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SAMMANFATTNING

Inom ramen för transportforskningsdelegationens dubb-

däcksprojekt studerades dubbdäckens positiva och nega-

tiva effekter. Dubbdäcksrapporten utmynnade i två

huvudproblem.

o I vilken utsträCkning kan dubbdäckens skadeverk-

ningar minskas utan att de positiva verkningarna

äventyras?

0 Hur kan de olyckor som orsakas av is- och/eller

snöväglag minskas?

I dubbdäcksrapporten diskuteras översiktligt följande

åtgärder för attförbättra dagens situation.

. Förbättrad halkbekämpning

Odubbade vinterdäck som alternativ till dubbdäck

Vägvänligare dubbdäck

Nya tekniska bestämmelser om dubbdäck

Förbättrad beläggningsteknik

Sänkta hastighetsgränser under vintern

Förbättrad halkinformation till trafikanterna
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Förbättrad trafikantupplysning och körutbildning.

I detta meddelande kommenteras dessa åtgärder närmare.

I anslutning till kommentarerna lämnas förslag till

önskvärda FoU-projekt, där VTI borde kunna medverka.
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BAKGRUND

I deCember 1975 publicerades resultatet av det 1 trans-

portforskningsdelegationens (TFDs) regi genomförda

dubbdäcksprojektet (Dubbdäck TFD 1975:4). Sammanfatt-

ningen av rapporten redovisas i bilaga 1.

I rapporten kvantifieras dubbdäckens positiva och ne-

gativa effekter och då så är möjligt görs en monetär

värdering av effekterna. Huvudresultaten kan grovt

sammanfattas på följande sätt:

DUBBDÄCKENS POSITIVA EFFEKTER

 

   

 

Värdering

- Minskat antal olyckor . ,
vid vinterväglag 130-290 M kr/år

- Kortare restider vid
vinterväglag 15

Summa 0 145-305 M kr/år

DUBBDÄCKENS NEGATIVA EFFEKTER

Värdering

- Ökade bilkostnader 140 M kr/år

- Ökade väghållningskostnader 200

- Ökade rengöringskostnader 20-80

- Försämrad trafiksäkerhet och/
eller förlängda restider p g a
mer slitna och smutsiga vägar' ?

- Försämrad miljö
(buller, slitageprodukter) ?

Summa 360-420 M kr/år+?

 

Dubbdäcken medför således enligt rapporten en påtaglig

förbättring av trafiksäkerheten vid vinterväglag sam-

tidigt som de negativa följdverkningarna är mycket sto-

ra. Det minskade antalet olyckor vid vinterväglag har

värderats enligt den metod, som statens vägverk (VV)

använder vid planering och prioritering av väghållnings-
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åtgärder. Enligt denna värdering överväger dubbdäckens

negativa effekter. Trots detta torde ett dubbförbud

inte vara aktuellt åtminstone inte förrän möjligheterna

att minska dubbdäckens negativa effekternärmare har

undersökts.

Dubbdäcksrapporten Visar även, att trafiksäkerhetsprob-

lemen vid vinterväglag är mycket stora trots använd-

ningen av dUbbdäck. Olycksrisken (olyckor/lo6 fkm) då

vägbanan helt eller delvis är täckt av is och/eller

snö är 4-5 gånger så stor som på barmark. Detta gäller

som ett genOmsnitt för vinterperioden och för hela

landet. Stora variationer mellan olika månader och

mellan olika delar av landet förekommer. Olycksrisken

vid is- och/eller snöväglag är högst i södra delarna

av landet och under för- och senvintern. Totalt kan

ca 40 % av vinterperiodens olyckor antas vara mer eller

mindre direkt orsakade av is- och/eller snöväglag.
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PROBLEM

De huvudproblem som dubbdäcksrapporten utmynnar i kan

sammanfattas på följande sätt:

.0 I vilken utsträckning kan dubbdäckens skadeverk-

ningar minskas utan att de positiva verkningarna

äventyras?

0 Hur kan de olyckor Som.orsakas av is- och/eller

snöväglag minskas?

ÅTGÄRDER OCH FOU-BEHOV

I kapitel 13 i dubbdäcksrapporten diskuteras översikt-

ligt följande åtgärder för att förbättra dagens situa-

tion:

Förbättrad halkbekämpning H

Odubbade vinterdäck som alternativ till dubbdäck

Vägvänligare dubbdäck

. Nya tekniska bestämmelser om dubbdäck

Förbättrad beläggningsteknik

'Sänkta hastighetsgränser under vintern

. Förbättrad halkinformation till_trafikanterna
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. Förbättrad trafikantupplysning och körutbildning.

I det följande kommenteras dessa åtgärder närmare. I

anslutning till kommentarerna lämnas förslag till önsk-

värda FoU-projekt, där VTI borde kunna medverka.

Ovanstående åtgärdslista och framför allt kommentarerna

och förslagen till önskvärda FoU-projekt gör inte anspråk

på fullständighet utan skall uppfattas som ett underlag

för fortsatta diskussioner bl a mellan forkare, väg- och

trafikmyndigheter, industri och forskningsfinansierande

organ. Förhoppningen är, att dessa diskussioner skall
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resultera i en intenSifierad FoU-verksamhet, som kan ge

verkställande myndigheter och industri underlag för ge-

I nomförande av åtgärder, som förbättrar dagens trafiksä-

kerhetssituation vid halka och som minskar de skadeverk-

ningar, som dubbarna åstadkommer.

Förbättrad halkbekämpning

Väghållarens halkbekämpning sker dels genom saltning med

\ Inom om-

rådet pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Dubb-

(SOU 1975:85)

har understrukit behovet av att detta arbete intensifieras.

natriumklorid (NaCl) och dels genom sandning.

däcksrapporten och utredningen "Vägplanering"

Kunskaperna är för närvarande bristfälliga främst_be-

träffande olika halkbekämpningsmetoders effekt på trafi-

kens säkerhet och framkomlighet. Vägverket har därför

gett VTI i uppdrag att planera en FoU-verksamhet inom

detta område.

vintern 1976/77.

ter som bör finnas att förbättra nuvarande halkbekämpning.

Några projekt har även påbörjats under

Nedan förtecknas några av de möjlighe-

EêäâêäEEêêâ_YäêêälêåâEEQHêêêêä

Genom att förbättra väderleksprognoserna kan förberedel-

searbetet för halkbekämpningen påbörjas innan halkan har

uppkommit, vilket medför att åtgärderna kan insättas

snabbare. Bättre möjligheter skapas äVen för s k preven-

tiv saltning.

En undersökning av tillförlitligheten hos utfärdade prog-

noser har visat, att denna ur Väghållarens synpunkt är

bristfällig. Ett samarbete mellan VV och SMHI pågår för

att förbättra tillförlitligheten bl a genom att utnyttja

mer kortsiktiga prognoser för geografiskt begränsade om-

råden.
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För att avgöra i vilken utsträckning förbättrade väder-

leksprognoser kan utgöra grunden för en effektivare

halkbekämpning erfordras även fördjupade kunskaper om

de samband, som råder mellan väderlek, väglag och

olkaOr. FoU-arbete inom detta område pågår för när-

varande vid VTI på uppdrag av VV.

önskvärda FoU-projekt

 

o Studier av samband mellan väderlek, väglag

och trafikolyckor.

YêQêQEEEEEê_EêlEYêEQêE§

Ändamålet med automatiska halkvarnare är att ge väg-

hållaren en förutSägelse av eller en omedelbar informa-

VV bedriver för närvarande en

VTI deltar i för-

tion om halka på Vägen.

viss försöksverksamhet inom området.-

söken.

De viktigaste problemen är tillförlitligheten och kost-

naderna för systemen. Viss tveksamhet råder för när-

varande om nyttan med systemen är så stor att det mo-

tiverar de investeringar, som dessa kräver. Under alla

förhållanden kan sYstemen bli aktuella endast på de

största vägarna och då speciellt på vägsträckor, som

man vet ofta drabbas av överraskande halka. Innan ett

eventuellt utvecklingsbehov inom området kankonkreti-

seras borde en kartläggning utföras av de erfarenheter,

som hittills vunnits av försök i Sverige och andra län-

der.

Önskvärda FoU-projekt:

 

o Kartläggning av erfarenheter från försök med

olika väganknutna halkvarningssystem. Till-

förlitlighet och kostnader.

VTI MEDDELANDE 53



El?§-§êl§ê§ê-Y§9êE_QSElêll§§_§§§§EEÅY§E§-§§lEQlEg.

Saltning av vägar är enomstridd metod att bekämpa hal-

ka. Många hävdar, att de negativa bieffekterna i form

av nedsmutsade vägar, miljöskador och korrosion är så

stora, att saltningen borde upphöra. De negativa ef-

fekterna måSte emellertid vägas mot den förbättring

av trafiksäkerheten och/eller framkomligheten, som.

saltningen medför. Vidare måste väghållarens kostna-

der beaktas. Dubbdäcksrapporten och pågående forskning

vid VTI kan skapa större klarhet i dessa frågor. Det

finns ett behov av att dels sammanställa tillgänglig

kunskap, dels bedriva viss forskning om saltningens

effekt på bl a bilisternas hastighetsanpassning innan

några försök startas för att undersöka möjligheterna

att utöka det vägnät, som saltas.

Den saltningsmetod som VV utarbetat och använder (den

"torra" metoden) förutsätter, att trafiken inte är för

liten. Det är dock osäkert, vid vilken trafik metoden

upphör att fungera. Skall omfattningen av det saltade

vägnätet utökas radikalt måste emellertid antingen

större saltgivor eller andra sorters salt än natrium-

klorid användas. Att den nuvarande metoden inte funge-

rar tillfredsställande vid alltför låg trafik illustre-

ras av att omkörningsfältet på motorvägar i allmänhet

blir bart långt efter det inre körfältet.

Med begreppet effektivare saltning avses huvudsakligen

hur man snabbare skall åstadkomma snö- och isfria vä-

gar med nuvarande teknik. Dubbdäcksrapporten antyder,

att en utökad jourtjänstgöring och insättandet av stör-

re resurser (fler saltbilar) skulle kunna medföra en

stor förbättring av trafiksäkerheten. En fortsatt ut-

forskning av sambanden mellan väder, väglag, olyckor

och trafikanternas hastighetsanpassning torde dock va-

ra nödvändig, innan några bestämda slutsatser kan dras

om effekterna av en effektivare saltning.
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Önskvärda FoU-projekt:

 

0 Den nuvarande saltningens effekt på väglag (frik-

tion), trafikolyckor, restider, nedsmutsning,

miljö, korrosion och Väghållningskostnader.

- Sammanställning av kunskaper

4 Studier av Samband mellan saltning, väglag

(friktion) och hastighetsanpassning '

- Studier av samband mellan saltning, väglag

och trafikolyckor.

Eââskfiyêzs_§§§§9299'

Sandning är den metod för halkbekämpning, som används

dels på de glestrafikerade vägarna, delsdå tempera-

turen är så låg, att saltningen inte ger önskad effekt.

För att sanden inte skall frysa ihOp uppblandas den

med en liten mängd salt.

Kunskaperna beträffande sandningens effekter på trafi-

ken och miljön är små. Ur driftteknisk synpunkt sak-

nas aktuella samlade kunskaper om hur den friktions-

höjande effekt sandningen medför beror av olika fak-

torer, där trafikens storlek är en mycket viktig fak-

tor. Under Vintern 1976/77 har försök påbörjats för

att belysa sandningens varaktighet och bilisternas has-

tighetsanpassning. VTI utför studierna på uppdrag av

VV.

Önskvärda FoU-prolekt

 

o Studier av den nuvarande sandningens effekt på

väglag (friktion), trafikolyckor, restider,

nedsmutsning, miljö, korrosion och väghållnings-

kostnader

0 Olika sandningsmetoders varaktighet som funktion

av väderlek och trafik
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 Odubbade Vinterdäck som alternativ till dubbdäck

Om odubbade vinterdäck kunde användas i stället för

dubbdäCk skulle problemet med vägslitaget vara löst.

För närVarande finns emellertid inga odubbade däck,

som är helt jämförbara med dubbdäcken på isigt under-

lag. Dubbdäcken är speciellt överlägsna på slät is

vid temperaturer nära 00 C. Sannolikt behövs ett me-

kaniskt friktionstillskott för att få ett tillfreds-

ställande väggrepp på isytor speciellt om dessa är

våta.

Önskvärda FoU-projekt:-

 

0 Inga projekt aktuella

Vägvänligare dubbdäck

 

Enligt dubbdäcksrapporten är det sannolikt, att en be-

tydande minskning av vägslitaget kan åstadkommas genom

att utveckla dubbdäck, som ger mindre Vägslitage utan

att däckens väggrepp därmed försämras. Eftersom väg-

slitaget kostar väghållarna omkring 200 miljoner kro-

nor per år, verkar det rimligt, att satsa betydande

resurser på en utveckling av vägvänligare dubbdäck.

För att en sådan utveckling skall kunna bedrivas med

framgång bör man kunna besvara frågan:

"Hur påverkas vägslitaget och däckets väggrepp,

livslängd, bulleregenskaper och pris av dubbarnas

och däckets utformning?"

Olika typer av lösningar för attminska vägslitaget

finns redan mer eller mindre fullständigt utvecklade.

De som för närvarande förefaller mest intressanta är:

"Friktionsdäck" med starkt reducerat dubbantal

"Fjädrande" dubbar

Dubbar med "små" dubbskallar

Infällbara dubbarp
q
u
o

H
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Med "friktionsdäck" avses däck där gummiblandningen

och däckmönStret är speciellt anpassade till vinter-

väglag. Fabrikanterna menar, att tack vare denna an-

' passning det finns möjlighet att i det närmaste halve-

ra.antalet-dubbar i däcken och ändå erbjuda en produkt,

Som har ett lika gott väggrepp som konventionella dubb-

däck. Det är emellertid tveksamt om de nya s k frik-

tionsdäcken erbjuder ett lika bra fäste för dubbarna

som de konventionella.vinterdäcken med hårdare gummi-

blandningar.

"Fjädrande" dubbar och dubbar med "små" skallar syftar

till att minska dubbarnas intryckningskrafter och där-

med vägslitaget. Den viktigaste frågan i detta samman-

hang torde vara: "Vilka dubbkrafter krävs för att dub-

ben skall tränga ner tillräckligt i isen?"

Konstruktioner som syftar till dubbar som kan fällas

ut och in efter behov finns framtagna. Med tanke på

att kanske så mycket som 70 % av de dubbade bilarnas

trafikarbete uträttas på barmark under en normal Vin-

ter är detta en tilltalande idé. Det finns dock två

nackdelar med ett system av denna typ. Den ena är att

halka kan uppträda mycket lokalt och vara svår att upp-

täcka. Den andra är att en tillförlitlig konstruktion

troligen är mycket kostsam.

För närvarande pågår vid VTI en undersökning av en spe-

ciell konstruktion av en s k fjädrande dubb. Under-

sökningen, som finansieras av STU, omfattar den nya

dubbens väggrepp och vägslitage i jämförelse med två

olika typer av konventionella dubbar. Resultaten pe-

kar i mycket gynnsam riktning och det vore önskvärt,

att undersökningen kunde utvidgas till att omfatta fler

"nya" dubbdäckstyper. Det är Vidare Väsentligt, att

en kartläggning görs av dubbdäcksmarknaden, så att de

nya" däcken kan jämföras med ett representativt urval

av i marknaden förekommande dubbdäck.
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Ett problem i sammanhanget är att den utrustning, som

finns i Sverige för att göra studier av beläggningssli-.

tage, inte är generellt lämplig då det gäller att testa

olika dubbdäckstypers inverkan. Med tanke på de_stora

kostnaderna för beläggningsslitaget vore det värdefullt

att utreda, vilka möjligheter som finns att bygga en

'mer lämpad testutrustning (provvägSmaskin) och beräkna

kostnaderna för en sådan anläggning. .Anläggningen

skulle även vara till stor generell nytta för FoU-arbe-

tet inom beläggningstekniken och däcktekniken.

 

Önskvärda FoU-projekt:

0 Kartläggning av nya_och konventionella dubb-

däckskonstruktioner. Jämförande undersökning

av väggrepp, vägslitage, livslängd, buller-

egenskaper och marknadspris.

o Utredning av tekniska möjligheter och kostnader

för en nyanläggning för test av dubbdäcks väg-

grepp, vägslitage och livslängd. Utredning av

möjligheterna att utnyttja befintliga anlägg-

ningar utom landet.

Nya tekniska bestämmelser om dubbdäck

Möjligheterna att på kort sikt åstadkomma ett minskat

vägslitage med en förbättrad eller oförändrad trafik-

säkerhet genom att ändra gällande bestämmelser om dubb-

däck torde vara små då det gäller personbilar. På

längre sikt kan resultaten av FoU-arbetet inom dubb-

däckstekniken omsättas i nya bestämmelser. Det vore

ur utvecklingssynpunkt fördelaktigt, om framtida be-

stämmelser direkt kunde inriktas på däckens funktions-

egenskaper (väggrepp, slitageverkan m m) i stället för

på enskilda dubb- och däckparametrar. Detta förutsät-

ter en "typprovning" av dubbdäcken som skulle kunna ut-

föras med den testutrustning som behandlas i avsnitt 3.3.
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För tunga fordon finns det anledning att befara, att

nuvarande bestämmelser är otillfredsställande. Två

frågor är speciellt aktuella i detta sammanhang:

l. Borde inte samtliga hjul vara dubbade om

dubbdädk användes? F n gäller detta endast

för personbilar.

2. Kan lastvagnsdubbarnas massa reduceras?

Önskvärda FoU-projekt:

 

o Studier av hur en bestämmelse som föreskriver

dubbning på samtliga hjul på tunga fordon

påverkar trafiksäkerheten (simuleringsteknik?)

0 Inverkan av lastvagnsdubbarnas vikt och antal

på Vägslitage, väggrepp och däckkostnader.

Förbättrad beläggningsteknik

VV och VTI har bedrivit ett intensivt FoU-arbete de

senaste åren för att framställa mer slitageresistenta

beläggningar. Utifrån nuvarande kunskaper om samband

mellan beläggningars sammansättning och slitagemotstånd

kan man enligt dubbdäcksrapporten befara, att en Vidare

utveckling av slitstarka beläggningar ger relativt mar-

ginella ekonomiska Vinster. Denna bedömning grundar

sig på att prisutvecklingen på beläggningar inte kommer

att vara extremt hög. En ny oljekris kan emellertid

radikalt ändra detta förhållande.

Den traditionella metoden att reparera slitna belägg-

ningar är att först fylla ut spår och andra ojämnheter

(justering), varefter ett nytt slitlager lägges. Vid

utfyllningen användes en finkornig massa, som har re-

lativt dålig motståndskraft mot dubbslitage. Metoden

innebär, att en betydligt större mängd beläggningsma-

terial användes än om man behövde ersätta endast det

bortslitna materialet. Den största kostnadsposten vid
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detta tillvägagångssätt är läggningen av det nya slit-

lagret. På grund av brist på resurser har man på det

statliga vägnätet under senare år i allt större ut-

sträckning tvingats avstå från att lägga det nya slit-

lagret och trafiken har fått gå fram på den utförda

justeringen. Beräkningar visar, att detta tillväga-

gångssätt - d v 5 enbart justering - totalt sett ger

en bättre väghållarekonomi. Det torde dock föreligga

ett behov av att undersöka vilka justeringsmassor, som

ger den bästa ekonomin.

I tätorter har den traditionella beläggningstekniken

(justering + slitlager) vållat speciella problem på

grund av trottoarkanterna. Vid varannan till var tred-

je läggning har man varit tvungen att riva upp den gam-

la beläggningen. Nya metoder har därför utvecklats,

vilka innebär att endast slitagespåren utfylles med

slitageresistent material. En annan utveckling som

förefaller intressant är metoder, där man värmer och

river upp den gamla beläggningen och på så sätt utnytt-

jar detta material vid reparationen.

Vilka beläggningsmetoder som är att föredra är ytterst

en fråga om ekonomi i förhållande till den beläggnings-

standard man vill upprätthålla. Då det gäller begreppet

acceptabel beläggningsstandard är det viktigt att ob-

servera, att man på de statliga vägarna för närvarande

tillåter ett djup på slitagespåren på 2-3 om, vilket

utan tvekan ökar risken för vattenplaning. En skärp-

ning av dessa krav kan göra metoder, som är mera di-

rekt inriktade mot ersättning av bortslitet material,

mer ekonomiska än för närvarande.

Önskvärda FoU-projekt:

 

0 Studier av olika beläggningsmetoders ekonomi

som funktion av krav på beläggningsstandard
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Sänkta hastighetsgränser under vintern

 

En lägre hastighet under Vintern skulle medföra en re-

duktion såväl av antalet olyckor som av vägslitaget.

En lägre hastighet kan åstadkommas genom restriktivare

hastighetsgränser under Vintern (tidsdifferentierade

hastighetsgränser). Om t ex llO-vägarna sänktes till

90 km/h och 90-vägarna till 70 km/h kan enligt dubb-

däcksrapporten mycket grovt följande effekter beräknas

inträffa:

- Minskat antal olyckor 25 %

- Minskat Vägslitage 30 %

- Minskad bensinförbrukning 5 %

- Ökade restider lO %

De procentuella effekterna hänför sig till den trafik

som uträttas på Vägarna under den tidsperiod hastighets-

sänkningen gäller. På llO-Vägarna uträttas ca 10 % av

det totala trafikarbetet i landet och på 90-vägarna ca

30 %. Beräkningen, som bygger på tidigare undersök-

ningar av hastighetsgränsers effekter, antyder att be-

tydande Vinster torde kunna uppnås.

Önskvärda FoU-projekt:

0 Analys av möjligheter att införa lägre hastig-

hetsgränser under vintern. Förslag till hur

en försöksverksamhet kan genomföras.

Förbättrad halkinformation till trafikanterna

 

De höga olycksriskerna i samband med halka är ytterst

ett uttryck för trafikanternas bristande anpassning

till de försämrade körförhållandena. Det är möjligt,

att anpassningen skulle kunna förbättras genom en in-

tensifierad och bättre utformad information. Detta

problem är komplicerat och innehåller åtminstone två
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typer av frågeställningar:

1. Hur påverkar olika typer av halkinformation

trafikantbeteendet?

2. Hur kan halkinformationen förbättras?

Typ l-frågan är av grundläggande karaktär. Kunskap

om trafikantreaktioner borde utgöra basen för utveck-

ling av informationssystem. Som exempel på aktuella

problem kan nämnas

- Hur får trafikanter i nuläget information om halka

(direktinformation, indirekt information osv)?

- Hur använder sig trafikanter av halkinformation?

Vilka signal/brus-förhållanden gäller? Med vilka

beteenden svarar trafikanter på halkinformation

(alltifrån att välja andra vägar, sätta på andra

däck, till beteenden som gäller specifika situa-

tioner) osv?

- Hur påverkas effekten av varningens tillförlit-

lighet, tidsfördröjning, signalstyrka, riktning etc?

- Hur påVerkas ovanstående av årstid, geografiska

faktorer, trafikvanor, körvana, typ av fordon man

använder osv?

Typ 2-frågan kan börja bearbetas när de grundläggande

frågorna under 1 är besvarade. Givetvis kan de tek-

niska förutsättningarna redan i nuläget studeras. Som

exempel på frågeställningar under denna rubrik kan

nämnas:

- Den allmänna halkinformationens tillförlitlighet.

I nuläget baseras allmänna halkvarningar normalt på

meteorologiska omständigheter. De blir därigenom

alltför vaga och ofta felaktiga. Skulle den "hand-

dragna" friktionsmätare som är under utveckling

inom VTI kunna ge förbättrat varningsunderlag?
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- Den lokala halkinförmationens tillförlitlighetl

Studier av samband mellan väder, väglag och olyckor

samt tekniska möjligheter att känna av dessa vari-

abler på lokalt utsatta platser.

- Den fordonsburna halkinformationens tillförlitlighet.

Kartläggning av kravspecifikationer på mobila halk-

varnare samt vilka tekniska möjligheter som före-

ligger att uppfylla kraven. För närvarande stude-

ras en sådan konstruktion vid VTI på uppdrag av en

uppfinnare som arbetar-med stöd av STU.

- Jämförelse av informationsmedia. Studier av hur

halkvarning lämpligast bör överföras till trafikan-

ten: via syn eller hörsel, allmänt eller riktat

etc samt vilka tekniska lösningar olika media kräver.

Önskvärda FoU-projekt:

 

0 Studier av hur olika typer av halkinformation

påverkar trafikantbeteendet under olika förhål-

landen. Specifikation av krav på lämpliga in-

formationssystem.

0 Studier av olika tekniska lösningar av och kost-

nader för en förbättrad halkinformation.

Förbättrad trafikantupplysning och körutbildning

En förbättrad trafikantupplysning skulle t ex kunna

utgå från följande punkter:

- Fakta om hur olycksrisken ökar vid halka

- Uppmaning att avstå från onödiga bilresor vid halka

- Fakta om hur mycket hastigheten bör sänkas vid halka

Förutom en ökad allmän upplysning borde denna typ av

information även få en mer framträdande plats vid kör-

kortsutbildningen.
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Den nuvarande utbildningens effektivitet för halkkör-'

ning borde vidare utvärderas Och brister kartläggas.

Eventuella för- och nackdelar med speciell träning i

halkkörning som obligatoriskt moment borde studeras.

Planer för sådana undersökningar har skisserats vid

VTI.

önskvärda FoU-projekt:

0 Utvärdering av nuvarande utbildning för halk-

körning

o Effektstudier av olika förbättringsalternativ

(speciellt obligatorisk halkträning)
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SAMMANSTÄLLNING AV ÖNSKVÄRDA FoU-PROJEKT

Nedan sammanfattas i rubrikform förslagen till önsk-

värda FoU-projekt inom de olika åtgärdsområdena.

Förbättrad halkbekämpning

 

0 Studier av samband mellan väderlek, väglag och

trafikolyckor.

o Kartläggning av erfarenheter från försök med

olika väganknutna halkvarningssystem. Tillför-

litlighet och kostnader.

0 Den nuvarande saltningens effekt på väglag (frik-

tion), trafikolyckor, restider, nedsmutsning,

miljö, korrosion och väghållningskostnader.

- Sammanställning av kunskaper

- Studier av samband mellan saltning, väglag

(friktion) och hastighetsanpassning.

- Studier av samband mellan saltning, väglag

och trafikolyckor.

o Studier av den nuvarande sandningens effekt på

väglag (friktion), trafikolyckor, restider, ned-

smutsning, miljö, korrosion och väghållnings-

kostnader.

0 Olika sandningsmetoders varaktighet som funktion

av väderlek och trafik.

Vägvänligare dubbdäck

 

0 Kartläggning av nya och konventionella dubbdäcks-

konstruktioner. Jämförande undersökning av väg-

grepp, vägslitage, bulleregenskaper, livslängd

och marknadspris.

0 Utredning av tekniska möjligheter och kostnader

för en ny anläggning för test av dubbdäcks väg-

grepP, vägslitage och livslängd. Utredning av
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möjligheterna att utnyttja befintliga anläggningar

utom landet.

Nya tekniska bestämmelser om dubbdäck

0 Studier av hur en bestämmelse som föreskriver

dubbning på samtliga hjul på tunga fordon på-

verkar trafiksäkerheten (simuleringsteknik?).

0 Inverkan av lastvagnsdubbarnas vikt och antal

på Vägslitage, väggrepp och däckkostnader.

Förbättrad beläggningsteknik

 

0 Studier av olika beläggningsmetoders ekonomi som

funktion av krav på beläggningsstandard.

Sänkta hastighetsgränser under vintern

0 Analys av möjligheter att införa lägre hastighets-

gränser under vintern. Förslag till hur en för-

söksverksamhet kan genomföras.

Förbättrad halkinformation till trafikanterna

o Studier av hur olika typer av halkinformation på-

verkar trafikantbeteendet under olika förhållan-

den. Specifikation av krav på lämpliga informa-

tionssystem.

0 Studier av olika tekniska lösningar av och kost-

nader för en förbättrad halkinformation.

Förbättrad trafikantupplysning och körutbildning

o Utvärdering av nuvarande utbildning för halk-

körning.

o Effektstudier av olika förbättringsalternativ

(speciellt obligatorisk halkträning)

Ovanstående lista på önskvärda FoU-projekt är mycket

omfattande. Som framgått av kapitel 3 så pågår dock
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redan ett FoU-arbete inom ramen för vissa av de före-

slagna projekten. I dessa fall är det således en frå-

ga om att på olika sätt vidga omfattningen av redan

pågående projekt. I många fall gäller det dock helt

nya projekt. Utan tvekan förutsätter det framlagda

förslaget, som skall uppfattas som ett diskussionsun-

derlag, en betydande utvidgning av FoU-resurserna om

man inte skall tvingas till en relativt omfattande om-

prioritering av nuvarande FoU-inriktning.

Vid kommande diskussioner om en utökad FoU-verksamhet

kring trafiksäkerhetsproblemen vintertid bör man be-

akta att FoU-arbetet inom detta område hittills varit

klart underdimensionerat i förhållande till problemens

storlek. Det vore slutligen rimligt med tanke på

Sveriges geografiska läge att vi inom landet kunde

bygga upp en kompetens innebärande, att vi låg i front-

linjen då det gäller kunskap om de speciella trafiksä-

kerhetsproblem, som varje vinter avspeglar sig i olycks-

statistiken.
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SAMMANFATTNING' .AV TFD: s DUBBDÄCKSRAPPORT (TFD 1975:4)

Sammanfattning

Under senare delen av 60-talet observerades en stark

Ökning av slitaget av vägbeläggningar och vägmärke-

ringar. Den främsta orsaken till det Ökade vägslitaget

ansågs vara dubbdäcken. Detta aktualiserade frågan

.om dubbdäckens väggrepp vid vinterväglag medfört

en förbättring av främst trafiksäkerheten som stod i

rimlig pr0portion till olägenheterna av det ökade väg-

slitaget.

För att få en allsidig belysning av dubbdäcksproble-

matiken startade transportforskningsdelegationen i

samarbete med flera statliga myndigheter år 1972 ett

forskningsprojekt. Målsättningen för projektet var att

kvantifiera dubbdäckens inverkan på trafiksäkerheten

och vägslitaget samt att kartlägga Övriga konsekvenser

av dubbdäcken för trafik, väghållning och miljö.

För projektets ledning tillsattes en kommitté med rep-

resentanter för olika intressenter i dubbdäcksfrågan.

'Resultatet av arbetet redovisas i denna rapport för vars

utformning kommitténs sekreterare svarat.

Avsikten med dubbarna är att ge däcket ett förbättrat

väggrepp vid vinterväglag. Studier av olika däcks väg-

grepp visar också att dubbarna medför en klar förbätt-

ring på underlag av slät is. På skrovlig is, sandad is eller

på packad snö ger dubbarna en viss förbättring av väg-

greppet medan de inte har någon inverkan i 1Ös snö el-

ler snÖmodd. På barmark ger dubbarna i allmänhet en

viss försämring av väggreppet.

Betydelsen för ett fordons broms- och kurvtagnings-

förmåga av dubbarnas friktionshöjande effekt på isigt

underlag är starkt beroende av isens friktionsnivå. Vid

en låg friktion medför dubbarna den största förbätt-

ringen såväl relativt som absolut sett. Det är emellertid

viktigt att observera att även ett dubbat fordons

broms- och kurvtagningsförmåga på isigt underlag är

betydligt sämre än på barmark.

Dubbdäcken har även en indirekt effekt på friktions-

förhållandena på isbelagda vägar genom att de ruggar

upp isen vilket bör medföra ett förbättrat väggrepp för

samtliga fordon. Samtidigt slits emellertid isskiktet

bort i hjulspårsområdet och det bildas barmarksspår

med mellanliggande isvalkar vilket kan ha en negativ

inverkan på trafiksäkerheten. Någon bedömning av

betydelsen av dubbdäckens indirekta inverkan på frik-

tionsförhållandena har inte kunnat göras.

Omfattningen av dubbdäcksanvändningen utgör ett

nödvändigt underlag för att kunna utreda vilka kon-

sekvenser dubbdäcken medfört. Ungefär varannan

personbil var utrustad med dubbdäck under hÖgvin-

tern 1973. Användningen varierade starkt mellan lan-

dets olika delar. 1 de sydligaste länen hade ca 30% av

personbilarna dubbdäck medan dubbdäcksanvänd-

ningen i de nordligaste länen uppgick till 80 - 90%.
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Lätta lastbilaroch bussar hade dubbdäck i något mind-

re omfattning än personbilarna. Av de tunga fordonen

var 10 - 15 96 utrustade med dubbdäck i mellersta och

södra Sverige medan ca 40% hade dubbdäck i norra

Sverige.

För att få en uppfattning om hur stort behovet är att

använda dubbadedäck har väg/ags/'o'rhä//andena i olika

delar av landet kartlagts. Undersökningen omfattar

hela det statliga vägnätet under dubbsäsongen (januari

- april samt oktober - december) 1973. Resultaten av

väglagsundersökningen visade att ca 15% av det tota-

la trafikarbetet (antalet fordonskm) på de statliga vä-

garna under dubbsäsongen uträttades vid väglag då

dubbarna medför en förbättring av väggreppet ( dubb-

väglag ). Stora regionala variationer påvisades. I norra

Sverige uträttades ca34% vid dubbväglag ,i meller-

sta Sverige ca 11% och i södra Sverige endast omkring

5%. lnom varje region var variationerna mellan olika

vägtyper (tex saltade vägar och grusvägar) stora.

En jämförelse mellan rådande väglagsförhållanden

och dubbdäcksanvändningens omfattning i olika re-

gioner och under olika månader visade att minst 30%

av de dubbade fordonens trafikarbete uträttades vid is-

och/ eller snÖväglag medan, högst 12 96 av de odubbade

fordonens trafikarbete under dubbsäsongen uträttades

under motsvarande förhållanden.

Det förbättrade väggrepp som dubbarna ger vid is-

väglag kan medföra en Ökad trafiksäkerhet. Om an-

vändningen av dubbdäck medför ett oförsiktigare kÖr-

sätt vid halt väglag kan emellertid den möjliga trafik-

säkerhetsvinsten helt eller delvis'*gå förlorad. För att

belysa hur dubbdäcken inverkar på körsärrez har dub-

bade och odubbade fordons hastigheter vid olika väg-

lagsförhållanden studerats. Studierna visade att de

dubbade fordonen kördes 1-3 km/h fortare än de

odubbade vid isigt väglag, medan ingen skillnad i has-

tighet konstaterades på barmark. Hastighetsskillna-

den vid halt väglag var så liten att de dubbade fordo-

nen kördes med något stÖrre säkerhetsmarginaler än

de odubbade. Såväl de odubbade som de dubbade for-

donen kördes emellertid med betydligt mindre säker-

hetsmarginaler vid isigt väglag än på barmark, dvs for-

donsförarna anpassade inte hastigheten i tillräcklig ut-

sträckning till det försämrade väggreppet.

Den mest omfattande delundersökningen inom dubb-

däcksprojektet har varit en studie av i vilken utsträck-

ning dubbdäckens effekt på väggreppet har en direkt

inverkan på antalet inträffade trafikolyckor. Olycksstu-

dien utfördes under tiden 16/1 - 15/3 1973 och om-

fattar ca 24 000 försäkringsanmälda olyckor från hela

landet. För att kunna jämföra dubbade och odubbade

fordons olycksrisker (olyckor per fordonskm) insam-

lades uppgifter om körsträckor och antal dubbade och

odubbade fordon i olika delar av landet.

Olycksundersökningen visade att dubbdäcken ijäm-

förelse med odubbade däck (huvudsakligen sommar-
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däck) reducerade risken att råka ut för en olycka med

15 - 25% under dygn då snönederbörd förekom och
med 0 - 10% under dygn utan snönederbörd. För så-

väl dubbade som odubbade fordon var dock olycksris-
ken betydligt högre under dygn med snönederbörd än

under dygn utan snönederbörd, vilket är en effekt av

de försämrade väglagsförhållandena.

Väglagets stora inverkan på risken för trafikolyckor

framgår ännu tydligare genom en jämförelse mellan

olycksrisken (olyckor per fordonskm) vid is- och/eller

snöväglag och olycksrisken vid barmark. För hela

dubbsäsongen 1973 var olycksrisken i genomsnitt för

samtliga fordon och för hela landet 4 - 5 gånger högre

vid is och/eller snöän vid barmark.

Resultaten från olycksstudien uppvisar en god över-

ensstämmelse med resultaten från de tidigare redovi-

sade undersökningarna av dubbade och odubbade for-

dons säkerhetsmarginaler vid olika väglag.

Utifrån de erhållna olycksriskema för dubbade och

odubbade fordon under dygn med olika väderlek

har en grov uppskattning gjorts av dubbdäckens

inverkan på det totala antalet olyckor under hela dubb-

säsongen 1973. Beräkningen visar att det totala antalet

olyckor under dubbsäsongen i hela landet skulle ha

varit 6 - 13% fler om inga fordon haft dubbdäck. 1 nor-

ra Sverige beräknas ökningen till 11 - 23%, i mellersta

Sverige till 6 - 13% och i södra Sverige till 3 - 7%.

Denna direkta inverkan av dubbdäcken på trafiksä-

kerheten kan beräknas ha medfört en minskning av

samhällets årliga kostnader för trafikolyckor på i runda

tal 130 - 290 Mkr uttryckt i 1974 års penningvärde.

Uppskattningen av de ekonomiska konsekvenserna

bygger på den olycksvärdering som används av väg-

verket vid lönsamhetsbedömning av planerade väg-

projekt. Man måste dock observera att det inte existe-

rar någon objektivt riktig värdering av olyckor utan att

värderingsproblemen till stor del är av politisk natur.

Eftersom dubbdäcken medför en viss höjning av has-

tigheten vid halt väglag förkortas restiderna för dub-

bade fordon. Restidsförkortningen kan uppskatta-s till

ca 1% av den totala restidsförbrukningen för dubbade

fordon i hela landet under dubbsäsongen 1973. Värde-

ras denna restidsvinst i enlighet med den restidsvär-

dering som används av vägverket uppgår den årliga

minskningen av restidskostnaden pga dubbdäcken till

ca 15 Mkr uttryckt i 1974 års penningvärde.

Att använda dubbdäck under vintersäsongen i stället

för sommardäck medför en ökning av bilkostnaden.

Den årliga kostnadsökningen kan uppskattas till ca

140 kr per dubbad personbil vilket utgör ungefär 2%

av den totala kostnaden för bilinnehav. Själva dubbar-

na står för en mindre del av denna kostnadsökning

och den största delen uppkommer genom anskaff-

ningen och användningen av en extra uppsättning
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däck och fälgar. För hela landet kan den årliga ökning-

en av bilkostnaden pga använd-ningen av dubbdäck

uppskattas till ca 180 Mkr i 1974 års penningvärde var-

av ca 40 Mkr utgörs av indirekta skatter.

Det Ökade slitaget (avnötm'ngen) av beläggningar och

vägmarkeringar som observerades i samband med den

tilltagande användningen av dubbdäck har initierat en

omfattande forskningsverksamhet främst inom det

beläggningstekniska området. Forskningens uppgifter

har varit att finna lämpliga metoder att mäta slitaget
och att klarlägga hur dess storlek beror av beläggning-

arnas och vägmarkeringarnas typ och kValitet, dubb-

trafikens storlek, typ av dubbar och däck samt olika

yttre förhållanden såsom temperatur och fuktighet.

Resultaten från slitageundersökningarna visar enty-

digt att dubbdäcken är den helt dominerande orsaken

till det ökade vägslitaget. Sedan användningen av

dubbdäck blev allmän har beläggningsslitaget blivit

minst 5 gånger större än före dubbdäckens genom-

brott. Denna kraftiga ökning har medfört att slitaget i

allmänhet blivit dime-nsionerande för beläggningars

och vägmarkeringars livslängder medan dessa tidigare

bestämdes av andra faktorer som t ex materialens åld-

rande. <

Stor/eken av det slitage som dubbdäcken med/ört är be-

roende av en mängd olika faktorer. Typiska slitagevär-

den för asfaltbeläggningar är 40 - 60 ton bortsliten be-

läggning per km väg och miljon passerande dubbade

fordon. Detta innebär att en dubbad personbil sliter

bort ca 0,5 kg beläggning per mil. På det högtrafikerade

vägnätet slits 10-tals kg beläggning bört per meter väg

varje vintersäsong.

Beläggningens typ och kvalitet har en stor betydelse

för slitagets storlek. Det utvecklingsarbete som utförts

under den senaste 10-årsperioden har åstadkommit en

avsevärd ökning av beläggningarnas slitagemotstånd.

Slitagets storlek är även beroende av dubbdäckens ut-

formning. Ett flertal undersökningarhar visat att an-

talet dubbar per däck, den kraft som erfordras för att

trycka in en dubb i däcket samt dubbarnas utstickande

längd har ett starkt inflytande på slitaget. Även dub-
barnas massa (vikt) kan vara av stor betydelse då det

gäller lastvagnsdubbar.

Förarnas körsätt har inverkan på slitagets storlek. En

hög hastighet samt förekomsten av accelerationer och

retardationer medför ett markant ökat slitage.

Den kemiska halkbekämpningen (saltningen) har

medfört att vägar och gator är bara under en större del

av vintern än vad som annars hade varit fallet. Det är

emellertid inte troligt att detta medfört ett ökat totalt

vägslitage eftersom sannolikt fler bilister använt dubb-

däck om vägarna inte saltats.
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De väghå/Iande myndigheternas kostnader för det av

dubbdäcken orsakade vägslitaget har grovt uppskat-

tats till storleksordningen 200 Mkr för år 1974. Vid en

oförändrad andel dubbade fordon beräknas kostnaden

öka med 2- 3% per år på grund av trafiktillväxt och

ett mer omfattande belagt vägnät. Den ungefärliga

fördelningen av kostnaden på vägverket och kommu-

nerna samt på olika kostnadsposter framgår av följan-

de sammanställning:

 

Kommunala

 

Statliga vägar och

vägar gator Summa

Slitage av

beläggningar 100 Mkr 60 Mkr 160 Mkr

Slitage av

vägmarkeringar 10 Mkr 15 Mkr 25 Mkr

Rengöring av

vägmärken m m - - 10 Mkr

 

Vägslitaget har även medfört en rad negativa konse-
kvenserför trafikanterna. Den ökade förekomsten av

slitagespår på vägarna har genom det vatten som sam-

las i spåren medfört en ökad risk för vattenplaning. En

studie av samband mellan inträffade olyckor och be-

läggningsslitage har emellertid inte kunnat påvisa att

risken för trafikolyckor påverkas av hur sliten en be-

läggning är. Det är därför möjligt att trafikanterna har

anpassat sitt körsätt till de försämrade förhållandena

vilket bör ha medfört förlängda restider.

Slitaget av vägmarkeringar och slitageprodukternas

nedsmutsande inverkan på bl a vägmarkeringar, strål-

kastare och vägmärken har avsevärt försämrat synbe-

tingelserna under mörkerkörning speciellt vid vått

väglag. Eftersom olycksrisken under mörker är 1,5 -

2,5 gånger högre än i dagsljus och en del av denna

skillnad torde bero på otillräckliga synbetingelser mås-

te den konstaterade försämringen anses som kritisk ur

trafiksäkerhetssynpunkt.

Slitageprodukternas nedsmutsande inverkan har även

medfört ökade kostnader för rengöring av fordon. Nå-

gon beräkning av kostnaderna för ökad biltvätt har

inte kunnat göras men de torde uppgå till lO-tals Mkr

per år.

Det ökade vägunderhållet som användningen av

dubbdäck nödvändiggjort har delvis finansierats

genom en minskad nybyggnation av vägar. Konse-

kvenserna av detta är att vägstandarden blir sämre än

den skulle ha varit om dubbdäcken inte funnits vilket

bl a medför uteblivna olycks- och restidsvinsvter. Stor-

leken av dessa kan inte uppskattas eftersom man inte

känner hur stora resurser som flyttats över från bygg-

nadssidan till underhållet. En kalkyl visar dock att var-

je krona som flyttats över på sikt troligen innebär_ en

minst lika stor utebliven olycksreduktion som olycks-

vinsten av de dubbdäck som orsakat omprioriteringen. _

Till detta kommer de uteblivna restidsvinsterna som

VTI MEDDELANDE 5 3

enligt de ekonomiska värderingar som användes i väg-

byggnadssammanhang kan uppskattas till drygt 4

gånger olycksvinsten.

Användningen av dubbdäck har även givit upphov till

vissa miljöstärningar. Den mest påtagliga effekten tor-
de vara ett ökat trafikbuller. Jämförelser mellan som-

mardäck och dubbade vinterdäck visar att dubbdäck-

en ger en påtaglig ökning av däckbullret. Ökningen är

så stor att den under vinterperioden delvis kommer'att

omintetgöra den bullerminskning som skulle följa om

den nyligen publicerade trafikbullerutredningens för-

slag till emissionsnormer genomfördes.

Av övriga miljöeffekter torde slitageprodukternas för-

orening av yt- och grundvatten kunna betraktas som

den allvarligaste. Det för närvarande otillräckliga kun-

skapsunderlaget medger emellertid inga säkra bedöm-

ningar. Varje minskning av mängden slitageprodukter

måste i vart fall ses som positivt ur miljösynpunkt.

Totalt sett bör dock dubbdäckens inverkan på miljön

vara relativt liten i jämförelse med annan accepterad

samhällsverksamhet.

Utredningen av dubbdäckens olika konsekvenser visar

således att såväl de positiva som de negativa effekterna

är stora. De positiva effekterna som huvudsakligen består

av en_förbättrad trafiksäkerhet vid vintetväglag kan enligt

de utförda beräkningarna värderas till 150 -300 Mkr per

år. De negativa effekternabestårfrämst av ökade kost-

nader/?jr bilister och väghållare som tillsammans torde

uppgå till mer än 300 Mkr per år. Til/.ådetta kommer en

försämrad trahksäkerhet och/eller framkomlighet p g a

mer slitna beläggningar och vägmarkeringar samt p g a

slitageprodukternas nedsmutsande effekt. Det måste

dock återigen påpekas att värderingen av ett reducerat

-antal olyckor till stor del är av politisk natur och ytterst

enfråga om hur mycket samhället är villigt att betala/ör

en_ förbättrad trañksäkerhet. Man bör även observera att

dubbdäcken, förbättrar trañksäkerheten under/örhållan-

den då denna är mycket dålig (is- och/eller snöväglag).

Dubbdäcksproblematiken kan i ljuset av de erhållna

resultaten illustreras på följande sätt. Det finns trafik-

säkerhetshöjande åtgärder som är mer effektiva än

dubbdäcken. Om de resurser som dubbdäcken årligen

förbrukar i stället tex kunde satsas på om- och ny-

byggnad av vägar skulle på sikt en minskning av det

totala antalet olyckor erhållas. Detta skulle emellertid

medföra en ytterligare försämring av den rådande då-

liga trafiksäkerheten vid is- och/eller snöväglag.

Mot denna bakgrund framstår frågor som berör möj-

liga alternativ (och även komplement) till dubbdäc-

ken som mycket väsentliga. Andra frågor av utom-

ordentligt stor vikt är i vilken utsträckning dubbdäckens

skadeverkningar kan minskas genom en utveckling av

vägvänligare dubbar och/eller motståndskraftigare

beläggningar och vägmarkeringar.
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Ett naturligt alternativ till dubbdäcken är enjörbämad

snörb'jning och halkbekämpning. En grov kalkyl visar

att om de resurser, som dubbdäckens slitage på de

statliga vägarna kräver, i stället satsades på ett förbätt-
rat vintervägunderhåll på samma vägar skulle det

totala antalet olyckor kunna hållas relativt konstant.

Osäkerheten i beräkningen är emellertid mycket stor.

Vidare skulle de i räkneexemplet studerade åtgär-
derna huvudsakligen koncentreras till de större vägar-

na för att erhålla en maximal olycksreduktion per in-

vesterad krona. Detta ger .en ojämnare fördelning av

trañksäkerhetsvinsterna än vad dubbdäcken åstad-

kommer. Det bör framhållas att räkneexemplet även

visar att en måttlig ökning av årliga anslaget till vin-

tervägunderhållet på upp till ca 20 Mkr torde utgöra

väl använda resurser för att minska antalet halkolyck-

or.

En övergång/'rån dubbdäck lill odubbade vinterdäck in-

nebär en lösning av problemen med vägslitaget. Det

finns emellertid för närvarande inga odubbade vinter-

däck som ger ett lika bra väggrepp som dubbdäcken på

underlag av slät osandad is varför det är troligt att en

övergång till odubbade vinterdäck skulle medföra en

ökning av antalet olyckor. Storleken av olycksökning-

en torde emellertid bli mindre än den som beräknats

inträffa om dubbdäcken ersattes med sommardäck (6

- 1396:5 ökning av det totala antalet olyckor under

hela dubbsäsongen). Det torde även i framtiden vara

svårt att utveckla odubbade vinterdäck som är helt
jämförbara med dubbdäcken på slät is. Det är dock

möjligt att utvecklingen av för vinterkörning speciellt

anpassade gummiblandningar och däckmönster kan

skapa möjligheter att kraftigt reducera antalet dubbar

i däcken och därigenom även vägslitaget.

En viss minskning av vägslitaget kan åstadkommas

genom en skärpning av gällande bestämmelser om

dubbdäck. Bestämmelser som förefaller mest angeläg-

na berör de tunga fordonen.

Betydande slitagevinster kan antagligen erhållas

genom en utveckling av mer "vägvän/iga" dubbar. Det

är viktigt att observera att en sådan utveckling kräver

relativt stora investeringar bl a för anskaffande av en

testutrustning som möjliggör realistiska prov inom

rimliga tids- och kostnadsramar. En sådan testutrust-

ning skulle även möjliggöra att eventuella framtida

bestämmelser om dubbar och däck direkt kunde inrik-

tas på däckens väggrepp och slitageverkan i stället för

på enskilda dubb- och däckparametrar vilket för när-

varande är fallet.

Framtidafärbäm'ingar av be/äggningars och vägmarke-

ringa/'5 slitagemotsrând torde utifrån nuvarande kun-

skaper kunna bedömas ge relativt marginella ekono-

miska vinster.

En sänkning av gällande hastighetsgränser under vinter-

säsongen kan ge en betydande minskning av slitaget

på landsbygdsvägarna. Samtidigt skulle den dåliga
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trafiksäkerheten under vintern förbättras. En annan

positiv effekt skulle vara en minskad drivmedelsför-

brukning. De negativa effekterna av en sänkning av

hastighetsgränserna under vintern är förlängda resti-

der och ett större antal hastighetsöverträdelser.

De förhöjda olycksrisker som konstaterats vid is-

och/eller snöväglag motiverar slutligen speciella åt-

gärder för att .förbättra fordons/örarnas hastig/reisan-

passning till det försämrade väggreppet. En intensifie-

rad upplysning och en obligatorisk utbildning i halk-

körning skulle kunna vara verkningsfulla åtgärder i

detta sammanhang.




