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MITT
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En kunskapstidning om trafiksäkerhet

När förare drabbas av synfältsbortfall

Nytt nummer av Mitt i Trafiken ute nu!
I nummer 1 2019 kan du bland annat läsa om:

Översynsförslag får underkänt
Transportstyrelsens och Trafikverkets förslag till förändringar av förarutbildningssystemet är ofullständigt och en besvikelse. Det menar STR som får stöd av
VTI-forskaren Sonja Forward. Hon menar att förslaget bara löser några av en mängd
problem av varierande karaktär och styrka. Transportstyrelsens Thomas Fahlander
tar kritiken på allvar men tycker att myndigheterna har gjort sitt jobb.
Statistik visar fördelarna med trafikskola
Sedan årsskiftet redovisar Trafikverket förarprovsstatistik som gör det möjligt för allmän
heten att se andelen godkända förarprov som anmäls privat respektive via trafikskola.
Godkännandegraden för de trafikskoleanmälda eleverna är mycket högre än
för privatisterna. STR har efterfrågat en särredovisad statistik sedan 2011.
Fördomar mot äldre förare?
Kravet på att äldre bilförare ska genomgå lämplighetstester för att behålla körkortet
poppar ofta upp i samhällsdebatten. Skulle tester vara bra med tanke på trafiksäkerheten
eller handlar kravet om fördomar mot äldre trafikanter? Statistiken säger att äldre är
minst inblandade i olyckor i trafiken.
Olika uppfattningar om självmord i trafiken
Enligt en analysgrupp inom Transportstyrelsen är var tionde dödsolycka i trafiken
ett självmord. Det är en nästan dubbelt så stor andel som Rättsmedicinalverket beräknar.
Men trots de olika resultaten finns inga motsättningar i frågan om självmord i trafiken,
menar en rättsläkare.
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MITT I TRAFIKEN – en kunskapstidning om trafiksäkerhet från STR,
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, finns också på webben:
www.mittitrafiken.se.

