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Gunnar Carlsson, vårt trafikombud, 

med forskarbakgrund och ett förflutet 

på NTF och som SPFs sakkunnige i 

trafikfrågor ställde upp för att föreläsa 

om sitt specialämne. 

Tyvärr hade inte fler än ett 20-tal 

personer kommit för att lyssna. Det var 

synd, för det var ett mycket intressant 

föredrag och många i publiken hade 

också egna frågor, som Gunnar 

besvarade. 

Gunnar inledde med att 

ge en överblick över 

trafikolyckor i världen.  

Trots att det är ofantligt 

många som dödas i 

trafiken varje dag, har 

inte trafikproblemen 

uppmärksammats så 

som de borde: 

Lika många dör i trafiken 

varje dag(!) som de som 

dog i 11 september-

katastrofen i New York! 



 

 

 

Den här bilden visar vilka olika 

typer av trafikolyckor som 

drabbar människor i olika åldrar. 

Bilförare (det blå fältet) dabbas 

mest i 18 - 20-årsåldern medan 

gångtrafikanter (det gröna fältet) 

drabbas mest i högre åldrar (den 

högersta stapeln). 

 

 

 

 

 

Men äldre bilförare är inte farliga 

för andra, vilket man ibland hör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den farligaste situationen för 

äldre bilförare är korsningar. 

Även upphinnandeolyckor (= för 

korta avstånd!) orsakas ofta av 

äldre bilförare.  



 

 

 

Gunnar berättade med stor 

inlevelse om hur äldre fungerar i 

trafiken. 

 

 

 

 

 

 

 

Äldre bilförare är bättre än yngre 

på vissa saker också enligt 

bilden till vänster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obevakade övergångsställen är 

farliga för äldre fotgängare. 



 

 

 

 

Gunnar förklarade att vi äldre inte 

drabbas av fler trafikolyckor än 

yngre, men våra skador blir värre, 

eftersom vi är skörare 

 

 

 

 

 

 

”Nollvisionen” har inte levt upp till 

sina fina mål vad det gäller framför 

allt den tredje punkten: Anpassning 

efter de sköraste trafikanterna, 

d.v.s. de äldre. 

 

 

 

 

 

 

 

Mycket har gjorts som har fått ner 

dödsolyckorna vad gäller väg-

hållningen, t.ex. mitträckena som 

förhindrar frontalkrockar.  

Även bilfabrikanterna har på olika 

sätt (krockkuddar m.m.) bidragit. 



 

 

 

 

Ett problem, som inte hade 

uppmärksammats förrän man i 

statistiken över trafikolyckor lade 

till sjukhusens siffror, var hur 

många fotgängare som skadades i 

halkolyckor på gator och vägar. 

 

 

 

 

Halkskador orsakar enorma 

kostnader, som skulle kunna 

undvikas med bättre vinter-

väghållning av gångbanor och 

trottoarer. 

 

Vi själva som trafikanter måste också 

ta vårt ansvar. Om alla skulle vara 

laglydiga vad gäller hastighet, 

alkohol/droger och bältesanvändning 

så skulle antalet dödsolyckor minska 

med hälften! 



 

 

 

 

Av stapeldiagrammet på bilden kan 

man se att gående (vänstra 

stapeln) ofta får allvarligare skador 

(mörkblått och rött) än bilister 

(högra stapeln), som ofta kommer 

undan med lätta skador (ljusblått). 

 

 

 

 

 

 

Gunnar hade sammanställt några 

intressanta slutsatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår förening har – utan gehör - 

genom motioner till SPF:s 

distriktsstämma verkat för gratis 

kollektivtrafik för pensionärer, 

åtminstone under lågtrafik. 

 

Detta har genomförts i några 

städer, bl.a. Göteborg, med 

intressanta resultat. 



 

 

 

Även här är slutsatserna 

intressanta.  

 

Man kan ju undra varför politikerna 

inte ens bryr sig om ekonomiska 

realiteter…? 


