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SAMMANFATTNING

Reshastighetsmätningar på dubbade och odubbade personbilar till-

sammans med friktionsmätningar görs för att avgöra om de dubbade

bilarna framförs med en hastighet på is/snöväglag som gör att de

utnyttjar större/mindre del av den tillgängliga friktionen än vad

de odubbade gör. Säkerhetsmarginalerna uttrycks som skillnader i

beräknade stoppsträckor.

P g a det milda vädret under januari t o m mars månad 1989 kunde

inte reshastighetsmätningarna genomföras som planerat utan mät-

ningar vid is/snöväglag gjordes på de saltfria vägarna i Dalarna.

Även där hadeis/snöväglagen en kort varaktighet vilket innebar

att mätningar inte kunde göraspå önskvärt antal bilar.

De uppmätta reshastighetsskillnaderna var små och ibland körde

dubbfordonen fortare och ibland de odubbade fordonen. Detta gäl-

ler för olika väglag och mätplatser men det kan även gälla för

olika percentilvärden i hastighetsfördelningarna för respektive

däcktyp.

Stoppsträckan beräknas utifrån uppmätt medianreshastighet och

medianfriktion över helamätsträckan. Vid barmark har dubbfor-

donen någon till några meter längre stoppsträcka. På packad snö

där personbilarnas medianhastighet i denna mätning ligger kring

75 km/h blir stoppsträckan för dubbade fordon 17.5 m kortare än

för de odubbade. Vid spårbildning med våt barmark och snömodd 1-3

cm djup och en medianhastighet omkring 90 km/h får de dubbade

bilarna ca 4 m längre stoppsträcka om de kör i spåren än vad de

odubbade får. Under förutsättning att de bibehåller hastigheten

om de förflyttar sig i sidled och därmed kör i snömodden får de

dubbade bilarna ca 60 m kortare stoppsträcka än de odubbade.

Stoppsträckorna vid barmark varierade mellan 50 och 60 meter. Vid

is/snö i denna undersökning varierade stoppsträckans längd från

84 till 186 meter.

Dessa i och för sig alldeles för få mätningar ger inga indika-

tioner på att de dubbade fordonen utnyttjar större del av den

tillgängliga friktionen än vad de odubbade gör.



1. INLEDNING

Kommunikationsdepartementet har gett Trafiksäkerhetsverket och

Vägverket i uppgift att gemensamt utreda möjligheterna att kraft-

igt reducera dubbdäckens beläggningsslitage. En jämförelse skall

också göras mellan å ena sidan dubbdäckens och andra vinterdäcks

trafiksäkerhetsmässiga effekter och å andra sidan kostnaderna för

förorsakat beläggningsslitage.

Som en del i försöken att uppskatta den trafiksäkerhetsmässiga

effekten ingår att undersöka reshastigheten för personbilar med

dubbade och odubbade däck. Att inte enbart olycksstudier genom-

förs beror på att man vill veta om den högre friktion som ett

dubbdäck ger helt, delvis eller inte alls utnyttjas för att höja

hastigheten, d v s hur stor del främjar framkomlighet och hur

stor del främjar trafiksäkerheten vintertid.



2. MÅTMETOD OCH MÅTPLATSER

Vid ett planeringsmöte beslutades att göra reshastighetsmätningar

på vägar med 2 olika vägbredder, 2 olika hastighetsgränser och 3

väglag för att få ett grepp om det var någon skillnad i hastighet

mellan fordon med dubbade och odubbade däck och om denna skillnad

i så fall varierade mellan olika miljöer. För att bl a få uppgift

om däcktyp skulle enkäter skickas till de trafikanter som hastig-

heten mätts på.

Allt eftersom vintern gick utan att det blev några is/snöväglag

på de större vägarna i Östergötland beslutades att det var för

kort tid kvar för att hinna använda metoden att skicka ut enkä-

ter. Vi fick nu i stället välja att placera ut en plåt över väg-

banan vid den sista av de två stationerna varemellan restiden

uppmättes och sedan lyssna om fordonet har dubb eller ej. För-

delen med att skicka ut enkäter är att det går att göra en finare

indelning av däcken än bara dubb/icke dubb. Det är ju även av

intresse att veta om det är några hastighetsskillnader mellan

sommardäck/Vinterdäck/dubbat vinterdäck och mellan nytt/slitet

dubbdäck.

För att bestämma restiden används en persondator i vardera sta-

tionen. Datorn har en klocka som anger tiden i hundradels sekun-

der. När fordonet passerar en viss punkt på vägen slås vagnretur

på tangentbordet och tidpunkten för detta registreras tillsammans

med bilnummer eller enbart siffrorna i bilnumret och uppgift om

däcken var dubbade eller ej. Bilnumren från de 2 stationerna pa-

rades sedan ihop i dator och reshastigheten beräknades. En Saab

Friction Tester användes för att mäta friktionen över samma

sträcka som reshastigheten mättes. Friktionen mättes i höger

hjulspår och mellan de båda hjulspåren.

På de ursprungliga valda mätplatserna i Östergötland erhölls en-

dast barmark varför vi fattade beslut om att åka till de osaltade

vägarna i Dalarna för att mäta där. Rekning av vägarna gjordes på

papperet för att finna lämpliga vägavsnitt. Vid månadsskiftet

februari/mars tydde väderprognoserna på att det skulle komma snö



i Dalarna. Det visade sig emellertid att temperaturen steg snabb-

are än väntat och att endast en av de planerade mätningarna gick

att genamföra. Därefter fanns is/snöväglag kvar endast på småvä-

gar och i närheten av fjälltrakterna. I tabellen nedan tas endast

de vägar med där mätningar genomfördes.

 

    

 

  

Tabell 1.

Hastighets- Måtstrâckans
Bredd gräns längd .Måt-

Våg (nn (km/h) Ådt (nu namn datum

RV 70 9 90 2000 2636 Oxberg 28/2

Rv 70 6 90 1000 4030 Särna 1/3, 2/3

Lv636 13 90 5000 5130 Vikingstad 21/3

Lv206 7 90 3000 2144 Skänninge 14/2,22/3

  

Hastigheten mättes

riktningarna mättes för att erhålla fler fordon.

i ena riktningen utom dag 2 i Särna där båda

 



3. RESULTAT

3.1 Väglag och friktion

Mätningar har utförts vid följande väglag

 

 

 

Tabell 2.

F r i k t i o n
Plats Väglag 15-percentil 50-percentil

Oxberg Spår: våt barmark 0,58 0,91
Mellan spår: 3 cm snö- 0,13 0,19
modd som övergår i
våt barmark Spårmätningarna utnyttjas

Särna Packad snö 0,24 0,28

Vikingstad Torr barmark

Skänninge Torr barmark

   

 

För Oxberg har mättiden delats i 3 perioder den första med klar

spårbildning (våt barmark/snömodd) och den sista med våt barmark

över hela vägen. Mellanperioden med förändring i väglaget används

inte vid hastighetsutvärderingen.

3.2 Reshastighet

 

Vid förberedelse av mätningarna sattes som.mål att mäta hastig-

heten på minst 100 fordon i den minsta gruppen för att erhålla

något så när säkra värden. Detta har inte gått p 9 a att andelen

odubbade fordon är liten och att is/snöväglagen haft kort var-

aktighet.

I tabellen nedan anges 3 percentilvärden ur varje hastighetsför-

delning och hur många uppmätta hastigheter som ligger till grund

för fördelningen.



   

Tabell 3.

H a s t i g h e t 3 f ö r d-e 1 n i n g Antal
15-percentil 50-percenti1 85-percentil fordon % Dubb

Plats Dubbad Odubbad Dubbad Odubbad Dubbad.0dubbad Dubb Odubb fordon

Oxberg

Våt barmark/
Snömodd 78.4 82.8 90.3 88.2 101.5 94.6 28 10 74

Våt barmark 83.8 82.0 92.5 93.6 106.2 105.8 98 27 78

Särna 66.0 66.0 75.1 75.8 85.3 87.6 358 51 88

Vikingstad 81.0 81.0 89.1 88.9 96.4 98.2 91 78 54

Skänninge
14/2 74.1 73.4 82.8 81.0 93.9 92.5 74 20 79

Skänninge
22/3 77.7 75.2 86.5 84.0 92.8 96.8 25 58 30

 

 

 

    

   

För mätplats Särna har de båda mätdagarnas resultat summerats

till en hastighetsfördelning.

50-percentilerna finns prickade mot varandra i bilaga 1.

Resultatet av barmarksmätningarna visar att när 50-percentilen

kör dubbfordonen knappt 1 km/h fortare än de odubbade

Det omvända förhållandet råder när 85-percentilen stu-

studeras

fordonen.

deras. Vid blandväglaget (våt barmark och snömodd) kör dubbfor-

donen fortare än de odubbade, ca 2 km/h om 50-percentilen stu-

deras och 7 km/h om 85-percentilen studeras. Det bör observeras

att detta resultat bygger på mycket få uppmätta hastigheter. På

packad snö i Särna kördede odubbade fordonen knappt 1 km/h for-

tare om 50-percentilen studeras och drygt 2 km/h fortare om 85-

percentilen studeras, som synes är de uppmätta hastighetsskill-

naderna små och

odubbade.

ibland kör dubbfordonen fortare och ibland de

 



3.3 Stoppsträckor

 

Stoppsträckor beräknas med hjälp av hastighets- och friktionsdata

för att få ett indirekt mått på säkerheten för personbilar med

dubbade respektive odubbade däck.

Reshastigheten är uppmätt för de 2 olika kategorierna ovan. Frik-

tionen på vägen har mätts med ett odubbat däck (fø). Detta inne-

bär att följande korrektioner görs när friktionen för ett dubbat

däck (fD) används i beräkningarna.

fI)

fD

fø - 0.05 vid barmark

fø + 0.07 vid is/snö.

Dessa korrektioner har erhållits från mätningar som har gjorts av

TF-avdelningen vid VTI. Deras mätnignar visar visserligen på

spridningar t ex mellan olika is och snö men här används ett och

samma värde.

Då friktionen ej mätts vid en del barmarksmätningar har f5o ø

satts till 0.90.

Stoppsträckorna beräknas enligt formeln

 

2
s =v At+ V

2 - g - f
där

3 = bilens stoppsträcka i meter

v = bilarnas medianhastighet i m/s

At = förarnas reaktionstid i sekunder (=1s)

g = tyngdaccelerationen i m/s2

f = medianfriktionen vid bästa inbromsning



 

 

 

Tabell 4.

Plats Dubb (D) / Hastighet Friktion Stoppstråcka Skillnad i Anm
Ej dubb (D) (hm/h) (meter) stoppsträcka

SD - Sø

Oxberg D 90.3 0.86 62.4
+ 4.3 Spårzvåt

ø 88.2 0.91 58.1 barmark

D 90.3 0.26 123.3 mellan
-62. spår:

ø 88.2 0.19 185.5 snömodd

D 92.5 0.86 64.8
+ 0 våt

ø 93.6 0.91 63.9 barmark

Särna D 75.1 0.35 84.2
-17. packad

ø 75.8 0.28 - 101.8 snö

Vikingstad D 89.1 0.85 61.5
+ 2. torr

ø 88.9 0.90 59.2 banmark

Skänninge D 82.8 0.85 54.7
14/2 + 3. torr

D 81.0 0.90 51.2 barmark

D 86.5 0.85 58.6
22/3 + 4. torr

D 84.0 0.90 54.2 barmark

       

Vid samtliga barmarksmätningar blir stoppsträckan någon till någ-

ra meter längre för personbilar med dubbdäck jämfört med odubbade

däck. Detta beror på både något högre hastighet och något lägre

friktionstal för dubbfordonen. Vid packad snö i Särna blir stopp-

sträckan 17.5 meter kortare för dubbfordonen. På mätsträckan

Oxberg var det spårbildning våt barmark/snömodd under första mät-  



tiden. Här har stoppsträckan beräknats för det normala d v 3 att

fordonet kör i hjulspårsområdet men även för det något onormalare

att bibehålla samma hastighet även efter förflyttning i sidled så

att fordonet kör i snömodd. Om en sådan förflyttning måste göras

kommer med största sannolikhet hastighetsnivån att sjunka. Frik-

tionshöjningen för dubbdäck har även här satts till 0.07 eftersom

det troligen är tunn is under snömodden eftersom det vid inled-

ningen av mätningen var tunn is i hjulspårsområdet.

Under ovanstående förutsättningar har de dubbade fordonen något

längre (4.3 m) stoppsträcka när man kör i hjulspårsområdet på våt

barmark, men mycket kortare stoppsträcka (62.2 m) om man kör mel-

lan hjulspåren i snömodd.



4. ANDRA STUDIER

I dubbdäcksutredningen 1973 gjordes restidsmätningar på 4 sträck-

or vid ett flertal tillfällen på varje väg (1). Vid barmark fanns

då inga betydelsefulla skillnader i restid mellan dubbade och

odubbade. Då det fanns is/snö på vägen körde de dubbade 0-5 s/km

fortare med 2 s/km som den mest sannolika skillnaden vilket för

dessa hastighetsnivåer ger en skillnad på ungefär 2.5 km/h. Några

friktionsmätningar gjordes inte då men utifrån olika antaganden

på friktionsnivåer för olika däck på olika väglag sägs att de

utförda mätningarna tyder på att de dubbade fordonen framförs med

en hastighet vid halt väglag som inte innebär att de utnyttjar en

större del av den tillgängliga friktionen än vad odubbade fordon

gör. Snarare antyder resultaten att de dubbade fordonen kan ha en

något större säkerhetsmarginal uttryckt i bromssträcka än vad de

odubbade fordonen har.

Utifrån dessa svenska mätningar har man i Norge (2) uppskattat

att vid ett dubbförbud skulle restiden för aktuella fordon öka

med 5 % eller ca 3 s/km på landsbygden och ca 5 s/km i tätort. De

tunga fordonens hastigheter tror man blir oförändrade.

Finska studier visar att vid dåliga väderförhållanden kör dubbade

fordon 2.7 km/h fortare än odubbade. Sett över hela vintern blir

skillnaden 1.6 km/h. Ca 90 % av personbilarna använde dubbdäck

(3).
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5. SLUTSATS OCH FORTSATT FUD

De utförda hastighetsmätningarna tyder inte på att personbilar

med dubbdäck utnyttjar en större andel av den tillgängliga

friktionen än vad de odubbade personbilarna gör. Det bör dock

åter igen påpekas att p g a den extremt milda vintern har inte

mätningar kunnat genomföras på det ursprungliga vägnätet med en

variation i vägbredder, hastighetsgränser, trafikflöden och väg-

lag. På endast 2 vägar har vardera ett is/snöväglag uppmätts och

hastigheten har då mätts på något för få fordon.

Ovanstående gör att det vore intressant att en annan vinter eller

under flera vintrar få genomföra den studie som från början pla-

nerades. Givetvis är detta beroende på vilket beslut som fattas i

dubbfrågan, men om man inte bestämmer sig för påbud eller förbud

borde en hastighetsstudie genomföras. Trafikanterna bör då till-

frågas om sina däck så att det går att skilja på nya och slitna

dubbdäck och på sommardäck, vinterdäck och dubbdäck. Mätningar

bör helst göras i områden med olika stor dubbandel eftersom det

kan vara skillnad i beteende hos de som först anskaffar dubbdäck

och de som sist gör det.
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