessa barriärer.
4. Analys av gynnsamma och ogynnsamma drivkrafter.
5. Analys av åtgärder att vidta under extremt ogynnsamma villkor.
6. Analys av åtgärder att vidta på kort sikt.

Framtidsbilder och backcasting kan hjälpa nollvisionen att strukturera den
långsiktiga analysen.
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Nollvisionen kan även vitaliseras på följande sätt:
1. Vägverket och regeringen kan förbättra genomförandet av de fysiska
åtgärderna i vägtrafikmiljön genom att ha en tydligare planering. Planerna
för åtgärderna bör offentliggöras. Om planerna inte kan genomföras bör
detta komma till allmän kännedom.
2. Riksdagen bör öka anslagen för fysiska åtgärder.
3. Uppföljningen av riksdagsbeslut kan förbättras betydligt.
4. Det har gjorts för få avstamp för nollvisionen på det kommunala planet.
Den här studien har avslöjat att nollvisionen inte har landat i Stockholm
och Uppsala. Det är viktigt att stimulera kommunerna att utarbeta sina
egna nollvisioner, helst i samråd med kommuninvånarna. Här finns det
mycket att lära av det lokala Agenda 21-arbetet.
5. Trafiksäkerhetsarbetet präglas av en hög medelålder, få invandrare och
ojämn könsfördelning. Detta måste ändras.
6. Nya strategier krävs för att nå 18-24 åringarna. En idé skulle kunna vara
att ha en nollvision, eller liknande, för alla nyblivna körkortstagare för det
första året som körkortsinnehavare.
7. Repetitionsutbildning bör erbjudas alla körkortsinnehavare vart tionde år
(eller oftare) eller i samband med den ordinarie körkortsförnyelsen. Även
andra former av återkopplingar är nödvändiga för att höja förarkompetensen.
8. Användarvänligheten för det regelrätta beteendet i trafiken kan förbättras
väsentligt genom tydligare skyltning och bättre information längs vägarna.
9. Nollvisionen skulle kunna brytas ned till specifika mål för enskilda städer
och vägsträckor.
10. Deltagande och dialog är en utomordentligt viktig del i förankringsprocessen
för nollvisionen. En särskild utmaning är att förbättra dialogen med det s.k.
motorfolket. 38
11. Med tanke på Vägverkets komplexa uppgift och interna problem bör
Vägtrafikinspektionen hållas fristående från Vägverket.
Jag avslutar denna skrift med att än en gång citera trafikolycksoffret Matti
Frondelius som inledningstalade vid Tylösandsseminariet, augusti 2002.
Till alla er beslutsfattare inom trafiken: se till att trafiken blir säker, ordna
så att nollvisionen blir verklig.
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1

MHF = Motorförarnas Helnykterhetsförbund.

2

De värst drabbade länen under perioden
1997-2002 var Västra Götaland (432),
Skåne (334), Stockholm (261) och Örebro
(121). De fyra minst drabbade länen var
Kronoberg (72), Jämtland (64), Blekinge
(48) och Gotland (25).

3

Under arbetet med denna rapport blev en
bekant till undertecknad påkörd av en bil
när han cyklade på en landsväg utanför
Alingsås. Han fördes med ambulanshelikopter till sjukhuset i Uddevalla för att senare transporteras till Akademiska sjukhuset i Uppsala där han opererades av landets
ledande specialister. Skadorna blev allvarliga - en krossad höft - men inte livshotande.

4

NTF = Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.

5

En lag på bilbälte i framsätet kom 1975.

6

I denna ingick bl. a. max 30 km/tim i blandad tätortstrafik, cykelhjälmslag och ett nytt
körkortssystem.

7

Det var osäkert in i det sista hur det skulle
gå med propositionen. Matts-Åke Belin vid
Vägverkets trafiksäkerhetsenhet hävdar att
allt höll på att haverera i sista stund. Exempelvis var statsminister Göran Persson emot
propositionen.

8

Matts-Åke Belin tycker att nollvisionspropositionen var urvattnad. Det enda nya
var ett nytt långsiktigt mål för trafiksäkerhetspolitiken. Enligt Belin var det en intern
diskussion inom regeringen som ledde fram
till att propositionen blev urvattnad: ”Propositionen kunde ha krävt 30 km/tim där
det finns konflikter mellan skyddade och
oskyddade trafikanter. Man kunde ha aviserat en cykelhjälmslag. Man kunde ha varit tydligare på åtgärdssidan. Men problemet var att det fanns politiska konflikter. Det
pågick en maktkamp inom regeringen mellan justitieminister Leila Freivalds och kommunikationsminister Ines Uusmann. Justitiedepartementet var rädd för att ett allmänt
införande av 30 km/tim i tätorter och cykelhjälmslagen skulle leda till någon form av
normupplösning. Justitiedepartementet ville

inte ha regler som inte kan övervakas. Det
fanns också ett motstånd från polisen som
upplevde att den inte hade tillräckliga resurser att ta på sig nya uppgifter.”
9

”Lugna Gatan” är ett viktigt stöd i den lokala trafiksäkerhetsplaneringen. ”Lugna
Gatan” har dock inte syftat till att generera
folkligt förankrade avstamp för nollvisionen
inom kommunerna.

10 Torben Persson, trafikpolitiker i Lidköping,
uppger att när Lidköpings nollvisionsarbete
inleddes 1998 kände 30 procent av kommuninvånarna till nollvisionen. Idag är det
90 procent som känner till nollvisionen.
11 En representant för Vägverket säger så här:
”Trafiksäkerhetsintresset står sällan ensamt.
Det måste alltid alliera sig med antingen
miljöintressena eller framkomlighetsintressena.”
12 NTF är varken en myndighet eller forskningsinstitution utan en fristående organisation. NTFs långa erfarenhet och starka
ställning i svensk trafiksäkerhetspolitik gör
att jag anser det befogat att placera intervjun med Monica Öhman i detta kapitel.
13 Claes Tingvall var trafiksäkerhetsdirektör
på Vägverket mellan 1995 och 1998 och
återvände 2001.
14 Detta innefattar bl.a. kommunernas ansvar
för att kräva bälten i skolskjutsarna och de
stora transportköparnas ansvar för att kräva
att transporterna följer lagens regler.
15 SIKA är en myndighet under regeringen
som arbetar med utredningar, statistik, prognos- och analysmetoder inom transport- och
kommunikationsområdet. SIKA verkar för
att medborgarna och näringslivet i Sverige
får goda, miljövänliga och säkra transporter som är samhällsekonomiskt effektiva
och långsiktigt hållbara.
16 Vägverket försökte under Brandborn också
få etappmålen för trafiksäkerhet ändrade i
sina regleringsbrev eftersom man inte såg
någon möjlighet att nå dem, men fick inte
gehör för detta.
17 Transek är ett forskningsinriktat konsultföretag verksamt inom trafikområdet. Upp-
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dragsgivare är bland annat statliga myndigheter, forskningsorgan, kommuner och trafikföretag. Transeks uppdrag består exempelvis i att förutspå hur resor och trafik påverkas av omvärldsförändringar, ny infrastruktur och teknik.
18 Gunnar Lind tycker att Vägverkets enkäter
om trafiksäkerhet har ett drag av ”window
dressing”. De som svarar har ofta en orealistiskt positiv inställning till trafiksäkerhet.
19 Det är ett nationellt forskningsinstitut under regeringen som utför kvalificerad, tillämpad forskning och utveckling inom
transportområdet åt myndigheter och andra
uppdragsgivare. VTI har till huvuduppgift
att bedriva forskning och utveckling som
avser infrastruktur, trafik och transporter.
Forskningen skall bidra till att uppfylla de
transportpolitiska delmålen: tillgängligt
transportsystem, hög transportkvalitet, säker trafik, god miljö samt positiv regional
utveckling.
20 Tylösandsseminariet är ett årligt återkommande trafiksäkerhetsseminarium som
MHF arrangerar i Tylösand utanför Halmstad.
21 MHF påtalade redan 1997 att nollvisionen
saknar en handlingsplan och ett resurspaket
d.v.s. en egen budget.
22 Toyota har en stark miljöprofil och fick som
första biltillverkare FNs miljöpris 1999.
Toyota har varit först med att tillverka
hybridbilar. Detta har man gjort sedan 1997.
Hybridbilen Toyota Prius, som halverar
bränsleförbrukningen och därmed också
koldioxidutsläppen, har tillverkats i 120 000
exemplar. Toyotas målsättning är att 10 procent av alla nytillverkade personbilar ska
vara hybridmodeller år 2005. Toyota var
först med serietillverkning av bränslecellsbilar. En bred introduktion av denna bil kan
väntas om tio år.

dande av stingpinne (vimpel för att markera
avstånd) på cykeln.
25 Av de dödade fanns tre bilförare/bilpassagerare, två gångtrafikanter, en cyklist
och en motorcyklist. De dödade var i åldrarna 19-76 år. Det dog alltså inga barn i
Uppsala trafik 2001 vilket är mycket positivt.
26 Detta är betydligt fler än vad som framkommer av polisens olycksrapportering.
27 Fr.o.m. december 2002 kommer akutmottagningen på Akademiska sjukhuset att
börja upprätta ett skaderegister över alla
olyckor – i trafiken, i hemmen eller på arbetsplatser – som resulterar i sjukhusbesök.
Detta kommer att förbättra olycksfallsstatistiken. Uppsala kommun har tidigare
upprättat en telefonlinje till ortopedavdelningen på Akademiska sjukhuset.
Ortopeden kan efter en olycka ringa till
kommunen och meddela var det behöver
sandas.
28 Kommunstyrelsen påfordrade en uppdatering av vissa uppgifter, vilket ännu inte utförts.
29 Trafiksäkerhetsrådet består av en blandning
av politiker och tjänstemän. Det är ett rådgivande organ som sorterar under Tekniska
beställarnämnden. Trafiksäkerhetsrådet har
funnits sedan 1982. Innan dess fanns en
trafiksäkerhetskommitté som bildades i
samband med högertrafikomläggningen på
1960-talet.
30 Mari-Anne Larsson hävdar dock att Uppsala kommun gjorde ett slags avstamp för
nollvisionen i maj 1997 då ett seminarium
hölls med olika aktörer i det lokala
trafiksäkerhetsarbetet för att få en samsyn i
trafiksäkerhetsfrågorna i kommunen.
31 Hela 46 av bussarna drivs med biogas som
produceras av Uppsalas reningsverk.

23 Taxi Kurir Stockholm ingår i en större koncern, Taxi Kurir, som finns i hela Sverige
och även i Danmark och Norge.

32 Projektet möjliggjordes genom ett bidrag
på 800 000 från Vägverket. Uppsala Taxi
fick själv skjuta till 400 000 kr.

24 Fortfarande på 1970-talet kunde Teknikens
Värld propagera för att läsarna skulle cykla
mera istället för att åka bil och för använ-

33 Tom Bjerver anser att politikerna gjorde en
tunn insats under Tylösandsseminariet år
2002. Han tycker att alla deltagare – för-
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utom Karin Svensson Smith från Vänsterpartiet – var dåligt pålästa och dåligt förankrade i de aktuella trafiksäkerhetsfrågorna. Det var särskilt tydligt att representanterna för Moderaterna och Centern
inte var insatta i frågorna.
34 Motståndarna ville att samma regler skulle
gälla för EU-moped som för lätt motorcykel, d.v.s. att man måste vara 16 år och
skaffa sig ett körkort.
35 Johnny Gylling tycker att mc-folket tar stort
ansvar genom frivilliga repetitionsutbildningar, s.k. ”avrostningar” varje vår.
36 För att inte riskera oacceptabla klimatförändringar måste den rika världen sannolikt minska sina utsläpp av klimatpåverkande gaser – i synnerhet koldioxid –

med 80 procent senast 2050, kanske redan
långt innan dess.
37 T.ex. utvecklingen av informations- och
kommunikationsteknologier, nya miljökrav,
globalisering, regionalpolitik, förändrade alkoholvanor och ekonomisk utveckling.
38 Transeks studie ”Leder nollvisionen till det
trafiksäkra samhället?” ledde bland annat
fram till följande slutsatser om nollvisionen:
(1) Department och verk måste i handling
visa att man tar nollvisionen på allvar. (2)
Övervakningsfrågan är kritisk. En handlingsplan måste tas fram och behandlas politiskt. (3) Nollvisionen måste föras ned på
ett personligt plan. (4) Trafikantutbildningen måste reformeras och omfatta alla
trafikantgrupper.
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Bilaga 1.
Personer som har intervjuats för denna rapport
Namn

Organisation

Martin Andreae

VD, Motormännens Riksförbund,
Stockholm
Sakkunnig, Trafiksäkerhetsenheten,
Vägverket, Borlänge
VD, Uppsala Taxi, Uppsala
Trafiklärare, Nybrons Trafikskola, Uppsala
VD, Motormännens Helnykterhetsförbund,
Stockholm
Chefredaktör, Teknikens Värld, Stockholm
PR-chef, Toyota Sweden, Sundbyberg
Marknadschef respektive
kommunikationschef, Swebus, Stockholm
VD, Taxi Kurir i Stockholm
VD, Gamla Uppsala Buss, Uppsala
Chefredaktör, Vi Bilägare, Stockholm
Chef, Tekniska kontoret, Uppsala kommun
Riksdagsledamot (kd), medlem av trafikutskottet
Projektledare, Trafikmagasinet, SVT, Falun
Trafiksäkerhetsrådet, Uppsala kommun

5

Forskare och vice VD, Transek, Stockholm
Trafikreporter, TV4, Stockholm
Forskningsledare, Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI), Linköping
Riksdagsledamot (mp), ordförande i trafikutskottet
VD, Svenska Åkeriförbundet, Danderyd
Riksdagsledamot (s), medlem av trafikutskottet
Trafiksäkerhetsdirektör, Vägverket, Borlänge
Generaldirektör, Boverket, Karlskrona
(f.d. kommunikationsminister)
Direktör, Statens institut för
kommunikationsanalys (SIKA), Stockholm
Generaldirektör, Nationalföreningen för
trafiksäkerhetens främjande (NTF), Solna

4
7
4

Matts-Åke Belin
Svante Bergh
Arne Berlin
Tom Bjerver
Calle Carlquist
Bengt Dalström
Karl Dingertz och
Per Larsen
Anders Eliasson
Kent-Åke Eriksson
Nils-Erik Frendin
Jan Graffner
Johnny Gylling
Mikael Horvath
Mari-Anne Larsson
och Helene Nordlund
Gunnar Lind
Håkan Matson
Göran Nilsson
Claes Roxberg
Jan Sandberg
Hans Stenberg
Claes Tingvall
Ines Uusmann
Staffan Widlert
Monica Öhman

Kapitel

4
8
8
5
7
5
6
6
8
7
8
9
7
8

9
6
9
4
9
4
4
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Bilaga 2.
Deltagaranalys av Tylösandsseminariet,
14-16 augusti 2002
Varje år sedan 1957 arrangerar Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) ett
nationellt trafiksäkerhetsseminarium i Tylösand utanför Halmstad. Seminariet är
det största i sitt slag och samlar varje år hundratals deltagare. Syftet är att presentera trafiksäkerhetsnyheter och att diskutera olika lösningar. Tylösandsseminariet
är ett utmärkt tillfälle att etablera nya kontakter.
Tabellen nedan visar vilken typ av deltagare som kom till Tylösandsseminariet 2002.
Grupp
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Antal deltagare

Procent

Vägverket
MHF och NTF
Kommuner
Andra intresseorganisationer
Privata företag
(försäkringsbolag,
bilindustri etc.)
Media
Polisen
Forskning/universitet
Trafikskolor
Politiker (särskilt inbjudna
till paneldebatt)
Näringsdepartementet
Fackföreningar (TYA)
Repr. för andra sektorer
(försvaret, räddningstjänsten etc.)
Ungdomsorganisationer
Övriga (inkl. bilprovningen)

169
65
47

36,5
14
10

40

8,5

33
23
20
13
10

7
5
4,5
3
2

6
5
5

1,5
1
1

5
1
21

1
0,5
5

Totalt

463

100

Tabellen visar att mer än en tredjedel av deltagarna i Tylösandsseminariet
2002 kom från Vägverket. Det är rimligt att anta att Vägverkets dominans på
Tylösandsseminariet också speglar dess dominerande roll i den svenska
trafiksäkerhetspolitiken. Endast 28 procent av deltagarna var kvinnor. En handfull deltagare på plats i Tylösand hade invandrarbakgrund.
Den ende deltagare i Tylösand som kunde förknippas med en ungdomsorganisation var en representant för rockfestivalen i Hultsfred. I övrigt lyste
ungdomsorganisationerna med sin frånvaro. Enligt min bedömning låg medelåldern i Tylösand någonstans runt 50 år. (Hade konferensen handlat om exempelvis
Agenda 21/hållbar utveckling hade deltagarnas medelålder säkert varit 15-20 år
lägre.)
En förkrossande majoritet av deltagarna i Tylösandsseminariet arbetar inom
trafiksektorn. Endast fem deltagare hade sin professionella bakgrund i andra sektorer. Traditionell ”sector approach” bör undvikas vid nästa seminarium och fler
deltagare från andra sektorer bör inbjudas. I detta sammanhang kan nämnas att
Boverket, som bl.a. sysslar med stadsplanering, uppger att det inte fick någon
inbjudan till Tylösandsseminariet.
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Bilaga 3.
Trafikolyckor i Sverige 1950-2001

94

95

Bilaga 4.
Internationell trafikolycksstatistik
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Projektet Nollvision eller nollillusion syftade till att få fram konkreta förslag till hur nollvisionen kan vitaliseras för att i första hand
nå etappmålet för 2007, i andra hand för att nå det långsiktiga målet
noll dödade och allvarligt skadade i vägtrafiken.
Projektet baserades i huvudsak på intervjuer med ledande företrädare för svensk trafiksäkerhetspolitik och nollvisionens olika målgrupper i samhället.
Studien drar slutsatsen att nollvisionen inte var en helt igenom färdig produkt när den antogs av riksdagen år 1997. Därför behövs en
revidering av nollvisionen.
Den snabba förändringen av samhället och den tekniska utvecklingen av bilarna motiverar att revideringen av nollvisionen görs
till en återkommande process, t.ex. vart femte år. Nollvisionen skulle
därmed få karaktären av en ”learning process”. Nollvisionens långsiktiga mål och strategiska inriktning måste ligga fast. Men de operativa och taktiska valen på kort sikt borde bättre kunna anpassas
efter de rådande förhållandena i samhället och i trafiken.
Projektet finansierades med medel från Skyltfonden vid Vägverket.
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