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MITT
I TRAFIKEN
En kunskapstidning om trafiksäkerhet

Mitt i Trafiken ute nu!

Nummer 4 av Mitt i Trafiken 2016 är en 40-sidig tidning
med mycket läsning! Bland annat berättar vi om detta:
Trafikverkets analytiker vill att självmorden omfattas av Nollvisionen
Sedan 2010 syns självmorden i vägtrafiken inte i olycksstatistiken. När självmorden
plockades bort gick dödstalen i trafiken ned påtagligt. Men nu tycker analytikerna
Kenneth Svensson och Anna-Lena Andersson, som båda arbetar på Trafikverket,
att oavsett hur man väljer att presentera statistiken så borde Nollvisionen breddas
att omfatta även suicidfallen. De vill att vägarna i största möjliga utsträckning utformas
så att åtminstone de självmord som är resultat av impulshandlingar förhindras.
”Samma kris som när vi gick från häst till bil”
På Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, VTI, pågår just nu det största forsknings
projektet i institutets historia. Det har fokus på interaktionen mellan människan och
det självkörande fordonet – hur fungerar människan ihop med den nya tekniken? 
Sannolikt kommer större, inte mindre, krav att ställas på förarutbildningen under en
kommande period, detta med tanke på att fordon med olika hög grad av automation
befinner sig på marknaden samtidigt, vilket komplicerar samspelet.
Politiker ville veta mer om olaglig övningskörningsverksamhet
Riksdagspolitiker från M, S och KD besökte Pedalens Trafikskola i Södertälje för att
informera sig om vad trafiklärarna där hade att berätta om den olagliga konkurrens
de u
 tsätts för. Svartkörarna kör utan några som helst tillstånd och betalar inte de skatter
och avgifter som åläggs registrerade trafikskolor. Följden blir att lagliga trafikskolor går
omkull eller tvingas avskeda anställda. Politikerna lovade att ta informationen vidare
till såväl social- och arbetsmarknadsutskotten som justitieutskottet. Frågan ska också
tas upp i trafikutskottet.
…och så berättar vi om vad som hände på STR:s höstmöte i Solna.
MITT I TRAFIKEN – en kunskapstidning om trafiksäkerhet från STR,
Sveriges Trafikskolors Riksförbund, finns också på webben:
www.mittitrafiken.se. Där kan du förutom nyheter bland annat
läsa artiklar som ”Trafiksäkerhet i historiskt perspektiv” och
”Brüdes barometer ” av trafikforskaren Ulf Brüde.
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