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Förord
Vägverket har givit VTI i uppgift att utreda effekterna av olika däckanvändning på

tunga fordon. I detta notat redogörs för etapp 1 som inkluderar en litteraturstudie

och en olycksstudie.

Vägverkets kontaktperson har varit Tore Edvardsen. Undertecknad har varit

projektledare vid VTI och sammanställt litteratur beträffande olycksanalyser och

genomfört olycksstudien. Arne Land och Irena Koronna-Vilhelmsson har tagit

fram olycksdata för olycksstudien. Olle Nordström har sammanställt litteratur

beträffande väggrepp och andra därmed sammanhängande trafiksäkerhetsmått.

Båda författarna har efter diskussioner med uppdragsgivaren skrivit om fortsatt

FoU.

Linköping i maj 1997

Gudrun Öberg
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1 Bakgrund
De samhällsekonomiska konsekvenserna av personbilars däckanvändning har tidi-

gare utretts och lett fram till ett förslag om krav på vinterdäck vid halka för dessa

fordon.

Flera olyckor med tunga fordon inblandade inträffade under vintern 94/95 och

även senare har uppmärksammade sådana bl.a. med en skolbuss inträffat på snö-

väglag. I några fall ansågs kvaliteten på däcken vara låg och därmed uppkom frå-

gan om det eventuellt skulle bli krav på vinterdäck även för tunga fordon eller för

en del av de tunga fordonen.

Däcken har generellt stor betydelse för vägfordons aktiva säkerhet. Däck kon-

strueras för olika laster och hastigheter som utmärks med speciella symboler, men

kategoriseras också som sommardäck, året runt däck, vinterdäck och terrängdäck.

De tre sistnämnda kategorierna har en gemensam beteckning M+S. Vinterdäck

brukar ofta indelas i dubbdäck och friktionsdäck, där de sistnämnda inte är dubb-

ningsbara.

Däckens friktion i längs- och sidled, väggreppet, är speciellt viktigt för kör-

säkerheten. Friktionsegenskaperna i längsled karakteriseras vid bromsning vanli-

gen i form av maximal friktion och friktion vid låst hjul. Vid drivning uppmärk-

sammas i första hand maximalvärdet. Friktionen i sidled karakteriseras av maxi-

malvärdet samt vid VTI även av friktionen vid 20 graders avdriftsvinkel (sladd)

vid kurvtagning.

De ur friktionssynpunkt mest kritiska betingelserna har man vid isväglag nära

noll grader men även friktionen på våt och vattentäckt väg är betydelsefull. Dubb-

däck har hittills visat sig vara effektivast på isväglag. Dubbutsticket har stor bety-

delse och bör helst vara minst 1 mm dubbkraft. Verkan av dubbarna har helt upp-

hört vid ca 0,5 mm utstick. Gummikvalitet och mönsterutformning har också

betydande inverkan både för is och våtfriktion. Friktion och livslängd står normalt

i motsatsförhållande. Lågt rullningsmotstånd och hög friktion har också varit svårt

att förena. Tekniska lösningar på detta problem börjar nu komma i produktion.

Lastbilsdäck har oftast lägre friktion än personbilsdäck speciellt vid full last. Ris-

ken för vatten- eller moddplaning blir dock mindre när hjullasten ökar.

Vägbanans beskaffenhet har stor betydelse för friktionen. På torra och våta väg-

banor är den sk. mikrotexturen (under 1 mm) eller poleringsgraden viktigast. Hög

våtfriktion kräver kraftig mikrotextur. Makrotexturen dvs. grövre textur (över

1 mm) minskar i första hand vattenplaningsrisken genom att det krävs större

vattenmängder för att täcka texturen. Den minskar också risken för svår ishalka.

Det sätt på vilket däckets sidfriktionskrafter byggs upp har betydelse för fordo-

nens köregenskaper.

När sidkraften byggs upp uppstår en vinkel mellan hjulplanet och hjulets

färdriktning som benämns avdriftsvinkel. Ju mindre denna vinkel är desto stabi-

lare och reaktionssnabbare blir fordonet. Radialdäck ger mindre avdriftsvinklar än

diagonaldäck och bredare däck mindre vinklar än smalare.

Litet mönsterdjup ger en tendens till mindre vinklar. För stabila köregenskaper

skall framhjulens avdriftsvinklar i princip vara större än bakhjulens. Elasticitet i

hjulupphängning och styrsystem kan ge liknande styreffekter som däckens

avdriftsvinklar och utnyttjas för att ge bilen stabil gång när däcken har samma

avdriftsvinklar eller något större på bakhjulen.
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Däckens hållfasthet har givetvis också stor betydelse för säkerheten. Däckets

driftstemperatur begränsar hållfastheten eftersom gummits hållfasthet minskar

med Ökande temperatur. Körhastighet Och last påverkar temperaturen. Ökade has-

tighets- och lastprestanda ökar kostnader och dimensioner. Däcken konstrueras

därför för olika laster och hastigheter. I motsats till friktionsegenskaper regleras

däcks hastighets och lastprestanda av internationella lagkrav med praktiska prov.

2 Syñe
För hela projektet: Utredning av trafiksäkerhetseffekten av tunga fordons

däckanvändning.

För etapp 1 :

0 Undersöka om olycksanalyser gjorts i andra länder inom detta område.

0 Undersöka vilka indirekta säkerhetsmått som kan användas.

0 Kartläggning av problemets storlek vad avser tunga fordons trafiksäkerhet

vintertid ( ej speciellt däck).

3 Metod

De förstnämnda punkterna undersöks med hjälp av enlitteraturstudie uppdelad

på dels olycksanalyser dels väggrepp och andra därmed sammanhängande indi-

rekta säkerhetsmått och den tredje punkten genom en olycksstudie omfattande

analys av de två senaste vintrarnas polisrapporterade olyckor.

4 Litteraturstudien

En hel del fordonsteknisk litteratur erhölls vid sökning inom området Tunga for-

don - däck - trafiksäkerhet däremot erhölls få rapporter om olycksanalyser.

4.1 Olycksanalyser

Wolkowicz, M., (1986)

Under två vintrar (december-april) pågick en haveriundersökning av trafikolyckor

med tunga fordon. Noggranna mätningar av väg och fordon gjordes i nära anslut-

ning till att olyckan inträffat. Ofta gjordes kompletteringar påföljande dag.

Vid de olyckor där föraren tappat kontrollen över fordonet (95 stycken) under-

söktes däcken extra noggrant. Luftbromsarna kan också ha betydelse för denna typ

av olyckor, men ofta hade de blivit förstörda i olyckan och det var därför svårt att

utreda deras bidrag till olyckan. Vid denna typ av olyckor var 56 % av fordonen

tomma eller lätt lastade. Det uppskattas att mer än hälften av fordonen är lastade

för att att få förtjänst. Det spekuleras i om lastade fordons förare är mer medvetna

om sina långa stoppsträckor och därför kör försiktigare. Vid is/snöväglag inträf-

fade 25 olyckor och vid våt barmark inträffade 38 stycken. Återstoden inträffade

vid torr barmark.

Lufttryck i däck var inte lätt att mäta i synnerhet inte på det inre hjulet av tvil-

lingdäcken. De mätningar som kunde göras visade inte på att fel lufttryck var van-

ligt i olyckorna.

Däckmönstret och dess kvalitet har stor betydelse för stabiliteten hos tunga for-

don. Drivhjulens däck var speciellt betydelsefulla, framförallt för fordon med släp

eller ledade fordon. För det här projektets syfte delades däcken in i tre vanliga

mönster som framgår av figur 1.
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Crossrib tires - rlbs extendlng Mud and snow- vertical and Radlal and bias ply rlb tire - vertical tread

from the shoulder toward the horizontal tread (nearly

center of the tlre (nearly always radial)

always bias ply)

X-rib M + S Rib

Figur 1 Olika däckmönster.

Av tabellen nedan framgår hur föraren agerat vid de olyckor då föraren tappat

kontrollen över fordonet. Det är om föraren styr och/eller bromsar som anges i

tabellen. I denna undersökning var det vanligast att föraren bara bromsade, där-

efter bromsa och sedan styra som var bara något vanligare än att enbart styra.

    

Tabell 1 FÖrarens agerande i olika typer av olyckor där föraren tappat

kontrollen.

Directional
loss of Trailer
control Skid Jackknife swing Rollover Total

Steer only 5 3 2 O 6 16
Steer. then brake O 0 l 0 0 l
Brake only 3 12 16 1 3 35
Brake, then steer 1 5 7 1 4 18
Trailer brake only 0 1 1 1 l 4
None 1 O 1 O 3 5
Unknown 5 4 2 O 5 16

Total 15 25 30 3 22 95

 

Av nästa tabell framgår vilken typ av däck som fordonet haft i olika typer av

olyckor.
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Tabell 2 Däcktyper i olyckor där föraren tappat kontrollen overfordonet.

  

Wpe of Nnmb
Vchicle control er Pcrcentage
type 1003 M + 8 X-rib Rib Unknown M + 8 x-rib Rlb Unknown

Straight trucks Dlrectlonal O 5 1 3 0 55 11 33
Skid l 5 O 2 12 63 0 25
Total 1 10 1 5 6 59 6 29

Articulated Directlonal 3 2 O 1
vehicles Skid 6 7 2 2 32 1(2)

Jackknife 15 12 0 3 50 40 0 10
Trailer swing l l l 0 33 33 33 0
Total 25 22 3 6 45 39 5 l 1

Detta måste sedan jämföras med hur vanliga olika däck är. Det 'ar inte helt klart

vad som avses med andelen olika däck. Det kan vara så att det det kan vara trafik-

arbetet med olika däck eftersom det förefaller som om man gjort undersökningen

ute på vägarna i det område som haveriundersökningen pågick i, men det kan

eventuellt vara antal fordon med olika däck.

Tabell 3 Användning av olika däck (%).

          

Crou- '

M + 8 rib Rib U?!

Straight trucks
& truck trailers 29 55 11 6

Tractor-sendtrailcrs 64 26 9 1

A- and B-tralns 85 12 3 0

U/K = Unknown

år" uno:
.o _ r .. ._ - - - accaomr mvowsmur

' I
l l m

_-Q ® CROSS

40 -l ';®
I..

|

M .... B ' F3
- - - - _

.

"- I

trauma mucu Anncuumo vemcus

Figur 2 Jämförelse mellan användandet och inblandning i olyckor.
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De däck som karaktäriseras som X-rib är överrepresenterade i alla olika typer

av olyckor där föraren tappat kontrOllen över fordonet och speciellt för fordons-

kombinationer. Överrepresentationen är statistiskt säkerställd. Det är känt skriver

man att dessa däck vanligen är av diagonaltyp och kan vara adekvata vid låga has-

tigheter i städer och i jordbruk, men inte på höghastighetsvägar. Denna däcktyp

som är en form av terrängdäck förekommer dock såvitt känt inte i någon högre

utsträckning på civila tunga landvägsfordon i Sverige och där så är fallet mest i

radialutförande som ger stabilare gång än diagonaldäck.

M+S däcken är däremot underrepresenterade i olyckorna, men detta kommente-

ras inte alls i texten.

Effects of Studded Tyres on Controlability of Heavy Vehicles., (1978)

Under 1975 och 1976 inträffade 3 813 polisrapporterade trafikolyckor med lastbil

eller buss inblandad. Detta var 19 % av alla olyckor på det allmänna vägnätet.

Lastbil eller buss var involverad i 24 % av dödsolyckorna.

Av alla olyckor inträffade 35 % vid is/snöväglag. Bland olyckor med buss eller

lastbil inblandad inträffade 47 % vid is/snö. Detta innebär att is/snö medför en

större ökning i olycksrisk för tunga fordonän för övriga. Ökningen är större för

egendomsskador.

Väglaget förefaller inte nämnvärt påverka trafikmängderna.

Lundell, M., (1995)
Målet med undersökningen var att undersöka vilken betydelse för trafiksäkerheten

i Finland som de nya strängare kraven på tunga fordons bromsar haft. Med tunga

fordon avses här fordon vars totalvikt överstiger 12 ton. Om dessa togs i bruk efter

1 januari 1989 ställdes de högre kraven på bomsar. I rapporten lämnas en del

andra uppgifter som kan vara av intresse i denna litteraturstudie. Nedanstående

slutsatser står dock inte i rapporten eftersom syftet med analysen var en annan.

Slutsatserna har dragits utifrån bilagornas figurer med den osäkerhet som det

innebär

Analysen av samtliga till försäkringsbolagen rapporterade trafikolyckor visade

att i 90 % av de olyckor som ersatts av försäkringsbolaget var väglagetkänt. Av

nedanstående figurer framgår att en något större andel av personbilsolyckorna (41

respektive 39 %) inträffade vid snö jämfört med lastbilar (36 respektive 29 %) och

bussar (39 respektive 32 %).
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Bilaga 1 2

Väglag vid trafikolyckor med personbilar ersatta av

försäkringsbolagen i Finland.
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Bilaga 13

Väglag vid trañkolyckor med lastbilar ersatta av

försäkringsbolagen i Finland.

14000 T

12000 + :3 ,ll/a

10000 » __

8000 : lusnö
5 'Vår

6000 T :BTorr

4000 T __

2000 -L

0 ' i

1987-1 988 1990-1991

Bilaga 14

i

' Väglag vid trafikolyckor med bussar ersatta av

försäkringsbolagen i Finland.
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Figur 3 Väglag vid trafzkolyckor.
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Analysen av haverikommionernas rapporter visar att lastbilar har något sämre

mönsterdjup än personbilar för både skyldiga och oskyldiga. Cirka 80 % av last-

bilarnas däck var dubbfria och cirka 50 % av personbilarnas. Oklart om man

menar fordon eller däck.

Bilaga 1 8

Däckens minsta mönsterdjup, skyldiga parter.
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Däckens minsta mönsterdjup, oskyldiga parter.
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Dubbutstick i däcken. skyldiga parter.
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i l
Dubbutstick i däcken. oskyldiga parter. i
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Figur 4 Mönsterdjup och dubbutstick, skyldiga och oskyldiga parter.
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Man har uppskattat friktionskoefficienten mellan däck och vägbana. Skillnaden

i fördelning mellan skyldig och oskyldig part är något större för lastbilar än för

personbilar, vilket tyder på att de tunga fordonen har större behov av bra friktion.

Detta återspeglar sig i stort sett även när det gäller väglag.
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Bilaga 22

Uppskattad friktionskoefficient mellan däck och vägyta. skyldiga

parter.
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Väglag vid trafikolycka, oskyldiga parter.

 

 

    

 

  

  

ElAnnat, Uppgift saknas l
i l

BBara körspår '

B Is l
i l[

l Ehdårt [i
i Lastbil Lastbil Bil Bil Tom l
i 1985- 1990- 1985- 1990- 'i
. 88 93 88 93 l
l A_a

 

Figur 5 Uppskattadfriktionskoemcient och väglag vid trafikolycka.
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Sweatman, P., (1991)

I den litteratursammanställning som gjorts framgår av två rapporter att i ungefär

2 % av lastbilsolyckorna var däcken defekta på något sätt. I en annan rapport

framgår att 21-22 % av tekniska defekter som fanns på lastbilar bidrog till

olyckor. Motsvarande tal för däck var 17 %.

4.2 Väggrepp hos däck och andra därmed sammanhäng-

ande indirekta trafiksäkerhetsmått

Sammanfattning

De indirekta mått som primärt används för att beskriva däckens säkerhetsfunktion

är den maximala friktion som kan utnyttjas för bromsning och styrning. Broms-

sträcka från en given hastighet med rullande eller låsta hjul, maximal kurvhastig-

het är också mycket vanligt.

Studier rörande vinter- och sommardäcks friktion på is har redovisats från

Finland, USA och från Sverige (VTI).

Studier rörande friktion på packad snö redovisas från Mercedes Benz som

även ger data för våt och torr vägbana. Detta gäller även VTI:s undersökningar.

Beträffande friktion på is har alla utom VTI enbart kört på utomhusbanor som

inte varit helt jämna och i viss utsträckning strukturerade med hjälp av dubbdäck

eller snökedjor

Med låsta hjul på mycket slät is nära noll grader kan friktionen i extremfall gå

ned till 0,02 men är vanligen mellan 0,05 och 0,1. På skrovlig is kan prestanda

likvärdiga med personbilsdäck uppnås om låsning kan undvikas. Vid låsning pole-

ras ojämnhetema bort och på en fordonskombination med många axlar blir frik-

tionen mycket låg för de bakre hjulen som möter is som polerats av de framförva-

rande hjulen.

Lastbilsdäck har oftast sämre friktion än personbilsdäck på isigt underlag spe-

ciellt på slät is nära noll grader C. Lastade fordon har sämre friktion på is än

tomma speciellt om hjulen låser sig och det är en fordonskombination där många

hjul kan polera isen. Det kan vara 100 % skillnad mellan olika lastbilsdäcks

isfriktion. De bästa är i klass med bra personbilsdäck.

För packad snö redovisas värden likvärdiga med vad som erhålls med person-

bilsdäck (friktionstal 0,3).

För dubbade lastbilsdäck är dubbkraften viktig både för styrning och bromsning

och bör vara över 400 N för bästa effekt. Bra snökedjor ger friktion överlägsen

dubbade personbilsdäck.

Våtfriktionen på släta ytor kan vara hälften av friktionen för personbilsdäck.

Vid låst hjul är skillnaden störst varför ABS är en verksam åtgärd för att

utnyttja tillgänglig friktion på bästa sätt. På mycket slät beläggning som utnyttjas

för lågfriktionsprovning av ABS är bromsförmågan trots detta i vissa fall endast

hälften av vad en modern personbil med ABS presterar.

Friktionen på torr väg är i allmänhet inte avgörande för tunga fordons broms-

förmåga i lastat tillstånd. Minimikravet 5 m/s2 uppnås med kända däck om

bromssystemet är rätt avstämt.
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Effects of Studded Tyres on Controlability of Heavy Vehicles., (1978)
I rapporten redovisas mätning av dubbade och odubbade lastbilsdäcks väg-

grepp på dubbruggad is i form av bromsprov med låsta framhjul och frirul-

lande bakhjul från 40 km/h, drivkraftprov i form av dragkraftmätning vid 10

km/h mellan ett drivande och ett bromsande fordon samt kurvtagningsprov med

kurvradien 50 m. De provade däcken var i huvudsak slanglösa Nokia NR12 med

sommarrnönster med och utan dubbar. Dubbarna var av fabrikat Kometa och var

av både lastbilstyp och personbilstyp. Dubbarna avsedda för tunga fordon hade en

statisk dubbkraft varierande mellan 420 N och 240 N vid provens början, och i

antalet 96 och 192 per däck. Personbilsdubbarna var av typ Kometa P9-130 med

250 dubbar i varje däck. Utsticket vid provens början var 2 mm i samtliga fall.

Prov utfördes även med en dubb av fabrikat Aris typ double Spike med 300 N

dubbkraft och dubbutstick 1,7 mm vid provens början. Även MichelinX radial

med dubbar med i det närmaste samma dubbkraft samt Michelin sommardäck

utan dubb. Hjullasten var 3 ton och ringtrycket 7,5 bar.

Slutsatserna i rapporten är att dubbarna hade en påtagligt friktionshöjande

effekt vid broms- och dragkraftproven medan effekten var betydligt mindre vid

kurvtagning det senare motsägs dock av tabellvärdena. Resultaten som visas i

figur anges i form av ett bromssträckeindex där det odubbade däcket har index

100. Index 50 innebär att bromssträckan halverats (friktionen fördubblats). Av

resultaten framgår att friktionen förbättras mer ju högre dubbkraften är. Vid

högsta dubbkraft (420 N) är index 56-65 dvs. 44-35 % förkortning av broms-

sträckan beroende på dubbantal och vid lägsta (240 N) 77-80. Av resultaten fram-

går också att antalet dubbar inte är lika betydelsefullt. Speciellt gäller detta vid

låg dubbkraft där en fördubbling av dubbantalet endast gav 3 % förbättring av

resultatet jämfört med 9 % vid högsta dubbkraft.

Man observerade också att värmeutvecklingen vid bromsningen på det ojämna

underlaget var så stor att slitbanegummit smälte.

Samma fenomen har vid ett tillfälle observerats på framhjulen vid bromsprov

med samtliga hjul låsta från 40 km/h utförda av VTI; då i samband med snöfall

vid noll grader rundade ojämnheter med en diameter av cirka 25 mm och höjd av

2-3 mm uppstod på isen. Det kan noteras att retardationen inte var högre än 0,7

m/s2 Vid den av VTI normalt använda isruggningen erhålls inte dessa fenomen ens

vid högre retardationer med låsta hjul.

Vid kurvtagningsproven vardubbkraften ännu viktigare för resultatförbätt-

ringen. 28 % högre kurvtagningshastighet (motsvarande 64 % högre friktion) vid

högsta dubbkraft (420 N) och 96 dubbar per däck, jämfört med 4 % högre hastig-

het (8 % högre friktion) vid dubbkraften 240 N.

Även vid dragkraftproven erhölls bättre resultat med ökande dubbkraft

men förbättringen var inte så stor (från 37 % till 52 % bättre än odubbat däck vid

ökning från 240 till 420 N).

Proven utfördes med nya däck men även begagnade studerades varvid man

konstaterade att dubbkraften och därmed dubbeffekten minskade med ökande kör-

sträcka och därför rekommenderade att även detta fenomen bör beaktas.

Prov utfördes även med en tung fordonskombination där 8 olika kombina-

tioner av dubbade och odubbade däck provades (se figur). Proven omfattade

enkel körfältsväxling med 4 m sidförflyttning på 25 m och 4 m körfältsbredd

samt bromsprov med bästa förarprestation vid pumpbromsning från 50 km/h.
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Bästa resultat erhölls som väntat med dubbar på både fram- och bakhjul på

båda fordonen vilket gav 25 % högre gränshastighet (cirka 60 % bättre sidfrik-

tion).

Sämsta resultat erhölls med dubbar endast på lastbilens framhjul. Visserli-

gen förbättrades styrbarheten i initialskedet men sladdbenägenheten på lastbilens

bakhjul och släpets hjul ökade så att resultatet ändå blev 5 % sämre gränshastighet

än om alla hjul var odubbade.

Släpvagnens bakhqu var mest sladdbenägna varför dubbning av första och sista

axel i kombinationen gav 10 % högre kurvhastighet än med odubbade däck. Om

de två dubbade däcken på respektive fordon sattes på ett framhjul och ett bakhjul

blev hastigheten 15 % högre än i det odubbade fallet. Dubbning av ytterligare ett

framhjul och bakhjul på lastbilen gav ingen ökning av gränshastigheten (15 %)

som bestämdes av släpets bakaxel men stabiliteten hos bilen förbättrades givetvis.

Samma gränshastighet erhölls också med lastbilen dubbad på fram- och

bakaxel samt på släpets bakaxel. Släpets odubbade framaxel blir då den kritiska.

Den typ av vikning som då uppstår är speciellt farlig eftersom släpet då kör bred-

vid dragbilen med fronten mot mötande bilar.

Vid bromsproven från 50 km/h erhölls med odubbade däck bromssträckor

mellan 170 och 260 m (0,57-0,37 m/sz) och med två dubbade hjulaxlar på bil

respektive släp 115-145 m (0,83-0,67 m/sz).
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Ervin, R. D., Guy, Y., Balderas, L., (1987)

Rapporten redovisar bromsprov med låsta hjul på is med tung dragbil och dragbil

med påhängsvagn samt friktionsmätning på is med två fabrikat av lastbilsdäck

med och utan kedjorvid olika hjullast och hastighet på olika typer av isytor. Där-

utöver har inverkan av bromskraftfördelning mellan de olika axlarna på retarda-

tion och låsningsföljd analyserats teoretiskt.

Bromsproven utfördes på ren, men på grund av temporärt töväder strax innan

proven, något ojämn isbana vid temperatur mellan -3 och -9°C. Utgångshastig-

heten var 24 km/h. Proven, som skulle utföras med samtliga hjul låsta, kom av

misstag att ske med ABS-funktion inkopplad på framhjulen på en av två provade

ensamgående treaxlig dragbil utan kedjor. Med denna erhölls medelretardationer

mellan 0,075 g och 0,132 g där g är tyngdaccelerationen, dvs. utnyttjad medelfrik-

tion var mellan 0,075 och 0,132. Med den andra erhölls medelretardationer mellan

0,081 g och 0,100 g, i medeltal 0,093 g. Med tom påhängsvagn erhölls medel-

retardationer mellan 0,075 g och 0,084 g, i medeltal 0,079 g. Orsaken till de lägre

värdena för kombinationen är att isen poleras av föregående hjul.

Två typer av kedjor provades också, den ena med grövre länkar än den andra.

Med ensamgående dragbil och den smalare kedjan på bakhjulen erhölls medel-

retardationer mellan 0,162 g och 0,176 g, i medeltal 0,168 g och med kedjor på

alla hjul värden mellan 0,280 g och 0,232 g, i medeltal 0,251 g.

Med tom tvåaxlad påhängsvagn utan kedjor tillkopplad erhölls med den sma-

lare kedjan på dragbilens bakaxlar medelretardationer mellan 0,155 g och 0,184 g,

i medeltal 0,168 g dvs. samma värde som för ensam dragbil. Med kedjor även på

framaxeln blev medeltalet 0,181 g dvs. cirka 25 % sämre än för ensam dragbil.

Med den grövre kedjan erhölls i medeltal retardationen 0,184 g för kombina-

tionen med kedjor endast på dragbilens bakhjul och 0,255 med kedjor även på

dragbilens framaxel.

Friktionsmätningar omfattande mätning av friktionsmaximum och friktion med

låst hjul utfördes med en av UMTRI konstruerad mätutrustning med mäthjulet

inbyggt centralt i en påhängsvagn.

På snökedjeruggad is vid -8°C, erhölls i hastighetsintervallet 16-40 km/h, med

hastigheten stigande friktion och med hjullasten minskande friktion i hjullastom-

rådet 0,9-2,7 ton med ett totalt variationsområde utan kedjor mellan 0,25 och

0,35 för maxvärdet och mellan 0,11 och 0,15 för låst hjul.

Med smala kedjor varierade maximal friktion mellan 0,39 och 0,58 och vid låst

hjul mellan 0,20 och 0,30.

På ren is vid temperaturen -10 till -11°C erhölls störst värden för den lägsta

hjullasten och även med hastigheten stigande maxfriktion. Vid låst hjul var frik-

tionen i det närmaste oberoende av hastigheten vid den lägsta hjullasten (0,095-

0,099) men avtagande med ökande hastighet vid 1,8 och 2,7 ton. Variationsom-

råde från 0,075 till 0,099. Maxvärdet för de högre hjullasterna var i det närmaste

lika och oberoende av hastigheten 0,19-0,20 för det ena däcket medan det andra

hade med hastigheten ökande värden och vid 16 km/h lägst värde vid 2,7 ton

medan vid 40 km/h det lägsta värdet erhölls vid 1,8 ton. Variationsområdet var här

från 0,17 till 0,28.

På våt is användes endast hastigheten 40 km/h utan kedjor. Lägsta last gav

högsta värden. Totalt spridningsområde för maximal friktion var 0,26-0,l7 och

för låst hjul 0,063-0,093.
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Med smala kedjor och -10°C erhölls maxvärden mellan 0,36 och 0,49 och vär-

den vid låsta hjul mellan 0,26 och 0,30. Högsta värden erhölls vid lägsta last och

högsta hastighet och lägsta värdet vid högsta hjullast och minsta hastighet.

Med grova kedjor och-2 0 C erhölls maxvärden mellan 0,45 och 0,57 och vär-

den vid låst hjul mellan 0,38 och 0,43, i båda fallen högst vid lägst last och högsta

hastighet och lägst vid högsta last och minsta hastighet.

Med smala kedjor och noll grader C erhölls maxvärden mellan 0,49 och 0,27.

Högsta värde erhölls vid lägsta last och största hastighet och lägsta värde vid

lägsta last och lägsta hastighet. Vid låst hjul 0,35 vid lägsta last och högsta hastig- '

het och 0,26 vid 1,9 ton och lägsta hastigheten.

Med grova kedjor och noll grader C erhölls maxfriktionsvärden mellan 0,61

(högsta hastighet, lägsta last) och 0,47 (lägsta hastighet, största last) samt värden

vid låst hjul mellan 0,53 (lägst last och lägst hastighet) och 0,37 (högsta last och

högsta hastighet).

Nordström, O., Ståhl, P., (1986)
Rapporten redovisar en jämförelse av prestanda hos olika typer av tunga fordons-

kombinationer (vid tjänstevikt och totalvikt samt vissa dellasttillstånd). Samtliga

var försedda med sommardäck med rullmönster (Michelin X) på alla hjul utom

bilarnas drivhjul som var försedda med allvädersdäck med drivmönster (Michelin

XZT). Med fullastade fordon erhölls för övriga kombinationer kurvbromsretarda-

tioner mellan 0,43 och 0,56 m/s2 utan ABS och 0,51 nst och 0,83 m/s2 med ABS.
Vid tjänstevikt erhölls i medel 0,68 m/s2 utan och 0,97 m/s2 med ABS.

Kombinationstyperna var treaxlig lastbil med tvåaxligt släp, tvåaxlig dragbil

med tvåaxlig påhängsvagn, treaxlig dragbil med tvåaxlig påhängsvagn samt de två

sistnämnda kombinationerna med en tillkopplad fyraxlig respektive treaxlig släp-

vagn. Dessa kombinationer benämndes dubbelkombinationer. Samtliga fordon var

försedda med urkopplingsbart ABS och lastkännande ventiler. Bromsprov i kurva

på dubbriven is med lastbilskombinationen utan ABS gav retardationen 0,77-0,80

m/s2 vid tjänstevikt och 0,43-0,50 m/s2 vid totalvikt. Med ABS blev motsvarande

värden 0,92 respektive 0,75 m/32. Vid bromsning på slät is på rak kurs med ABS

vid tjänstevikt erhölls en medelretardation på 0,63 m/s2.

Nordström, 0., (1986 a)

Rapporten redovisar jämförande bromsprov på is i kurva med 100 m radie med

två olika långa s.k. dubbelkombinationer sammansatta av samma enheter som i

undersökningen i referensen Notat TF 50-01 ovan. Den kortare var 24 m och den

längre 30 m lång. Utan ABS erhölls medelretardationen 0,60-0,62 m/s2 för den

kortare och 0,48-0,50 m/s2 för den längre kombinationen. Med ABS enbart på

dragbilen erhölls 0,72 respektive 0,67 m/s2 och med ABS på alla axlar 0,82

respektive 0,80 m/sz.

Nordström, 0., (1986 b)
Rapporten redovisar bromsprov med ABS och med låsta hjul samt bestämning av

friktionsmaximum med framhjulsbromsning i enlighet med ECE:s bestämmelser.

Vid proven som utfördes i samverkan med Per Carlsen vid Teknologisk Insti-

tutt i Oslo användes två lastbilar och en tung släpvagn. Parallellt provades även

personbilar. I olastat tillstånd bestämdes det maximala friktionstalet för den ena

lastbilen till 0,17 vid ett tillfälle och 0,23 vid ett annat då temperaturen var -25°C.
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För denandra lastbilen och släpvagnen erhölls aldrig mer än 0,10. Vid ABS-

bromsning erhölls dock aldrig högre utnyttjad friktion än 0,17. Medelretardationer

motsvarande en utnyttjad friktion av 0,11 erhölls i de flesta fallen. Med låsta hjul

var friktionen 0,1-0,09.

I lastat tillstånd erhölls maxfriktionen 0,09 respektive 0,10 och vid ABS-

bromsning 0,10-0,11. Vid kurvkörning uppnåddes vid -25°C, 3,16 m/s2 för ensam

lastbil och och 2,78 m/s2 med släp. Vid ABS-bromsning genom kurvan uppnåd-

des medelretardationen av 1,64 respektive 1,72 m/sz. För personbilarna med

dubbdäck erhölls vid samma tillfälle mellan 1,93 och 2,58 m/s2.

Nordström, 0., (1987)

I rapporten redovisas prov avseende bromssträckor, stabilitet och styrbarhet på is

dels vid bromsning på rak sidolutande väg dels vid bromsning i kurva med 100 m

radie. ,

Proven har utförts med en fordonskombination bestående av en fullastad tre-

axlig lastbil (22,5 ton) och ett halvlastat tvåaxligt släp (10 ton) med urkopplings-

bart antilåssystem (ABS) på båda fordonen. Olika kombinationer av ABS respek-

tive normalbroms på bil och släp provades. Dessutom gjordes prov där bromsarna

på en framaxel respektive en bakaxel kopplades bort på något av fordonen för att

ge en uppfattning om betydelsen av bromsverkan på de olika axlarna. Broms-

ningarna utfördes dels med ansättning av fullt manövertryck dels med bästa

förarprestation, dvs. effektivaste bromsning utan att stabilitet och styrbarhet går

förlorad. Fullt manövertryck och normal broms ger låsta hjul.

I tabellen nedan anges ett urval av resultaten. Bromssträckorna med låsta hjul

har mest teoretiskt värde eftersom fordonet lämnar en normal vägbanas sidobe-

gränsning innan stopp.

        

Bromssträcka Bromssträcka

från 60 km/h från 40 km/h

Bromssystem Rak väg Rak väg Kurva Kurva

Lastbil Släpvagn Full broms Bästa Full broms Bästa

förarprest. förarprest.

ABS ABS 110m 110m 60m 60m

ABS Normal 110 m sladd 170 m 70 m sladd 115 m*

Normal Normal 160 m sladd 170 m 50 m sladd 70 m

Normal ABS 140 m sladd 140 m 50 m sladd 60 m

       

* Med lastbilens framaxelbromSar bortkopplade.

Nordström, 0., (1988 a)

I rapporten redovisas en experimentell demonstration av skillnader i bromsför-

måga hos släpvagnar med olika typer av ABS på s.k. split friction dvs. is under

ena sidans hjul och fastfrusen sand för den andra sidan. Däckutrustningen på

bilens framhjul och släpets samtliga hjul var sommardäck med rullmönster

(ribbmönster) och på bilens bakhjul allvädersdäck med sk. drivmönster

(blockmönster). Med dellastad bil (16,4 ton) och fullastat släp (22 ton) varierade

medelretardationen från 50 km/h baserad på bromssträcka beroende på ABS-typ

på släpvagnen från 1,91 till 1,04 m/s2 motsvarande utnyttjad friktion mellan 0,195

och 0,106. Vid bromsprov från 60-70 km/h på is med bästa ABS på både bil och
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släp erhölls motsvarande medelretardationer mellan 0,77 och 0,57 med fullastad

bil (22,6 ton) och olastad släpvagn (5 ton). Även kurvkörningsprov utfördes med

samma lasttillstånd och maximalt möjlig hastighet 37 km/h (i en kurva med 100 m

radie) motsvarande en utnyttjad medelfriktion av cirka 0,1 1. Med ABS-bromsning

måste ingångsfarten sänkas till 30 km/h och medel retardationen blev 0,57 m/sz.

Isen var vid detta tillfälle uppruggad med VTI:s dubbdäcksvält.

Nordström, 0., (1988 b)

Rapporten redovisar bl.a. ABS-bromsprov på is från 60-70 km/h i fullastat till- '

stånd (51,4 ton) av dubbelkombinationen med dragbilens främre bakaxel

(pusheraxel) tvångsstyrd i jämförelse med en fullastad treaxlig lastbil också med

ABS. Dessutom utfördes prov med låsta hjul från 40 km/h. Uppmätta prestanda

jämfördes också med mätvärden från VTI:s friktionsmätvagn BVl 1. Däcken på de

tunga fordonen var av samma typ som i referens 13 och 14. Med dubbelkombina-

tionen erhölls i medeltal en ABS-retardation motsvarande en utnyttjad friktion av

0,124 och med lastbilen 0,109 på ett isunderlag med BVl l-friktion 0,26.

Med låsta hjul var motsvarande värden 0,083 och 0,077 med BVll-friktion

0,25.

Under ABS-bromsningen med dubbelkombinationen uppmättes med accelero-

meter av ABS-regleringen betingad pulserande retardation med retardationsmax-

ima mellan 0,22 och 0,25. Dessa värden ligger nära BVl 1-värdena och med hän-

syn till att samtliga hjul sannolikt inte bromsat optimalt samtidigt bedömdes last-

bilsdäcken ha en optimal friktion motsvarande BVll-värdena på det rådande

isunderlaget. ABS-bromssystemen förmådde dock inte utnyttja mer än 40 till

50 % av optimalvärdet. Bromsverkan blev dock bättre än med låst hjul.

Maximalt utnyttjad sidfriktion i 100 m radie blev 0,1 14 vid en hastighet av 38

km/h. Vid ABS-bromsning i kurvan erhölls retardationer motsvarande friktionen

0,115 respektive 0,116 med fast respektive styrd pusheraxel.

Nordström, 0., (1989)
I särtrycket redovisas resultat från ABS-bromsning på is med tunga fordon och

fordonskombinationer samt resultat från bestämning av maximal bromsfriktion

med framaxelbromsning enligt BCE-reglemente nr 13, Annex 13. Med lastade

fordon har maximalvärden mellan 0,09 och 0,14 och med olastade mellan 0,17

och 0,23 erhållits. Med ABS-bromsning har medelfriktionsvärden mellan 0,078

och 0,17 erhållits och med föraroptimerad bromsning utan ABS mellan 0,069 och

0,80.

Nordström, 0., (1994)
I rapporten redovisas uppbyggnad och prestanda hos VTI:s stationära däckprov-

ningsanläggning och vissa mätresultat redovisas. Angående prov på isbana nämns

att lastbilsdäck av storlek 315/80 R 22,5 med hjullast 40 kN vid -3°C gett maxi-

malvärden ner till 0,05 och värden vid låst hjul ned till 0,02 dvs. extremt låga vär-

den. I dessa fall har en fin ytstruktur åstadkommen med ett bågfilblad ökat maxi-

malvärdet till 0,20 och värdet vid låst hjul till 0,05. Mera typiska maximalvärden

för standarddäck är 0,12 och för låst hjul 0,04. Bra vinterdäck har väsentligt högre

värden speciellt med låst hjul med 0,07 som typiskt värde på slät is. Sidkrafts-

mätningar har gett liknande resultat. På slät is har maximalvärden ner till 0,08 och
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värden vid 20 graders avdriftsvinkel ner till 0,04 erhållits. Genom ruggning av

ytan har friktionen kunnat höjas till 0,25 respektive 0,10.

I rapporten redovisas också resultat från högfriktionsmätningar med däck i

dimensionerna 315/80 R22,5 och 275/70 R 22,5 där bromsprov med hjullaster

mellan 10 och 40 kN. Maximal bromsfriktion minskade från 0,9 till 0,7 och frik-

tionen vid låst hjul från 0,7 till 0,4. Sidfriktion har mätts i lastområdet 10 till 80

kN och den maximala sidfriktionen minskade med minskande hjullast från 1,0 vid

10 kN till 0,56 vid vid 80 kN. Vid 40 kN hade maxvärdet redan sjunkit till 0,6.

Nordström, O., Gustavsson L-E., (1996)
Proven utfördes hösten 1995 i VTI:s stationära däckprovanläggning på slät is med

en temperatur av -4 - -5°C med tre norska regummerade lastbilsdäck varav två

dubbade och ett odubbat samt ett äldre odubbat Michelindäck. Mätningarna gav

maximala styrfriktionsvärden mellan 0,09 och 0,12 för de odubbade däcken och

värden mellan 0,11 och 0,16 för dubbdäcken. Motsvarande maximala bromsfrik-

tionsvärden låg mellan 0,08 och 0,11 respektive 0,12 och 0,15.

Bromsfriktionen vid låst hjul låg mellan 0,034 och 0,048 för de odubbade

däcken och mellan 0,063 och 0,075 för dubbdäcken. För sidkraftfriktion vid 20

graders avdriftsvinkel låg denna mellan 0,038 och 0,046 för de odubbade däcken

och mellan 0,086 och 0,093 för dubbdäcken.

Glasner, E-C., Pflug, H-C., Povel, R., (1995)
I rapporten redovisas resultat av sidkrafts- och bromskraftsmätningar på torr och

våt vägbana samt vid snötäckt vägbana vid 40 km/h utförda med hjälp av en

mätutrustning från Hannovers Tekniska Universitet inbyggd i en påhängsvagn. I

en figur visas maxfriktionens lastberoende. I samtliga fall sjunker friktionen med

ökande last speciellt i området 10-25 kN. Vid 25-30 kN som är vanliga hjullaster

för lastade fordon erhölls en maximal friktionskoefficient vid såväl bromsning

som styrning på cirka 0,3 för packad snö, 0,6 för våt väg och0,8 för torr vägbana.

Opublicerade mätresultat från VTI:s stationära däckprovningsmaskin
Mätresultat erhållna med olika vinterdäck för tunga fordon på slät is vid -3°C

visar att såväl den maximala bromsfriktionen som friktionen vid låst hjul varierar

med cirka 100 % beroende på fabrikat och utförande vilket framgår av nedanstå-

ende diagram.
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Jämförande provning på slät is av vinterdäck för lastbilar.

Maximal bromsfriktion (VTI däckprovanläggning).
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Bromsfriktion med låst hjul. (VTI däckprovanläggning).

Jämförande provning på slät is av vinterdäck för lastbilar.

Tielking, JT., Scullion, T., (1992)9Pezoldt, VJ.

nal) och enkla breda hjul (single wide base) på lastbilar inverkar på beläggningar,

stoppsträckor och risk för vattenplaning. De olika däckens avtryck framgår av

I denna rapport redogörs för undersökningar om hur tvillinghjul (dual conventio-

nedanstående figur.

 

[till llllll
475/65R22.5
120 psi

l 1R22.5
105 psi

12,000 lb
1133 in2

6,000 lb
63.4 in2

26.6% void26.1% void
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Man har gjort fullskaleförsök dvs. kört med tunga fordon och bromsat. Om

bromsning påbörjas vid hastigheter över 40 mph uppmättes en skillnad i stopp-

sträcka på drygt 5 %. Figuren nedan visar resultat från försök på våt beläggning

med olastat fordon och då hjulen låses.

(ft) Mean Stopping Distance (m)
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325_ ,§80
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Figur 8 Medelbromsstra'ckor med låsta hjul på våt vägbeläggning för alla

provade lastbilar och personbilar i olastat tillstånd.

Man påpekar att skillnaden i stoppsträcka mellan de två däcktyperna är liten

jämfört med skillnaden i stoppsträcka mellan lastbilarna och personbilarna. Man

föreslår att bromssystemen hos de tunga fordonen bör förbättras. Eftersom broms-

ningen sker med låsta hjul för båda fordonstyperna är resultaten en demonstration

av lastbilsdäckens avsevärt sämre våtfriktion. I referens (Nordström, Oosten) har

en jämförande mätning gjorts av VTI och TNO på en våt lågfriktionsbana med

gjutna basaltplattor i gatstensmönster mellan en lastbil och en personbil båda med

standarddäck och ABS. Lastbilen uppnådde endast knappt halva den retardation

som personbilen erhöll (1,4 jämfört med 3 m/sz). Kravet på bromssystemets verk-

ningsgrad är detsamma för de båda fordonskategorierna. Den skall vara minst

75 % av tillgänglig maxfriktion men några minimikrav på denna finns inte i vått

tillstånd!

Vattenplaning

Undersökningen görs på så sätt att ett däck förs genom ett vattentråg. Tråget är

800 feet långt och 30 tum brett, med ett vattendjup av 0,75 tum. Med detta stora

vattendjup fylls även nya däcksmönster med vatten. Denna typ av test ger mer

utslag för däckbredd än för mönsterdesign. Av figuren nedan framgår resultaten.
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Inverkan av hjullasten på vattenplaningshastigheten.

Det begränsade undersökningsmaterialet Visar att att de breda däcken inte före-

faller att få vattenplaning vid lägre farter än konventionella tvillinghjul. Om for-

donet är olastat eller lastat har stor betydelse för risken för vattenplaning.

Beläggningsskador

De breda enkeldäcken rapporteras ökar beläggningsskadorna 2-5 gånger jämfört

med tvillinghjulen.
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5 Olyckstudien
De polisrapporterade olyckorna under två vintrar och mellanliggande sommar

analyseras för att avgöra om de tunga fordonens olycksandel ökar under vintern

eller vid is/snöväglag jämfört med personbilar. Det går dock inte att dra några

slutsatser om däckens betydelse för olycksutfallet eftersom inga uppgifter finns

om däcktyp eller däckkvalitet.

Under 1993 och tidigare registrerade Vägverket i stort sett bara olyckor på det

statliga vägnätet. Fr.o.m. 1994 registreras samtliga polisrapporterade olyckor av

Vägverket. För månaderna november och december 1993 har därför olyckorna

räknats upp med samma förhållande som råder mellan statlig och övriga väghål-

lare under våren 1994.

Olycksdata delas in i följande tidsperioder:

1993-11-01 - 1994-04-15 Vinter, dubbdäck tillåtna (egentligen till

1994-04-10) >

1994-04-16 - 1994-10-31 Sommar

1994-11-01 - 1995-04-15 Vinter, dubbdäck tillåtna (egentligen till

1995-04-23).

Totala antalet polisrapporterade olyckor framgår av tabellen nedan:

Tabell 4 Totala antaletpolisrapporterade olyckor under 931 101-950415.

 

A,F
Totalt+saknas

_vinter-93/94 sommar-94 :vinter-94/95
Personbil i 342239; 36097e 30405,
táulasuni , 174eg 15955 1414§
Tunglasuni ; »2737g áésig i 1914§
Lastbil med släp 6901 6605 670å
Buss utan släp iöééi 858% i 934%

40573; * 41741; 353372 117656

   

Om viltolyckor exkluderas från ovanstående inträffade hos samtliga väghållare

70 598 olyckor varav hos den statliga väghållaren 34 204 olyckor.
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Figur 10 Antal olyckor exklusive viltolyckor på det statliga vägnätet.

Av figur 10 framgår att personbilar svarar för cirka 70 % av olyckorna. Under

de två vintrarna har personbilar varit inblandade i 5 respektive 8 % lägre andel

olyckor än under sommaren. De lätta lastbilarna har ungefär samma andel av

olyckornaunder sommar och vinter. Tunga lastbilar utan släp har 13 respektive

24 % högre andel av olyckorna under vintern och tunga med släp 14 % högre båda

vintrarna. Bussar har 32 respektive 48 % högre andel på vintern (från 3,1 % på

sommaren till 4,1 respektive 4,6 % de olika vintrarna).

De tunga fordonen svarar således för en högre andel under vintrarna än under

sommaren. I vad mån detta återspeglar förändringar i körsträckor är oklart.

Den årliga körsträckan för lätta respektive tunga lastbilar är cirka 2,8 miljarder

fordonskilometer per år vardera. Varav de tunga fordonen har släp under 1,1 mil-

jarder fordonskilometer. Bussarna uträttar ungefär 0,7 miljarder fordonskilometer

per år och personbilar cirka 60 miljarder fordonskilometer (Nilsson 1996). Dessa

körsträckor är osäkra. Uppgifterna utnyttjas dock för att beräkna olyckskvoter för

de två olika åren enligt ovan. Sommaren 1994 räknas in i båda åren.
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Tabell 5 Olyckskvot för olika fordonslyper. Viltolyckor exkluderaa'e. Samt-

     

liga väghållare.

931101-941031 940416-950415

Personbil 0,7 0,6

Lätt lastbil 0,8 0,9

Tung lastbil utan släp 2,4 2,3

Tung lastbil med släp 1,2 1,1

Buss 2,0 2,1

  

De tunga fordonen har således en högre olyckskvot och i synnerhet buss och

lastbil utan släp.

Det är även av intresse att se hur olyckorna fördelar sig på barmark respektive

is/snöväglag.

Tabell 6 Andel olyckor på is/snöväglag. Exklusive viltolyckor.

   

Fordonstyp Vinter Alla väg- Staten

hållare

Personbil 93/94 48,5 55,6

94/95 37,1 45,9

Lätt lastbil 93/94 37,4 54,6

94/95 35,0 48,1

Tung lastbil ej släp 93/94 51,0 56,4

94/95 37,6 48,1

Tung lastbil m släp 93/94 56,8 59,5

94/95 42,0 44,5

Buss 93/94 39,8 64,0

94/95 51,5 54,7

     

Det är egentligen bara bussolyckoma på det statliga vägnätet som har en

annorlunda fördelning på olika väglag än vad personbilsolyckorna har. Det är

ungefär 10 %-enheter fler olyckor på is/snöväglag för bussarna jämfört med per-

sonbilarna. På samtliga vägar och gator är det bara den senaste vintern som bus-

sarna andelsmässigt har fler olyckor på is/snö än vad personbilar har. De flesta

bussar går troligen på tidtabell och kan därmed inte låta bli att köra när det blir

is/snöväglag. Om de andra tunga fordonen låter bli att köra vid is/snö är oklart,

men det är troligen inte många som gör det. Detta bör därför inte vara förklaringen

till att bussarna har större problem med halka. I vilken mån de olika fordons-

typerna kör på olika stora vägar (olika vinterväghållningsstandard) är inte heller

känt

VTI notat 16-1997 31



6 Fortsatt FoU

6.1 Kartläggning av däcktypkvalitet

I en haveriutredning redovisad i VTI-notat 43-1996 framkommer att av de person-

bilar som råkat ut för en olycka vid is/snöväglag har de flesta sommardäck, dåliga

vinterdäck eller tom. olika typer av däck. Det var få olyckor där det rapporterats

om vilka däck fordonen haft så det går inte att dra några långtgående slutsatser av

detta. Med ett sådant resultat ställer man sig dock frågan om det är vanligt med

dåliga däck eller om det är de med dåliga däck som råkar ut för olyckor. Detta

indikerar att en undersökning bör göras för att utreda vilken typ av däck som for-

donen använder och vilken kvalitet de har. Den refererade undersökningen avsåg

personbilar men samma fenomen kan mycket väl gälla för tunga fordon också.

Därför föreslås att det genomförs en kartläggning av vilka däck de tunga fordonen

har och vilken kvalitet de har.

6.2 Väggrepp och köregenskaper

För att få kännedom om vilket Väggrepp de vanligaste däcken/däckkvalitéerna har

bör detta undersökas. Det kan vara stor skillnad mellan olika nya däck visar de i

kapitel 4 redovisade jämförelserna mellan olika typer av vinterdäcks Väggrepp på

is gjorda i VTI:s däckprovningsanläggning. Eftersom studien är flera år gammal

bör en ny sådan göras för att få aktuella data eftersom däckindustrin ständigt tar

fram nya produkter. Om denna skillnad blir större efter slitage är också väsentligt

att undersöka varför även slitna däck bör undersökas. Såväl nya som slitna dub-

bade däck bör också ingå inte minst mot bakgrund av den i kapitel 4 redovisade
finska studien som varnade för att dubbkraften och därmed dubbeffekten avtog

med miltalet. Även våtgreppet på en beläggning med dålig mikrostruktur borde

undersökas mot bakgrund av problemen med dåligt våtgrepp på de nya slitstarka

beläggningarna och det i kapitel 4 redovisade förhållandet att lastbilar uppvisar

endast hälften av personbilars ABS-prestanda på våt slät lågfriktionsbeläggning

med samma krav på friktionsutnyttjande (75 % av de aktuella däckens maxfrik-

tion) på grund av däckens dåliga våtgrepp. Vidare föreslås mot bakgrund av från

bussägare inrapporterad dålig kursstabilitet med vinterdäck på samtliga hjul att

denna iakttagelse kontrolleras med körförsök med olika typer av vinterdäck speci-

ellt på framhjulen eftersom sommarmönster av rullmönstertyp angavs ge bra

resultat med vinterdäck bak.

Den finska studien pekade på möjligheten till förbättrade vinterprestanda med

endast ett dubbat däck per axel på såväl bil som släp. För närmare studium av

effekterna av blandad däckutrustning med moderna fordon och däck föreslås full-

skaleexperiment på en isbana med lastbil och släpvagn utrustade med olika kom-

binationer av sommardäck och vinterdäck. Som sparalternativ förses vänster

framhjul med sommardäck och högerframhjul med vinterdäck med respektive

utan dubb. På bakaxeln förses högerhjul med allvädersdäck med drivmönster och

vänsterhjul med vinterdäck med eller utan dubb. Släpvagnen bestyckas på likartat

sätt. Prov med fullständig vinterdäcksuppsättning med respektive utan dubbar

provas också. De två däcktyper som vid proven i däckprovanläggningen gett bäst

isfriktion används i dubbat respektive odubbat skick. Representativa sommmar-

däck användes. Däcken provas i nytt och halvslitet tillstånd. Fordonen skall vara

försedda med ABS och proven omfatta bromsprov och kurvtagningsprov eventu-

ellt i form av en filbytesmanöver.
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6.3 Körmönster/trafikarbete

Iden olycksanalys som redovisas i kapitel 5 framgår att tunga fordon utan släp och

bussar har dubbelt till tre gånger så hög olyckskvot som personbilar. Tunga last-

bilar med släp har cirka en halv gång högre olyckskvot än personbilar. Detta gäller

över hela året och ingen information finns om däcken på de olika fordonen.

Andelen olyckor på is/snöväglag studerades också för två olika vintrar. Det visade

sig då att bussarna har cirka 10 procentenheter högre andel på is/snöväglag. Detta

kan ju bero på att bussar är sämre utrustade för vinterväglag, bussar kör mer på

vägar med större andel is/snöväglag eller också att det av någon anledning är svå-

rare att köra buss på halt väglag.

Om bussar har sämre däck framkommer av undersökningen beskriven i 6.1.

Om bussar oftare kör på vägar med mer is/snöväglag bör undersökas efter däck-

kvalitetsundersökningen.

Som omnämndes redan i projektförslaget från 1995-08-25 skulle man med

hjälp av enkäter till olika åkeriföretag, kollektivtrafikfirmor mm. i olika delar av

landet kunna få svar på vilka rutter/färdvägar som olika fordon (bussar och andra

tunga'fordon) körs.

I en sådan enkät skulle man också kunna ställa frågor om hur ofta man byter

däck; efter en viss tid eller efter ett visst antal mil och om man har använt vinter-

däck.

6.4 Olycksstudie

I samband med olyckor samlar polisen inte in någon information om däck utan det

är bara i de fall då en specialundersökning pågår, som t.ex. Vägverkets haveri-

undersökningar som detta görs. Haveriundersökningarna har dock pågått under så

kort tid och endast i liten omfattning då det gällt tunga fordon så där finns inte

tillräckligt med information.

Volvo har egna haveriundersökningar men vid diskussion med företrädare för

lastvagnssidan framkommer att det är lite information om däck i dessa eftersom

deras främsta intresse är fordonet självt.

I Finland har man i många år genomfört haveriundersökningar av alla döds-

olyckor. I flera olika rapporter (Roine 1994, Lundell 1993 och 1994) har man

redovisat resultat om däckens betydelse hos personbilar. I en rapport redovisas

resultat om tunga fordon men då beträffande bromsars inverkan på trafiksäker-

heten (Lundell, 1995). Det borde vara intressant att undersöka dessa haveridata för

att få en indikation på däckens betydelse för tunga fordons trafiksäkerhet. Materi-

alet kan vara för litet för att erhålla några statistiskt säkerställda resultat. Om en

undersökning genomförs bör också undersökas hur pass lika förhållandena

(fordonstyp, däck, ABS-rutter osv.) är för de tunga fordonen i Finland och

Sverige. Utifrån resultaten avgörs sedan om/hur en svensk olycksundersökning

bör genomföras.

6.5 Samhällsekonomiska konsekvenser

Ett försök bör göras att beräkna de samhällsekonomiska konsekvenserna av olika

däckanvändning på tunga fordon så som gjordes för personbilar tidigare (Carlsson,

Centrell och Öberg 1995). Innan detta går att göra måste effekter på vägen/vägytan

och miljön undersökas.
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I Sverige tillåts att 1 hjul i ett tvillingmontage är blankslitet. Detta är inte tillå-

tet i Norge. Skälet till att det tillåts är att det ur företagsekonomisk synvinkel

skulle vara fördelaktigt. Detta är dock tveksamt eftersom det bästa däcket då för-

medligen slits snabbare. Detta bör undersökas liksom också trafiksäkerhets-

effekten.
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