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Á að
a taka upp
p núllsýn í umferðarö
öryggismálum á Íslanndi?
Núllsýnn var komiðð á í Svíþjóð
ð með lagassetningu áriið 1997, síð
ðar í Noregii 2000 og Finnlandi
F
2001. M
Markmið núúllsýnar er að
a koma í vveg fyrir alv
varleg slys og banaslyys. Í byrjun var hún
sett fram
m sem viljaayfirlýsing um
u að unniðð skyldi að því, að eng
gin banaslyss yrðu i umferðinni.
Til að bbyrja með var
v þó engin önnur sérrstök umferrðaröyggisááætlun tekinn í notkun samhliða
s
núllsýniinni, en flljótlega ákv
vað sænskka stjórnin, að markm
miðið skylddi vera að
ð fækka
banaaslyysum um helming
h
á 10
1 árum. N
Núllsýnin vaar fljótlega sett í samb
mband við breytingu
b
tveggja akreina, hæ
ættulegra veegakafla í 2+
+1 akreina vegi
v með veegriði, og heefur sú brey
yting alls
staðar ggefist vel.
Árangurr núllsýnar sem slíkrarr var í fyrsttu tiltöluleg
ga lítill, þar sem vegakkaflarnir, sem
m breytt
var, vorru tiltölulegga fáir og stuttir.
s
Smám
ám saman tó
ókst þó að ná meiri ár
árangri í barráttu við
slysin, oog eru 2+1 vegir nú orðnir
o
algenngir í Svíþjóð. Eftir að
ð komið vaar á öryggisskerfi og
ábyrgð þeirra sem komu að um
mferðarörygggismálunu
um var skilg
greind nánar
ar í umferðin
nni jókst
árangurr einnig til muna.
m
Trú manna
m
á núl lsýninni jók
kst, en ekki urðu fleiri í bili sem tó
óku hana
upp því að önnur löönd höfðu einnig
e
hugsjjónir og tók
ku upp svipaaðar aðferðir
ir, sem reyndust vel,
og má nnefna Hollenndinga og Breta
B
í því s ambandi.
Öryggisskerfi Svía er
e oft tengt við núllsýnnina. Í Ástraalíu hefur verið
v
þróað ssvipað kerffi, og var
það nefn
fnt “Safe Syystems”, en „faðir“ núlllsýnarinnarr, Claes Tin
ngvall, var uum tíma pró
ófessor í
Ástralíuu, auk þess að vera fram
mkvæmdasttjóri hjá sæn
nsku vegagerðinni. Síððan í byrjun
n áttunda
áratugs síðustu alddar hefur veerið unnin m
mikil heildrræn vinna til að auka uumferðarörryggi, og
mma ljóst, að
ð skoða þyrrfti allt í saamhengi biffreiðar, vegii og ökumeenn í því
var mönnnum snem
skyni aðð auka umfferðarörygg
gi. Búast mæ
ætti við besstum árangrri þegar náðð yrði til alllra þátta
samtímiis.
Einn þeessara þátta er mat á vegum,
v
sem
m varð fljótllega alþjóðllegt verkefnni, því men
nn skildu
mikilvæ
ægi þess. Mat
M á vegum
m í Evrópu oog um allan
n heim er í gangi og eer það mikillvægt og
m.a. gerrt hér á landdi. Hafa berr í huga, að núllsýnin og
o öryggisk
kerfið gildir fyrir þá, seem hlýða
reglum. Fyrir hina,, sem keyraa of hratt, noota ekki öry
yggisbúnað eða eru unndir áhrifum
m áfengis
eða vím
muefna, þurrfa að kom
ma til aðrar aðferðir. Er
E eftirlit og sektir væ
ænlegar leið
ðir í því
sambandi.
ði. Á nýliðn
num árum hhefur vitund
d manna
Menn ggera mistök. Því er þjáálfun þeirra mikið atrið
aukist ffyrir því, aðð dauðsföll í umferðinnni séu óeð
ðlilega mörrg og hafi vverið svo um
u langt
skeið. Þ
Því ákváðu menn
m
að setja í gang tííu ára verkeefni til þess að ná betrii árangri og
g er þetta
verkefnni nefnt “deecade of acction” og ttilgangurinn
n er að fæ
ækka banasllysum veru
ulega og
undirbúúa enn frekaari árangur er
e tímar líða. Þar sem mönnum err ljóst, að hhér er um heeimsátak
að ræðaa þá er mikillvægt að vera með og hhorfa til þesss árangurs, sem margaar þjóðir haffa náð.
Flestir eeru sammálla um, að umferðarme
u
enningu sé áfátt
á
hér á landi og heefur mörgum
m staðið
ógn af hraðakstri á hinum mjóu
m
vegum
m landsins. Óhjákvæmi
Ó
ilegt virðistt að stefna að betri
umferðaarmenninguu, og gæti innleiðing
i
nnúllsýnar veerið öflugt skref í þá átt, þar sem
m vitund
almenniings fyrir örryggi er lík
kleg til að auukast mikið
ð, ef núllsýn
n yrði komiið á. Líklegt er þó,
að uppfy
fylla verði ýmis
ý
skilyrði, til að uppptaka núllsý
ýnar skili sem
m mestum áárangri.

