


Varje år omkommer 100

människor med tunga

fordon inblandade

Det är 20 % av totalen..

10 - 20 är lastbilsförare



Mötesolycka personbil

Olycka landsvägskorsning

Påbackning oskyddad

trafikant tätort

En olyckstyp där lastbilsföraren 

ofta är vållande, är krock med 

cyklist vid högersväng.



Bilbälte

Sänka hastigheten

Var alert i din

övervakning...

Se dig för vid

backning - Gå ut

och titta !

Mobiltelefonerna….





























Mänskliga faktorn ligger helt eller delvis

bakom 9 av 10 olyckor 

Varför begår människor så allvarliga fel att man i många fall 

själv skadas eller omkommer?  Vissa hävdar en enkel förklaring:

Det är ofta snarare situationen, än människans respons på den,

som är orsak till den olämpliga handlingen.

Drogpåverkan, ouppmärksamhet, trötthet, insomning och stress 

anses av många vara några av de främsta orsakerna till 

mänskliga felhandlingar



Ouppmärksamhet och trötthet

Trötthet kan vara väl så farligt som drogpåverkan; 

en förare som somnat gör inte ens ett försök att väja

för hinder eller att bromsa ned farten. 

En typ av trötthet är förarutmattning, vilket 

kan vara en följd av långvarig hög stress så

som körning på guppiga/stötiga vägar.



Ouppmärksamhet och trötthet

En annan typ av trötthet är dåsighet, så som 

att man är trött redan före körningen beroende

på t ex dålig nattsömn eller av mjukt gungande 

körning (jämför med effekten av farfars gungstol 

samt lillens vaggsäng) på vägar med tiotals meter 

långvågiga vägojämnheter.



Ouppmärksamhet och trötthet

En troligen underskattad olycksorsak kan vara 

monotoni som lätt kan uppstå då man kör på raka 

vägar med laglig fart. Då kanske man rotar i 

handskfacket, ringer ett samtal mm.



En särskilt farlig grupp trafikanter är de som har en 

överutvecklad mental försvarsmekanism. Denna typ av 

mekanism kan leda till att en fordonsförares 

hjärna blockerar vissa mycket skrämmande/stressande 

intryck. I mycket svåra fall kan en hög grad av 

neurotisering/försvarsmekanism leda till att 

föraren aktivt styr direkt mot hindret. 

Flygvapnet har gjort forskning på hur detta 

kan hanteras.

Stress och mentala försvarsmekanismer




