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• Vairāk nekā puse sabiedrības uzskata, ka kravas
automašīnas rada nopietnu risku uz Lielbritānijas
ceļiem (diagramma 3. lappusē).

• 76% uzskata, ka par drošību uz ceļa ir atbildīgi
visi satiksmes dalībnieki.

• 92% respondentu piekrīt, ka kravas automašīnas
ir svarīgas mūsu ikdienas dzīvē.
...mērķis ir strādāt visiem kopā, lai izveidotu

Ceļu satiksmes 
drošība ir atkarīga 
no mums visiem

Drošāki ceļi
Ceļi ar katru dienu kļūst arvien noslogotāki, un mūsdienu straujais 
dzīvesveids un e-komercijas izaugsme nozīmē, ka strauji pieaug 
komerctransporta un kravas transportlīdzekļu daudzums. Lai arī 
vilcieni šo darbu ir veikuši ilgāk un senāk, kravas automašīnas ir 
preču pārvadājumu nākotne. Iepirkšanās internetā sekmējusi preču 
pārvadāšanu visā pasaulē daudz lielākā apjomā, nekā to būtu 
varējušas iedomāties iepriekšējās paaudzes. 

Ceļu noslogotība nozīmē, ka drošība tagad ir svarīgāka nekā 
jebkad agrāk. 

Kravas automašīnas dala šos ceļus ar vieglajām automašīnām, 
motocikliem, velosipēdiem un gājējiem. Kravas automašīnu vadītāji, 
kvalificēti profesionāļi ar lielāku pieredzi nekā pārējiem, ievēro 
augstus drošības standartus, ko no viņiem sagaida. Lai arī par 
drošību ir atbildīgi visi, iniciatīvu ceļu drošības paaugstināšanā 
uzņemas bieži kritizētā kravas automašīnu nozare.

Jaunajā Volvo Trucks pasūtītajā pētījumā tika noskaidrots ceļa 
lietotāju – gan vieglo un kravas automašīnu vadītāju, gan 
velosipēdistu un gājēju – viedoklis par drošību. Tā mērķis bija 
koncentrēties uz cilvēku priekšstatu par kravas automašīnām, lai 
rezultātā uzlabotu uzlabot ceļu satiksmes drošību. 

Lai arī vairāk nekā puse aptaujāto uzskata, ka kravas automašīnas 
rada risku uz Lielbritānijas ceļiem, pārliecinoši lielākā daļa (76%) 
pauž viedokli, ka par drošību uz ceļa ir atbildīgi visi tā lietotāji. 92% 
respondentu piekrīt, ka kravas automašīnas ir svarīgas mūsu 
ikdienas dzīvē un mērķis ir strādāt visiem kopā.

"vienu ceļu visiem".
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Pētījums
Pētījumā tika aptaujāti 2000 Lielbritānijas ceļu lietotāju, tostarp 
vieglo un kravas automašīnu, mikroautobusu un autobusu 
vadītāji, motociklisti un velosipēdisti. Mērķis bija noskaidrot 
sabiedrības attieksmi pret kravas automašīnām, īpašu uzmanību 
pievēršot drošībai, kravas automašīnu vadītāju uzvedībai un 
kravas automašīnu ieguldījumam ikdienas dzīvē. Visbiežāk (50%) 
uztraukumu satiksmes dalībniekiem rada risks palikt 
nepamanītiem, braucot kravas automašīnu tuvumā.
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Lielākā daļa ceļa lietotāju (76%) uzskata, ka 
par Lielbritānijas ceļu drošību esam atbildīgi 
mēs visi.

Daļa (31%) uzskata, ka paši ceļu satiksmes 
dalībnieki var būt problēma, jo viņi cits citu 
uzskata par sāncenšiem, kuri var apdraudēt 
satiksmes drošību. Visvairāk tas uztrauc 
velosipēdistus.

Ievērojama daļa (77%) velosipēdistu jūtas 
nedroši uz ceļa. Tomēr daudzi ceļu lietotāji 
(63%) pauž viedokli, ka velosipēdisti var 
radīt risku citiem, un sabiedrība uzskata 
(55%), ka velosipēdistiem pašiem ir 
jāuzņemas atbildība par savu drošību.

Tomēr satiksmes dalībnieki (50%) uzskata, 
ka kravas automašīnu vadītājiem ir jāpieliek 
lielākas pūles, lai padarītu ceļus drošākus. 

Tas varētu izskaidrot to, kāpēc daļa (36%) 
uzskata, ka kravas automašīnu izmēra dēļ 
to vadītāji ir nevērīgi pret citiem satiksmes 
dalībniekiem.

Viens ceļš visiem Kravas automašīnas 
mums ir nepieciešamas 
vairāk nekā jebkad
Cilvēki iepērkas vairāk nekā jebkad agrāk, un daudzi 
vēlas saņemt savus pirkumus jau nākamajā dienā. Tas 
var būt iemesls, kāpēc lielākā daļa (92%) uzskata, ka 
mūsdienu dzīvesveidam ir nepieciešams vairāk kravu 
pārvadājumu.

Lai arī pastāv noteiktas bailes no kravas automašīnām, 
cilvēki kopumā tās neattiecina 
uz autovadītājiem. Gandrīz visi respondenti (96%) piekrīt, 
ka kravas automašīnu vadīšanai ir nepieciešamas 
būtiskas prasmes, un ļoti nedaudzi (21%) apšauba 
kravas automašīnu vadītāju uzmanību uz ceļa. 

15% cilvēku neuztrauc kravas automašīnu apdzīšana, 
bet vēl mazāka daļa (8%) uztraucas 
par nenostiprinātu kravu vai nepienācīgi uzturētu 
aprīkojumu (4%). Tas nozīmē, ka cilvēki uzticas arī 
kravas transporta uzņēmumu aprīkojumam un 
autovadītāju zināšanām par kravas iekraušanu. Tikai 6% 
uzskata, ka kravas automašīnu vadītāji 
ir neuzticami.
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Taču uzmanības centrā nav tikai valdība. 37% respondentu 
uzskata, ka arī pārvadājumu nozare varētu darīt vairāk. 
Trešdaļa aptaujāto uzskata, ka situāciju varētu uzlabot laika 
ierobežojumi, ļaujot kravas automašīnām atrasties uz ceļa 
tikai naktī.

Pārējo viedokļi atšķiras: 45% uzskata, ka kravas 
automašīnu vadītājiem ir nepieciešamas papildu 
apmācības, bet citi (44%) uzskata, ka autovadītāju 
eksāmenā būtu jāpievērš papildu uzmanība visu 
autovadītāju uzvedībai kravas automašīnu tuvumā.
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Aizliegt kravas 
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Respondentiem 
tika jautāts, 
kādi pasākumi, 
visticamāk, 
samazinātu 
risku uz 
Lielbritānijas 
ceļiem*

* Pasākumi bija iekļauti 
anketas jautājumos, 
un aptaujātie nevarēja 
piedāvāt savus 
variantus

Nepieciešamību izveidot īpaši kravas automašīnām paredzētas joslas uz ceļiem ar vidējo sadalošo joslu, visticamāk, veicinās 
satiksmes dalībnieku vai gājēju bažas par to, ka kravas automašīnu vadītāji tuvojoties viņus neredz.

Ceļu satiksmes 
drošība ir atkarīga 
no mums visiem

Labāk saredzēt ceļu
Liela daļa respondentu (75%) jūtas vairāk apdraudēti uz vienas 
joslas ceļiem nekā uz šosejām, un labāk veidoti autoceļi tiek 
uzskatīti par drošākiem braukšanai.

Gandrīz puse (45%) aptaujāto uzskata, ka īpašas kravas 
automašīnu joslas ir laba ideja ceļu satiksmes drošības 
uzlabošanai un ka valdībai vajadzētu uzsākt to ieviešanu. Tas ir 
loģiski, jo daudzi (40%) uzskata, ka valdība pietiekami nerūpējas 
par to, lai padarītu ceļus drošākus.
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Programma pievērš uzmanību tam, cik svarīgi ir nodrošināt, 
lai kravas automašīnu vadītāji un citi satiksmes dalībnieki 
varētu saskatīt velosipēdistus un gājējus, uzturot acu 
kontaktu un ievērojot drošu distanci.

Runājot par transportlīdzekļu jauninājumiem, Volvo Trucks 
turpinās izstrādāt inteliģentus transportlīdzekļu modeļus, lai 
veicinātu drošību. Pagājušajā gadā Volvo prezentēja jaunas 
kabīnes, kas nodrošina autovadītājiem labāku redzamību. 
Tām ir īpaši lieli logi, plānas detaļas uzlabotai redzamībai 
uz aizmuguri un nakts režīms labākai redzamībai tumsā.

Volvo Trucks arī turpina sadarboties ar valsts iestādēm, 
nozares pārstāvjiem un sabiedrību, lai sasniegtu mērķi – 
"nulle negadījumu" (nulle negadījumu ir motivējošs mērķis 
un domāšanas veids; tas nebūs sasniedzams, jo fizikas 
likumi diemžēl ir nepielūdzami).

Ceļu satiksmes 
drošība ir atkarīga 
no mums visiem

Volvo drošības risinājumi
Kā zīmols ar spēcīgām drošības tradīcijām Volvo Trucks 
plāno izmantot šī pētījuma rezultātus, lai turpinātu sekmēt un 
atbalstīt labāku uzvedību uz ceļa, kā arī veicināt izpratni par 
galvenajiem drošības jautājumiem, kas ir saistīti tieši ar kravas 
automašīnām. 

Šim nolūkam Volvo Trucks ir ieviesis vairākas satiksmes 
dalībnieku mācību kampaņas, kas ir paredzētas ne tikai 
kravas automašīnu vadītājiem, bet arī velosipēdistiem un 
gājējiem. Piemēram, šī gada jūlijā uzsāktā programma "Redzi 
un esi redzams" ļauj mazāk aizsargātiem satiksmes 
dalībniekiem, piemēram, velosipēdistiem un gājējiem, labāk 
saprast, kā rīkoties uz ceļa, kur brauc kravas automašīnas.
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Par pētījumu
Volvo Trucks pasūtītajā pētījumā 2017. gada maijā Lielbritānijā 
tika aptaujāti 2095 pieaugušie. Respondenti bija kravas 
automašīnu vadītāji, vieglo automašīnu vadītāji, 
komerctransporta vadītāji, autobusu vadītāji, motociklisti, 
velosipēdisti un gājēji – tas sniedz kopēju Lielbritānijas 
satiksmes dalībnieku raksturojumu.

Par Volvo Trucks
Ar visjaunāko ceļu satiksmes drošības risinājumu izstrādi 
nodarbojas īpaša Volvo Trucks negadījumu izpētes komanda. 
Veicot tādus pētījumus kā šis, Volvo Trucks noskaidro 
satiksmes dalībnieku vajadzības un problēmas, lai varētu tās 
labāk risināt.

Mērķis ir panākt nulli negadījumu. Volvo Trucks apzinās, ka 
par to ir atbildīgi visi ceļa lietotāji, taču rāda piemēru citiem, 
palīdzot uzlabot ceļu drošību līdz ar satiksmes intensitātes 
paaugstināšanos nākotnē. Šo darbību mērķis ir ieviest 
pārmaiņas kravas automašīnās, autovadītāju vidū, valdības 
politikā, noteikumos, izglītošanā, informētībā, izpētē un 
sadarbībā ceļā uz drošāku nākotni.
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