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Kvalitetsgranskning
Intern/extern peer review har genomförts 29 mars 2017 av Birgitta Thorslund. Mattias Hjort har
genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Anders Lindström har därefter
granskat och godkänt publikationen för publicering 30 mars 2017. De slutsatser och
rekommendationer som uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten
VTI:s uppfattning.

Quality review
Internal/external peer review was performed on 29 March 29 2017 by Birgitta Thorslund. Mattias
Hjort has made alterations to the final manuscript of the report. The research director Anders
Lindström examined and approved the report for publication on 30 March 2017. The conclusions and
recommendations expressed are the authors’ and do not necessarily reflect VTI’s opinion as an
authority.
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Sammanfattning
Tunga lastbilars däckanvändning och olycksrisk vintertid
av Mattias Hjort (VTI), Susanne Gustafsson (VTI), Per Henriksson, (VTI) och Åsa Forsman (VTI)

Det finns idag ett lagkrav på att vinterdäck ska användas på drivaxeln på tunga fordon (totalvikt
överstigande 3,5 ton) under vinterdäcksperioden, 1 dec till 31 mars, om det är vinterväglag. Detta krav
är helt baserat på framkomlighet, då man anser att vinterdäck på drivaxeln ger bättre förutsättningar
för tunga fordon att ta sig fram vid halka. Tidigare genomförda olycksriskstudier har inte kunnat
påvisa att användning av vinterdäck istället för sommardäck på tunga fordon vintertid skulle leda till
minskad olycksrisk. I Norge och Finland har nyligen regelverket kring däckanvändning för tunga
fordon vintertid reviderats. Inför en diskussion om eventuella krav i Sverige på vinterdäck på andra
axlar utöver drivaxeln finns det därför anledning att uppdatera olycksriskunderlaget genom en ny
studie. Syftet med denna studie har varit att beräkna olycksrisker på is/snö-väglag för jämförelse
mellan sommar- och vinterdäck för tunga lastbilar. Studien utfördes enligt samma metod som tidigare
använts i de av VTI utförda studierna år 2000 och 2008. Detta innebar att två enkäter skickades ut i
slutet av vintern 2015/2016. En enkät för att analysera trafikarbetet på is/snö-väglag med olika
kombinationer av däck, samt en enkät enbart riktad till de fordonsägare vars fordon som enligt Strada
under vintersäsongen varit inblandade i en personskadeolycka. Olycksriskberäkningarna begränsades
till fordon med en totalvikt på minst 16 ton.
Från 2 000 utskickade exponeringsenkäter erhölls 648 svar. Under perioden december 2015 till mars
2016 inträffade 215 personskadeolyckor med svenskregistrerade fordon med totalvikt 16 ton eller mer.
Enkäter skickades till ägarna för alla dessa fordon och 39 svar erhölls. Utifrån exponeringsenkäten kan
vi konstatera att en väldigt stor andel av de tunga lastbilarnas trafikarbete utgörs av fordon med
vinterdäck på både styr- och drivaxel. Andelen är ca 90 procent, vilket kan jämföras med knappt 50
procent för bussar i studien från 2008, och uppskattningsvis 25–50 procent för tunga lastbilar i studien
från år 2000. I exponeringsenkäten och olycksenkät har märkning M + S använts som kriterium för ett
vinterdäck på styraxeln, vilket då även kommit att inkludera en del däck som inte är godkända
vinterdäck. I vilken omfattning detta leder till en överskattning av andelen vinterdäck på styraxeln från
enkäterna, är svårt att uppskatta.
Den höga andelen med vinterdäck på båda axlarna gör att det är väldigt få olyckor som sker med
sommardäck på styr- eller drivaxel, vilket gör det svårt att skatta den relativa olycksrisken för dessa
däckval. Med de få olycksenkätsvar som vi erhållit i undersökningen har det endast varit möjligt att
skatta den relativa olycksrisken för kombinationen vinterdäck på styr- och drivaxeln. Den relativa
olycksrisken för körning på is/snö-väglag jämfört med barmark var 1,38, vilket är i linje med den
tidigare studien av bussar (Hjort m.fl. 2008). På grund av de få svaren har det inte heller funnits någon
möjlighet att dela upp fordonen i de med och utan släp, för att studera släpets däcks inverkan på
olycksrisk.
Baserat på resultaten från enkätsvaren från den undersökta vintern gjordes bedömningen att ytterligare
enkäter utskickade vintern 2016/2017 troligen inte skulle ge tillräckligt med nytt underlag för att
kunna skatta olycksrisker även för sommardäck på styr- och släpaxlar. I samråd med uppdragsgivaren
togs därför beslut att avsluta studien efter en vinter.
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Summary
Heavy truck tyre use and accident risk during winter time
by Mattias Hjort (VTI), Susanne Gustafsson (VTI), Per Henriksson (VTI) and Åsa Forsman (VTI)

In Sweden, it is today regulated that winter tyres must be used on the drive axle of heavy vehicles
(total weight in excess of 3,500 kg) during the winter season period, December 1 to March 31, in case
of winter conditions. This requirement is based entirely on accessibility, and it is considered that
winter tyres on the drive axle provides better conditions for heavy vehicles to go forward in icy and
snowy conditions. Previous accident risk studies have not been able to demonstrate that the use of
winter tyres instead of summer tyres for heavy vehicles in winter could lead to reduced risk of
accidents. In Norway and Finland, the regulations on tyre use for heavy vehicles in winter time has
recently been revised. Prior to a discussion of possible regulations in Sweden on winter tyres also on
other axles, there is reason to update the previous accident risk studies. The purpose of this study has
been to calculate the risk of accidents on ice/snow conditions for comparison between summer and
winter tires for heavy trucks. The study was performed according to the method previously used in the
VTI studies conducted in 2000 and 2008. This meant that two questionnaires were sent out by the end
of the winter 2015/2016. One survey to analyse the vehicle mileage on ice/snow conditions with
different combinations of tires, and one questionnaire directed solely to the vehicle owners whose
vehicles according Strada during the winter season have been involved in an injury accident. Accident
risk calculations were limited to vehicles with a total weight of 16 tons.
From 2000 exposure questionnaires sent out, 648 responses were received. During the period from
December 2015 to March 2016, 215 personal injury accidents occurred with Swedish-registered
vehicles with total weight of 16 tonnes or more. Questionnaires were sent to the owners of all these
vehicles and 39 responses were received. Based on the exposure survey we can conclude that a very
large proportion of heavy goods vehicle traffic volume consists of vehicles with winter tyres on both
steering and drive axle. The share is about 90 percent, compared with just under 50 percent of the
buses in the study of 2008, and an estimated 25–50 percent for heavy trucks in the study of 2000. In
the exposure survey as well as the accident survey, the marking M + S was used as a criterion for a
winter tyre on the steering axle, which then also come to include some tyres that are not approved
winter tires. The extent to which this leads to an overestimation of the proportion of winter tires on the
steering axle is difficult to estimate.
The high proportion of winter tyres on both axles leads to very few accidents occurring with summer
tyres on the steering or drive axle, which makes it difficult to estimate the relative risk of accidents for
those choices of tyres. With the few accidents survey responses received in the survey, it has only
been possible to estimate the relative risk of accidents for the combination of winter tyres on the steer
and drive axles. The relative risk of accidents for driving on ice/snow road conditions compared to
bare ground was 1.38, which is consistent with the previous study of buses (Hjort et al 2008). Because
of the low response there has not been possible to divide vehicles into those with and without a trailer,
to study the trailer tire’s impact on accident risk.
Based on the results from the questionnaire responses of the examined winter, it was judged that
additional questionnaires sent out the winter 2016/2017 would probably not provide enough new
material for estimating the risk of accidents also for summer tyres on steering and trailer axles. It was
therefore decided to end the study after one winter.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund:

Det finns idag ett lagkrav på att vinterdäck ska användas på drivaxeln på tunga fordon (totalvikt
överstigande 3,5 ton) under vinterdäcksperioden, 1 dec till 31 mars, om det är vinterväglag. Detta krav
är helt baserat på framkomlighet, då man anser att vinterdäck på drivaxeln ger bättre förutsättningar
för tunga fordon att ta sig fram vid halka.
VTI har tidigare genomfört två olika studier av däckvalets betydelse för trafiksäkerheten för tunga
fordon. Den första undersökningen, Öberg, m.fl. (2000), avsåg tunga lastbilar och bussar, och den
andra, Hjort m.fl. (2008), avsåg endast bussar. Utredningen av lastbilar innehöll flera delstudier samt
en samhällsekonomisk analys av ett vinterdäckskrav. Man genomförde en litteraturstudie, en
kartläggning av tunga fordons däckanvändning, isgreppsstudie, köregenskapsstudie, samt en
olycksstudie.
Ingen av de trafiksäkerhetsstudier som utfördes visade på att ett vinterdäckskrav skulle leda till ökad
trafiksäkerhet. De däcktester som gjordes visade att skillnaden i isgrepp mellan sommar- och
vinterdäck till de tunga fordonen var betydligt mindre än för personbilar, vilket skulle kunna vara en
anledning till resultaten i trafiksäkerhetsstudien. En senare studie av drivgreppet på snö, Hjort (2012),
indikerade en större skillnad mellan sommar- och vinterdäck än vad som sågs i de tidigare utförda
istesterna, även om endast ett fåtal däck testades.
Sedan år 2000 har den tunga trafiken i Sverige ökat. Klimatet har förändrats, däcken utvecklats och
vinterdäck på drivaxeln är ett krav. Inför en diskussion om eventuella krav på vinterdäck på andra
axlar utöver drivaxeln finns det därför anledning att uppdatera olycksriskunderlaget genom en ny
studie.

1.2.

Studiens syfte och upplägg:

Syftet med denna studie har varit att beräkna olycksrisker på is/snö-väglag för jämförelse mellan
sommar- och vinterdäck. Studien utfördes enligt samma metod som tidigare använts i de av VTI
utförda studierna. Detta innebar att två enkäter skickades ut i slutet av vintern 2015/2016. En enkät för
att analysera trafikarbetet på is/snö-väglag med olika kombinationer av däck, samt en enkät enbart
riktad till de fordonsägare vars fordon som enligt Strada under vintersäsongen varit inblandade i en
personskadeolycka. Underlaget från de två enkäterna användes sedan för att beräkna olycksriskerna
för olika däckkombinationer. Det bedömdes som troligt att data från en vintersäsong inte skulle vara
tillräckligt för att den statistiska analysen skulle ge tillräckligt precisa resultat, och att data därför nog
skulle behöva samlas in även kommande vinter. Huruvida studien skulle fortgå även vintersäsongen
2016/2017 skulle bestämmas i samråd med uppdragsgivaren efter en analys av resultaten från första
vintern.

1.3.

Begränsningar:

Tunga lastbilar och bussar måste särbehandlas, vilket hade inneburit två separata studier om båda
fordonstyperna ska undersökas. Det beslutades att denna studie skulle inriktas på tunga lastbilar. Detta
för att lastbilarna utför ett större trafikarbete jämfört med bussarna, samt att av de två tidigare utförda
studierna så är det lastbilsstudien som är mest inaktuell.

1.4.

Tunga fordons utformning och typer av däck:

Ett fordon klassas som tungt om dess totalvikt är större än 3,5 ton. Någon entydig indelning av tunga
fordon med avseende på totalvikt verkar inte finnas. När det gäller körkortskrav så klassas tunga
lastbilar upp t.o.m. 7,5 ton som medeltunga och får framföras av förare med C1-körkort. För att
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framföra ett tungt fordon över 7,5 ton krävs full klass C-körkort (ref: Transportstyrelsen). En annan
vanlig uppdelning som görs är tunga lastbilar över och under 16 tons totalvikt, vilket bl.a. BIL Sweden
använder i sin statistik (ref: BIL Sweden). Volvo lastvagnar benämner lastbilar mellan 7–16 ton som
medeltunga, och de över 16 ton som tunga (ref: Volvo). I denna studie har vi valt att dela upp de tunga
lastbilarna i två grupper – de < 16 ton, och de ≥ 16 tons totalvikt.
För den tyngre gruppen så existerar lastbilar med ett stort antal olika axelkonfigurationer.
Axelkonfigurationen för ett tungt fordon brukar beskrivas enligt följande nomenklatur:
(antal hjul) x (antal drivande hjul)
I beskrivningen förutsätts två hjul per axel, så ett tvåaxligt fordon med en drivaxel benämns
följaktligen 4x2, medan en treaxlig bil med två drivaxlar benämns 6x4. En axel som varken är en
renodlad styraxel eller drivaxel kallas stöd- eller löpaxel. Dess funktion är rent lastfördelande. En
löpaxel kan vara placerad antingen framför (då kallad pusheraxel) eller bakom en drivaxel, och kan
vara fasta såväl som styrande. Styrande löpaxlar delas in i två undertyper: medstyrande (passiva) och
tvångsstyrda (aktiva).
Vidare så kan många axlar monteras med dubbla hjul på vardera sidan, vilket ger ett lägre tryck på
vägen. Däck till tunga fordon är konstruerade efter vilken typ av axel som däcket ska användas på. Vi
har valt att dela upp däcken i tre typer:
1. Styrdäck. Sitter på framaxeln.
2. Drivdäck.
3. Löpdäck. Icke drivande, kan ha styrfunktion.

1.5.

Vinterdäcksregler:

För tunga fordon är det sedan 2013 i Sverige krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning för samtliga
däck på drivaxlarna under perioden 1 december till 31 mars om det råder vinterväglag. Vinterväglag
råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. För framhjulsdrivna bilar gäller
också att dessa ska vara försedda med vinterdäck eller likvärdig utrustning även på fordonets bakre
hjulaxlar.
Samtliga däck på tunga fordon ska ha ett mönsterdjup på minst 5 millimeter när det är vinterväglag.
Kravet gäller inte tillkopplade släpfordon, vilka får ha däck med mönsterdjup ner till 1,6 mm.
Vinterdäckskraven gäller både svenska och utlandsregistrerade fordon. Undantag görs bl.a. för
militärfordon och fordon som enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre.
Ett vinterdäck definieras enligt Transportstyrelsens författningssamling (TSFS 2013:63) som ett däck
som särskilt framtagits för vinterkörning och som är märkt M + S, M.S., M & S, M – S, MS eller
”Mud and Snow”. Då det existerar däck till tunga fordon som är märkta M + S, men som enligt
tillverkaren inte är ett vinterdäck så är det i många fall svårt att avgöra vad som är ett godkänt
vinterdäck. STRO (Scandinavian Tyre and Rim Organisation) har därför sammanställt en lista där
däckfabrikanterna har specificerat vilka av sina däck som kan betraktas som vinterdäck. (ref: STRO).
För Norge, som har vinterdäckskrav på alla axlar, finns en mer heltäckande lista som även inkluderar
däck till styraxlar (ref: STRO – Norge). Då det inte nödvändigtvis finns speciellt framtagna vinterdäck
till alla däckstyper och dimensioner, finns ett tillägg i TSFS 2013:63 till ovanstående definition. Enligt
tillägget bör även grovmönstrade däck med vintermönster som är märkta med M+S eller däck märkta
med symbolen alptopp/snöflinga (3PMSF) betraktas som vinterdäck. 3PMSF symbolen (se Figur 1) är
en frivillig märkning som tillverkaren får använda på ett däck som genomgått ett drivnings-test på snö
och då uppfyllt vissa prestandakrav. Då testet för tunga fordonsdäck endast omfattar drivförmågan är
det uteslutande drivdäck som förses med denna märkning.
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Figur 1. Symbolen alptopp/snöflinga (3PMSF: Three Peak Mountain and Snow Flake).

För tung lastbil och buss betraktas likvärdig utrustning som däck försedda med snökedjor eller om
fordonet är försedd med lämpligt slirskydd, sandspridare eller liknande anordning på drivaxeln.

1.6.

Tidigare undersökningar av vinterdäcksanvändning

Andel vinterdäck på olika axlar för tunga fordon har undersökts av VTI i de två föregående studierna,
Öberg, m.fl. (2000), och Hjort m.fl. (2008). I den tidigare studien inkluderades både tunga lastbilar,
med och utan släp, samt bussar. Den senare studien omfattade endast bussar. Båda undersökningarna
använde sig av enkäter, där fordonsägaren fick avgöra vad som var vinter- eller sommardäck utan
några instruktioner. Resultaten sammanfattas i Tabell 1.

Tabell 1. Andel vinterdäck på olika axlar från tidigare VTI-studier (resultat från enkäter).
Styraxel

Drivaxel

Släpaxlar

Tung lastbil (2000)

25 %

50 %

-

Tung lastbil med släp (2000)

50 %

55 %

15 %

Buss (2000)

35 %

70 %

-

Buss (2008)

50 %

80 %

-

Däckbranschens informationsråd har i samarbete med polisen genomfört kontroller av däcktyp för
tunga fordon under tre vintrar 2011–2013, där ca 500 fordon kontrollerades varje år. Resultaten finns
sammanfattade i (Däckbranschens informationsråd, 2013), och en del av dessa visas i Tabell 2 och
Tabell 3. Här bedömdes huruvida ett däck hade ett vinter- eller ett sommarmönster, enligt en mall
bestående av exemplifierande foton från de två typerna.
En tydlig trend är att andel däck med vintermönster ökat både på styr- och drivaxel från 2011 till 2013.
Trenden är lika både för svenska och utländska fordon, även om de svenska fordonen tydligt har en
större andel däck med vintermönster på styr- och löpaxlar jämfört med de utländska. Det finns också
markant skillnad mellan olika typer av tunga fordon när det gäller andel däck med vintermönster, se
Tabell 3, där exempelvis trailerdragare har lägre andel än tankbil eller långtradare med släp. Det är
dock känt att utländskt tung trafik i Sverige domineras av trailerdragare (Yahya och Henriksson,
2017), och samverkan mellan fordonstyp och fordonets nationalitet gör det därför svårt att dra direkta
slutsatser beträffande fordonstypens inverkan på val av vinter- eller sommardäck.
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Tabell 2. Andel däck med vintermönster på olika axlar (avrundat till hela 5 %) från Däckbranschens
informationsråd 2013.
Styraxel

Drivaxel

Löpaxel

Släpaxlar

Svenska fordon 2011

35 %

80 %

15 %

Svenska fordon 2012

50 %

60 %

10 %

<5 %

Svenska fordon 2013

50 %

95 %

25 %

<5 %

Utländska fordon 2011

25 %

60 %

5%

Utländska fordon 2012

25 %

55 %

5%

<5 %

Utländska fordon 2013

35 %

95 %

10 %

<5 %

Tabell 3. Andel däck med vintermönster på olika axlar uppdelat på fordonstyper från Däckbranschens
informationsråds undersökning 2013
Styraxel

Drivaxel

Löpaxel

Trailerdragare

34 %

95 %

17 %

Långtradare med släp

63 %

96 %

19 %

Tankbil

65 %

100%

35 %

Distributionsbil

37 %

90 %

-

Buss

15 %

95 %

2%
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2.

Metod

Olycksrisk:
Den metod som används för att beräkna olycksrisk är hämtad från Hjort m.fl. (2008). För varje
däckkonfiguration (typ av däck uppdelat på olika axlar) beräknas risken att råka ut för en olycka på
is/snö-väglag relativt risken at råka ut för en olycka på barmark. Det kan skrivas som
𝜃=

𝑋𝑖𝑠,𝑠𝑛ö
⁄𝑇
𝑖𝑠,𝑠𝑛ö
𝑋𝑏𝑎𝑟𝑚𝑎𝑟𝑘
⁄𝑇
𝑏𝑎𝑟𝑚𝑎𝑟𝑘

där X betecknar antal olyckor som sker och T trafikarbetet, alltså den totala körsträckan för alla
lastbilar på vägarna.
Den relativa risken beräknas för alla aktuella däckkonfigurationer och sedan jämförs dessa. Man antar
att olycksrisken på barmark är ungefär lika oavsett däcktyp. Om den relativa risken för däcktyp A
sedan är större än den relativa risken för däcktyp B tolkas detta som att däcktyp B är bättre på att
förhindra olyckor på is och snö än vad däcktyp A är.
Osäkerheten i skattningarna illustreras med hjälp av konfidensintervall med konfidensgrad 95 %. De
beräknas enligt följande
1
𝑋𝑖𝑠,𝑠𝑛ö

exp(ln 𝜃 ± 2√

+

1
)
𝑋𝑏𝑎𝑟𝑚𝑎𝑟𝑘

Ovanstående konfidensintervall tar endast hänsyn till osäkerheten i antal olyckor, inte i trafikarbetet.
Detta ger en viss underskattning av osäkerheten men man antar att osäkerheten i trafikarbetet är
mindre än osäkerheten i antal olyckor vilket gör att underskattningen inte blir alltför stor.
För att beräkna risken behövs alltså information om antal olyckor som skett på is och snö respektive
barmark och vilken typ av däck som lastbilen haft. Från Strada fås information om vilka olyckor som
skett och polisens bedömning av väglaget. Uppgifter om lastbilens däck fås från den enkät som
skickats ut till alla ägare av lastbilar som varit inblandade i olyckor. Alla lastbilsägare vars lastbil varit
med i en olycka under perioden oktober 2015–april 2016 fick en enkät.
Information om exponeringen fås från den enkät som skickats ut till ett urval av alla lastbilsägare. För
varje lastbil ställs frågor om både körsträcka och däcktyp, se bilaga 1. Körsträckan baseras på frågorna
3, 4 och 14.
I Fråga 3 ska den totala årliga körsträckan anges och i fråga 4 efterfrågas hur stor del av den årliga
körsträckan som utförs under vinterhalvåret (oktober–mars). Vi valde den perioden eftersom vi trodde
att det skulle vara lättare att ange andelen för ett halvår och inte för t.ex. 5 eller 7 månader. Om man
kör lika mycket året om anges då 50 %. Slutligen frågade vi sedan hur stor andel av körsträckan under
perioden december – mars som underlaget varit snö eller is (fråga 14). Anledningen till att vi här valde
en annan period än ovan var återigen att vi trodde det var lättare att uppskatta detta för en kortare
period och under en period då det är mest troligt att det väglaget förekommer. Med hjälp av dessa tre
frågor beräknas körsträckan under perioden december–mars på snö/is respektive på barmark.
I Hjort m.fl. (2008) användes en liknande metod för att beräkna exponeringen men där extrapolerades
resultatet till att gälla perioden oktober – april. Extrapoleringen gjordes med hjälp av information från
VViS (Vägväderinformationssystem) som är Trafikverkets system för att mäta och skatta väglagsförhållanden. Samma metod skulle kunna användas i den här studien men det har inte gjorts för årets
data.
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Enkäter:
Inledningsvis gjordes en etikprövning vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping. Beslutet med
dnr 2016/65-31, visar att forskningsprojektet inte omfattas av lagen (2003:460) om etikprövning av
forskning som avser människor och nämndens yttrande är därför att betrakta som ett rådgivande
yttrande. Nämnden har inget att erinra mot att projektet genomförs, men påpekar att övertalande
formuleringar i informationsbrev ska undvikas.
Två enkäter har konstruerats och skickats ut. Den första enkäten gällde exponering och den andra
gällde olyckor. Vi försökte att så mycket som möjligt efterlikna tidigare använda enkäter, se Hjort
m.fl. (2008).
Enkäten som gäller exponering av tunga fordon, se bilaga 1, skickades till 2 000 fordonsägare 13 april
2016. Urvalet till lastbilsägarna erhöll vi från Vägtrafikregistret. Ett slumpmässigt urval gjordes bland
tunga lastbilar (>3 500 kg) som var i trafik vid tidpunkten för sökningen. De data vi erhöll omfattar
lastbilens totalvikt, längd, antal axlar, fordonsår (årsmodell), karosserikod, registreringsnummer samt
ägarens namn, adress och organisationsnummer. Antalet exponeringsenkäter bestämdes utifrån de
tidigare utförda studierna, och förväntad svarsfrekvens. Av de 2 000 fordonen var 343 att betrakta som
”veteranfordon”, d.v.s. av årsmodell 1985 eller äldre. Det var 101 ägare av äldre fordon som hade
skickat in enkäten efter det första utskicket, men där 83 angett att de inte kört fordonet hela vintern.
Med anledning av dessa indikationer valde vi att inte skicka påminnelse till dem som hade lastbilar av
årsmodell 1985 eller äldre, dvs. fordon som är skattebefriade. Påminnelseenkäten skickades 12 maj
2016 till 1 280 fordonsägare.
På missivbrevet, se bilaga 2, angavs registreringsnumret till den lastbil som enkäten gällde.
Som underlag till utskicket av olycksenkäten erhöll vi från Transportstyrelsen ett datauttag från Strada
över 502 tunga lastbilar som varit inblandade i en vägtrafikolycka med personskada under
tidsperioden 1 oktober 2015–30 april 2016. Alla ordinarie olycksvariabler ingick, samt fordonets
registreringsnummer. Med hjälp av registreringsnumret fick vi från Vägtrafikregistret tillgång till
fordonsägarens namn, adress och organisationsnummer samt vissa fordonsrelaterade variabler. I
registeruttaget från Vägtrafikregistret fanns 393 tunga fordon till vilka vi skickade en enkät (se bilaga
3). Diskrepansen mellan registreringen i Strada och Vägtrafikregistret tyder på att ca 20 % av de
olycksinblandade lastbilarna varit utlandsregistrerade.
Av data från Vägtrafikregistret framgår också att polisens registrering i Strada innehåller felaktigheter.
Bland de 393 vi skickade till är 8 inte registrerade som lastbilar. Det är 5 som är registrerade som
personbilar, 1 som släp, 1 som snöskoter och 1 som terrängskoter. Ingen av dessa har besvarat
enkäten, men 3 av personbilsägarna och ägaren till släpet, kontaktade oss och sa att de inte äger någon
lastbil.
På missivbrevet, se bilaga 4, angavs det olycksinblandade fordonets registreringsnummer och datum
för olyckan. Utskicket av enkät och missivbrev skedde 30 maj 2016. Ingen påminnelse har skickats.
En viktig fråga för olycksanalysen att få svar på från enkäterna är vilken typ av däck som fordonen är
utrustade med, d.v.s. sommar- eller vinterdäck. Definitionen av ett godkänt vinterdäck ger utrymmer
för tolkningar och enligt Johan Winberg (STRO) som är expert på lastbilsdäck så är det förmodligen
inte helt lätt för åkerierna att avgöra typen av däck. De flesta lastbilsdäck är konstruerade för användning både på sommar- och vinterväglag. Enligt Winberg är därför lite vanskligt att klassa dem som
sommar-eller vinterdäck. En väg skulle kunna vara att titta på M + S-markering, men även detta är lite
vanskligt, då i princip alla drivdäck på marknaden är märkta M + S, och ganska få släpvagnsdäck, då
ingen (Norge undantaget) har haft några krav på vinterdäck på dessa axlar. 3PMSF-märkningen
lämpar sig endast på drivdäck, då det enda som testas för godkännande är drivegenskaper på packad
snö.
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I samråd med Winberg gjordes följande definitioner på vinterdäck i de båda enkäterna:
Fram- löp- & traileraxlar: M+S märkning
Drivaxel: 3PMSF märkning
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3.

Exponeringsenkät: analys och resultat

Av 2 000 utskickade enkäter erhölls 648 svar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 33 %. En tredjedel
av de utskickade enkäterna avsåg lastbilar med totalvikt under 16 ton, och två tredjedelar lastbilar med
totalvikt 16 ton eller mer. Inledningsvis i exponeringsenkäten fick respondenten (lastbilsägaren eller
den som han/hon anlitade) ange om de kört lastbilen hela vintern, från oktober 2015 till mars 2016.
Från Tabell 4 framgår att 415 lastbilar har körts hela vintern och svar från dessa kan användas i
studien. Bland dessa lastbilar hade 95 stycken (23 %) en totalvikt under 16 ton och 320 lastbilar (77
%) vägde 16 ton eller mer.
Tabell 4. Antal svarande och inte svarande av de 2000 utskickade enkäterna om exponering.

Antal utskickade enkäter, brutto
Avgår, tillhör ej målpopulationen enl. resp. (ej lb, såld) och postreturer

Antal

Varav <16
ton

Varav ≥16 ton

2 000

677 (34 %)

1 323 (66% )

95 (23 %)

320 (77 %)

15

Antal utskickade enkäter, netto

1 985

Antal svar

648

Varav, lastbilen har körts hela vintern, oktober 2015 – mars 2016

415

-”-

lastbilen har varit avställd under delar av vintern

24

-”-

lastbilsägaren blev ägare till lastbilen under vintern

12

-”-

lastbilen har inte körts hela vintern

197

Ej inskickat svar (inkl. 4 ”vägrare” som hört av sig

1337

Bland de svarande lastbilarna med en totalvikt på 16 ton och mer kördes ca 40 % i Götaland, knappt
30 % i Svealand och 20 % i Norrland, se Figur 2. Fördelningen var något annorlunda för lastbilarna
under 16 ton där knappt 30 % kördes i Götaland, 45 % i Svealand och 20 % i Norrland.

18
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<16 ton

Götaland,
Svealand

Svealand,
Norrland

Götaland,
Svealand,
Norrland

≥16 ton

Figur 2. Var lastbilen huvudsakligen körs. För lastbilar ≥16 ton finns även 1 svar: Götaland,
Norrland och 1 svar: Sverige-Norge, vilka inte visas i figuren.

Lastbilarna med en totalvikt under 16 ton utför i högre utsträckning än de tyngre lastbilarna lokala
transporter, se Tabell 5 och Tabell 6. Det var 88 % som var lokala transporter respektive 66 %. Bland
de lokala transporterna är det ungefär samma fördelning i och utanför tätortsmiljö för båda
lastbilsgrupperna. Ungefär 23 % av lastbilarna med en totalvikt på 16 ton och över kör huvudsakligen
fjärrtransporter.
Tabell 5. Typ av transporter som lastbilar med totalvikt under 16 ton huvudsakligen utför.
Fjärrtransporter
Lokala transporter

Ungefär lika mycket av varje

2,4 %
87,8 %

I tätortsmiljö

14,1 %

Utanför tätortsmiljö

39,4 %

Ungefär lika mycket av varje

46,5 %

9,8 %
n=82

n=71

Tabell 6. Typ av transporter som lastbilar med totalvikt 16 ton och över huvudsakligen utför.
Fjärrtransporter

22,5 %

Lokala transporter

65,5 %

Ungefär lika mycket av varje

14,0 %

Utanför tätortsmiljö

37,0 %

Ungefär lika mycket av varje

49,0 %

12,1 %
n=307
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I tätortsmiljö

n=200
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Nästan 90 % av lastbilarna med en totalvikt på 16 ton eller mer hade ABS-bromsar enligt Figur 3.
Bland lastbilar under 16 ton hade 65 % ABS-bromsar. Sandspridare och Robsonrullar förekom bara
bland de tyngre lastbilarna.

100
90
80

Andel (%)

70
60
50
40
30
20
10
0
ABS-bromsar

On-spot-kedjor
<16 ton

Sandspridare

Robsonrullar

≥16 ton

Figur 3. Andel lastbilar utrustade med ABS-bromsar, on-spot-kedjor, sandspridare och Robsonrullar
bland lastbilar med totalvikt under 16 ton och totalvikt 16 ton och över.

I Tabell 7 redovisas däcktyper per axel för lastbilar med totalvikt 16 ton eller mer. Endast de
däckskombinationer som studerats i olycksanalysen redovisas. Det framgår att fordon med vinterdäck
på både styr- och drivaxeln utgör en klar majoritet, 84 %. Om man även tar hänsyn till trafikarbetet
utgör denna kombination hela 90 % av fordonen (se avsnitt 5). Jämfört med tidigare undersökningar
(se avsnitt 1.6) så är andelen vinterdäck på styraxeln noterbart högre. Möjliga anledningar till detta
diskuteras i avsnitt 6.
Tabell 7. Antal lastbilar ≥ 16 ton med olika axel- och däckkombination i exponeringsenkäten.
Typ av däck
Styraxel

Drivaxel

Vinter/dubb

Vinter/dubb

Vinter/dubb

Antal lastbilar

Andel lastbilar

208

84 %

Sommar

4

2%

Sommar

Vinter/dubb

24

10 %

Sommar

Sommar

13

5%

249

100 %

Totalt

Lastbilarna med en totalvikt på 16 ton eller mer har på sin första axel räknat från fronten ett enkelt
montage av däck, se Figur 4. På den andra axeln är det övervägande tvillingmontage. Närmare
beskrivning av däckutrustningen finns beskriven under avsnitt 5.
När det gäller mönsterdjupet på de enkelmonterade däcken eller yttre tvillingdäcken på dessa tyngre
lastbilar är drygt 80 % på de båda första axlarna 10–20 millimeter och 20 % är 5–9 millimeter. På den
20
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tredje axeln har ungefär 60 % av däcken ett mönsterdjup på 10–20 millimeter och 40 % 5–9
millimeter. Totalt 4 däck uppges ha ett mönsterdjup på 0–4 millimeter.

300
250

Antal

200
150
100
50
0
Axel 1

Axel 2
Enkelt

Axel 3

Axel 4

Axel 5

Tvilling

Figur 4. Montage av lastbilarnas däck, endast lastbilar med en totalvikt på 16 ton eller över. Antal
enkelt respektive tvilling.
Det var 50 % av lastbilarna med en totalvikt på 16 ton eller mer (156/315) som vanligtvis hade en
släpvagn på den lastbil som enkäten gällde. Av dessa släpvagnar var 3 stycken utlandsregistrerade.
Bland lastbilarna under 16 ton var det 7 % (6/92) som vanligtvis hade en släpvagn. Den
genomsnittliga körsträckan med släpvagn var 490 mil bland lastbilarna under 16 ton och 8 430 mil
bland lastbilarna med totalvikt 16 ton eller över.
Lastbilarna med en totalvikt på 16 ton eller mer har på sina släpvagnar både enkelt montage och
tvillingmontage av däcken, se Figur 5. Proportionerna är på de tre första släpvagnsaxlarna ungefär en
tredjedel enkelmonterade och två tredjedelar tvillingmonterade däck. Mycket få släpvagnar har fem
axlar.
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20
0
Axel 1
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Axel 5

Tvilling

Figur 5. Montage av släpvagnarnas däck, endast lastbilar med en totalvikt på 16 ton eller över som
angett att lastbilen vanligen har någon släpvagn. Antal enkelt respektive tvilling.

Axlarna på de tyngre lastbilarnas släpvagnar är framför allt löpaxlar, se Figur 6.
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Figur 6. Typ av axel på släpvagnarnas däck, endast lastbilar med en totalvikt på 16 ton eller över som
angett att lastbilen vanligen har någon släpvagn. Antal styr- respektive löpaxlar.

Drygt 40 % av släpvagnarna som tillhörde de tyngre lastbilarna hade vinterdäck, se Figur 7.
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Figur 7. Typ av däck på släpvagnarnas olika axlar, endast lastbilar med en totalvikt på 16 ton eller
över som angett att lastbilen vanligen har någon släpvagn. Sommar respektive vinterdäck, inklusive
ett fåtal dubbade.
När det gäller mönsterdjupet på släpvagnarna till de tyngre lastbilarna är ungefär två tredjedelar 10–20
millimeter och en tredjedel är 5–9 millimeter. Totalt 5 däck uppges ha ett mönsterdjup på 0–4
millimeter.
I Figur 8 visas vad som avgör när man byter däck på lastbilens olika axlar. Det är tydligt att det finns
en skillnad mellan de lättare och tyngre lastbilarna. Lastbilarna som har en totalvikt på 16 ton eller
över byter i större utsträckning inför vinterperioden. Det är ungefär hälften som gör det på styr- och
drivaxlarna. För lastbilarna under 16 ton är det ungefär en fjärdedel som anger att däckbytet sker inför
vinterperioden. På löpaxlarna byts däcken i störst utsträckning, oavsett totalvikt, på grund av slitage.
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Andel (%)
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Löp

≥16 ton

Inför vinterperioden

Efter förutbestämd tidsperiod

På grund av slitage (ej punktering)

Inför vinterperioden + Slitage

Figur 8. Vad som huvudsakligen avgör när byte av däck görs på lastbilens olika axlar. Övriga
svarsalternativ var: Efter förutbestämd körsträcka och annat. Övriga andelar upp till 100 % består av
kombinationer av olika alternativ samt annat, där vi dock visar ”inför vintersäsongen” kombinerat
med ”på grund av slitage”.
När det gäller byte av däck på släp anger 74 % att de gör det på grund av slitage (ej punktering), 13 %
byter inför vintersäsongen och 8 % anger att det är en kombination av dessa båda anledningar. Ingen
svarade att de bytte däck på släp enbart efter förutbestämd tidsperiod eller körsträcka.
I Figur 9 visas att cirka två tredjedelar av de svarande med lastbilar 16 ton och tyngre anger att det
dagligen eller varje vecka sker en regelbunden kontroll av lastbilens däck. Bland lastbilar lättare än 16
ton sker daglig eller veckovis däckkontroll bland cirka en tredjedel
40%
35%
30%

Andel

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Ja (ej Ja, en gång Ja, en gång Ja en gång Ja, en gång Ja, en gång
angivet hur per dag per vecka per månad per kvartal per halvår
ofta)
<16 ton

Nej

≥16 ton

Figur 9. Regelbunden kontroll, utöver kontrollbesiktningen, av lastbilens däckutrustning, n=92+316.
Kontroll av släpvagnens däck sker i ungefär samma omfattning som för lastbilen. Av Figur 10 framgår
att ungefär två tredjedelar av släpens däck tillhörande lastbilar med en totalvikt på 16 ton eller mer
kontrolleras dagligen eller en gång per vecka. Av de släpvagnar som tillhör lastbilar under 16 ton
kontrolleras 37 % dagligen eller en gång per vecka.
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Figur 10. Regelbunden kontroll, utöver kontrollbesiktningen, av släpvagnens däckutrustning,
n=19+185.

Vidare slutsatser från enkätstudien sammanfattas i punkterna nedan:
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Det är 87,5 % av 408 respondenter som uppger att körning med lastbil inte har ställts in under
perioden december 2015–mars 2016 på grund av dåligt väglag. Körningen har ställts in 1–3
gånger för 10,3 % (42 respondenter) av lastbilarna och 4–6 gånger för 1,7 % (7 respondenter).



95 % av lastbilarna har inte varit inblandade i någon trafikolycka under perioden december
2015–mars 2016. Av de 15 lastbilar (3,6 %) som uppges ha varit inblandade i någon
trafikolycka som medfört materiella skador, har en lastbil (≥16 ton) varit inblandad i två
olyckor. Tre av de 15 lastbilarna hade en totalvikt under 16 ton och resterande 12 var tyngre.



Svensk nationalitet har 97,3 % av förarna som vanligtvis kör lastbilen. Elva förare uppges ha
en annan nationalitet och följande nämns: norsk, dansk, finsk, polsk, rumänsk och tjeckisk.



Drygt 70 % av förarna, oavsett nationalitet, uppges ha mycket erfarenhet av att köra lastbil på
is/snö-väglag i Sverige. Ytterligare cirka 25 % uppges ha tillräcklig erfarenhet och 2,5 % (10
personer) uppges ha liten erfarenhet – alla med svensk nationalitet.
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4.

Olycksenkät: analys och resultat

Under vinterperioden 2015/2016, d.v.s. tidsperioden 1 oktober 2015–30 april 2016, så var enligt
Strada 502 tunga lastbilar inblandade i en vägtrafikolycka med personskada. Utav dessa var 393 till
synes svenskregistrerade fordon. En uppdelning av olyckorna redovisas i Tabell 8, där antalet olyckor
för de olika väglagen barmark1, is/snö eller okänt anges inom parantes. Olyckorna har redovisats dels
för perioden okt–april, men också för den kortare perioden dec–mars.
För de svenskregistrerade fordonen har det gått att få fordonsdata från Vägtrafikregistret via
matchning av registreringsnumret. Utav dessa 393 olyckor så var 39 st. med lastbil <16 ton. Utav
dessa så var 10 st. lastbilar med totalvikt under 3 500 kg, d.v.s. inga tunga fordon. Enligt Strada så
hade polisen i samtliga fall dock angivit fordonen som tunga lastbilar. En rimlig förklaring till den
felaktiga totalvikten är att fordonet trots allt varit utländskt, eller att polisen antecknat fel registreringsnummer. Dessa tio olyckor har därför exkluderats i tabellen, och antalet olyckor med fordon < 16 ton
är 29 st., medan de ≥ 16 ton är 354 st.

Tabell 8. Fördelning av Strada rapporterade olyckor med tunga fordon under vintern 2015/2016,
uppdelat på två olika perioder. Antal olyckor inom parantes anger de på barmark, is/snö eller okänt, i
den ordningen.
2015-10-01 – 2016-04-30

Svenskregistrerade

2015-12-01 – 2016-03-31

< 16 ton

≥ 16 ton

Alla

< 16 ton

≥ 16 ton

Alla

29

354

393

19

215

239

(16, 11, 2)

(220, 113, 21)

(241, 129, 23)

(8, 9, 2)

(101, 101, 13)

(110, 114, 15)

Utländska

Okänt

Totalt

98

53

(69, 25, 4)

(33, 18, 2)

13

5

(10, 2, 1)

(3, 2, 0)

504

297

(320, 156, 28)

(146, 134, 17)

Värt att notera är att utländska fordon är inblandade i knappt 20 % av olyckorna vintertid. I jämförelse
så uppskattas de utländska lastbilarnas andel av det totala trafikarbetet på svenska vägar utgöra ca
15 procent av det totala trafikarbetet årligen (Trafikanalys 2015). Det finns därför inget som tyder på
att de utländska fordonen skulle vara kraftigt överrepresenterade i olycksstatistiken jämfört med de
svenska. Vidare så är andelen olyckor som inträffar på is/snö i perioden dec–mars ca 35 % för de
utländska fordonen, medan andelen är 50 % för svenskregistrerade fordon. Det kan finnas olika
anledningar till denna skillnad. Det finns dock inget i denna statistik som antyder att utländska fordon
skulle vara mer olycksbenägna än de svenska på is/snö-väglag.
Antalet olyckor med fordon lättare än 16 ton är allt för få för att en olycksriskanalys ska kunna göras.
Analysen utfördes därför endast för fordon ≥ 16 ton. Då olycksenkäterna skickades ut innan materialet

1

Med barmark menas våt eller torr asfalt
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från Strada analyserats, skickades enkäter till lastbilarna i samtliga 393 olyckor med
svenskregistrerade fordon (inklusive de 10 avvikande lättare lastbilarna).
Antalet enkätsvar var dock få, 63 st., och då alla inte var fullt ifyllda var det endast en del som var
användbara för olycksanalysen. Antal användbara enkätsvar redovisas i Tabell 9.

Tabell 9. Antal användbara enkätsvar från olycksenkäter
2015-10-01 – 2016-04-30

2015-12-01 – 2016-03-31

≤ 16 ton

> 16 ton

Alla

≤ 16 ton

> 16 ton

Alla

2

48

50

2

31

33

Av Tabell 10 framgår vilka typer av enkätsvar som erhållits. Med tanke på den låga svarsfrekvensen
bedömdes det inte som meningsfullt att skicka ut påminnelser. För en högre svarsfrekvens skulle en
annan typ av enkät behöva användas (se avsnitt 6).

Tabell 10. Antal svarande och inte svarande av de 393 utskickade enkäterna om olyckor utifrån fråga
1: ”Ägde ni lastbilen vid olyckstillfället?”.
Ja, respondenten ägde lastbilen vid olyckstillfället

59

Inte kryssat i ja på fråga 1, men besvarat enkäten

4

Nej, respondenten ägde inte lastbilen vid olyckstillfället
Skickat in utan att besvara enkäten *)
Hört av sig men inte besvarat enkäten **)
Ej inskickat svar
Postreturer
Antal utskickade enkäter

24
4
10
292
0
393

*) Angett att det gått för lång tid sedan olyckan så att de inte kan veta hur däcken var, att chauffören slutat eller att det var en
hyrbil.
**) 3 anger att lastbilen inte varit med i någon olycka, 4 anger att de inte äger någon lastbil, 1 att företaget inte var ägare av
lastbilen vid olyckan, 1 att företaget gått i konkurs, 1 att frågorna inte kan besvaras så att de ger en rättvisande bild av
olyckan som orsakades av motparten.

Nedan presenteras en del information från de inkomna olycksenkäterna avseende fordon med totalvikt
16 ton eller mer, vilken inte användes i olycksanalysen, men kan vara av intresse.
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Götaland
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Norrland

Götaland,
Sveland

Götaland,
Svealand,
Norrland

Figur 11. Var den olycksinblandade lastbilen huvudsakligen körs, n=60.

Tabell 11. Typ av godstransporter som den olycksinblandade lastbilen huvudsakligen utför.
Fjärrtransporter

46,6 %

Lokala transporter

48,3 %

Ungefär lika mycket av varje

17,9 %

Utanför tätortsmiljö

32,1 %

Ungefär lika mycket av varje

50,0 %

5,2 %
n=58
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I tätortsmiljö

n=28
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Sandspridare
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Figur 12. Andel lastbilar utrustade med ABS-bromsar (n=57), on-spot-kedjor (n=38), sandspridare
(n=40) och Robsonrullar (n=35).
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Figur 13. Montage av lastbilarnas däck. Antal enkelt respektive tvilling.
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Ett släpfordon fanns tillkopplat på 30 lastbilar vid olyckstillfället.
30
25

Antal

20
15
10
5
0
Axel 1

Axel 2

Axel 3

Enkelt

Axel 4

Axel 5

Tvilling

Figur 14. Montage av släpvagnarnas däck. Antal enkelt respektive tvilling.


Vid olyckan kolliderade 78 % av lastbilarna med annat fordon, 2 % (1 fordon) med vilt och i
20 % var inget annat fordon eller vilt inblandat.



Nästan alla, 97 %, av olyckorna skedde på allmän väg/gata, resterande på övrig plats.



Enligt respondenternas uppgifter uppstod det vid 59 % av olyckorna personskada som krävde
sjukvårdspersonal för diagnos eller kontroll, vid 30 % av olyckorna uppstod lindrigare
personskador och vid 11 % både svårare och lindrigare personskador. Antalet svarande på
denna fråga är endast 27.



Det är 51 som besvarat frågan om det blev några skador på lastbilen eller släpet. Vid 39 % av
olyckorna blev det skador som krävde bogsering och i 61 % av olyckorna uppstod lindrigare
skador på lastbilen/släpet.



Det var ingen nedsatt sikt vid 75 % av olyckorna. I femton olyckor var det nedsatt sikt, vilken
berodde på de förklaringar som framgår av Figur 15.
6
5

Antal

4
3
2
1
0
Snöfall

Regn

Dimma

Mörker

Annat

Figur 15. Anledningar till nedsatt sikt i 15 olyckor.
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Figur 16. Väglag som rådde vid olyckan, n=59. Därutöver har en person angett både lös
snö/snömodd, packad snö/tjock is och tunn is/rimfrost.
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Svensk nationalitet har 85 % av de olycksinblandade förarna. Sju förare uppges ha en annan
nationalitet och följande nämns: rumänsk, lett, polsk, turkisk och dansk



60 % av de olycksinblandade förarna, oavsett nationalitet, uppges ha mycket erfarenhet av att
köra lastbil på is/snö-väglag i Sverige. Ytterligare 28 % uppges ha tillräcklig erfarenhet och
7 % (4 personer) uppges ha liten erfarenhet – alla med svensk nationalitet.
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5.

Olycksriskberäkning

Resultaten i det här kapitlet är begränsat till lastbilar som väger minst 16 ton och till perioden
december 2015–mars 2016. Av de 215 olyckor med svenskregistrerade fordon under denna period
fanns svar från 39 lastbilsägare. En del av dessa hade dock inte fyllt i fullständiga uppgifter om
axeltyp och däcktyp, när dessa tagits bort återstod 33 svar. I två av dessa hade polisen fyllt i Okänt när
det gäller väglag så dessa fick också strykas. Analysen av olyckorna baseras därmed på 31 svar.
Skattningen av trafikarbetet på is/snö och barmark baseras på 249 svar. Ursprungligen fanns svar från
320 lastbilsägare men även här fick flera strykas på grund av saknade eller ej fullständigt ifyllda svar
dels när det gäller axel- och däcktyp och dels när det gäller körsträcka. Dessutom ströks ett par enkäter
på grund av en orimligt hög årlig körsträcka (gränsen har dragits vid 30 000 mil).
Medelkörsträckan för de olycksinblandade lastbilarna var 8 930mil och för övriga 6 760 mil. Det är
rimligt att körsträckan är längre för de olycksinblandade lastbilarna eftersom risken att bli inblandad i
en olycka antas bli större ju längre man kör. Man ska dock komma ihåg att det är stor osäkerhet i
uppskattningen, speciellt när det gäller olycksinblandade fordon eftersom den baseras på så få svar.
I Tabell 12 visas antal olyckor uppdelat efter axel- och däckkombination samt om olyckan skett på
is/snö eller barmark. Vi har bara tagit hänsyn till styr- och drivaxeln och slagit ihop vinter- och
dubbdäck till en kategori. Resultaten visar att nästan alla lastbilar har haft vinterdäck på både styr- och
drivaxeln och att det skett ungefär lika många olyckor på snö/is som på barmark. Om en lastbil har
haft mer än en driv- eller styraxel så har det alltid varit så att de har haft samma typ av däck på alla
dessa axlar.

Tabell 12. Antal olyckor uppdelat efter axel- och däckkombination samt väglag.
Typ av däck
Styraxel

Drivaxel

Vinter/dubb

Antal olyckor
Snö/is

Barmark

Vinter/dubb

15

13

Vinter/dubb

Sommar

0

0

Sommar

Vinter/dubb

0

2

Sommar

Sommar

0

1

I nästan all körning på barmark.
Tabell 13 och Tabell 14 redovisas resultat från exponeringsenkäten. I nästan all körning på barmark.
Tabell 13 anges total körsträcka för de som svarat på enkäten och man kan se att även här är det
vanligast med vinterdäck på både styr- och drivaxeln. Den kombinationen utgör 90 % av trafikarbetet.
Sedan är de 8 % av trafikarbetet som utförs med vinterdäck på drivaxeln och sommardäck på styraxeln
medan övriga kombinationer är mycket ovanliga.
I Tabell 14 visas andel trafikarbete på snö/is och barmark inom de olika axel- och däckkombinationerna. För den vanligaste kombinationen, vinterdäck på både styr- och drivaxeln, är fördelningen
nästan jämn för snö/is och barmark, 46 mot 54 %. För de som endast har sommardäck sker nästan all
körning på barmark.
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Tabell 13. Trafikarbete för de som svarat på exponeringsenkäten uppdelat efter axel- och
däckkombination samt väglag.
Typ av däck
Styraxel

Drivaxel

Vinter/dubb

Vinter/dubb

Vinter/dubb

Trafikarbete (mil)

Totalt

Snö/is

Barmark

221 219

263 814

485 033

Sommar

1 062

2 744

3 806

Sommar

Vinter/dubb

14 187

28 987

43 173

Sommar

Sommar

905

6 411

7 316

237 372

301 956

539 328

Totalt

Tabell 14. Fördelning av trafikarbete för de som svarat på exponeringsenkäten uppdelat efter axeloch däckkombination samt väglag.
Typ av däck
Styraxel

Drivaxel

Vinter/dubb

Fördelning av trafikarbete
Snö/is

Barmark

Vinter/dubb

46 %

54 %

Vinter/dubb

Sommar

28 %

72 %

Sommar

Vinter/dubb

33 %

67 %

Sommar

Sommar

12 %

88 %

Risken för att råka ut för en olycka på is/snö-väglag relativt risken att råka ut för en olycka på barmark
visas i Tabell 15. Risken är endast relevant att räkna ut för de som haft vinterdäck på båda axlarna
eftersom det skett så få (eller inga) olyckor för de andra kombinationerna. Även skattningen av risken
för de med vinterdäck är osäker vilket konfidensintervallet visar. Eftersom det bara varit möjligt att
beräkna olycksrisken för en axel- och däckskombination är det inte möjligt att dra några slutsatser om
vilken kombination som är bäst ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Tabell 15. Relativa olycksrisker och konfidensintervall.
Typ av däck
Styraxel

Drivaxel

Vinter/dubb

Vinter/dubb

Vinter/dubb

Sommar

-

Sommar

Vinter/dubb

-

Sommar

Sommar

-
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Relativ olycksrisk (konf.
intervall)
1,38 (0,65–2,89)
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Resultatet kan jämföras med de från bussolycksstudien (Hjort m.fl. 2008), se Tabell 16.

Tabell 16. Relativa olycksrisker och konfidensintervall för bussdäck från tidigare studie (Hjort m.fl.
2008).
Typ av däck
Styraxel

Drivaxel

Relativ olycksrisk (konf.
intervall)

Vinter/dubb

Vinter/dubb

Vinter/dubb

Sommar

Sommar

Vinter/dubb

0,76 (0,41–1,41)

Sommar

Sommar

1,15 (0,26–5,23)

1,20 (0,86–1,68)
-

Resultaten i studien från år 2000 presenteras i en annan form, med kvoter av relativa olycksrisker
mellan olika däckkonfigurationer, och de siffrorna är därför inte direkt jämförbara.
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6.

Diskussion och slutsatser

Utifrån exponeringsenkäten kan vi konstatera att en väldigt stor andel av de tunga lastbilarnas
trafikarbete utgörs av fordon med vinterdäck på både styr- och drivaxel. Andelen är ca 90 %, vilket
kan jämföras med knappt 50 % för bussar i studien från 2008, och uppskattningsvis 25–50 % för tunga
lastbilar i studien från 2000. I exponeringsenkäten och olycksenkät har märkning M + S använts som
kriterium för ett vinterdäck på styraxeln, vilket då även kommit att inkludera en del däck som inte är
godkända vinterdäck. I vilken omfattning detta leder till en överskattning av andelen vinterdäck på
styraxeln från enkäterna, är omöjligt svara på. I en undersökning av Däckbranschens informationsråd
(2013) så hade ca 50 % av de svenskregistrerade tunga fordonen däck med vintermönster på styraxeln,
och för vissa typer av ekipage exempelvis tung lastbil med släp och tankbilar var andelen högre, ca
65 %. Det ska poängteras att även däck med mönster som i Däckbranschens informationsråds
undersökning klassades som sommarmönster kan vara godkända vinterdäck ifall det enligt tillverkaren
är att betrakta som ett vinterdäck. Vid en jämförelse av STROs lista för vinterdäck godkända i Norge,
(STRO – Norge), så fann vi däck som enligt instruktionerna i Däckbranschens informationsråds
undersökning klassades som sommarmönster, men som av däcktillverkaren specificerades som
vinterdäck.
Den höga andelen med vinterdäck på båda axlarna gör att det är väldigt få olyckor som sker med
sommardäck på styr- eller drivaxel, vilket gör det svårt att skatta den relativa olycksrisken för dessa
däckval. Med de få olycksenkätsvar som vi erhållit i undersökningen har det endast varit möjligt att
skatta den relativa olycksrisken för kombinationen vinterdäck på styr- och drivaxeln. Här var dock
resultatet i linje med den tidigare studien av bussar (Hjort m.fl. 2008).
På grund av de få svaren har det inte heller funnits någon möjlighet att dela upp fordonen i de med och
utan släp, för att studera släpets däcks inverkan på olycksrisk.
För eventuella fortsatta studier av olycksrisker kopplat till olika däcktyper för tunga fordons så
kommer det att vara nödvändigt att få markant högre svarsfrekvens från enkäterna. Vidare behöver alla
däck för styraxel och släpaxlar från enkäterna jämföras med STROs vinterdäckslista för att undvika
felaktig kategorisering av däcken. Slutligen, eftersom andelen sommardäck på styr- och släpaxlar är
relativt liten, krävs information från ett mycket stort antal olycksinblandade lastbilar för att kunna
skatta olycksrisker med tillräckligt hög precision. Baserat på resultaten från enkätsvaren från den
undersökta vintern gjordes bedömningen att ytterligare enkäter utskickade vintern 2016/2017 troligen
inte skulle ge tillräckligt med nytt underlag för att kunna skatta olycksrisker även för sommardäck på
styr- och släpaxlar. I samråd med uppdragsgivaren togs därför beslut att avsluta studien. Av studiens
resultat finns inget som tyder på att utländska lastbilar skulle vara kraftigt överrepresenterade i
olycksstatistiken men resultaten är osäkra och data behöver studeras mer i detalj.
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Bilaga 1 Exponeringsenkät

Observera att frågorna gäller den lastbil/dragbil vars
registreringsnummer finns på följebrevet!
1. Har ni kört lastbilen hela denna vinter (oktober 2015-mars 2016)?
Ja
Nej, eftersom den har varit avställd under vintern i _____________dagar.
Nej, eftersom vi blev ägare till den _____________(ange dag + månad).
Nej  gå till fråga 19

Götaland
2. Var körs lastbilen huvudsakligen?

Svealand
Norrland

3. Hur långt har bilen körts under det senaste året? Om du inte känner till exakt sträcka så ange en
uppskattad årlig körsträcka __________________ mil

4. Uppskatta hur stor andel av det senaste årets totala körsträcka som körts under vintern
(oktober 2015-mars 2016): Om lastbilen körts lika mycket under vinterhalvåret och sommarhalvåret
så anges 50 %.

0
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100 %

Ja
5. Är lastbilen utrustad med något av detta?

Nej

ABS-bromsar
On-spot-kedjor
Sandspridare
Robsonrullar
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Som vinterdäck på övriga axlar
räknas däck med märkningen M+S,
M.S, M&S, M-S, MS eller Mud and
Snow (3PMSF är inget krav på dessa
axlar).

Som vinterdäck på drivaxel räknas däck med
symbolen, 3PMSF - Three Peak Mountain
Snowflake.

För att kunna svara på frågorna om däckfabrikat och mönsterkod (6b och 8b, ta gärna hjälp
av dokument från STRO som du finner här: www.vti.se/lastbilsdack
6 a. Beskriv vilka däck som suttit på varje axel (upp till fem axlar räknat från fronten) på
lastbilen/dragbilen under huvuddelen av vinterperioden (okt 2015-mars 2016) genom att
kryssa i följande rutor (Det räcker att fylla i uppgifter för lastbilens högra sida. Om du bytt däck
inför sommarsäsongen, ange åtminstone typ av axel och däcktyp på däcken som användes under
vinterperioden):
Däcktyp
Montage

Axel

Enkelt

Tvilling

Typ av axel

S
T
Y
R

D
R
I
V

L
Ö
P

VINTER = dubbfritt vinterdäck
S
O
M
M
A
R

V
I
N
T
E
R

D
U
B
B
A
T

Mönsterdjup, mm
(för däck som är
enkelmonterat eller
ev. yttre
tvillingdäck)

0-4

5-9

1020

Mönsterdjup, mm
(för ev. inre
tvillingdäck)

0-4

5-9

1020

1
2
3
4
5

6 b. Ange också följande för däcken på varje lastbilsaxel (det räcker att fylla i uppgifter för
lastbilens högra sida):
Enkelmonterat eller ev. yttre tvillingdäck
Axel

Dimension

Däckfabrikat

Mönsterkod

1
2
3
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4
5

7 a. Har lastbilen/dragbilen vanligen någon släpvagn (inkludera även släpkärra,
påhängsvagn/semitrailer eller kombinationen dolly + påhängsvagn)?
Nej  gå till fråga 9a
Ja.
7 b. Är den vanligast använda släpvagnen utlandsregistrerad?
Ja
Nej

7 c. Hur stor andel av lastbilens/dragbilens körsträcka sker med den vanligast använda
släpvagnen?

0
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60

70

80

90

100 %

8 a. Beskriv däcken på varje axel (upp till fem axlar räknat från släpets front) på den vanligast
använda släpvagnen som suttit på under huvuddelen av vinterperioden (okt 2015-mars 2016)
genom att kryssa i följande rutor. Som vinterdäck på släpets axlar räknas däck med märkningen
M+S, M.S, M&S, M-S, MS eller Mud and Snow (3PMSF är inget krav på dessa axlar).
(Det räcker att fylla i uppgifter för släpvagnens högra sida. Om du bytt däck inför sommarsäsongen,
ange åtminstone typ av axel och däcktyp på däcken som användes under vinterperioden):

Montage

Axel

Enkelt

Tvilling

Däcktyp

Typ av axel

VINTER = dubbfritt vinterdäck

S
T
Y
R

L
Ö
P

S
O
M
M
A
R

V
I
N
T
E
R

D
U
B
B
A
T

Mönsterdjup, mm
(för däck som är
enkelmonterat eller
ev. inre tvillingdäck)

0-4

5-9

1020

Mönsterdjup, mm
(för ev. yttre
tvillingdäck)

0-4

5-9

1020

1
2
3
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4
5

8 b. Ange också följande för däcken på varje axel (släpvagnens högra sida):
Enkelmonterat eller ev. yttre tvillingdäck
Axel

Dimension

Däckfabrikat

Mönsterkod

1
2
3
4
5

9 a. Vad är det som huvudsakligen avgör när ni genomför byte av däck på lastbilen? Ange
rutinerna för de olika axlarna. Ange endast ett svar per kolumn.
Styraxel

Drivaxel

Löpaxel

Inför vinterperioden
Efter förutbestämd tidsperiod
Efter förutbestämd körsträcka
På grund av slitage (ej punktering)
Annat, nämligen
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9 b. Gäller detta för samtliga era tunga lastbilar?
Ja
Nej
Har bara denna tunga lastbil

9 c. För den aktuella lastbilen: När bytte ni senast däck och på vilka axlar? (bortse från
punkteringsbyten)
Styraxel

År __________ Månad _________

Drivaxel

År __________ Månad _________

Löpaxel

År __________ Månad _________

10 a. Vad är det som huvudsakligen avgör när ni genomför byte av däck på släpvagn? Ange endast
ett svar.
Inför vinterperioden
Efter förutbestämd tidsperiod
Efter förutbestämd körsträcka
På grund av slitage (ej punktering)
Annat, nämligen_____________________________________________________

10 b. Gäller detta för samtliga era släpvagnar?
Ja
Nej
Har bara denna släpvagn

10 c. För den aktuella släpvagnen: När bytte ni senast däck? (bortse från punkteringsbyten)
År____________Månad__________

11 a. Sker det, utöver kontrollbesiktningen, någon regelbunden kontroll av lastbilens
däckutrustning?
Ja, en gång per

dag

vecka

månad

kvartal

halvår

Nej

VTI notat 14-2017

41

11 b. Gäller detta samtliga era tunga lastbilar?
Ja
Nej
Har bara denna tunga lastbil

12 a. Sker det, utöver kontrollbesiktningen, någon regelbunden kontroll av släpvagnens däck?
Ja, en gång per

dag

vecka

månad

kvartal

halvår

Nej

12 b. Gäller detta samtliga era släpvagnar?
Ja
Nej
Har bara denna släpvagn

13 a. Vilken typ av transporter utför lastbilen huvudsakligen?
Fjärrtransporter
Lokala transporter => gå till fråga 13 b.
Ungefär lika mycket av varje

13 b. Om transporterna huvudsakligen utförs lokalt, i vilken trafikmiljö körs lastbilen
huvudsakligen?
I tätortsmiljö
Utanför tätortsmiljö
Ungefär lika mycket av varje

14. Hur stor andel av körsträckan under december 2015–mars 2016 har lastbilen körts på
is/snöväglag?
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15. Har det hänt under perioden december 2015–mars 2016 att en körning med lastbilen ställts in
på grund av dåligt väglag?
Ja, fler än 10 gånger
Ja, 7–9 gånger
Ja, 4–6 gånger
Ja, 1–3 gånger
Nej, aldrig

16. Har lastbilen under perioden december 2015–mars 2016 varit inblandad i någon
trafikolycka?
Ja, olycka som medfört personskada på lastbilsföraren. Antal olyckor:_______________
Ja, olycka som medfört personskada på annan inblandad person. Antal olyckor:________
Ja, olycka som medfört materiella skador. Antal olyckor:_______________
Nej, ingen olycka
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17. Vilken nationalitet har den förare som vanligtvis kör lastbilen?
Svensk
Annan, nämligen___________________________________________________________
Vet inte

18. Vilken erfarenhet bedömer ni att den förare som vanligtvis kör lastbilen har av att
köra lastbil på is/snö-väglag i Sverige?
Mycket
Tillräcklig
Liten
Vet inte

19. Har du några ytterligare synpunkter om trafiksäkerhet på vintervägar för tunga
fordon är du välkommen att skriva dessa här:

VTI tackar för Din medverkan!
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Bilaga 2 Missivbrev till exponeringsenkät
Löpnr: 0000

«Arbetsställe»
«Adress»
«Postnr» «Postort»

Vinterkörning med tunga lastbilar
Kartläggning av däckkvalitet, väglag och körmönster
Hej!
Transportstyrelsen utreder, på uppdrag av regeringen, om det finns något behov av utökade
vinterdäckskrav för tunga fordon. VTI bidrar till utredningen genom en undersökning som
studerar däckens betydelse för trafiksäkerheten. Därför behöver vi nu samla kunskap om
vilken däckutrustning tunga lastbilar har, i vilken trafikmiljö och på vilket väglag de körs. Till
detta behövs hjälp från dig som fordonsägare, och vi har tagit fram ett frågeformulär, som vi
ber dig fylla i. Dina kontaktuppgifter har vi fått från Transportstyrelsen och du har blivit
slumpmässigt utvald ur Vägtrafikregistret. Tror du att någon annan, t.ex. en förare, är bättre
lämpad att svara på frågorna så ta hjälp av denne.
Svaren ska avse den lastbil/dragbil vars registreringsnummer är: «Adress»
Frågeformuläret skickas till cirka 2000 ägare av tunga lastbilar. Det är frivilligt att delta i
undersökningen, men din medverkan är viktig. Den bidrar till att resultaten blir mer
tillförlitliga. Dina svar kan inte ersättas med någon annans.
De uppgifter som samlas in i frågeformuläret kommer inte att ha någon koppling till dig som
person eller ditt företag. Numret på frågeformuläret är till för att vi ska kunna se vilka som har
svarat så att vi undviker att skicka påminnelser i onödan. Samtliga svar kommer att behandlas
konfidentiellt (enligt Offentlighets- och sekretesslagen 24 kap 8 §). Resultaten kommer enbart
att presenteras på gruppnivå, vilket innebär att inga svar om en enskild lastbil kan identifieras.
När du fyllt i frågeformuläret skickar du in det i det portofria svarskuvertet så snart som
möjligt.
Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig.

Mattias Hjort
VTI, 581 95 Linköping
Telefon 013-204291
E-post: mattias.hjort@vti.se
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Bilaga 3 Olycksenkät

Observera att frågorna gäller den lastbil/dragbil vars
registreringsnummer och olycksdatum finns på följebrevet.
1. Ägde ni lastbilen vid olyckstillfället?
Ja
Nej  Ni behöver inte svara på fler frågor. Var vänlig sänd in formuläret i bifogat kuvert.

Vi behöver information om de däck som fanns på lastbilen vid olyckstillfället och ber dig
först ta del av några definitioner.
Som vinterdäck på övriga axlar
räknas däck med märkningen M+S,
M.S, M&S, M-S, MS eller Mud and
Snow (3PMSF är inget krav på dessa
axlar).

Som vinterdäck på drivaxel räknas däck med
symbolen, 3PMSF - Three Peak Mountain
Snowflake.

För att kunna svara på frågorna om däckfabrikat och mönsterkod (2b och 4b, ta gärna hjälp
av dokument från STRO som du finner här: www.vti.se/lastbilsdack
2 a. Beskriv vilka däck som satt på varje axel (upp till fem axlar räknat från fronten) på
lastbilen/dragbilen vid olyckstillfället genom att kryssa i följande rutor (Det räcker att
fylla i uppgifter för lastbilens högra sida. Om du bytt däck inför sommarsäsongen, ange
åtminstone typ av axel och däcktyp på de däck som användes vid olyckstillfället):
Däcktyp
Montage

Axel

Enkelt

Tvilling

Typ av axel

S
T
Y
R

D
R
I
V

L
Ö
P

VINTER = dubbfritt vinterdäck
S
O
M
M
A
R

V
I
N
T
E
R

D
U
B
B
A
T

Mönsterdjup, mm
(för däck som är
enkelmonterat eller
ev. yttre tvillingdäck)

0-4

5-9

10-20

Mönsterdjup, mm
(för ev. inre
tvillingdäck)

0-4

5-9

10-20

1
2
3
4
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5

2 b. Ange också följande för däcken på varje lastbilsaxel vid olyckstillfället (det räcker att fylla
i uppgifter för lastbilens högra sida):
Enkelmonterat eller ev. yttre tvillingdäck
Axel

Dimension

Däckfabrikat

Mönsterkod

1
2
3
4
5

3. Var något släpfordon tillkopplat vid olyckstillfället?
Ja
Nej  gå till fråga 5a.

4 a. Beskriv däcken på varje axel (upp till fem axlar räknat från släpets front) på den släpvagn
som satt på vid olyckstillfället genom att kryssa i följande rutor. Som vinterdäck på släpets
axlar räknas däck med märkningen M+S, M.S, M&S, M-S, MS eller Mud and Snow (3PMSF är
inget krav på dessa axlar).
(Det räcker att fylla i uppgifter för släpvagnens högra sida. Om du bytt däck inför sommarsäsongen,
ange åtminstone typ av axel och däcktyp på de däck som användes vid olyckstillfället):

Montage

Axel

Enkelt

Tvilling

Däcktyp

Typ av axel

VINTER = dubbfritt vinterdäck

S
T
Y
R

L
Ö
P

S
O
M
M
A
R

V
I
N
T
E
R

D
U
B
B
A
T

Mönsterdjup, mm
(för däck som är
enkelmonterat eller
ev. inre tvillingdäck)

0-4

5-9

10-20

Mönsterdjup, mm
(för ev. yttre
tvillingdäck)

0-4

5-9

10-20

1
2
3
4
5
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4 b. Ange också följande för däcken på varje axel vid olyckstillfället (släpvagnens högra sida):
Enkelmonterat eller ev. yttre tvillingdäck
Axel

Dimension

Däckfabrikat

Mönsterkod

1
2
3
4
5

5a. Vilken typ av godstransporter utför lastbilen huvudsakligen?
Fjärrtransporter
Lokala transporter  gå till fråga 5b.
Ungefär lika mycket av varje

5b. Om transporterna huvudsakligen utförs lokalt, i vilken trafikmiljö körs fordonet
huvudsakligen?
I tätortsmiljö
Utanför tätortsmiljö
Ungefär lika mycket av varje

Götaland
6. Var körs lastbilen huvudsakligen?

Svealand
Norrland

7. Hur långt har bilen körts under det senaste året? Om du inte känner till exakt sträcka så ange en
uppskattad årlig körsträcka __________________ mil

VTI notat 14-2017

49

8. Uppskatta hur stor andel av det senaste årets totala körsträcka som körts under vintern
(oktober 2015-mars 2016): Om lastbilen körts lika mycket under vinterhalvåret och sommarhalvåret
så anges 50 %.
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9. Hur stor andel av körsträckan under december 2015–mars 2016 har lastbilen körts på
is/snö-väglag?
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Ja

10. Är lastbilen utrustad med något av detta?

Nej

ABS-bromsar
On-spot-kedjor
Sandspridare
Robsonrullar

11. Kolliderade lastbilen vid olyckan med något annat fordon eller med vilt?
Ja, med annat fordon
Ja, med vilt
Nej, inget annat fordon eller vilt inblandat
12. Var skedde olyckan?
Allmän väg/gata
P-plats
Övrigt
13. Vilka skador uppstod vid olyckan?
Personskada:
Personskada som krävde sjukvårdspersonal för diagnos eller kontroll
Lindrigare personskador

Skador på lastbilen/släpet:
Skador på lastbilen/släpet som krävde bogsering
50
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Lindrigare skador på lastbilen/släpet

14. Var det nedsatt sikt vid olyckan?
Nej
Ja, beroende på snöfall
snörök
regn
dimma
mörker
annat

15. Vilket väglag rådde vid olyckan?
Torr barmark
Våt/fuktig barmark
Lös snö/snömodd
Packad snö/tjock is
Tunn is/rimfrost
Okänt

16. Vilken nationalitet har den olycksinblandade föraren?
Svensk
Annan, nämligen__________________________________________________________
Vet inte

17. Vilken erfarenhet bedömer ni att den olycksinblandade föraren har av att köra
lastbil på is/snö-väglag i Sverige?
Mycket
Tillräcklig
Liten
Vet inte
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18. Har du några ytterligare synpunkter om trafiksäkerhet på vintervägar med tunga
fordon är du välkommen att skriva dessa här.

VTI tackar för Din medverkan!
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Bilaga 4 Missivbrev till olycksenkät
Löpnr:
«Arbetsställe»
«Adress»
«Postnr» «Postort»

Tunga lastbilars trafiksäkerhet
För förare av tunga fordon är en hög trafiksäkerhet en viktig del av en god arbetsmiljö.
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) genomför nu en undersökning på uppdrag
av Transportstyrelsen med syfte att studera däckets betydelse för trafiksäkerheten. Resultaten
från undersökningen ska användas som underlag när Transportstyrelsen på uppdrag av
regeringen utreder om det finns något behov av utökade vinterdäckskrav för tunga fordon.
Vi behöver nu komplettera registeruppgifterna om de tunga lastbilar som drabbats av
trafikolyckor och vänder oss till ägare av fordon som varit med i en olycka under den gångna
vintersäsongen. Enligt Strada, ett informationssystem för vägtrafikolyckor med personskador,
var lastbilen med registreringsnumret:
«Regnr»
inblandad i en trafikolycka
«Dag»/«Månad»-«År»
Vi önskar din hjälp med svar på några frågor om lastbilens däck vid olyckstillfället. Vi kan då
studera hur däckens typ och kvalitet påverkar risken för att tunga lastbilar blir inblandade i
trafikolyckor.
Det är frivilligt att delta i undersökningen, men din medverkan är viktig. Innan bearbetning
görs av de uppgifter som lämnas i frågeformuläret sker avidentifiering så att det inte framgår
vilket registreringsnummer som avses. Numret på frågeformuläret är till för att vi ska kunna
se vilka som har svarat så att vi undviker att skicka påminnelser i onödan. Samtliga svar
kommer att behandlas konfidentiellt (enligt Offentlighets- och sekretesslagen 24 kap 8 §).
Resultaten kommer enbart att presenteras på aggregerad nivå och ingen kommer att kunna se
hur du svarat.
När du fyllt i frågeformuläret skickar du in det i det portofria svarskuvertet senast den 10 juni.
Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig.
Mattias Hjort
VTI, 581 95 Linköping, telefon 013-204291, e-post: mattias.hjort@vti.se
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www.vti.se

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn.
Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring
infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och
miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive
14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac.
VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor),
Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

HEAD OFFICE

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI),
is an independent and internationally prominent research institute
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