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Kartläggning av bussolyckor vintertid 
av Mats Wiklund och Mattias Hjort 
VTI 
581 95 Linköping 

 

Sammanfattning 
I en tidigare VTI studie från 1997 (Nordström, O och Öberg, G) där däckanvändningen 
för tunga fordon kartlades framkom det statistiska antydningar till att bussar skulle har 
större problem med halka jämfört med andra fordonsslag som personbilar och tunga 
lastbilar. Det statistiska underlaget var dock inte tillräckligt för att man skulle kunna dra 
slutsatsen att så verkligen var fallet. Därför gjordes denna studie med hjälp av insamlade 
olycksdata för olika fordonsslag från VITS, Vägverkets informationssystem för trafik-
säkerhet. Uppgifterna avser olyckor som inträffade under sju vintrar 1995/1996–
2001/2002. Motsvarande uppgifter har också hämtats från finska olycksdata. 

Samtliga statistiska analyser i denna undersökning indikerar problem med bussars 
trafiksäkerhet på is- eller snöväglag. Dock är inga resultat statistiskt signifikanta.  

Orsaken till att resultaten har så stor statistisk osäkerhet att inga säkra slutsatser kan 
dras är dels att antalet olyckor är få, dels uppgifter om exponering på olika väglag 
saknas. Det är förmodligen avgörande för att kunna göra säkra slutsatser om bussars 
olyckssannolikhet på olika vinterväglag att känna till hur bussars trafikarbete vintertid 
är fördelat på olika vinterväglag. För att kunna komplettera olycksdata kommer vi 
därför att via enkäter vintern 2005/2006 och 2006/2007 ta reda på trafikarbets-
fördelningen för bussar vid olika väglag.  

Med den enkäten kommer vi också att försöka få mer information om de omständig-
heter som är orsak till de eventuella problem som finns med bussar på vinterväglag. Vi 
försökte redan i denna studie ta reda på hur däckanvändningen ser ut för bussar 
vintertid. Detta visade sig dock omöjligt utan en ny större enkät, så i detta notat valde vi 
därför istället att redovisa resultaten från en tidigare mindre studie utförd av 
Däckbranschens informationsråd, 2003. Den studien påvisade stora skillnader i 
vinterdäcksanvändning för bussar mellan olika delar av landet. Vi räknar med att vår 
kommande stora enkätundersökning ska ge en mer detaljerad bild av bussars 
däckanvändning vintertid. 
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A survey of bus accidents during winter time 
by Mats Wiklund and Mattias Hjort 
VTI 
SE-581 95 Linköping  Sweden 

 

Summary 
In an earlier VTI study from 1997 (Nordström, O och Öberg, G) in which the tyre usage 
for heavy vehicles was surveyed, statistics suggested that buses may have a larger 
problem with slippery roads compared to other vehicle types, like personal cars and 
heavy trucks. The statistical data was however not large enough to conclude that this is 
the case. Therefore, the present study was conducted with the aid of accident data for 
various vehicle types collected from VITS, the information system for traffic safety of 
the Swedish Road Administration. The information concerns accidents that occurred 
during seven winters 1995/1996–2001/2002. Corresponding information has also been 
collected from Finnish accident data. 

All of the statistical analyses in this study indicate problems with traffic safety for buses 
on icy or snowy roads. However, none of these results are statistically significant. 

The statistical uncertainty in these results stems from a low number of accidents, but 
also from a lack of information regarding the actual travelled distance on different road 
conditions for the vehicles. It is probably necessary to know the travelled distance on 
different road conditions for buses to make a conclusion about accident probability for 
buses on winter roads. We will therefore make inquiries to bus companies in Sweden 
during the winters 2005/2006 and 2006/2007 concerning the travelled distances on 
different road conditions to complete the present study. 

With the upcoming inquiry, we also aim to get a better understanding regarding the 
circumstances behind possible problems with buses on winter roads. Among other 
things, this inquiry will map the tyre usage on buses during the winter period. We tried 
to obtain sufficient information about the tyre usage already in the present study, but 
concluded that it would be impossible without a wide spread inquiry. Instead, we 
present the results from a smaller study conducted 2003 by Däckbranschens 
informationsråd. That study indicates a large difference in the use of winter tyres for 
different parts of Sweden. 
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1 Bakgrund 
Det inträffar då och då vägtrafikolyckor med buss inblandad och där passagerare och 
andra drabbas av svåra skador. Eftersom ett stort antal passagerare exponeras för stor 
skaderisk vid sådana olyckor, får en enstaka olycka svåra konsekvenser.  

Bussar har dessutom samma nackdelar som annan tung trafik, framförallt förhållandevis 
långa stoppsträckor i jämförelse med personbilar, vilket har betydelse främst på is- eller 
snöväglag.  

Utöver detta utgör busskarossers sidor en stor area, långa och höga, vilket gör att 
bussars vägegenskaper är känsliga för starka sidovindar. Även bussars viktfördelning 
kan ställa till problem. I moderna bussar, framförallt de som är avsedda för reguljär 
tätortstrafik, eftersträvas en plan golvyta med lågt insteg för passagerare. Detta medför 
att motorn inte kan placeras under passagerarutrymmet utan lösningen är då att placera 
motorn längst bak vilket kan innebära förhållandevis lågt axeltryck för framaxeln, med 
försämrade styregenskaper som följd.  

Mot denna bakgrund finns det motiv för att närmare studera trafiksäkerheten för 
busstrafik. Med tanke på långa stoppsträckor och känsligheten för sidovindar är det av 
speciellt intresse att studera om det finns brister för bussars väggrepp. Om det visar sig 
att det finns sådana brister, kan de eventuellt motverkas med skärpta regler för bussars 
däckutrustning.  
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2 Syfte 
Syftet är att bedöma om bussar i förhållandevis hög grad är inblandade i 
vägtrafikolyckor på is- eller snöväglag.  
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3 Metod 
Data om personskadeolyckor i vägtrafiken vintertid samlas och analyseras med 
statistiska metoder enligt tre olika ansatser.  

I den första ansatsen kategoriseras olyckorna efter de två primära trafikelementen, 
fordons- eller trafikantkategori. Vidare kategoriseras olyckorna efter om det rått 
barmarksväglag alternativt is- eller snöväglag vid olyckstillfället. Genom att bilda 
kvoten mellan, oddset för, antal olyckor på is- eller snöväglag och antal på barmark för 
varje parvis kombination av primärt inblandade trafikelement kan man studera vilka 
kombinationer som förekommer förhållandevis ofta på is- eller snöväglag. Dessa 
kvoter, odds, divideras sedan med det totala oddset till oddskvoter som är större än ett 
för kombinationer av primära trafikelement som är förhållandevis ofta inblandade i 
olyckor på is- eller snöväglag och mindre än ett annars.  

Analys enligt den första ansatsen görs även med motsvarande olycksdata från Finland.  

I den andra ansatsen studeras förändringen av antal olyckor över tiden. I denna del är 
det de olika kategorierna av trafikelement, fordons- eller trafikantkategori, som jämförs. 
Olyckor med olika typer av primära trafikelement delas upp mellan dem, t.ex. om det 
under en vinter inträffar 61 personskadeolyckor mellan bussar och personbilar på is- 
eller snöväglag kategoriseras 30,5 av dem som bussolyckor och 30,5 av dem 
personbilsolyckor. Diagram ställs samman som redovisar antalet olyckor under varje 
vinter för varje kategori av trafikelement fördelade på barmarksväglag respektive is- 
eller snöväglag. En statistisk analys görs för att studera om den trendmässiga 
förändringen av förhållandet mellan antal olyckor på is- eller snöväglag och antal på 
barmark skiljer mellan olika kategorier av trafikelement.  

I den tredje ansatsen skattas den relativa sannolikheten för personskadeolycka på is- 
eller snöväglag relativt barmark för de olika kategorierna av trafikelement. Separata 
analyser görs för varje kategori av trafikelement. Utgångspunkten är att det finns en 
uppfattning om förväntat antal personskadeolyckor med en given kategori av 
trafikelement för varje vinter, säg µt för vinter t. Detta förväntade värde innefattar 
trendmässiga förändringar som bestäms av trafikarbete, förändrad vinterdrift standard 
etc. Avvikelser mellan verkligt utfall och förväntat värde antas bero av variation i 
vinterväder mellan olika vintrar, så att mängden trafikarbete på is- eller snöväglag 
varierar, och olycksfrekvensens icke predikterbara, slumpmässiga, variation.  

Nåväl, µt är alltså förväntat antal olyckor om trafikarbetet för betraktad kategori av 
trafikelement har förväntat fördelning över barmarks- respektive is- eller snöväglag, 
men om fördelningen är en annan, är även förväntat antal olyckor ett annat. Anta att allt 
trafikarbete under vintern t utförs på is- eller snöväglag så att förväntat antal 
personskadeolyckor blir νt istället. Om νt = µt innebär det att olycksintensiteten på is- 
eller snöväglag är samma som genomsnittsväglaget under vintern t, medan den är 
mindre respektive större om νt < µt respektive νt > µt. Kvoten βIs/snö = µt /νt är då relativ 
sannolikhet för personskadeolycka på väglag enligt förväntad fördelning, genomsnitts-
väglaget, relativt enbart is- eller snöväglag, men den kan också betraktas som en 
omräkningsfaktor av hur många olyckor på väglag enligt förväntad fördelning som 
svarar mot ett givet antal olyckor på enbart is- eller snöväglag. Motsvarande kvot finns 
även för barmarksväglag, βBarmark. Notera att βIs/snö och βBarmark är koefficienter som 
antas vara samma för alla vintrar, dvs. de beror inte av t.  

För varje vinter, t, och varje kategori av trafikelement finns uppgift om antal 
personskadeolyckor på barmarksväglag, Nt,Barmark, och antal på is- eller snöväglag, 
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Nt,Is/snö. Dessa kan då räknas om till antalet på väglag enligt förväntad fördelning med 
βBarmarkNt,Barmark och βIs/snöNt,Is/snö. Summan av dessa är ungefärligen totalt antal förväntat 
personskadeolyckor, µt, där skillnaden är en icke predikterbar, slumpmässig, term. Det 
innebär att  

 
(1) µt = βBarmarkNt,Barmark + βIs/snöNt,Is/snö + εt 

 

där εt är oberoende slumptermer med väntevärde noll och en fördelning som bestäms av 
att Nt,Barmark och Nt,Is/snö kan antas vara oberoende och approximativt Poissonfördelade.  

Eftersom µt antas spegla trendmässig förändring kan dessa förväntade värdena 
predikteras med någon form regressionsmodell för de tidserier som redovisas i ansats 
två. Då antalet olyckor kan approximeras med en Poissonfördelning är det naturligt att 
prediktera de trendmässigt förändrade väntevärdena µt med Poissonregression, en term 
för s.k. överspridning skattas.  

Således är µt, Nt,Barmark och Nt,Is/snö givna eller kända medan βBarmark och βIs/snö är okända 
koefficienter och εt är en slumpterm. Koefficienterna βBarmark och βIs/snö kan då skattas 
med viktad linjär regressionsanalys, där vikterna bestäms av att βBarmarkNt,Barmark + 
βIs/snöNt,Is/snö kan antas vara approximativt Poissonfördelad. Notera till sist att eftersom 
βIs/snö och βBarmark är relativ olyckssannolikhet på väglag enligt förväntad fördelning 
relativt is- eller snöväglag respektive barmarksväglag gäller att βBarmark/βIs/snö är relativ 
olyckssannolikhet på is- eller snöväglag relativt barmark. Relativ olyckssannolikhet 
skattas för varje kategori av trafikelement.  
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4 Data 
Uppgifter om vägtrafikolyckor med personskada har hämtats från VITS, Vägverkets 
informationssystem för trafiksäkerhet. Uppgifterna avser olyckor som inträffade under 
sju vintrar 1995/1996–2001/2002.  

Vinter avser olika tidsperioder i olika delar av landet. Sverige delas in i fyra 
klimatzoner, se figur 1. För övre och nedre norra klimatzonerna antas vintern var under 
perioden 1/10–30/4, för mellersta under 15/10–15/4 och för södra 15/11–15/2.  

Motsvarande uppgifter har hämtats från finska olycksdata, men där har vinterperioden 
antagits vara 1/10–31/3.  
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5 Resultat 
5.1 Aggregerad analys och jämförelse med Finland 
I tabellerna 1–3 redovisas antal personskadeolyckor, exklusive klövviltsolyckor, som 
enligt polisrapporter inträffade på det statliga vägnätet vintertid under vintrarna 
1995/1996–2001/2002. Tabell 1 avser olyckor som skett på barmarksväglag, tabell 2 
olyckor på is- eller snöväglag och tabell 3 omfattar de olyckor där uppgift om väglag 
saknas.  

 
 

 
Figur 1  Indelning av Sverige i klimatzoner. 
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Tabell 1  Personskadeolyckor vintertid på barmark uppdelade efter primära 
trafikelement. Olyckor med klövvilt ingår inte.   

Barmark Buss T lb Pb L lb Mc Moped Cykel Övrigt 

Buss 10        

T lb 24 65       

Pb 426 1 402 9 880      

L lb 22 97 1 174 47     

Mc 5 8 232 12 5    

Moped 18 25 627 43 8 18   

Cykel 67 73 2 768 149 8 71 127  

Övrigt 13 30 670 36 9 25 50 10 

Gående 181 80 2 514 165 15 68 139 67 

Singel 61 290 5 093 232 154 144 392 62 
 

Tabell 2  Personskadeolyckor vintertid på is- eller snöväglag uppdelade efter primära 
trafikelement. Olyckor med klövvilt ingår inte.   

Is/snö Buss T lb Pb L lb Mc Moped Cykel Övrigt 

Buss 19        

T lb 45 93       

Pb 410 1 049 5 495      

L lb 22 88 605 22     

Mc 1 4 12 0 0    

Moped 2 1 93 10 0 0   

Cykel 13 15 473 29 0 2 6  

Övrigt 7 26 478 36 2 5 13 26 

Gående 64 40 988 73 4 13 21 34 

Singel 104 280 6 085 401 26 49 215 84 
 

Tabell 3  Personskadeolyckor vintertid på okänt väglag uppdelade efter primära trafik-
element. Olyckor med klövvilt ingår inte.   

Okänt Buss T lb Pb L lb Mc Moped Cykel Övrigt 

Buss 1        

T lb 1 0       

Pb 19 59 452      

L lb 1 2 65 1     

Mc 1 0 11 2 0    

Moped 1 1 30 1 1 3   

Cykel 7 5 273 10 2 12 20  

Övrigt 1 3 42 5 2 5 21 8 

Gående 37 5 359 13 2 20 43 28 

Singel 16 7 252 14 17 22 83 35 
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Olyckorna är uppdelade efter kategori för trafikelement 1 och 2, vilket i allmänhet är de 
som anges som primära, i vissa olyckor finns dock inga primära trafikelement angivna. 
Trafikelement övrigt är i stor utsträckning övriga fordon som t.ex. traktorer eller 
terrängfordon, men även trafikelementen okänt fordon ingår.   

För att beskriva för vilka kombinationer av primära trafikelement där olyckor relativt 
ofta sker på is- eller snöväglag redovisas oddset, antal olyckor på is- eller snöväglag 
dividerat med antal på barmark (tabell 2 delad med tabell 1) i tabell 4. En förhållandevis 
stor andel av singel olyckor för bussar och bussar i kollision med personbil eller tung 
eller lätt lastbil sker på is- eller snöväglag, men det gäller inte bussar i konflikt med 
gående eller cykel.  

 
Tabell 4  Kvoten mellan antalet personskadeolyckor vintertid på is- eller snöväglag i 
täljaren och på barmark i nämnaren uppdelade efter primära trafikelement. Olyckor 
med klövvilt ingår inte.  

Odds Buss T lb Pb L lb Mc Moped Cykel Övrigt 

Buss 1,90    

T lb 1,88 1,43   

Pb 0,96 0,75 0,56   

L lb 1,00 0,91 0,52 0,47   

Mc 0,20 0,50 0,05 0,00 0,00   

Moped 0,11 0,04 0,15 0,23 0,00 0,00   

Cykel 0,19 0,21 0,17 0,19 0,00 0,03 0,05  

Övrigt 0,54 0,87 0,71 1,00 0,22 0,20 0,26 2,60 

Gående 0,35 0,50 0,39 0,44 0,27 0,19 0,15 0,51 

Singel 1,70 0,97 1,19 1,73 0,17 0,34 0,55 1,35 

 

Det kan vara svårt att avgöra vilka odds i tabell 4 som är stora i förhållande till övriga. I 
tabell 5 redovisas normerade odds, oddskvoter. Normeringen görs genom att beräkna 
det totala oddset där alla olyckor betraktas som en kategori. Oddset för varje par av 
trafikelementkategori divideras sedan med det totala oddset. För par av trafikelement-
kategorier som har en fördelning över barmarksväglag respektive is- eller snöväglag 
som är samma som för alla sammanslaget kommer då oddskvoten att vara ett, medan 
den är större om en högre andel av olyckorna inträffar på is- eller snöväglag. Den visar 
t.ex. att oddskvoten för bussingelolyckor är 2,72, vilket kvoten mellan oddset för 
bussingelolycka 1,70 (se tabell 4) och oddset för öviga olyckor. Totalt antal person-
skadeolyckor på is- eller snöväglag var 17 583 (summan av tabell 2) varav  
17 583 - 104 = 17 479 inte var singel med buss. Antalet olyckor på barmark var 27 911 
(summa av tabell 1) varav 27 911 - 61 = 27 850 inte var singelolycka med buss. I det 
fallet är oddset för övriga olyckor 17 479/27 850 = 0,63 och oddskvoten ges av 
(104/61)/(17 479/27 850) = 2,72. När oddskvoten är större än 1 innebär det alltså att 
olyckor med den kombinationen av primära trafikelement förhållandevis ofta sker på is- 
eller snöväglag och omvänt.  
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Tabell 5  Oddskvoten för antalet personskadeolyckor vintertid på is- eller snöväglag 
relativt på barmark uppdelade efter primära trafikelement. Tabellen anger odds enligt 
tabell 4 normerade (dividerade) med motsvarande odds för samtliga övriga olyckor. 
Olyckor med klövvilt ingår inte.  

Oddskvot Buss T lb Pb L lb Mc Moped Cykel Övrigt 

Buss 3,02    

T lb 2,98 2,28   

Pb 1,54 1,20 0,83   

L lb 1,59 1,44 0,81 0,74   

Mc 0,32 0,79 0,08 0,00 0,00   

Moped 0,18 0,06 0,23 0,37 0,00 0,00   

Cykel 0,31 0,33 0,25 0,31 0,00 0,04 0,07  

Övrigt 0,85 1,38 1,14 1,59 0,35 0,32 0,41 4,13 

Gående 0,56 0,79 0,60 0,70 0,42 0,30 0,24 0,81 

Singel 2,72 1,54 2,37 2,78 0,27 0,54 0,87 2,16 
 

I tabellerna 6–10 redovisas motsvarande olycksstatistik från Finland avseende det 
statliga vägnätet vinterhalvåren (oktober–mars) åren 1996–2003. I en liten del av 
olyckorna har 3 eller fler trafikelement varit inblandade, men inga av dessa har 
redovisats som primära. I de fallen har olyckan delats upp på de möjliga kombina-
tionerna, t.ex. om en buss och två personbilar varit inblandade i samma olycka räknas 
1/3 som olycka mellan två personbilar och 2/3 som olycka mellan buss och personbil. 
Det ger upphov till en del avrundningsfel, se speciellt oddset för kollision mellan två 
övriga trafikelement (se tabell 9) som egentligen är kvoten mellan 8 och 1,333.  

För att jämföra vilka kombinationer av trafikelement där personskadeolyckor 
förhållandevis ofta sker på is- eller snöväglag studeras lämpligen tabellerna 5 och 10. 
Det som kanske är mest slående är att olyckor med buss och mjuktrafik (gående, cykel 
eller moped) i Finland förhållandevis ofta sker på is- eller snöväglag (oddskvot = 1,99), 
medan det omvända gäller i Sverige (oddskvot = 0,56; 0,31 och 0,18 för respektive 
gående, cykel och moped). Jämför dessutom med olycka mellan mjuktrafik och andra 
trafikelement är de lägre i Finland medan de tenderar att vara högre i Sverige.  

 
Tabell 6  Personskadeolyckor i Finland under vinterhalvår (oktober–mars) på barmark 
uppdelade efter inblandade trafikelement. 

Barmark Buss Lastbil Pb Paketbil Mc Mjuktrafik Övrigt 

Buss 2    

Lastbil 10 30   

Pb 43 385 1 190   

Paketbil 1 45 223 14   

Mc 1 1 20 1 2   

Mjuktrafik 8 69 578 67 3 47  

Övrigt 2 18 387 31 3 14 1 

Singel 2 77 1 121 67 14 24 18 
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Tabell 7  Personskadeolyckor i Finland under vinterhalvår (oktober–mars) på is- eller 
snöväglag uppdelade efter inblandade trafikelement. 

Is/snö Buss Lastbil Pb Paketbil Mc Mjuktrafik Övrigt 

Buss 3    

Lastbil 19 70   

Pb 122 652 2 235   

Paketbil 16 98 449 31   

Mc 0 0 3 0 0   

Mjuktrafik 25 55 667 71 0 23  

Övrigt 4 26 405 51 0 17 8 

Singel 57 137 1 908 197 1 13 44 
 

Tabell 8  Personskadeolyckor i Finland under vinterhalvår (oktober-mars) på okänt 
väglag uppdelade efter inblandade trafikelement. 

Okänt Buss Lastbil Pb Paketbil Mc Mjuktrafik Övrigt 

Buss 0    

Lastbil 1 0   

Pb 0 3 23   

Paketbil 0 0 4 0   

Mc 0 0 0 0 0   

Mjuktrafik 0 1 12 0 0 1  

Övrigt 0 0 7 0 0 2 0 

Singel 0 0 21 2 2 1 0 
 

Tabell 9  Kvoten mellan antalet personskadeolyckor i Finland under vinterhalvår på is- 
eller snöväglag i täljaren och på barmark i nämnaren uppdelade efter inblandade 
trafikelement. 

Odds Buss Lastbil Pb Paketbil Mc Mjuktrafik Övrigt 

Buss 1,67    

Lastbil 1,87 2,30   

Pb 2,81 1,69 1,88   

Paketbil 12,25 2,19 2,01 2,19   

Mc 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00   

Mjuktrafik 3,26 0,80 1,16 1,06 0,00 0,49  

Övrigt 1,83 1,47 1,05 1,62 0,00 1,24 6,00 

Singel 28,50 1,78 1,70 2,94 0,07 0,54 2,44 
 

16 VTI notat 10-2006  



 

Tabell 10  Oddskvoten för antalet personskadeolyckor i Finland under vinterhalvåret 
på is- eller snöväglag relativt på barmark uppdelade efter inblandade trafikelement. 
Tabellen anger odds enligt tabell 9 normerade (dividerade) med motsvarande odds för 
samtliga övriga olyckor. 

Oddskvot Buss Lastbil Pb Paketbil Mc Mjuktrafik Övrigt 

Buss 1,02    

Lastbil 1,14 1,41   

Pb 1,73 1,04 1,21   

Paketbil 7,49 1,34 1,24 1,34   

Mc 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00   

Mjuktrafik 1,99 0,48 0,68 0,65 0,00 0,29  

Övrigt 1,12 0,90 0,62 0,99 0,00 0,75 3,66 

Singel 17,52 1,09 1,05 1,82 0,04 0,33 1,49 
 
 

5.2 Tidserieanalys 
I figur 2 redovisas bussolyckor med personskada under vintrarna 1995/96–2001/02. 
Som bussolyckor betraktas alla olyckor där bussar varit de två primära trafikelementen, 
alla singelolyckor med buss och alla olyckor med buss och gående som primära 
trafikelement. I övriga fall betraktas hälften av olyckorna som bussolyckor medan den 
andra hälften hänförs till den andra elementkategorin. På samma sätt redovisas olyckor 
för de andra elementkategorierna i figurerna 3–9.  
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Figur 2  Antal bussolyckor med personskada vintrarna1995/96–2001/02 med 
personskada på olika väglag. Klövvilt ingår ej.  
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Figur 3  Antal personskadeolyckor med tunga lastbilar vintrarna  
1995/1996–200120/02 med personskada på olika väglag. Klövvilt ingår ej.  
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Figur 4  Antal personskadeolyckor med personbilar vintrarna 1995/1996–2001/2002 
med personskada på olika väglag. Klövvilt ingår ej.  

 

18 VTI notat 10-2006  



 

0

50

100

150

200

250

300

350

1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

Okänt
Is/snö
Barmark

 
Figur 5  Antal personskadeolyckor med lätta lastbilar vintrarna 1995/1996–2001/2002 
med personskada på olika väglag. Klövvilt ingår ej.  
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Figur 6  Antal personskadeolyckor med motorcyklar vintrarna 1995/1996–2001/2002 
med personskada på olika väglag. Klövvilt ingår ej.  
 
 

VTI notat 10-2006 19 



 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

Okänt
Is/snö
Barmark

 
Figur 7  Antal personskadeolyckor med mopeder vintrarna 1995/1996–2001/2002 med 
personskada på olika väglag. Klövvilt ingår ej.  
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Figur 8  Antal personskadeolyckor med cyklar vintrarna 1995/1996–2001/2002 med 
personskada på olika väglag. Klövvilt ingår ej.  
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Figur 9  Antal personskadeolyckor med övriga trafikelement vintrarna  
1995/1996–2001/2002 med personskada på olika väglag. Klövvilt ingår ej.  

 

Figurerna 2–9 indikerar att förhållandet mellan antal olyckor på is- eller snöväglag och 
barmark vintertid har minskat. I figur 10 redovisas en logistisk regression av hur kvoten 
mellan antal olyckor på is- eller snöväglag och på barmark förändras under vintrarna 
1995/1996–2001/2002. Kvoten minskar för alla trafikelementkategorier. Det verkar 
dock som om den minst för bussar, men det finns inga signifikanta skillnader mellan 
elementkategorierna.  
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Figur 10  Predikterad kvot mellan personskadeolyckor vintertid på is- eller snöväglag 
och barmark för olika trafikelementstyper.  
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5.3 Relativa olyckssannolikheter 
I figur 2 redovisas antal personskadeolyckor med bussar vintertid fördelade över om det 
var barmarks- eller is/snöväglag vid olyckstillfället. Det verkar som om antalet olyckor 
ökar något med åren. Om man skattar en multiplikativ modell, med poissonregression, 
där det totala antalet olyckor är beroende variabel och år oberoende, blir den skattade 
ökningen drygt 4 procent per år. I figur 11 visas de olyckstal som modellen predikterar 
med diamanter sammanbundna med en linje. De faktiska utfallen, markerade med fyllda 
kvadrater i figur 11, varierar något kring de predikterade värdena. De fyllda trekanterna 
anger de observerade oddsen för att olyckan sker på is/snöväglag, dvs. kvoten mellan 
antalet på is/snö och antalet på barmark. Det är åtminstone möjligt att i figur 11 ana att 
när olycksutfallet är större än predikterat så är oddset för is/snö högt och omvänt.  

Hur oddset, fördelningen mellan olyckor på barmark och is/snö, kan hänga samman 
med skillnaden mellan utfallet och prediktionen av totalt antal olyckor diskuteras i 
avsnitt 3.  
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Figur 11  Antal personskadeolyckor med bussar vintertid (Utfall), predikterat antal 
(Pred) och oddset (Odds), antal olyckor på is/snö dividerat med antalet på barmark.  

 

I det här fallet gäller att de modellpredikterade värdena, ”Pred” i figur 2, är hyfsade 
skattningar av förväntade värden för totalt antal olyckor, µt. Därmed kan parametrarna 
βBarmark och βIs/snö skattas. Om detta görs för data i figurerna 1 och 2 ger det skattningar 
så att kvoten βBarmark/βIs/snö skattas till 1,3. Dock är inte skattningen signifikant skild från 
noll. 

I figurerna 12–14 redovisas predikterade olycksnivåer, utfall och kvot mellan olyckor på 
is- eller snöväglag och barmark (odds) för tunga lastbilar, personbilar och lätta lastbilar. 
I inget av fallen kan man skönja samband mellan residualer (skillnad mellan utfall och 
prediktioner) och odds. 

I tabell 11 redovisas skattade relativa sannolikheter för personskadeolycka på is- eller 
snöväglag relativt på barmark med 95 %-konfidensintervall. Konfidensintervallen visar 
på stor osäkerhet. 

22 VTI notat 10-2006  



 

 
Tabell 11  Skattade relativa sannolikheter för personskadeolycka på is- eller snöväglag 
relativt på barmark samt 95 %-konfidensintervall 

 Relativ sannolikhet Nedre övre konfidensgräns

Buss 2,00 0,00 6,00 

T lb 0,89 0,00 2,04 

L lb 0,79 0,00 1,70 

Pb 0,88 0,63 1,13 
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Figur 12  Antal personskadeolyckor med tunga lastbilar vintertid (Utfall), predikterat 
antal (Pred) och oddset (Odds), antal olyckor på is/snö dividerat med antalet på 
barmark.  
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Figur 13  Antal personskadeolyckor med personbilar vintertid (Utfall), predikterat 
antal (Pred) och oddset (Odds), antal olyckor på is/snö dividerat med antalet på 
barmark.  
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Figur 14  Antal personskadeolyckor med lätta lastbilar vintertid (Utfall), predikterat 
antal (Pred) och oddset (Odds), antal olyckor på is/snö dividerat med antalet på 
barmark.  

5.4 Kommentar 
Samtliga redovisade statistika analyser ovan indikerar problem med bussars 
trafiksäkerhet på is- eller snöväglag. Dock är inga resultat statistiskt signifikanta. Mer 
forskning behövs.  
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Tabell 5 indikerar att det är betydligt större problem på is- eller snöväglag med bussars 
singelolyckor än med olyckor med bussar och gående trafikanter, oddskvoterna 2,72 
respektive 0,56. Det kan förefalla märkligt eftersom det finns anledning att misstänka 
säkerhetsproblem vid av- och påstigning av bussar i samband med ishalka på 
busshållplatsen. Emellertid betraktas nog av- eller påstigande som busspassagerare 
istället för gående. Det innebär att personskador till följd av halka vid av- eller 
påstigning av buss betraktas som en singelolycka med buss som trafikelement.  

Orsaken till att resultaten har så stor statistisk osäkerhet att inga säkra slutsatser kan 
dras är dels att antalet olyckor är för få, dels uppgifter om exponering på olika väglag 
saknas. Det är förmodligen avgörande för att kunna göra säkra slutsatser om bussars 
olyckssannolikhet på olika vinterväglag att känna till bussars trafikarbete vintertid är 
fördelat på olika vinterväglag.   
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6 Vinterdäcksanvändning för bussar 
Det framgick ganska snabbt att det skulle vara svårt att få ett bra underlag för hur 
vinterdäck används på bussar då bussbolagen oftast har lagt ut däckbyte till 
entreprenörer. Det skulle krävas en enkätundersökning för att ge en tydlig bild av detta, 
vilket inte var möjligt inom detta projekt. En mindre enkätundersökning har dock redan 
utförts av Pontus Grönvall vid Däcksbranschens Informationsråd (se referens). Under 
februari månad 2003 genomfördes undersökningen på fyra orter: Malmö, Göteborg, 
Stockholm och Sundsvall. På varje ort undersöktes däcken på 10 stadsbussar, 10 lands-
ortsbussar/skolbussar samt 10 turistbussar. Totalt undersöktes 726 bussdäck fördelat på 
121 bussar. Frågor som skulle besvaras var 

 
1. Vilket mönsterdjup bussar har i Sverige vintertid 
2. Hur stor andel bussar som kör på sommardäck respektive vinterdäck på vintern 
3. Ge en indikation på om däcksanvändningen skiljer sig mellan olika busstyper 
4. Ge en indikation på om däcksanvändningen skiljer sig mellan olika delar av 

Sverige. 

Resultaten de kom fram till var bl.a. 
 

• Totala fördelningen mellan de två däcktyperna, oavsett placering på bussen, var 
45 % vinterdäck och 55 % sommardäck. 

• Om man särskiljer på olika däckplacering såg man att 
1. Bland framdäck var sommardäck dominerande (9 % vinter- och 91 % 

sommardäck)  
2. Bland drivdäck var vinterdäck dominerande (63 % vinter- och 37 % 

sommardäck) och det var ingen skillnad mellan yttre och inre drivdäck 
• Det förekom skillnader i vinterdäcksanvändningen mellan olika busstyper. 

Högst andel vinterdäck hade landsorts/skolbussarna (55  %), medan 
stadsbussarna hade lägst andel (33 %). 45 % av däcken på turistbussarna var 
vinterdäck 

• Det förekom också stora skillnader i vinterdäcksanvändning mellan de olika 
orterna. Störst andel vinterdäck fanns i Sundsvallsregionen (73 %) medan 
Malmö hade lägst användning (21 %). I Stockholmsregionen var andelen 
vinterdäck 39 % och i Göteborg 47 % 

• 31 % av bussarna i undersökningen hade sommardäck på alla 6 undersökta 
positioner. En majoritet av dessa bussar fanns i Malmöregionen, där 73 % av de 
undersökta bussarna hade sommardäck på alla 6 positionerna. I Sundsvall fanns 
det däremot ingen buss av de undersökta som enbart hade sommardäck 

• 60 % av bussarna i undersökningen hade vinterdäck på drivhjulen kombinerat 
med sommardäck på framhjulen 

• 9 % av bussarna i undersökningen hade vinterdäck på alla 6 undersökta 
positioner 

• Mönsterdjupet på de undersökta bussarna var i medel 10,9 mm (vilket är klart 
större än lagkravet 1,6 mm) 

• Endast 2 % av de undersökta bussdäcken hade mindre än 4 mm mönsterdjup. 
• Mönsterdjupet var i snitt något större på drivdäcken (11,4 mm) än på framhjulen 

(10,0 mm) 
• Ingen signifikant skillnad av däckmönsterdjupet mellan de tre olika busstyperna 

kunde utläsas 

26 VTI notat 10-2006  



 

• Medelmönsterdjupet i Malmöregionen var klart sämre (8 mm) än i övriga 
undersökta regioner. Däremot gick det inte att utläsa någon signifikant skillnad 
mellan de andra tre regionerna( 11,6–12,2 mm). 

 
Tyvärr görs det ingen särskiljning mellan odubbade vinterdäck och dubbdäck varför det 
inte framgår av studien hur vanligt det är med dubbdäck till bussar. Detta undersöktes 
dock av VTI vintern 1998/1999 (Öberg et al., 2000) och återges i tabellen nedan: 
 
 Sommardäck (%) Vinterdäck (%) Dubbdäck (%) 
1:a axel 65 27 8 
2:a axel 37 61 2 
3:e axel 70 28 2 
4:e axel 5 68 26 
   

I övrigt undersöktes även i denna studie t.ex. mönsterdjup.  
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