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Intensiv trafikhelg förväntas
Påskhelgen och dagarna runt den är en av årets mest trafikintensiva helger.
Många stora evenemang pågår och det är skollov före eller efter helgen,
vilket genererar många långresor. Många av dessa resor går till fjällen. Med
intensiv trafik ökar också risken för olyckor. Långfredagen och Påskdagen är
de statistiskt mest olycksdrabbade dagarna. Den här Påskhelgen förutspås ett
växlande vår/vinterväder, vilket innebär omväxlande blöta eller isiga
vägbanor. Många plusgrader gör att mycket smältvatten rinner över och längs
med vägarna. Det innebär risk för vattenplaning. De som åker till fjälls bör
behålla vinterdäcken på för säkerhets skull. Många olyckor, speciellt under de
större helgerna, är tyvärr alkoholrelaterade. Många missräknar sig på hur
mycket de dricker och hur lång tid det tar innan alkoholen försvinner ur
kroppen. Var 60:e timme dödas en människa i Sverige på grund av rattfylleri.
Vägra att åka med en alkohol- eller drogpåverkad förare och stoppa förarens
vidare färd. Antal dödade i Påsktrafiken 1999  2004 inom Region Sydöst
Län/år 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Summa Östergötland 1 2 - - 2 - 5
Jönköping - - - - - 7 7 Kronoberg - - - - - - - Kalmar - 1 2 - - - 3 Blekinge - 1 - - - 1 Summa 1 4 2 0 2 7 16 Ett bra sätt att alltid få veta hur väglaget ser ut
och kolla trafikhinder är att använda Vägverkets dygnetruntservice om
väglaget på : www.vv.se/läget på vägarna eller lyssna på trafikradion. Man
kan också ringa direkt till vår Trafikinformationscentral, dygnet runt på tfn:
0771  119 119. Vägverkets goda råd till trafikanterna inför helgresan
Hastighet  följ trafikrytmen, kör inte om i långa köer, liten tidsvinst med
högre hastighet, bättre att komma fram oskadd och i livet. Bälte  alla i bilen
ska vara bältade, sitter du obältad i baksätet krossar du dig själv och
framförvarande vid en krock. Alkohol  att man inte ska köra onykter det vet
de flesta, men tänk särskilt på dagenefterproblemet. Värme  varmt i
bilen tröttar och gör dig ouppmärksam, vila ofta och drick mycket vätska,
gärna vatten. Studier visar att det finns ett samband mellan trötthet och
trafikolyckor. Närmare 20  30 procent av alla allvarliga olyckor i Sverige
bedöms vara trötthetsanknutna, det vill säga i samma storleksordning som
alkoholrelaterade olyckor. Kontaktperson: Björn Jonsson, tfn 036  19 21 44
eller Erik Norrgård, tfn 036  19 20 95. Region Sydöst Avdelning Information
och kundtjänst: Postadress: 551 91 Jönköping. Telefon: 0771 - 119 119.
Telefax: 036 - 16 16 18. E-post: vagverket.jon@vv.se Informationsansvarig:
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