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VINTERDÄCK - DUBBAR - TRAFIKSÄKERHET - VÄGSLITAGE. Föredrag

vid T'l'Fs vinterdagar i Borlänge 10-11 februari 1988

Slitaget av väg- och gatubeläggningar pga användningen av däckdubbar

utgör ett betydande problem. Frågan om dubbarnas fördelar står i rimlig

proportion till de olägenheter de medför har varit aktuell allt sedan de

började användas i mitten av 1960-talet.

Under åren 1973-74 gjordes omfattande studier av dubbdäckens för- och

nackdelar. Denna undersökning, som utfördes på uppdrag av Transportforsk-

ningsdelegationen, är den mest omfattande studie av dubbdäcksproblemati-

ken som utförts i världen. Resultaten är sammanfattade i TFDs rapport nr 4,

1975.

Huvudresultatet av undersökningen sammanfattas av följande sam manställ-

ning av dekonsekvenser som ett dubbdäcksförbud beräknades medföra år

1974.

Tabell 1

Negativa konsekvenser av ett dubbförbud:

Monetär värdering
i Mkr/år. 1974 års
priser '

- Ökat antal olyckor vid vinterväglag 130-290

- Ökade restider vid vinterväglag ca 15

Summa 145-305 Mkr/år '



Positiva konsekvenser av ett dubbförbud:

Monetär värdering
i Mkr/år. 1974 års

 

priser

- Minskade bilkostnader ca 140

- Minskad kostnad för biltvätt 20-80

- Minskade kostnader för väghållaren ca ' 200

- Förbättrad trafiksäkerhet och/ eller ?
framkomlighet pga mindre slitna och
smut51ga vagar

- Förbättrad miljö (minskat buller m m) ?

Summa 360-420 Mkr/år + ?

Av tabellen framgår att de positiva effekterna av dubbdäck värderades till

150-300 Mkr per år och att 'de negativa konsekvenserna beräknades över-

stiga 350 Mkr per år. Trots detta fattades inte något beslut att begränsa

eller förbjuda dubbanvändningem Orsaken till detta var sannolikt att det

inte finns någon invändningsfri värdering av olyckor samt att en stor del av

de kostnader som är förenade med dubbdäck består av extra däckkostnader

som dubbdäcksanvändarna faktiskt betalar.

1980 gjordes en förnyad översyn av dubbdäcksproblematiken i Sverige.

Resultaten är publicerade i VV-rapporten TU 1981:3, 1981 och i VTI rapport

nr 223A, 1983. En grov sammanfattning av resultaten redovisas i nedanstå-

ende tabell som visar de beräknade konsekvenserna av ett dubbförbud

uttryckt i monetära termer.



Tabell 2

A. Negativa konsekvenser av ett dubbförbud:

Monetär värdering i
Mkr/âr. 1980 års
penningvärde

A1. En ökning av olyckorna vid is/snö-väglag 500-1200
pga sommardäckens sämre väggrepp. Ök-
ningen beräknas till 9-2096 av olyckorna
under oktober-april eller 5-1296 av olyc-
korna under hela året.

A2. Minskad friktion på isbelagda vägar och ?
på våt barmark pga att dubbarnas "upp-
ruggande" inverkan går förlorad. Effek-
ten kan vara av en betydande storlek.

A3. Ökad restidsförbrukning- pga lägre has- Ca 30
tigheter vid is/snöväglag. Ökningen på
allmänna vägar och gator beräknas till
ca 0,5% av dentotala restidsförbruk-
ningen under oktober-april.

A4. Försämrad framkomlighet på ställen som ?
normalt inte sandas (enskilda vägar, in-
och utfarter från fastigheter, skogs-
vägar m m).

A5. Ökat antal stopp i trafiken vid extrem ?
halka

 

Summa . 530-1230 Mkr + ?



B. Positiva konsekvenser av ett dubbförbud:

Bl. Minskade bilkostnader för de bilister 465-595 '
som i dag använder dubbdäck .

BZ. Minskade kostnader för biltvätt. (Ca Ca 100
två tvättar mindre per bil och vinter.
Mycket grov uppskattning).

B3. Minskade kostnader för rengöring av Ca 60
vindrutor och strålkastare (ca 20 kr
per bil och vinter. Mycket grov upp-
skattning).

54. Minskade kostnader för beläggnings- 60-120
underhåll.

BS. Minskade kostnader för underhåll av 10-15
vägmarkeringar.

B6. Minskade kostnader för tvätt av väg- 5-10
märken m m.

B7. Förbättrad trafiksäkerhet och/eller ?
framkomlighet pga mindre smutsiga
vägar. Effekten kan vara betydande.

B8. Minskat däckbuller. Minskningen upp- ?
skattas till 3-10 dB(A).

B9. Minskad förorening av yt- och gründ- ?
vatten pga minskad förekomst av
slitageprodukter från vägbanan.
Effekten bedöms måttlig.

 

Summa 700-900 Mkr +

Resultatet av denna översyn visar att de negativa effekterna av dubbdäck

minskat i förhållande till de positiva. Orsaken till detta ansågs vara att

dubbdäcksbestämmelserna och den tekniska utvecklingen minskat dubbarnas

skadeverkningar utan att de positiva egenskaperna minskat. Vad som också

förändrats var att i översynen trycktes starkare på den indirekta positiva

effekt dubbarna medför genom att de ruggar upp och sliter bort isen på

vägarna och därmed skapar bättre friktionsförhållanden för alla trafikanter.

Det bör påpekas att översynen inte bygger på några nya undersökningar vad

gäller dubbarnas effekt på trafikolyckor. Beräkningen förutsätter att den

relativa olycksreducerande effekten var densamma 1980 som 1973 då



olycksundersökningen genomfördes. Förändringen 1974-1980 beror således

enbart på den ökade dubbanvändningen och förändringar av antalet olyckor,

deras svårighetsgrad och på penningvärdesförsämringen. Detta kan ifråga-

sättas då det är troligt att dubbdäckens väggreppsförbättrade effekt

reducerats'i viss mån. Vidare är det sannolikt att den tillkommande grupp

bilister som börjar använda dubbdäck under perioden 1974-80 kör mindre på

is- och snöväglag än de som använde dubbdäck 1974. Detta medför att nyttan

för dem är mindre samtidigt som det vägslitage de förorsakar är större.

Vad gäller väghållarens kostnader gjorde VV nya beräkningar och bedöm-

ningar 1980, dvs man utgick _inte_ från 1974 och skrev fram resultaten till

1980 på samma sätt som för olyckornas. Enligt uppgift har VV även gjort en

ny beräkning och kommit fram till att väghållarens extra kostnad uppgår till

ca 400 Mkr i dagens läge.

Som synes av ovanstående så ärosäkerheten i beräkningarna av de olika '

effekterna betydande. Det är emellertid ställt utom tvivel att dubbarna

medför en avsevärd förbättring av trafiksäkerheten men att samtidigt

kostnaderna är mycket stora. Om de resurser som dubbarna förbrukar fritt

kunde användas till andra trafiksäkerhetsåtgärder torde det vara möjligt att

åstadkomma en totalt sett'större förbättring av trafiksäkerheten än vad som

fås genom dubbarna. Utredningen 1975 visade t ex att varje krona som pga

minskat vägslitage kan flyttas från beläggningsunderhålltill nybyggnadspro-

jekt på 10-20 års sikt ger en lika stor olycksreduktion som de dubbar medför

som ger upphov till vägslitaget. Eftersom de nya vägarnas livslängd är större

än 10-20 medför minskade resurser för väginvesteringar pga dubbslitage

sannolikt en försämrad trafiksäkerhet på sikt förutom att man går miste om

de andra positiva effekterna av en snabbare höjning av vägstandarden.

Politiskt torde det dock vara svårt att förbjuda dubbarna eftersom de

minskar trafikolyckorna och en stor majoritet av bilisterna väljer att ta på

sig en extrakostnad av ca 300 kr per vinter för att kunna köra med dubbade

vinterdäck. Vad man istället inriktar ansträngningarna mot är en bättre

optimering av dubbdäcken, dvs att försöka minska skadeverkningarna utan

att äventyra de väggreppshöjande egenskaperna. De studier av väggrepp och

vägslitage som utförts visar på enstor variation i dessa egenskaper. Om man

kunde sortera ut de mest skadliga dubbdäcken borde det vara möjligt att



avsevärt minska slitaget utan att väggreppet samtidigt minskas. Det är i

dagsläget omöjligt att säga hur stor en sådan möjlig slitageminskning är och

hur snabbt den kan genomföras. Relativt stora investeringar (10-20 Mkr)

måSte göras i testapparatur som det tar minst ett par år att bygga ut. Å

andra sidan utgör 10-20 Mkr endast 2,5-596 av den årliga kostnaden för

väghållaren pga dubbarna, så det torde inte råda något tvivel om att den

kommer att bli mycket lönsam.

Den viktigaste frågan då man diskuterar dubbarnas vara eller icke vara är

om den olycksundersökning som utfördes 1973 är tillförlitlig och om

resultaten kan anses giltiga även i dag. Alla som har arbetat med olycksana-

lyser vet hur svårt det är att kvantifiera effekten av en enskild faktor på

antalet olyckor och deras skadeföljd. Relativt andra undersökningar var

emellertid studien mycket omfattande och välkontrollerad. Resultaten

stöddes även av de väggrepps- och beteendestudier som också ingick i

undersökningen.

Resultaten stämde vidare mycket bra överens med norska och finska studier

som utförts. Andra utländska studier som givit motsatta resultat kunde

förklaras av brister i såväl empiriska metoder som i analys och tolkning av

resultaten.

Frågan om giltighet i dag är mer problematisk. Den kan delas upp i två delar,

dels frågan om dagens däck och dubbar är likvärdiga med de som fanns 1973

och dels frågan om bilisterna tar ut en större del av det förbättrade

väggreppet i ökad hasighet i dag i jämförelse med 1973. Det är inte troligt

att bilisternas beteende har förändrats på något avgörande sätt och de

mätningar av olika däcks väggrepp som utförts under senare år tyder inte på

att dubbarnas ökning av väggreppet på is har förändrats. Något säkert svar

kan emellertid inte ges utan nya undersökningar.




