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DUBBADE OCH ODUBBADE VINTERDÄCKS KÖREGENSKAPER
Fältundersökning genom bedömning av taxiförare

av Elisabeth Samuelsson

Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

FÖRORD

Denna undersökning har genomförts på uppdrag av Vägverket (VV)

och Trafiksäkerhetsverket (TSV). Continental Gummi AB, svenskt

dotterbolag till den västtyska däckkoncernen Continental AG

ställde 400 däck, med och utan dubb fritt till förfogande för

praktiska prov.

Freys Taxi i Stockholm ställde upp med försökspersoner. Ett varmt

tack riktas härmed till alla som medverkat i denna undersökning.
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DUBBADE OCH ODUBBADE VINTERDÄCKS KÖREGENSKAPER

Fältundersökning genom bedömning av taxiförare

av Elisabeth Samuelsson

Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Denna undersökning ingår som en del i en utredning rörande möj-

ligheterna att minska dubbdäckens slitage på vägarna som Väg-

verket och Trafiksäkerhetsverket hösten 1988 fått i uppdrag av

regeringen att utföra.

Avsikten med undersökningen var att försöka belysa skillnaderna i

köregenskaper mellan vinterdäck med 110 dubb, vinterdäck med 56

dubb och odubbade vinterdäck av friktionsdäcktyp med hjälp av

subjektiv kförarbedömning. Mätning av dubbutstick, dubbkraft och

bromsfriktion på is för ett urval av de i undersökningen använda

däcken ingår som objektiv referens. Dessa mätningar redovisas

också i VTI Rapport 354, "Vinterdäcks väggrepp på is" samt VTI

Meddelande 605, "Undersökning av dubbdäckens aktuella status."

Förarbedömning

Undersökningen utfördes under tidsperioden 1 nov 1988 till 1

april 1989 med taxiförare i Stockholm som bedömare. Taxibilarna

var av typ Volvo 740 och Mercedes 190. Dubbdäcken var av fabrikat

Continental. Förarbedömingen utfördes med hjälp av enkätformulär

i två moment.

- Efter varje körpass fyllde taxiförarna i ett formulär som be-
skrev förhållandet under körpasset.

- Efter försöksperiodens utgång fick taxiförarna sammanfatta hur
de hade upplevt skillnaden mellan dubbade och odubbade däck.

VTI MEDDELANDE 606



II

Svaren på dessa enkäter visar att:

Senare

vilket gjorde att de

Snö och is förekom på vägbanan relativt lång tid efter ett
snöfall; inte på högtrafikerade vägar och i centrum av Stocka
holm men i ytterområden och på mindre vägar. I 26 % av köra
passen ansåg förarna att dubbdäck behövdes.

Dubbdäcken behövdes på is, på övriga underlag var friktionsu
däcken likvärdiga. Trafik som har kravet på sig att alltid ta
sig fram kan få svårigheter, i vissa situationer, vid ett
dubbdäcksförbudo

Chaufförerna som medverkade i denna undersökning ansåg att de
hade nytta av dubbdäcken. De menar att det går att anpassa
hastighet och körteknik så att friktionsdäck går att använda
men i vissa situationer minskar framkomligheten.

Friktionsdäcken bullrar mindre än dubbdäcken, vilket är en för
del från arbetsmiljösynpunkt.

Förarna ansåg att både friktionsdäck och dubbdäck var bättre,
än sommardäck, för körning under vinterperioden.

Förarna ansåg att friktionsdäcken vara bättre, än dubbdäcken,
vid körning på asfalt.

halvan av provperioden var extremt mild och snöfattig

förare som körde med friktionsdäck under

denna period hade svårt att uttala sig om friktionsdäckens egen-

skaper på is och snöväglag.

Objektiva dåckdata

Objektiv bedömning av de i undersökningen ingående däcken gjordes

i två steg:

Dubbutstick och statisk dubbkraft mättes på slumpmässigt
utvalda nya och slitna däck. Mätningen skedde på VTI med VTIs
dubbkraftm och dubbutsticksmätare.

Friktionskoefficienten mättes på ett nytt och ett slitet däck
av varje däcktyp. Dubbdäcken valdes med dubbutstick nära medel-
värdet för de slumpmässigt valda däcken. Försöket utfördes med
VTIs mätvagn BV12 på slät is och på dubbruggad is. Dessa prov
redovisas mera ingående i VTI Rapport 354.
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Dubbutsticken för de nya däcken var cirka 1,0 mm. Det är lägre än

man kan förvänta sig eftersom svensk lagtillåter ett medelvärde

av dubbutsticket på 1,5 mm.

Dubbutsticken för de slitna däcken varierade mellan 0,45 och 0,70

mm vilket är vad man kan förvänta sig av däck som körts mellan

2 000 och 3 000 mil. Detta framgår av en annan delundersökning

inom. dubbdäcksutredningen som gjorts på VTI (VTI meddelande 605)

av 800 däck som visade att däcken för mönsterdjup på 9 .mm.hade

ett medelutstick på 1,2 mm och vid 5 mm ett medelutstick på 0,5

mm. Denna minskning av dubbutsticket är ingen önskvärd effekt

eftersom dubbeffekten reduceras kraftigt då dubbutsticket minskar

till denna nivå.

De friktionsmätningar som utfördes visade att i nytt tillstånd

hade det fulldubbade däcket på slät is ca dubbelt och det halv-

dubbade ca 1,7 gånger så hög friktion som friktionsdäcket vid

maximal bromsning utan hjullåsning. Vid låst hjul var differen-

serna något mindre, 1,5 resp 1,3 ggr. På dubbruggad is var samt-

liga däck likvärdiga vid maximal bromsning utan hjullåsning. Vid

låst hjul var det fulldubbade däcket åter bäst med 1,5 ggr högre

friktion än friktionsdäcket. Det halvdubbade däcket var i detta

fall endast ca 10% bättre än friktionsdäcket.

I slitet tillstånd med dubbutstick 0,6 mm var det fulldubbade

däcket likvärdigt med det slitna friktionsdäcket som hade ca 10%

lägre friktion än det nya. Det slitna halvdubbade däcket var

marginellt bättre.

Olycksobservationer

Det största antalet olyckor inträffade på isiga vägar i början av

provperioden. Olycksfrekvensen var lägst för fordonen med full-

dubbade däck och högst för fordonen med friktionsdäck.
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Rangordningen är således densamma som vid förarbedömningen och i

överensstämmelse med de objektiva friktionsvärdena. Resultatet

har emellertid lågt statistiskt värde.
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FIELD TEST OF STUDDED AND NON-STUDDED WINTER TIRES

Subjective rating by taxi drivers

by Elisabeth Samuelsson
Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING

SUMMARY

This study is part of an investigation concerning the possibili-

ties of reducing road wear caused by studded tires which the

Swedish Road Administration and the Swedish Road Safety office

were asked to carry out by the Swedish Government.

The purpose of the study is to try to evaluate the differences in

driving Characteristics between winter tires with 110 studs,

winter tires with 56 studs and non-studded winter tires of

friction tire type by means of subjective driver rating. In

addition some objective tire data were measured. These

measurements are also reported in VTI Report 354 and VTI

Meddelande 605.

Driver rating

The driver rating investigation was carried out during the period

November 1, 1988 to April 1, 1989 with the help of taxi drivers

in Stockholm. The taxis were of the types Volvo 740 and Mercedes

190. The tires were manufactured by Continental.

The investigation procedure was as follows:

- After every driving period the taxi drivers filled in a form
describing the conditions during the driving period.

- After the end of the test period the taxi drivers had to
summarize how they had reacted to the differences between
studded and non-studded tires.
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Their answers to these inquiries show that:

- Snow and ice were found on the roadway for a comparatively long
time after a snowfall; not on highly trafficked roads and in
the center of Stockholm, but in the suburbs and on minor roadso
During 26% of the driving periods the taxi drivers thought that
studded tires were needed.

- The studded tires were preferable on icy roads. On other road
surfaces the friction tires had equivalent driving qualities.
Vehicles that are used in all weather conditions may have
difficulties in certain situations if studded tires are
prohibited.

- The taxi drivers who took part in this test thought that
studded tires sometimes were useful. They are, however, of the

opinion that they can adjust speed and driving technique so
that friction tires can be used in most circumstances although
in certain situations the traction on grades is insufficient°

- The friction tires were less noisy than the studded tires. That
is an advantage from the working environment point of view.

- Both friction tires and studded tires were rated to be better

than summer tires for driving during the winter period.

- The friction tires were considered to be better than the

studded tires when driving on asphalt surfaces.

The latter part of the test period was extremely mild compared to

a normal Swedish winter. There were very few days with snow,

and drivers who drove with the friction tires during this period

therefore had difficulty in expressing their opinion about the

qualities of the friction tires compared to the qualities of the

studded tires on snow and ice covered roads.

Objective tire data:

- Stud protrusion and static stud force were measured on randomly
chosen new andworn tires used on the taxis. Themeasurements
were made at VTI with special stud force and protrusion
measuring devices.

- The friction coefficient was measured on new and a worn tires
of each configuration used in the rating test. The studded
tires had a stud protrusion near the mean value obtained for
the randomly tested tires. The test was performed with the VTI
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friction test vehicle BV12 on two surfaces, smooth ice and ice
roughened by studs. These measurements are reported in detail
in VTI Report 354,1990.

The stud protrusion for the new tires was about 1,0 mm. This is

lower than could be expected, since Swedish law allows a mean

value on the stud protrusion of 1,5 mm. The stud protrusion for

the worn tires varied between 0,45 and 0,7 mm. This is what can

be expected from tires driven between 20 000 and 30 000 km

according to a field investigation conducted by VTI on vehicles

in use (VTI meddelande 605, 1990). '

This investigation, in which the stud protrusion of 800 tires

was measured showed an average protrusion of 1,2 mm for a tread

depth of 9 mm and an average protrusion of 0,5 mm for a tread

depth of 6 mm. This decrease in stud protrusion is an undesirable

effect as the stud effect is strongly reduced when the stud

protrusion decreases to this level.

The friction measurements showed that in new condition the fully

studded tire had a peak friction coefficent on smooth ice that

was about twice as large as that of the non-studded friction

tire. The tire with half the number of studs was about 1,7 times

as good as the friction tire. The locked wheel friction showed a

smaller difference, 1,5 and 1,3 times respectively. On rough ice

the differences in peak friction were small. With locked wheel

the fully studded tire had 50% higher friction but the tire with

fewer studs only 10% higher friction than the friction tire. The

differences in friction between the worn tires were small.

Wear reduced friction also on the friction tire.

Accident observations

The largest number of accidents occurred on icy roads at the

beginning of the test period. The accident rate was lowest for
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the vehicles with fully studded tires and highest for vehicles

with friction tires. The ranking order is thus the same as in the

driver judgement and in line with the objective friction data°

The result is, however, statistically of low significance.
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l BAKGRUND

Hösten 1988 erhöll Vägverket (VV) och Trafiksäkerhetsverket (TSV)

i uppdrag av regeringen att utreda möjligheterna att minska dubb-

däckens slitage på vägarna. Bland annat skulle konsekvenserna av

skärpta regler för dubbdäckens utformning analyseras. Snöröj-

ningen och väghållningen effektiviseras ständigt och frågan är

hur ofta man har ett reellt behov av dubbdäck. Kan det vara så

att nuvarande dubbdäck kan ersättas med odubbade vinterdäck eller

dubbdäck med reducerat antal dubbar? Deni detta meddelande redo-

visade undersökningen av taxiförares bedömning av dubbade och

odubbade vinterdäck utgör ett delprojekt inom denna utredning.

2 UNDERSÖKNINGENS UTFÖRANDE

2.1 Allmänt

Avsikten med försöket var att försöka beskriva de subjektivt

upplevda skillnaderna mellan vinterdäck med 110 dubb, vinterdäck

med 56 dubb och odubbade vinterdäck av friktionsdäcktyp mot bak-

grund av objektivt uppmätta data för dessa däck.

Undersökningen utfördes under tidsperioden 1 november 1988 till 1

april 1989 med hjälp av taxiförare i Stockholm. Samtliga däck på

taxibildarna var av fabrikat Continental. Taxibilarna var bak-

hjulsdrivna och av två olika fabrikat (Volvo 745 och Mercedes

190).

Undersökningen omfattade en subjektiv och en objektiv del.

Subjektiv bedömning:

- Efter varje körpass fyllde taxiförarna i ett fonmulär som besk-
rev förhållandet under körpasset

w Efterj försöksperiodens utgång fick taxiförarna sammanfatta hur
de hade upplevt skillnaden mellan dubbade och odubbade däck

VTI MEDDELANDE 606



Objektiv bedömning:

- Dubbutstick och statisk dubbkraft mättes på ett slumpmässigt
urval av på taxibilarna använda nya och slitna däck. Mätningen
skedde med VTIs dubbkrafts- och dubbutsticksmätare. Dessa mäts
ningar ingår också i en annan av dubbdäcksutredningens del=
undersökningar avseende dubbdäckens tillstånd i Sverige, som
redovisas i VTI Meddelande 605.

m Friktionskoefficienten mättes på ett nytt och ett slitet däck
av varje däcktyp som användes på taxibilarna. Försöket utfördes
med VTIs mätvagn BV12

De dubbade däcken valdes så att dubbutsticket var lika med det

medelutstick som erhållits vid dubbutsticksmätningen. Friktions-

mätningarna ingick även i en annan av dubbdäcksutredningens dela

undersökningar som redovisas i VTI Rapport 354 "Vinterdäcks

väggrepp på is".

De däck som användes i undersökningen var:

FULLDUBBAT CONTINENTAL TS74OE 185/70R14 (DUBBAT VINTERDÄCK has-

tighetsklass Q). Däcken var dubbade med 110 st dubb

HALVDUBBAT CONTINENTAL TS740E l85/7OR14 (DUBBAT VINTERDÄCK has-

tighetsklass Q). Däcken var dubbade med 56 st dubb

FRIKTIONSDÄCK CONTINENTAL TS74O 185/70R14 (FRIKTIONSDÃCK hastig-

hetsklass Q)

FRIKTIONSDÄCK MICHELIN xn+s 100 185/65R15 (FRIKTIONSDÃCK hastig-

hetsklass T). Däcket kördes endast som referensdäck vid frik-

tionsmätningarna med VTI friktionsmätvagn BV12

Definition av hastighetsklasser:

Q = max 160 km/h
T = max 190 km/h

2.2 Taxichaufförernas subjektiva bedömning av trafikför-
hållandena under körpasset

Försöket påbörjades den 1 november 1988 och avslutades den 29

mars 1989. Samtliga förare fyllde i en dagbogsblankett efter
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varje körpass (se Bil l) omfattande en beskrivning av trafik-

miljö, väglag, olyckstillbud, olyckor samt upplevt behov av

dubbdäck.

50 st taxibilar användes i försöket. Två bilmodeller ingick,

Volvo 740 och Mercedes 190.

Vid de subjektiva proven användes 392 däck uppdeladepå:

- 100 st fulldubbade
- 96 st halvdubbade

- 196 st friktionsdäck

Hälften av däcken kördes under perioden 1 nov till 15 jan och den

andra hälften under perioden 15 jan till 1 april.

- De chaufförer som hade kört med fulldubbade eller halvdubbade
däck under första perioden körde under andra perioden med frik-
tionsdäck

- De chaufförer som hade kört med friktionsdäck under första

perioden körde under andra perioden med antingen fulldubbade
eller halvdubbade däck

2.3 Taxichaufförernas sammanfattande bedömning av skillna-
derna mellan odubbade och dubbade vinterdäck

Under provperioden 1 november till 1 april körde samtliga chauf-

förer under två och en halv månads tid med friktionsdäck och

under de resterande två och en halv månaderna körde de antingen

med fulldubbade däck eller med däck med reducerat antal dubb.

För att få chaufförernas sammanfattande bedömning användes två

frågeformulär (Bilaga 1):

- FRÅGEFORMULÃR NR 1 användes av de chaufförer som kört med frik-
tionsdäck och däck med reducerat antal dubb

- FRÅGEFORMULÄR NR 2 användes av de chaufförer som kört med frik-
tionsdäck och fulldubbade däck
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2.4 Mätning av statisk dubbkraft, dubbutstick och.mönsterm
djup på nya ochslitna däck som.anvândes i taxiförarnas
försök

Statisk dubbkraft och dubbutstick mättes på 60 st nya Continenw

taldäck.

- 30 st av däcken hade dimensionen 185/70 R 14 (för Volvo):
av dessa var 15 st fulldubbade och 15 st halvdubbade.

- 30 st av däcken hade dimensionen 175 R 14 (för Mercedes):
av dessa var 15 st fulldubbade och 15 st halvdubbade.

Statisk dubbkraft, dubbutstick mättes på 40 st slitna Continenm

taldäck (16 st Mercedesdäck och 24 st Volvodäck). Mönsterdjup

mättes på 84 st slitna Continentaldäck (28 st Mercedesdäck och 56

st Volvodäck).

2.5 .Mätning av friktionskoefficient på is med nya och
slitna däck som.anvåndes i taxiförarnas försök

Mätning av friktionskoefficienten skedde på två olika isunderlag,

slät is och dubbruggad is.

Istemperaturen varierade under mätperioden mellan +5 och -14°C.

Proven utfördes på Piteå flygplats Lomnäs under de två sista

veckorna i februari 1989.

De nya däcken hade körts in på asfalt i 35 mil.

Hastigheten var 30 km/h vid samtliga körningar under detta

försök.

Lufttrycket i däcken var under alla försöken 210 kPa enligt STROs

rekommendation för vinterdäck.

Bilaga 2 visar status på däck och dubb för de testade däcken.
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3 RESULTAT

3.1 Taxichaufförernas subjektiva bedömning av förhållandet
under körpasset

Vi fick in svar från förarna av 44 av de 50 taxibilar. Dessa

körde under perioden 6 522 körpass. Svarsblanketten fylldes i för

5 040 körpass. Svaret på frågorna framgår av Bilaga 3. Eftersom

vintern var relativt mild mot slutet, redovisas dels det totala

utfallet, dels utfallet uppdelat på perioderna före och efter

890115 för de frågor där en sådan uppdelning är meningsfull.

Av Bilaga 3, sid 1 framgår att i snitt kördes bilarna ungefär

lika långt under körpassen oberoende av vilka däck bilen hade. De

små variationer som finns är inte signifikanta. Valet av däck har

alltså inte påverkat körsträckan.

Totala körsträckan för bilarna med fulldubbade däck var 36 500

mil. Den körsträcka som analysen omfattar är 26 600 mil eftersom

svarsfrekvensen inte var 100 %.

Totala körsträckan för bilarna med friktionsdäck var 82 800 mil.

Den körsträcka som analysen omfattar är 64 700 mil eftersom

svarsfrekvensen inte var 100 %.

Totala körsträckan för bilarna med halvdubbade däck var 45 300

mil. Den körsträcka som analysen omfattar är 36 000 mil eftersom

svarsfrekvensen inte var 100 %.

I Bilaga 3, sid 2 redovisas under hur många körpass som förarna

ansåg att det fanns behov av dubbdäck.

Tar man hänsyn till totalt antal körpass inom varje grupp finner

man att:

- de som hade fulldubbade däck ansåg i 26% av körpassen att un-
derlaget var sådant att dubbdäck behövdes
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- de som hade friktionsdäck ansåg i 17% av körpassen att underm
laget var sådant att dubbdäck behövdes

- de som hade halvdubbade däck ansåg i 26% av körpassen att
underlaget var sådant att dubbdäck behövdes

Tanken var att de som hade friktionsdäck skulle svara "ja" pa

frågan om de ansåg att friktionsdäcken inte var tillräckliga.

Frågans formulering gör dock att procentsatsen för just frikw

tionsdäcken är osäker.

I Bilaga 3, sid 2 finns även en uppdelning på perioderna 881101 -

890115 och 890115 - 890329. Där ser man att behovet av dubbdäck

var störst under den första perioden. Från och med den 15 januari

blev vintern mycket mild,

Angående trafikmiljö så framgår av Bilaga 3, sid 3 att köra

ningarna har skett i nästan lika stor utsträckning i "Centrum av

tätort" som."Ytterområde av tätort".

Det fanns snö eller is på vägbanan i 37 % av de totala körpassen.

Uppdelat på perioder var procentsatsen 66% för tiden 881101 -

890115 och 7% för tiden 890115 - 890329.

Svaret på fråga 4 i Bilaga 3, sid 4 visar att snön och isen lig-

ger kvar längst i ytterområdet på tätort.

Av' detta kan man utläsa att även viss tid efter ett snöfall

finns, speciellt i ytterområdet av tätort, kvarliggande snö och

is på vägbanan.

Totalt inträffade 56 olyckor eller olyckstillbud under försöks-

perioden (se Bilaga 3, sid 4). 75 % av dessa inträffade under

perioden 881101 - 890115 då det var vinterväglag. För denna tra-

fikantkategori gäller alltså att när väglaget blir bättre minskar

antalet olyckor.

Om antalet olyckor och olyckstillbud delas upp på de olika däcken

och hänsyn tas till körsträckan får man:
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- 0,3 olyckor och olyckstillbud per 1 000 mil för de fulldubbade
däcken

- 0,5 olyckor och olyckstillbud per 1 000 mil för friktionsdäcken

- 0,4 olyckor och olyckstillbud per 1 000 mil för de halvdubbade
däcken

Resultatet ovan bör användas med försiktighet eftersom materialet

är litet.

Svaret på fråga 6 i Bilaga 3, sid 6 visar att procentuellt sett

ansåg fler av de som körde med friktionsdäck än med dubbdäck att

olyckstillbuden hade kunnat undvikas om de hade haft andra däck.

I alla däckgrupperna upplevde förarna att vissa vägsträckor var

speciellt hala. Procentuellt sett var det ingen skillnad mellan

grupperna. Speciellt riktades anmärkningar mot halka i kors-

ningar.

3.2 ' Taxichaufförernas sammanfattande bedömning av skillna-
derna mellan odubbade och dubbade vinterdäck

På denna enkät fick vi in 42 svar. Utfallet på frågorna redovisas

i Bilaga 4. Svaren från FRÅGEFORMULÄR NR 1 och FRÅGEFORMULÃR NR 2

redovisas gemensamt på samma histogram. Förskjutningarna mellan

svarsalternativen var så små att separat redovisning av de båda

grupperna inte är motiverad.

Ljudet från friktionsdäcken upplevdes som mindre störande än

ljudet från dubbdäcken. Från bullersynpunkt är alltså friktions-

däcken att föredra. För dubbdäcken märktes en viss minskning i

ljudnivån då däcken blev slitna. Friktionsdäcken ger sämre fram-

komlighet vid halka ansåg majoriteten. Hälften av förarna ansåg

att ju slitnare dubbdäcken blev desto mer försämrades framkomlig-

heten. En tredjedel av förarna ansåg att ju slitnare friktions-

däcken blev desto mer försämrades framkomligheten.

Bromssträckan på is och snö var enligt majoriteten längre för

friktionsdäck än för dubbdäck.
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Bromssträckan på asfalt var enligt majoriteten kortare för frikw

tionsdäcken än för dubbdäcken. De flesta märkte ingen skillnad i

bromssträcka vare sig för dubbdäck eller friktionsdäck då däcken

blev slitna.

Bilens kurvtagningsegenskaper påverkades inte av om bilen hade

friktionsdäck eller dubbdäck enligt 19 st av förarna. 15 st ansåg

att friktionsdäcken gav bättre kurvtagningsegenskaper än dubb»

däcken.

Inverkan av minskningen från 110 dubb till 56 dubb verkade vara

svår för förarna att bedöma° En överväldigande majoritet ansåg

att både dubbdäck och friktionsdäck är bättre än sommardäck för

körning under vintern.

3.3 Mätning av statisk dubbkraft, dubbutstick och.mñnster-
djup på nya och slitna däck som användes i taxiförsöket

Statisk dubbkraft och dubbutstick mättes på 60 nya däck Slumpa

mässigt utvalda bland de däck som användes i undersökningen.

Totalt uppmätes 924 st dubb. Resultatet framgår av tabell 301

nedan.
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3.3.1 Mätning på nya däck

Tabell 3.1 Statisk dubbkraft (N) och dubbutstick (mm) för 60 st
nya däck använda i taxiförsöket

 

VARIABEL BIL/DÄCK ANTAL MEDEL- STD MIN- MAX-
DUBB VÄRDE AVV VÅRDE VÅRDE

mercedes

Dubbkraft Fulldubbat Continental 100 121 34 60 200

Dubbkraft Halvdubbat Continental 130 136 38 34 219

VOlvo

Dubbkraft Fulldubbat Continental 375 150 30 16 219
Dubbkraft Halvdubbat Continental 319 167 25 95 219

Marcedes

Utstick Fulldubbat Continental 100 0,99 0,20 0,20 2,10
Utstick Halvdubbat Continental 130 0,99 0,37 0,20 2,15

VOlvo
Utstick Fulldubbat Continental 375 0,97 0,27 0,10 2,27
Utstick Halvdubbat Continental 319 1,07 0,25 0,25 2,50

I Sverige tillåts ett medeldubbutstick på 1,5 mm. Dubbutsticken

för dessa nya däck är lägre än man förväntar sig. Vissa av de

halvdubbade däcken hade längre dubbutstick än de fulldubbade däc-

ken vilket bör ha försvårat förarnas bedömning av dubbantalets

inverkan på däckets egenskaper. Friktionskoefficienten beror både

av dubbutstick och dubbantal.

3.3.2 Mätning på slitna däck

Statisk dubbkraft och dubbutstick mättes på ett antal slitna

däck. Totalt uppmättes 380 st dubb. Resultatet framgår av tabell

3.2 nedan. Uppdelning har skett med hänsyn till däckets placering

på biltyp och axel.
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Tabell 3.2 Statisk dubbkraft (N) och dubbutstick (mm) på slitna

 

däck.

VARIABEL BIL/DÄCK/PLACERING ANTAL MEDEL" STD MIN- MAX"

VÄRDE AVV VÅRDE VÄRDE

Marcedes

Dubbkraft Fulldubbat Continental
Bakaxel 30 93 7 85 99
Framaxel 30 76 10 64 83

Dubbkraft Halvdubbat Continental
Bakaxel 40 90 9 83 104
Framaxel 40 75 30 52 119

VOlvo

Dubbkraft Fulldubbat Continental
Bakaxel 70 81 16 58 104
Framaxel 70 96 27 60 125

Dubbkraft Halvdubbat Continental
Bakaxel 40 91 10 81 100
Framaxel 40 85 26 57 107

MQrcedes

Utstick Fulldubbat Continental
Bakaxel 30 0,62 0,09 0,54 0,72
Framaxel 30 0,44 0,10 0,32 0,52

Utstick Halvdubbat Continental
Bakaxel 40 0,55 0,11 0,42 0,69
Framaxel 40 0,50 0,32 0,30 0,98

VOlvo

Utstick Fulldubbat Continental
Bakaxel 70 0,72 0,14 0,51 0,93
Framaxel 70 0,73 0,28 0,41 1,07

Utstick Halvdubbat Continental
Bakaxel 40 0,67 0,08 0,62 0,76
Framaxel 40 0,46 0,18 0 25 0 57

Statisk dubbkraft och dubbutstick är för flertalet däck minst på

icke drivande axel. Statiska dubbkraften är låg och dubbutsticket

litet för de slitna däcken. Detta överenstämmer med vad man nor-

malt kan förvänta sig av däck som har gått ca 2 500 mil. En un-

dersökning som har gjorts på VTI av 800 däck på bilar i trafik

(VTI Meddelande 605) visade att för däck med ett mönsterdjup på 5

mm hade dubbarna ett medelutstick på 0,5 mm. Detta är ingen önsk-

värd effekt eftersom dubbeffekten reduceras kraftigt då dubbut-

sticket minskar. Undersökningen utfördes under vintern 1988/1989.

Tendens finns att medeldubbutsticket ökar något mot slutet av

vintern. Ökningen är inte signifikant.
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Slitaget uppmättes på ett antal slitna däck. Resultatet redovisas

i tabell 3.3 nedan.

Tabell 3.3 Slitage på försöksdäcken i mm per 1000 mil med hänsyn
taget till bil 

VARIABEL BIL ANTAL MEDEL- STD MIN- MAX-
DÄCK VÄRDE AVV VÄRDE VÄRDE

Slitage Mercedes 28 1,86 0,74 0,75 3,64
Slitage Volvo 56 1,33 0,49 0,56 2,24

Analys gjordesäven av hur däckens placering och däcktyp inver-

kade på slitaget hos däcken. Som förväntat var det alltid minst

slitage på icke drivande axel. Däremot var resultatet för Merce-

desdäcken att friktionsdäcken slets mer än dubbdäcken och för

Volvodäcken var resultatet att dubbdäcken slets mer än friktions-

däcken. Detta tyder på att det inte är däcktypen som ensam bes-

tämmer slitaget utan bilmodell och körmiljö är dominerande fak-

torer.

3.4 .Mätning av friktionskoefficient på is med nya och
slitna däck som användes i taxiförarnas försök

3.4.1 Friktion vid optimalt slip på slät is

Friktionen hos ytan var tämligen konstant under provet vilket

framgår av referensdäckets friktionskoefficient i Tabell 3.4

nedan.

Tabell 3.4 Friktionskoefficienten hos referensdäcket vid körning
med optimalt slip på slät is

VARIABEL ANTAL MEDEL- STD MIN- MAX-
MÄTV VÄRDE AVV VÄRDE VÄRDE

Referensdäcket 160 0,14 0,01 0,12 0,16
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För att få ett med hänsyn till underlagets variation korrigerat

mått på däckens inbördes rangordning dividerades den uppmätta

friktionskoefficienten för de olika däcken med motsvarande frik-

tionskoefficient för referensdäcket vid optimalt slip. Denna kvot

redovisas i Tabell 3.5 nedan. Av tabellen framgår att det nya

fulldubbade däcket har omkring dubbelt så hög friktion som

friktionsdäcket. För det halvdubbade däcket är friktionen 1,7

gånger högre. I slitet tillstånd är däcken i stort sett likvär-

diga ur friktionssynpunkt.

Tabell 3.5 Kvoten mellan friktionskoefficienten för testdäcken

och referensdäcket vid körning med optimalt slip på
slät is

VARIABEL ANTAL MEDEL- STD MIN MAxn

MÅTV VÅRDE AVV VÅRDE VÅRDE

Fulldubbat Continental 10 1,39 0,11 1,23 1,54
Halvdubbat Continental 10 1,12 0,15 0,98 1,39
Slitet fulldubbat Continental 10 0,67 0,18 0,49 1,00
Slitet halvdubbat Continental 10 0,74 0,05 0,68 0,85
Friktionsdäck Continental 10 0,66 0,06 0,58 0,77
Slitet friktionsdäck Continental 10 0,67 0,13 0,54 0,89

304.2 Friktion vid låst hjul på slät is

_ Friktionen hos ytan var tämligen konstant under provet vilket

framgår av referensdäckets friktionskoefficient i Tabell 3.6

nedan.

Tabell 3.6 Friktionskoefficienten hos referensdäcket vid körning
med låst hjul på slät is

VARIABEL ANTAL MEDEL- STD MIN- MAX-

MÅTV VÃRDE AVV VÄRDE VÄRDE

Referensdäcket 160 0,11 0,01 0,09 0,13

För att få ett med hänsyn till variation hos isens egenskaper

korrigerat mått på däckens inbördes rangordning har den uppmätta

friktionskoefficienten dividerats för de olika däcken med mot-

svarande friktionskoefficient för referensdäcket. Av tabell 3.7
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framgår att det fulldubbade däcket har ca 40% och det halvdubbade

ca 25% högre friktion än friktionsdäcket. I slitet tillstånd är

 

de dubbade däcken obetydligt bättre än friktionsdäcket. Denna

kvot redovisas i Tabell 3.7 nedan.

Tabell 3.7 Kvoten mellan friktionskoefficienten för testdäcken

och friktionskoefficienten för referensdäcket vid

körning med låst hjul på slät is

VARIABEL ANTAL MEDEL- STD MIN- MAX-

MÅTV VÅRDE AVV VÅRDE VÄRDE

Fulldubbat Continental 10 1,48 0,22 1,19 1,73
Halvdubbat Continental 10 1,32 0,20 1,10 1,71
Slitet fulldubbat Continental 10 0,86 0,04 0,82 0,91
Slitet halvdubbat Continental 10 0,93 0,06 0,81 1,01
Friktionsdäck Continental 10 1,00 0,10 0,90 1,16
Slitet friktionsdäck Continental 10 0,84 0,07 0,73 0,92

3.4.3 Sekvenser vid optimalt slip på dubbruggat underlag

Friktionen hos ytan var varierande under denna körning vilket

framgår av referensdäckets friktionskoefficient i Tabell 3.8

nedan.

Tabell 3.8 Friktionskoefficienten hos referensdäcket vid körning
med optimalt slip på dubbruggad is

VARIABEL ANTAL MEDEL- STD MIN- MAX-

MÃTV VÄRDE AVV VÄRDE VÄRDE

Referensdåcket, dag 1 104 0,37 0,04 0,28 0,46
Referensdåcket, dag 2 104 0,36 0,07 0,24 0,46

För att få ett med hänsyn till underlagets variation korrigerat

mått på däckens inbördes rangordning har den uppmätta friktions-

koefficientenden dividerats för de olika däcken med motsvarande

friktionskoefficient för referensdäcket vid optimalt slip. Denna

kvot redovisas i Tabell 3.9 nedan. Av tabellen framgår att detnya

friktionsdäcket har 5% bättre friktion än det nya fulldubbade

däcket och 8% bättre friktion än det nya halvdubbade. I slitet

tillstånd har dubbdäcken ca 5% bättre friktion än friktions-

däcket.
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Tabell 3.9 Kvoten mellan friktionskoefficienten för testdäcken

och friktionskoefficienten för referensdäcket vid

bromsning med optiamlt slip på dubbruggad is

VARIABEL ANTAL MEDEL- STD

MÃTV VÄRDE AVV

Fulldubbat Continental 10 1,20 0,13
Halvdubbat Continental 10 1,16 0,17
Slitet fulldubbat Continental 10 1,07 0,14
Slitet halvdubbat Continental 10 1,08 0,14
Friktionsdäck Continental 10 1,26 0,08
Slitet friktionsdäck Continental 10 1,02 0,07

MIN-
VÅRDE

1,00
0,95
0,88
0,87
1,16
0,87

MAX°
VÅRDE

1,43
1,40
1,24
1,26
1,36
1,14

3.4.4 Friktion vid låst hjul på dubbruggat underlag

Friktionen hos ytan varierade under denna mätserie vilket framgår

av referensdäckets friktionskoefficient i Tabell 3,10 nedan.

Tabell 3.10 Friktionskoefficienten hos referensen vid bromsning
med låst hjul på dubbruggad is

VARIABEL ANTAL MEDEL- STD MIN- MAX-
MÅTV VÄRDE Avv VÅRDE VÄRDE

Referensdäcket, dag 1 100 0,20 0,02 0,16 0,24

Referensdäcket, dag 2 100 0,22 0,04 0,15 0,32

För att få ett med hänsyn till underlagets variation korrigerat

mått på däckens inbördes rangordning har den uppmätta friktions-

koefficienten för de olika däcken dividerats med motsvarande

friktionskoefficient för referensdäcket vid låst hjul. Denna kvot

redovisas 1 Tabell 3.11 nedan. Av tabellen framgår att det full-

dubbade däcket har 50% högre friktion än det sk friktionsdäcket.

Med halva antalet dubbar är friktionen bara 10% högre. I slitet

tillstånd är alla däcken likvärdiga,
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Tabell 3.11 Kvoten mellan friktionskoefficienten för testdäcken

och friktionskoefficienten för referensdäoket vid

bromsning med låst hjul på dubbruggad is

VARIABEL ANTAL MEDEL- STD MIN- MAX-

MÄTV VÄRDE Avv VÄRDE VÄRDE

Fulldubbat Continental 10 1,55 0,02 1,53 1,60
Halvdubbat Continental 10 1,16 0,18 0,88 1,37
Slitet fulldubbat Continental 10 0,90 0,09 0,72 1,01
Slitet halvdubbat Continental 10 0,98 0,19 0,76 1,29
Friktionsdäck Continental 10 1,04 0,05 0,95 1,13
Slitet friktionsdäck Continental 10 0,91 0,11 0,73 1,06
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4 SLUTSATSER OCH KOMMENTARER

Tyvärr var denna vinter snöfattig och mild under de tre sista

månaderna som försöket pågick. Detta har givetvis försvårat bem

dömningen av däckens vinteregenskaper under den senare delen av

försöksperiodenø Samtidigt ökades dock möjligheterna att bedöma

däckens barmarksegenskaper.

Sammanfattningsvis visar dessa enkäter:

- Snö och is förekommer på vägbanan relativt lång tid efter ett
snöfall; inte på högtrafikerade vägar ochi centrum av Stock*
holm.men i ytterområden och på mindre vägar

u Oberoende av däck uppmärksammade förarna halt väglag i samma
utsträckningo Detta tyder på att de observerade halkan innan de
kände den vid körning.

- Förarna anser att dubbdäck behövs på is, på övriga underlag är
friktionsdäcken likvärdiga. Förarna som har kravet på sig att
alltid ta sig fram kan få svårigheter i vissa situationer om de
inte har dubbdäck

'- Förarna ansåg att de hade nytta av dubbdäcken men de uttalar
att det går att anpassa hastighet och körstil så att friktions-
däck går att använda med acceptabel trafiksäkerhet

- Friktionsdäcken bullrar mindre än dubbdäcken vilket är en för-

del från arbetsmiljösynpunkt

Resultaten av friktionsmätningarna på is stämmer väl överens med

förarnas bedömning.

Som man kunde förvänta inträffade största antalet olyckor på

vinterväglag och i periodens början innan förarna anpassat sig

till väglaget. Olycksfrekvensen var lägst för de fulldubbade

däcken och högst för friktionsdäcken. Rangordningen stämmer med

uppmätt väggrepp på slät is och med låsta hjul på dubbruggad is

och även i stort med förarnas subjektiva bedöming. Antalet olyc-

kor var dock litet varför resultatet är statistiskt osäkert. Sam-

band mellan däckens förslitningsgrad och olycksbenägenhet har

inte varit möjligt att studera.

VTI MEDDELANDE 606



17

De nya dubbdäcken var som.grupp bäst på de två skilda underlageno

Friktionskoefficienten sänktes med minskande antal dubb och dubb-

utstick.

För de slitna däcken som hade ett dubbutstick på 0,6 mm erhölls

friktionskcefficienter i nivå med de odubbade däcken.
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BILAGA 1
Sill 1(7)

FRÅGEFORMULÃR NR 1 OCH 2

FRÅGEFORMULÃR NR 1 sid 1 (3)

FRÅGEFORMULÃR NR 1 ANVÄNDES AV FÖRAR? SOM HAR KÖRT MED.
FRIKTIONSDÄCK OCH FULLDUBBADE DACK (DACK MED llo DUBB/DÄCK)

Du har under denna vinter kört med friktionsdäck och
dubbdäck (110 st dubb per däck).
För att få en mer fullständig bild av fördelar och nackdelar
med de olika däcken vore jag tacksam om Du besvarar nedanstående
frågor.

Bilens registreringsnummer:

 

Förare nr:

 

1. Upplevde Du ljuden från däcken som störande när Dukörde med
FRIKTIONSDÄCK?

rqinte alls
5 lite
[jmåttligt
mycket
Eväldigt mycket

2. Upplevde Du ljuden från däcken som störande när Du körde med
DUBBDÅCK?

[jinte alls
[jlite
[jmåttligt
[jmycket
Dväldigt mycket

3. Tyckte Du att det var någon skillnad i ljudnivån då FRIKTIONSDÃCKEN
var nya respektive slitna?

[jljudnivån ökade då däcken blev slitna
[jljudnivån ändrades ej
[leudnivån minskade då däcken blev slitna

4. Tyckte Du att det var någon skillnad i ljudnivån då DUBBDÄCKEN
var nya respektive slitna?

[jljudnivån ökade då däcken blev slitna
[jljudnivån ändrades ej
[jljudnivån minskade då däcken blev slitna

5. Tyckte Du att det var svårare att ta Dig fram (upp för hala

backar och så vidare) med någon av däckuppsättningarna ?
Det vill säga, vilka däck ger sämsta framkomligheten?

I friktionsdäcken är MYCKET SÃMRE än dubbdäcken
_ friktionsdäcken är SÃMRE än dubbdäcken
friktionsdäcken är LIKA BRA som dubbdäcken

[jfriktionsdäcken är BÄTTRE ÄN dubbdäcken
[Jfriktionsdäoken är MYCKET BÄTTRE än dubbdäcken

6. När Du körde FRIKTIONSDÄCKEN märkte Du då någon försämring i
framkomlighet när däcken blev slitna?

[jJa

:JNej
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BILAGA 1
Sid 2(7)

FRÅGEFOFMULÃR NR 1 sid 2 (3)

7. När Du körde DUBBDÃCKEN märkte Du dånågon försämring i
framkomlighet när däcken blev slitna?

[jJa
[jNej

8. Hur upplevde Du att bromssträckan på is och snö påverkades av att Du
körde med friktionsdäck respektive dubbdäck ?

[Ebromssträckan var MYCKET LÄNGRE med friktionsdäcken än med dubbdäcken
romssträckan var LÄNGRE med friktionsdäcken än med dubbdäcken

[jbromssträckan varLIKA LÅNG med friktionsdäcken som med dubbdäcken
[jbromssträckan var KORTARE med friktionsdäcken än med dubbdäcken
{;bromssträckan var MYCKET KORTARE med friktionsdäcken än med dubbdäcken

9. Hur upplevde Du att bromssträckan på asfalt påverkades av att Du
körde med friktionsdäck respektive dubbdäck ?

[jbromssträckan var M§CKET LÄNGRE med friktionsdäcken än med dubbdäcken
[jbromssträckan var LÄNGRE med friktionsdäcken än med dubbdäcken
[ bromssträckan var LIKA LÅNG med friktionsdäcken som med dubbdäcken
bromssträckan var KORTARE med friktionsdäcken än med dubbdäcken

bromssträckan var MYCKET KORTARE med friktionsdäcken än med dubbdäcken

10. När Du körde FRIKTIONSDÄCKEN märkte Du då någon försämring i
bromssträcka när däcken blev slitna?

E] Ja

[3 Nej

11. När Du körde DUBBDÄCKEN märkte Du då någon försämring i
bromssträcka när däcken blev slitna?

[3 Ja
t3Nej

12. Påverkadcs bilens kurvtagningsegenskaper och övriga
egensçaper av vilka däck Du hade?
[jbilens köregenskaper var bättre då friktionsdäck användes
[jbilens köregenskaper var bättre då dubbdäck användes
Ejbilens köregenskaper ändrades inte vid däckbytet

13. Anser Du att DUBBDÅCK är bättre för körning under
vintern än SCMMARDÄCK ?

[3 Ja
LlNej

14. Anser Du att FRIKTloNSDÃCK är bättre för körning
under vintern än SOMMARDACK?

[] Ja

I] Nej
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BILAGA 1
Sid 3(7)

FRÅGEFORMULÄR NR 1. sid 3 (3)

15. Skriv ner alla synpunkter Du har på för-och nackdelar
med friktionsdäck jämfört med dubbdäck.

  

   

TACK FÖR HJÄLPEN 322L!
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BILAGA 1
Sid 4(7)

FRÅGEFORMULÄR NR 2 sid 1 (3)

FRÅGEFORMULÄR NR 2 "ANVÄNDES AV FÖRARE SOM HAR KÖR? MED
FRIKTIONSDÅCK OCH DACK MED REDUCERAT ANTAL DUBB (DACK MED
56 DUBB/DACK).

Du har under denna vinter kört med friktionsdäck och
basdubbade dubbdäck (56 st dubb per däck).
För att få en mer fullständig bild av fördelar och nackdelar med de
olika däcken vore jag tacksam om Du besvarar nedanstående frågoro

Bilens registreringsnummer:

 

Förare nr:

1. Upplevde Du ljuden från däcken som störande när Du körde med
FRIKTIONSDÄCK?

Ejinte alls
Elite
Clmåttligt
[mecket
Ejväldigt mycket

2. Upplevde Du ljuden från däcken som störande när Du körde med
DUBBDACK? .

[jinte alls
Ellite
[Småttligt
Ejmycket
[Äväldigt mycket

36 Tyckte Du att det var någon skillnad i ljudnivån då FRIKTIONSDÃCKEN
var nya respektive slitna?

[jljudnivån ökade då däcken blev slitna
[jljudnivân ändrades ej
Ejljudnivån minskade då däcken blev slitna

4. Tyckte Du att det var någon skillnad i ljudnivån då DUBBDÄCKEN
var nya respektive slitna? _

[jljudnivån ökade då däcken blev slitna
[jljudnivån ändrades ej
[jljudnivån minskade då däcken blev slitna

5. Tyckte Du att det var svårare att ta Dig fram (upp för hala
backar och så vidarez med någon av däckuppsättningarna ?
Det vill säga; vilka däck ger sämsta framkomligheten?

[Jfriktionsdäcken är MYCKET SÃMRE än dubbdäcken
[Jfriktionsdäcken är SÄMRE än dubbdäcken
[Jfriktionsdäcken är LIKA BRA som dubbdäcken
[Jfriktionsdäcken är BÄTTRE ÄN dubbdäcken
[jfriktionsdäcken är MYCKET BÄTTRE än dubbdäcken

6. När Du körde FRIKTIONSDÃCKEN märkte Du då någon försämring i
framkomlighet när däcken blev slitna?

[] Ja
'E1Nej
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BILAGA 1
Sid 5(7)

FRÅGEFORMULÄR NR 2 sid 2 (3)

7. När Du körde DUBBDÄCKEN märkte Du dånågon försämring i
framkomlighet när däcken blev slitna?

[JJa

[jNej

8. Hur upplevde Du att bromssträckan på is och snö påverkades av att Du
körde med friktionsdäck respektive dubbdäck ?

Cjbromssträckan var MYCKET LÄNGRE med friktionsdäcken än med dubbdäcken
[Jbromssträckan var LÄNGRE med friktionsdäcken än med dubbdäcken
[jbromssträckan var LIKA LÅNG med friktionsdäcken som med dubbdäcken

romssträckan varKORTARE med friktionsdäcken än med dubbdäcken

Eånomssträckan var MYCKET KORTARE med friktionsdäcken än med dubbdäcken

9. Hur upplevde Du att bromssträckan på asfalt påverkades av att Du
körde med friktionsdäck respektive dubbdäck ?

[jbromssträckan var MYCKET LÄNGRE med friktionsdäcken än med dubbdäcken
Cjbromssträckan var LÄNGRE med friktionsdäcken än med dubbdäcken

[jbromssträckan var LIKA LÅNG med friktionsdäcken som med dubbdäcken
[jbromssträckan var KORTARE med friktionsdäcken än med dubbdäcken
Ekmomssträckan var MYCKET KORTARE med friktionsdäcken än med dubbdäcken

10. När Du körde FRIKTIONSDÄCKEN märkte Du då någon försämring i
bromssträcka när däcken blev slitna?

[jJa

ElNej

11. När Du körde DUBEDÄCKEN märkte Du dånågon försämring i
bromssträcka när däcken blev slitna?

E]Ja

D Nej

12. Påverkades bilens kurvtagningsegenskaper och övriga
egenskaper av vilka däck Du hade?

[Jbilens köregenskaper var bättre då friktionsdäck användes
[jbilens köregenskaper var bättre då dubbdäck användes
[3bilens köregenskaper ändrades inte vid däckbytet

13. De dubbdäck som Du kört har 56 st dubb per däck. Normalt
användes 110 st dubb per däck. Anser Du att en minskning
av dubbantaleb hos däcken påverkar bilens köregenskaper ?

E]Nej, inte alls
[]Ja, bromssträckan blir längre
E]Ja, framkomligheten blir sämre

Ja, kurvtagningsförmågan försämras
DVet ej

14" Anser Du att DUBBDÄCK är bättre för körning under
vintern än SOMMARDÃCK ?

[JJa
[JNej
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BILAGA 1
Siri 6(7)

FRÅGEFORMULÄR NR 2 sid 3 (3)

15. Anser Du att FRIKTIONSDÄCK är bättre för körning
under vintern än SOMMARDÄCK?

E] Ja

:mej

16. Skriv ner alla synpunkter Du har på för-och nackdelar
med friktionsdäck jämfört med dubbdäck.

   

  

 

 

 

  

 

 

TACK FÖR HJÄLPEN 112!!
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BILAGA 1
Sid 7(7)

DAGBOKSBLANKETT för försök med olika dubb-och friktionsdäck.

   

Bilens nr Förarens namn
Datum:

|::| Dagtjänst [::| Nattjänst
Total körsträcka underkörpasset km

 

1. Anser Du att dubbdäcken behövdes under dagens körning?

|:I Nej
2. I vilken trafikmiljö har Du kört under dagen?

|::| Mest i centrum.av tätort

[::| Mest i ytterområden av tätort

|::| Mest på landsväg

3. Var det snö eller is på vägbanan någon gång under körpasset?

|::] Nej. Gå till fråga 5!

I:| Ja

4. Var körde Du då det var snö och is på vägbanan?

|::] I centrum av tätort

|::| I ytterområde av tätort

|::| På landsväg

5. Inträffade något olyckstillbud eller olycka under körpasset ?

|::| Nej. Gå till fråga 7!

I:I Ja

6. Hade olyckstillbuden eller olyckan kunnat undvikas om
Du hade haft annan sorts däck?

I:| Nej

I:I Ja

7. Var det några speciella vägsträckor som Du upplevde som
speciellt hala?

I:I Nej

|::| Ja. Ange vägsträcka:

 

TACK FÖR HJÄLPEN!
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BILAGA 2
Sid 1(6)

BESKRIVNING AV DE DÄCK som ANVÄNDES VID FRIKTIONSMÃTNINGARNA

FULLDUBBAT CONTINENTAL TS74OE 185/70R14 (DUBBAT VINTERDÄCK has-

tighetsklass Q). .Däcket var dubbat med 110 st dubb som hade ett
medeldubbutstick på 1,2 till 1,1 m. Dubbvikt 2,05 g.

  

12 mm
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BILAGA 2
Sid 2(6)

'HALVDUBBAT CONTINENTAL TS740E l85/70R14 (DUBBAT VINTERDÄCK hasw
tighetsklass Q). Däcket var dubbat med 56 st dubb som hade ett
medeldubbutstick på 1,3 till 1,5 mm. Dubbvikt 2,05 g.

  

12 mm
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bil.:th 1.

Sid 3(6)

SLITET FULLDUBBAT CONTINENTAL TS74OE l85/7OR14 (DUBBAT VINTERDÄCK
hastighetsklass Q). Däcket var dubbat med 110 st dubb som hade

ett medeldubbutstick på 0,6 mm. Däcket hade körts 2 410 mil.
Dubbvikt 1,46 g.
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BILAGA 2
Sid 4(6)

SLITET HALVDUBBAT CONTINENTAL TS740E 185/7OR14 (DUBBAT VINETERW

DÄCK hastighetskl'ass Q). Däcket var dubbat med 56 st dubb sem
hade ett medeldubbutstick på 0,6 mm. Däcket hade körts 2 482 mil.)
Dubbvikt 1,55 g.

  

    VTI MEDDELANDE 606



BILAGA 2
Sid 5(6)

FRIKTIONSDÃCK CONTINENTAL TS740 l85/70Rl4 (FRIKTIONSDÅCK hastig*

hetsklass Q).

 

SLITET FRIKTIONSDÅCK CONTINENTAL TS740 185/70R14 (FRIKTIONSDÃCK

hastighetsklass Q). Däcket hade körts 2 315 mil.

 VTI MEDDELANDE 60 6



BILAGA 2
Sid 6(6)

FRIKTIONSDÄCK MICHELIN XM+S 100 185/65R15 (FRIKTIONSDÄCK hastig-

hetsklass T) ., Däcket kördes som referensdäck.
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BILAGA 3
Sid 1(7)

SVAR PÅ.TAXICHADFFÖRERNAS SUBJEKTIVA BEDÖMNINGAR.AV FÖRHÅLLANDET
UNDER KÖRRASSET

Nedan redovisas antal körda pass och medelvärdet för körsträckan
under dessa körpass i kilomter

PERIOD 881101 - 890329

VARIABEL ANTAL MEDEL- STD MIN- MAX-
DÄCKTYP KÖRPASS VÄRDE AVV VÅRDE VÄRDE

Fulldubbat 1 472 248,18 78,33 16,00 672,00

Friktion 3 269 253,33 83,02 20,00 862,00

Halvdubbat 1 782 254,30 84,22 38,00 724,00

PERIOD 881101 - 890115

Fulldubbat 818 248,65 77,62 16,00 640,00
Friktion 1 647 260,46 89,40 53,00 862,00
Halvdubbat 923 248,76 82,01 55,00 720,00

PERIOD 880115 - 890329

Fulldubbat 654 247,59 79,26 41,00 672,00
Friktion 1 622 246,10 75,33 20,00 688,00
Halvdubbat 859 260,25 86,18 38,00 724,00
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BILAGA 3
Sid 2(7)

1. Anser Du att dtbbdacken behövdes under dagens körning?

Pcbafiod 8811.01 w 830329
ram CW. PEåCENI CW.

man!? HALKMSK
Fate PERCEIII

 

FIIKHOI JA 434.3 44: 3.85 8.5.!

äEJ 2169 2554 41.35 50°i7

FULLDUSS JA 232 2836 5.69 55.27

IEJ 788 3624 13.83 71.10

HALIüEEB JA 357 399! 7.28 79.1!

EJ 5649 5046 20.81 WCAG

0 iüåü :GBG 3000

FREGUEHCY

Parma! 881201 m 893115'

 

  

 

?§50 Cül. PERCENY CGM.

DACKIYP HALKRIS! rasa FERCENT
1' EKngx ' .

FRIKIION JA i 35! 133. 11.27 13.27

. 2 \

NEJ A \ 859 1202 34.52 §7.39

  

 

J.
Såå 1?97 13.39 7l.§3

 

 

 

HALVDUBB JA ø ;i 3442:41 13.71 35.50

 

35! 2510 ".78 mm

 

 

 

   

   

 

  

FRIO CW. PfECEIT till.
mm" mm ram Maten

:Manou .M 112 112 4.4: 4.113

"§4 _ . nn nu :LM SLM

(MW .M i :J 1375 §31 54.35

NEJ 152 :321 17.57 72 :I

mvouaa JA g 21 :850 0.51 73.12

[J ' v sm um nas mmm

' I ' 1 T i * I 7 1 7 I 7"_ 'i

0 ;00 :nu 560 300 1000 :saa 1480

ram.:st
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BILAGA 3
Sid 3(7)

2. I viken trafkniljö har Du kört mder dagen?

Period 881101 - 890329

 

1' I!!!

MIVI II

2150

37!

2552

0 1000 2000 3000

FEGIEICY

CE = CENTRUM LA = LANDSBYGD YO = YTTEROMRÅDE

3. Var det snö eller Is på vännen någon gång

under körpasset?

Period 881101 - 890329

         

 

    

"[0

UUEIUC

u 138.1

IH .1213

u r . . . 1 u ..[..1......|Tw .1. .......l

0 1000 2000 3000 4000

"(01007

Period 881101 - 890115

mn

170.1

IIS

' I I

0 200 400 500 000 1000 1200 1400 1000 1000

FIEOIIICY

Period 890115 - 890329

"[0

UUEIUC

M 180

IEJ 2350

. 1 x . . u . ...tr.....r.,.......ur,

0 1000 2000 3000

FIEUlEICY
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CIM. PEle
FREO

215! 42 .53

2541 7.43

5100 50.04

CW. PERCEII'
"[0

1.3.1 3' .94

5090 05.05

CW. PERCEIT
FRED

1701 55 .31

i

:nu .15.

CII. PEICEII
"[0

100 7.11

2530 31 .39

till.
PERCEII

42.5.)

49.!!

100.00

till.
PERCEII

30. IC

100.00

Gill.
PERCEI1

55 .32

1011.00

CIM.
PERCEI1

7. 11

100.90
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FREUUEICY

1000 2000 3000

N U .
4
_ 2520 90.45 100.00

 

10 10 0.5 0.55

0110100 FREO
[0 01.. PERCEIF CIM.

PERCEII

Period 890115 -° 890329

FREOUEICY

1000

I I I I 0 I' T r 0 l I 0 0

2000 3000

4.3
IEJ

 

  

I I I I I I I I I I I I' T 1 T I I

42 42

2050 2500 30.32

1.00

100.00

0170000
FRIO

Fila GUI. PERCEIF nun.
PERSEII

Period 881101 - 890115

FREUUEICY

1000 2000 3000 1000 5000

i

089 100.00. 0
D
- U 0 9 H U

 

1.11 1.11

0170000
FIIO

Fita GUI. PEICEIF GUI.
PERCEI1

Period 881101 -° 890329
mdar körpassat?

5. Intraffade något olyckstlbud eler någon olycka

CE. = CENTRUM LA LANDSBYGD YO YTTEROMRÅDE

rRIGUEICY

100 200 300 400 500 000 700 000 900 1000 1100

 

11.04 32.00

   307 307 21.01 21.01

PlAIS
FRED

FRIG GUI. PEICEIT GUI.
FERCEN!

4. Var körde Duüdå det var snö eller is på vägbanan?

Period 881101 890329

BILAGA 3
Sid 4(7)



BILAGA 3
Sid 5(7)

5. Inträffade något olycksllbud eler någon olycka

mder körpasset?

Period 881101 - 890329

 

     

 

     

 

 

   

 

   

 

 

 

 

mo

mmr mmm

rmnol JA 54

nu 2554

ramsa u

mr

Human u

am

I

*am

mmm:

Period 881101 - 890115
FIIU

ucmr omm

mxnou .n 2:

nu 121:

Hume .M i

m :le

Human JA 11

nu nu

r I F I I ' I

c nu 400 con m man 1200 mo

rucoumr

Period 890115 - 890329
rm

mmr omm

mmm JA 1'

nu 1339

ramsa .M a

IEJ 474

HAL'NBB .M 3

usa sus

WI I ' I I I

n 200 400 000 m won non uou

"routrar
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CUI.
FRED

34

255'

25,6

Jill

3041

5025

GUI.
FRI?

23

123.

1245

250'

GUI.
FICO

1350

1350

1824

1827

2525

PERCEII

0.8!

90.83

9.15

0.2!

27.11

22.52

0.44

27.29

PEICEII

33.03

0.00

18.77

27.64

CUI.
PERSEI]

51.50

51.55

CUI.
PEREEII

33.47

5J.47

72.3.

100.!0
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?IEOUEICY

FRIKHOI

DACI'HP nuam

FILVJBI

HALYDQBB

JA

IEJ

JA

IEJ

JA

 

 

Period 890115 - 890329

 

 

mn Oil.
FIEQ

7 7

4 H

0 11

0 H

0 H

3 14

50.00

Zl 67

FERCIII' CW.

I 00

B 00

0.00

21 43

PIICEII

7! 57

?I 57

13.37

7! 57

"0 W

50.00

HEMSE?

 10 .19 25.54 100 . 00

29 2. 74.30

2' 13.3! 11.79

FRIKIIOI JA

 

22 5. L! 55.41

 

20 15.3! 51.2!

  N N 36.90 .15.90

DACIHP I'IllBID
FEU

FREE til. PERCEII UI.
FIICIII

Period 881101 - 890115

FIEGIEKY

Zl! JG

FULLNBD JA

.EJ

FllKI'IOI JA

  13 SJ 24.53 100 . 00

75.47

 

.19 1! On 73.38

JJ 3.77 52.25

   .11 18.57 58.49

  21 21 39.52 .39.62

UAC" YP I'll lim

Period 881101 - 890329 VREO CIM.,
FIG

FERCEI'I DJ.
PIICIII

Du hade haft anda däck?
6. Hade olyckstllbuden el|er olyckan kunnat undvikas om

BILAGA 3
Sid 6(7)



BILAGA 3
Sid 7(7)

7. Var det nága speciella vagsträckor som Du upplevde

som speciait hala?

Period 881101 - 890329 R
[U CW. PERCENT CIM.

        

  

 

 

 

pmm" mumn m "m"]

nmnu M :M JM 000 *LM

J nu nu 02 saw

FULLouaa JA Såg 134 2711 2.71 54.70

nu nsaua 11a AJ

HALvouaa JA ggg; 152 3730 3.07 75.51

ua nu nu NJ! mmm
. r . . , 1 . .,,.....t. ..,r,.t..rr.,

0 :000 2000 3000

FREOUENCY

Period 881101 - 890115
FRED CUL PCRCEN1 CW.

Hanvnumm rmu nun1

FRIKIION JA 26.1 26.3 10.77 10.77

NEJ 951 1244 40.19 50.96

FllLDUEB JA 11.1 1.157 1.5.1 55.59

NEJ 421 1778 17.23 72.84

HAUOUBB JA 139 1917 5.89 78.51

NEJ 524 2111 21.47 190.00

 

0 100 200 .100 400 500 600 700 800 900 1000

FREQUEHCY

Period 890115 - 890329 H
[0 CW. PERCEHI CW.

 

  

Msn", Au FEEO PERCEM

FRIKHOI JA g 37 37 1.18 1.48

NEJ 1215 133.1 51.70 5.1.1?

FHLWBB JA 3 21 1354 0.84 54.01

'969505069
...C 452 1806 18.03 72.04

 

   
    

          

 

 

HAUDUHB JA 3 1.1 181! 0.52 72.56

' '9" '77"VV..V...V"004%000000000000IEJ 0'ofofofofofofofotofofofá292020 8 25°] 27 ' m' W

11 ?W 400 600 500 1000 1200 1400

FRKOUENCY
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BILAGA 4
ESiLci J. (53)

SVAR PÅ TAXICHAUFFÖRERNAS SWA'ITANDE BEDÖMNINGAR
ES]K:[]L]5111\I)lililllå. 145313151!!! I)IJISI!1\I)I§ (3(311 ()I)I11313151)l§ I)ÃÃ(IIC

(EJ = ej svarat på frågeformuläret)

1. Upplevde Du ljuden från däcken som störande

när Du körde med FRKTIONSDÃCK?

SVARSALTERNATIV:

A INTE ALLS
B LITE
C MÅTTLIGT
n MYCKET
E VÄLDIGT MYCKET

FRED CUI. PERCEII EUI.
FIEO FIRCIII

 

JS JJ 73.57 73.57

4 11 1.52 85.|0

5 42 1|.90 100.00

0 19 20 il 40

fREGUEICY

2. Upplevde Du ljuden från däcken som störande

när Du körde med DLBBDÅCK?

SVARSALTERNATIV:

A INTE ALLS
B LITE
C MÅTTLIGT
D MYCKET
E VÄLDIGT MYCKET

fREO CUI. PERCEII CUI.
FIEO PIICIIIsvan

a 0 13.05 13.05

10 I: 23.5: 42.30

:7 _35 40.40 :3.33

4 se :.52 92.30

3 42 7. N 100.00

 

I? 13 14 15 .6 1710 1!0 1 2 3 4 5 i 7 l 9

TRIGUIICY
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BILAGA 4
Sixi ?2(8)

3. Tyckte Du att det var någon skillnad i ljumivån då

FRIKTIONSDÄCKEN var nya respektive sitna?

SVARSALTERNATIV:

A LJUDNIVÅN ÖKADE DÅ DÄCKENBLEV SLITNA
B LJUDNIVÅN ÅNDRADES EJ
c LJUDNIVÅN MINSKADE DÅ DÅCKEN BLEV SLITNA

fREO CIM. FERCEII M
FIEU

SVAR
Pl RC!

 

 

 

 

  

 

A :33 ' 2 2 4Je Llö

e 14 :0 00.95 :5.11

c a 40 9.52 95.24

EJ 2 42 4.70 100.00
. . . r r . . . r_, . . . i . . . . ., r . i . . . . .., r r . . . . . . .,

o 10 20 a 40

TRIGUIICY

4. Tyckte Du att det var någon skilhad i ljudnivån då

DLBBDÄCKEN var nya respektive slitna?

SVARSALTERNATIV:

A LJUDNIVÅN ÖKADE_DÅ DÄCKEN BLEV SLITNA
B LJUDNIVÅN ÄNDRADES EJ
c LJUDNIVÅN MINSKADE DÅ DÄCKEN BLEV SLITNA

m0 CII. FERCEII Du.
?IEC PIRCIHI

2 2 4.75 4.75

22 24 52.3! 57. H

I! J! 35.71 92.56

3 t? 7. N 100.00
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5. Tyckte Du att det var svårare att ta Dig fram

(upp för hala backar och så vidare) med någon av

däcksrppsättringama? Det vill säga, vika däck

ger sämsta framkomigheten?

  

   

      

SVARSALTERNATIV:

A FRIKTIONSDÄCKEN ÄR menn' sm ÄN DUBBDÄCKEN
B FRIKTIONSDÄCKEN ÄR sâm ÄN DUBBDÄCKEN
c FRIKTIONSDÅCKEN ÅR LIKA BRA som DUBBDÄCKEN
D FRIKTIONSDÃCKEN ÄR BÃTIRE ÃN DUBBDÄCKEN
E FRIKTIONSDÄCKEN ÅR maxar 311m: ÄN DUBBDÄCKEN

rm cm. pmm

sm nu

A 2 2 4.70

a 20 22 41.52

6
14 :I :LJ:

o 4 40 :.52

E
1 U 2.

42 uaEJ 1

r I

IO JG

fIEGUIICY

CUl.
?(ICIII

4.16

32.38

15.71

95.24

97.62

100.00

6. När Du körde FRK'HONSDÄCKEN märkte Du någon
försämring i frankomlighelen nar däcken blev sitna?

SVARSALTERNATIV:

lå JYX
B ITECI

FRED CUI. PERCEI1
FIEO

1.52

26.1!

E4.2$

 

fRIOUIICY
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EUI.
FERCIII

9.52

35.71

100.00



BILAGA 4
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7. När Du körde DUBBDÄCKEN märkte Du någon försámmg
I framkomligheten när däcken blev sllna?

SVARSALTERNATIV:

lå QHA
AB IJECI

FRED CUI. PERCEli CUI.
FIEO atnctur

19 JJ 48.14 54.75

19 42 45.14 100.00

 

D 1 2 3 4 5 5 7 I 5 II 11 12 13 14 15 10 17 ll 19

fRIGUIICT

8. Hur upplevde Du att bromsstrackan på 18 och snö påverkades

av att Du körde med friktionsdäck resp dwbdack?

SVARSALTERNATIV:

A BROMSSTRÄCKAN'VAR MYCKET LÄNGRE MED FRIKTIONSDÅCKEN ÄN MED DUBBDÄCKEN
B BROMSSTRÃCKAN VAR LÄNGRE MED FRIKTIONSDÃCKEN ÄN MED DUBBDÃCKEN
c BROMSSTRÃCKAN VAR LIKA LÅNG MED FRIKTIONSDÄCKEN SOM MED DUBBDÄCKEN
D BROMSSTRÄCKAN VARKDRTARE MED FRIKTIONSDÄCKBN ÄN MED DUBBDÄCKEN

fREO CUI. PERCEI1 CU'
FIEUsv.. rtnctur

2 2 4.55 4.55

17 19 31.53 44.19

15 12 30.21 74.42

I J! 1C.Z' 90.70

4 CJ 9.30 100.00

 

0 1 2 3 4 5 I 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

filOUIICY
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9. HJI' upplevde Du att bromesträckan på asfalt påverkades

av att m körde med friktionsdäck resp dbbdäck?

SVARSALTERNATIV:

BROMSSTRÃCKAN VAR LÄNGRE MED FRIKTIONSDÄCKBN ÄN MED DUBBDÅCKEN

U
O
E
D
I
D
'

BROMSSTRÄCKAN VAR KORTARE MED FRIKTIONSDÃCKEN ÄN MEDDUBBDÃCKEN

 

   

 

 

  

nun mn. Hmmm
FEO

10 nu ZLBI

o 21 11 :4.29

: 825; 2 :a LIS

EJ 3 42 7J4
. . , i . ., i 1 Af r.i. .. i .1

o 10 :o JG
TRIOUIICY

BROMSSTRÄCKAN VAR MMCKET LÄNGRE MED FRIKTIONSDÄCKEN ÄN MED DUBBDÄCKEN

BROMSSTRÃCKAN VAR LIKA LÅNG MED FRIKTIONSDÃCKEN SOM MED DUBBDÃCKEN

GUI.
PIRCIII

23.81

88.10

92.85

100.00

10. När Du körde FRIKTIONSDÃCKEN märkte Du då någon
försämring i bromsstrácka nar däcken blev elina?

SVARSALTERNATIV:

lå .32k
B hlECT

 

FRED CUI. PERCEII EUI.
FIEO PIRCIII

5 5 11.90 11.90

i l! 14.1! 26.19

J! 42 7J.|| 100.00

D 10 20 3' to

fIIUUIICY
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11. När Du körde DUBBDÃCKEN märkte Du då. någon
försämring i bromsstracka nar däcken blev siina?

 

SVARSALTERNATIV:

Ik .JIÄ
B ITECI

FREE CUI. PERtEIH tUI.

SVAR FIEO PIRCIII

EJ , 4 4 9.52 9.52

 

 

12 IS 13.57 JB.I0

 

20 42 Il.90 100.00

 

flIGUlICY

12. Påverkades bilens kuviagingsegenskaper och

övriga egenskaper av vika däck Du hade?

SVARSALTERNATIV:

A BILENS KçREGENSKAPER VAR BÄTTRE DÅ FRIKTIONSDÃCK ANVÄNDES
B BILENS KOREGENSKAPER VAR BÄTTRE DÅ DUBBDÄCK ANVÄNDES
c BILENs KÖREGENSKAPER ÃNDRADES INTE VID DÄCKBYTE

PREO CUI. FERCEI1 BUI.
FIEO Plitllf

15 15 36.7l 15.71

6 21 14.2! 60.00

I! 40 45.14 95.24

2 42 4.70 100.00

 

D i 2 3 4 5 5 7 I I i' 11 12 13 14 15 16 i? il 19

leOUIICY
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 21 18.52 Il0.00

 

 72! 25.33 '1.4.

 15 3.70 55. 56

M ".31 51.15

 

10 ".11 57."

  

5 22.22 22.22

FIEG GUI. FERCIII BUU.
FHEO PERCEII

A
B
C
D
E

NEJ,

VET EJ

INTE ALLS

JA, KURVTAGNINGSFÖRMÅGAN FÖRSÄMRAS

JA, BRQMSSTRÅCKAN BLIR LÄNGRE
JA, FRAMKOMLIGHETEN BLIR SÄMRE

SVARSALTERNATIV :

ihnnlitri!

bilens köregenskaper?

13. De dubbdäck som Du kört har Sös'st-.dubö ;ser däck.

Normalt anvandes 110 st arab per Anser Du att

en minskning av wbbantalet hos däcken påverkar

BILAGA 4
Sixi 7(8)
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13/14 Anser Du' att DLBBDÃCK är bättre för körn'ng under
vhtern än SOMMARDÄCK?

urnmnlnrtiHMuu-nrm

 

 

  

 

SVÅRSÅLTERNATIV:

A JA
B NEJ

EKOCW.FüüH RL

SVAR
FIEE FIRtEII

JA 37 37 08.! ...i

.um 5 .2 nu.: :om
vrf., . v . i . . f vv,......rfñrvv.rr.r..,

0 N N 3 M

IRIOHIIEY

14/15 Anser Du att FRKTIONSDÄCK är bättre för körning

mder vinlam än SOMMARDÅCK?
(H4UnürnFLIWUmllu19

FREO CUI. PERCEIW GUI.

  

   

SVARSALTERNATIV:

A JA
B NEJ

WM FIG

[J :a I 1

JA J! 19

mg 2 41
-1-. r . . u v ..I . . . r r . x '1. ' . . u r r . .riv rrr I

D 10 20 30 40

filüüthY
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12.5!

FIRE!!!

2.44 2.44

95.!?

4.!! 100.00




