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FÖRORD

Denna undersökning ingår i den forskning om dubbdäcksanvändning-

ens effekter som behövs som beslutsunderlag för nya regler.

Undersökningen är en metodstudie vilket innebär att sökandet

efter en metod är viktigare än resultaten. Därför har inte kont-

roller av dataunderlaget gjorts på det sätt som görs vid studier

för att erhålla resultat. Osäkerheten i de redovisade resultaten

är därför mycket stor och olika beroende på vilken metod som an-

vänds.

Undersökningen har planerats i samråd med Vägverket. Flera per-

soner vid VTI, framförallt Göran Nilsson har deltagit och givit

värdefulla synpunkter i olika skeden av projektet. För att till-

varata tidigare utredares (1973 och 1989 års undersökningar) er-

farenhet ordnades ett möte där dessa också deltog. Idéerna kring

hur detta projekt skulle kunna genomföras presenterades och

diskuterades vid mötet.

Polisen har medverkat genom att fylla i de nya uppgifterna om

däcktyp på olycksblanketterna. Vägverket och SCB har hjälpt till

vid kodning och framtagning av olycksdata.

Projektet har bekostats till största delen av Vägverket och till

en mindre del av VTI.

Gudrun Öberg

VTI MEDDELANDE 722
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EN STUDIE AV METODER FÖR ATT BERÄKNA SAMBAND MELLAN

DUBBDÄCKSANVÄNDNING OCH TRAFIKSÄKERHET

av Gudrun Öberg, Ola Junghard och Mats Wiklund

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Syftet med denna undersökning har varit att finna en metod som

är tillräckligt bra för att uppskatta trafiksäkerhetseffekten av

användning av olika däcktyper.

För detta ändamål har polisrapporterade olyckor använts dels

både person- och egendomsskadeolyckor på det statliga vägnätet

och dels personskadeolyckor på allmänna gator och vägar.

Egentligen är det inte olyckor som behandlas i rapporten utan

olycksfordon och här enbart personbilar.

Vintertid påverkar dubbade däck trafiksäkerheten direkt genom

bättre körförmåga (styra, bromsa, driva) på is/packad snö och

indirekt genom att isen och den packade snön ruggas av dubbdäck-

en vilket förbättrar väggreppet för fordon med och utan dubb-

däck. Även våtfriktionen vid barmark förbättras p.g.a. att dubb-

arna river bort det eventuella bitumenöverskottet. Detta är en

effekt som har varaktighet genom hela våren och sommaren men

ökar nedsmutsningen under vintern. En annan indirekt effekt är

de spår som bildas och som kan ge upphov till vattenplaning och

sladd vid sidoförflyttning i halka.

Ett problem vid studier av trafiksäkerhetseffekten av olika

däck, är att däcktyp på fordonet inte är oberoende av andra

variabler som påverkar trafiksäkerheten. Ett sådant exempel är

unga förare som är mer olycksdrabbade och som kanske inte i lika

hög grad skaffar dubbdäck som de äldre. Om det ska gå att ta

hänsyn till dessa störvariabler krävs stora mängder data.

VTI MEDDELANDE 722
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På barmark bör det inte finnas någon nämnvärd effekt av dubb-

däck. Om den uppmätta relativa risken med dubbdäck relativt utan

dubbdäck på barmark avviker från 1, bör avvikelsen främst här-

röra från inverkan av "störvariablerna". Genom att normera den

uppmätta relativa risken vid is/snö (= halka) med relativa risk-

en på barmark får vi då ett mått på relativa risken vid halka

där vi tagit hänsyn till alla störvariabler. I och för sig krävs

fortfarande lika många undersökta fordon, men nu behöver vi inte

samla in lika mycket data. Förutsättningarna för detta resone-

mang är följande:

1) Tag t.ex. störvariabeln förarålder och antag att det finns

ett samband mellan förarålder och olycksrisk och samtidigt

ett samband mellan förarålder och dubbutrustning. En förut-

sättning måste vara att andelen unga förare är samma i bar-

markspopulationen som i halkgruppen. Annars kommer vi kanske

att uppmäta en dubbeffekt även om det i verkligheten inte

finns någon sådan. Samma förutsättning måste gälla även för

övriga störvariabler.

2) Den relativa riskökningen när vi går från barmark till halt

väglag måste vara densamma för alla de undergrupper en stra-

tifiering på störvariablerna ger upphov till.

Är förutsättningarna rätt angivna, och i så fall, är de uppfyll-

da? Om inte, måste de viktigaste störvariablerna samlas in och

användas. Den förenklade analysmodell som här använts påminner

om "Netto-metoden" i 1973 års dubbundersökning. Data om fordon

samlas in och enbart variablerna dubb/icke dubb och barmark/hal-

ka noteras. Därvid erhålles två fyrfältstabeller (ytterligare

uppdelning kan göras på region, plats o.s.v. och då fås två fyr-

fältstabeller för varje region etc.) enligt följande:

Halka Barmark

Olycks- Kontroll- Olycks- Kontroll-

fordon fordon fordon fordon

Icke- Icke-

dubb a; Dj dubb a> bo

Dubb C; d; Dubb C2 da

För t.ex. halkdelen i tabellen skattas den relativa risken

(oddskvoten) d.v.s. olycksrisk utan dubb relativt med dubb av:

VTI MEDDELANDE 722
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aj d;
 Oh:

Dj C;

Kvoten 0/0 är då, som påpekats ovan, ett mått

på den relativa risken, där vi har tagit hänsyn till störvaria-

blerna. Vid uppdelningen på regioner, tätort/landsbygd m.m., kan

man givetvis analysera varje undergrupp för sig. Skattningarna

av de enskilda undergruppernas relativa risker (d.v.s. 0/0)

får då större osäkerhet än den sammanvägda relativa risken. Ur

dessa formler kan ungefärliga uppskattningar göras av hur många

insamlade fordon som krävs vid olika krav på noggrannhet.

Med kravet att ett 95 %-igt konfidensintervall inte ska täcka

1 då 0,/&%= 1.1 får vi att:

1) Med jämn fördelning på olycks- och kontrollfordon, halka och

barmark, dubb och icke dubb (d.v.s. alla värden i de två fyr-

fältstabellerna är lika) krävs totalt ca 30 000 fordon.

2) Om dubbandelen ändras till 70 % och övriga fördelningar är

lika som i 1), ökar antalet till nästan 36 000 fordon.

3) Med 60 % dubbfordon, dubbelt så många barmarksolyckor som

halkolyckor och sammanlagt 9 000 olycksfordon, krävs ca

45 000 kontrollfordon för att få samma noggrannhet.

Dessa beräkningar är gjorda med antagande om homogena undergrup-

per, d.v.s. att kvoten 0,/0, är ungefär densamma i alla under-

grupperna.

I denna undersökning, som är en metodstudie, utnyttjas data om

de fordon som är inblandade i polisrapporterade olyckor. De är

inte fler än att samtliga under en vinter behövs i en analys av

detta slag.

I polisens normala blanketter "informationsunderlag om vägtra-

fikolyckor" och "trafikmålsanteckningar" gjordes följande änd-

ringar. "Totalt antal personer i fordon" respektive "brist-

fälligheter på fordonet" byttes mot däcksutrustning uppdelat på

dubbdäck, sommardäck och annat däck.

VTI MEDDELANDE 722
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Insamlingen av kontrollfordon, d.v.s. fordon i trafik, är till

för att få en referens att jämföra olycksfordonens dubbandel

med. För att få fram trafikarbetet för olika kategorier bör

slumpmässiga mätningar i trafiken göras med hänsyn tagen till de

uppdelningar som man vill göra i undersökningen. Ute i trafiken

fångar man direkt upp hur vanligt förekommande en kategori är.

De som kör långt förekommer oftare än de som kör kort sträcka

och de som är många förekommer oftare än de som är få o.s.v.

Däremot kan man inte skilja mellan dessa varianter såvida man

inte gör ytterligare studier.

Det finns olika sätt att samla in uppgifter om kontrollfordon.

De sätt som diskuterades var direkta observationer av kontroll-

fordon i olika trafikmiljöer eller enkäter/intervjuer avseende

däckutrustning och körsträckor vid olika väglagsförhållanden.

Den metod som till slut användes i studien var att med hjälp av

enkäter få in uppgifter om kontrollfordon. Enkäterna skulle ge

oss svar på hur stort trafikarbetet var för personbilar med oli-

ka däck, vid olika väglag i de olika länen, d.v.s. exponerings-

data för länsdygn är den finaste indelningen.

I denna undersökning söktes uppgifter om körsträckor vid olika

väglag. I tidigare svenska studier har uppgifter om nederbörd

och temperatur olika dagar utnyttjats.

I tidigare enkätundersökningar, där man skulle lämna uppgifter

om gårdagen, hade man valt att göra dubbelt så stora utskick på

torsdag och fredag för att något försöka kompensera för att inga

utskick görs på lördag och söndag. Så gjordes också i denna stu-

die.

Vid beräkning av hur många enkäter som skulle skickas ut varje

dag, gjordes antaganden om hur många is/snödagar som skulle fö-

rekomma i olika regioner i landet under perioden. Dessa dagar

skulle 10 gånger så många enkäter skickas ut som under en bar-

marksdag i början på veckan. I enkäten skulle uppgifter lämnas
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om gårdagen. Under förutsättning att man svarar direkt är det

dagen för utskicket man uttalar sig om. Det innebar att antalet

utskick varje dag styrdes av det faktiska vädret i varje län.

Enkäterna skickades till ett representativt urval bland biläga-

re. Utskicken gjordes alla vardagar under perioden 10 januari

till och med 9 februari 1990. Urvalet omfattade 14 112 person-

bilsägare. Antalet dygn med is/snö (då 10 gånger så många enkä-

ter skickas ut som vid barmark i början på veckan) blev inte så

många som beräknat, i synnerhet inte i södra Sverige. Därför

skickades endast 13 008 enkäter ut, d.v.s. 1 104 eller knappt

8 % blev aldrig utskickade. När en veckas svar inkommit stod det

klart att endast äldre personer svarat. Vi hade vid diskussioner

med TSV om urvalet förvissat oss om att inte registret var ord-

nat i bilnummerordning, men här föreföll det istället vara ord-

nat i bilägaråldersordning d.v.s. efter personnummer. Denna fa-

däs medförde att vi fick lägga om rutinerna för utskick för att

få bättre spridning på åldrar. Trots detta är det så att de ej

utskickade enkäterna återfinns i vissa åldrar som i och för sig

kan vara olika för olika län. Detta har gjort att bortfallsju-

stering med avseende på ålder har gjorts. Totalt svarade 8 108

personer, av dessa var knappt 6 000 män vilket är drygt 74 %.

Svarsfrekvensen är cirka 62 %. Detta är en relativt normal

svarsfrekvens då inga påminnelser görs. Eftersom detta var en

förstudie beslutades att fortsätta analysen med endast detta

dataunderlag och att inga bortfallskontroller skulle göras.

Målet var inte att få några exakta svar utan att testa metoder.

Några svar redovisas dock nedan och återigen påminnes om bri-

sterna i undersökningen.

Fördelning av däcktyp i % av svaren är 66 % dubbdäck, 27 % som-

mardäck och 7 % annat däck. Något fler kvinnor än män har dubb-

däck. Den ungefärliga fördelningen av trafikarbetet vid olika

väglag framgår av tabellen nedan.
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Personbilar Barmark Halka

med södra mellersta norra södra mellersta norra

dubbdäck 46 % 68 % 86 % 72 % 77 % 91 %

sommardäck 44 % 23 % 9% 18 % 11 % 5 %

annat däck 10 % 9 % 5% 10 % 12 % 4 %

Som framgår ovan är skillnaden i trafikarbetsfördelning för de

olika däcktyperna stor mellan olika väglag och regioner . Det

beror i detta material mest på att det är fler personbilar med

dubbdäck som kör vid halka och inte så mycket beroende på att de

kör längre än de som har sommardäck. Osäkerheten är dock stor

p.g.a. ett antal faktorer såsom tidigare omnämnts.

Det är vanligast (typvärdet) att det är andra vintern man kör

med sina dubbdäck. Det finns en tendens i uppgifterna ovan att

de som har gamla däck inte kör så långt.

Fördelningen av trafikarbete mellan tättbebyggt och ej tättbe-

byggt område förefaller stämma ganska väl överens med tidigare

studier liksom fördelningen mellan olika väglag (studie från

1973) i ej tättbebyggt område. För tättbebyggt område har inga

motsvarande siffra funnits att jämföra med.

De olika sätt som relativa risker (oddskvoter) beräknats på för

det statliga vägnätet för personbilar med person- och/eller

egendomsskada ger ganska lika resultat, 0.50-0.64 d.v.s. person-

bilar med dubbdäck har 36-50 % lägre olycksrisk än sommardäck

vid halka.

Oddskvoten för personbilar som varit inblandad i olycka med per-

sonskada i ej tättbebyggt område blev 0.61, d.v.s. som ovan. I

tättbebyggt område blir oddskvoten 1.92, d.v.s. personbilar med

dubbdäck har nästan dubbelt så hög olycksrisk som sommardäck vid

halka.

Återigen påminns om att de redovisade resultaten är mycket osåäk-

ra, men att den undersökta metoden (enkäter) förefaller vara

användbar .
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A STUDY OF METHODS OF CALCULATING THE CONNECTION BETWEEN THE USE

OF STUDDED TYRES AND ROAD SAFETY

by Gudrun Öberg, Ola Junghard and Mats Wiklund

Swedish Road and Transport Research Institute (VTI)

S-581 95 Linköping, Sweden

The aim of this study was to find an adequate method of estima-

ting the road safety effect of the use of different types of

tyres.

For this reason, police reports of traffic accidents were used,

including both personal injury accidents and damage to property

on the national road network and personal injury accidents on

public streets and roads.

The report does not give an account of the accidents, but of the

vehicles involved, in this case passenger cars.

In winter, road safety is directly influenced by studded tyres

through better driving ability (steering, braking, accelerating)

on ice or packed snow and indirectly through the fact that the

ice or packed snow is roughened by studded tyres, thus in-

creasing the road grip of vehicles with and without studded

tyres. The friction on wet, bare ground is also improved as a

result of studs removing a possible excess of bitumen. This

effect lasts throughout the spring and summer, but increases the

dirtiness of roads during the winter. Another indirect effect is

the formation of ruts, which may cause aquaplaning and skidding

during lateral movements in slippery conditions.

One problem when studying the road safety effects of different

tyres is that the type of tyre used is not independent of other

variables influencing road safety. One such example is that of

young drivers, who are more accident-prone and who do not use

studded tyres to the same extent as older and more experienced

drivers. If these interference variables are to be considered, a

considerable amount of data is required.
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On bare ground, there should not be any effect of studded tyres

worth mentioning. If the measured relative risk of studded

tyres/no studded tyres on bare ground deviates from 1, the de-

viation originates from the influence of other variables. By

standardising the measured relative risk in ice/snow (= slippery

conditions) with the relative risk on bare ground, a measure of

the relative risk in slippery conditions will be obtained where

all interference variables have been considered. The same number

of vehicles is still needed, but the amount of collected data

can be reduced considerably. The prerequisites for this discus-

sion are as follows:

1) Take the interference variable of driver age, for example.

Suppose that there is a connection between driver age and

accident risk and at the same time a connection between

driver age and studded tyre equipment. The proportion of

young drivers must be the same in the bare ground popula-

tion as in the group of slippery conditions. If this is not

the case, a stud effect may be measured, even if there is

no such effect in reality. The same condition must also

apply to all other interference variables.

2) The relative increase in risk when moving from bare ground

to slippery conditions must be the same for all those sub-

groups resulting from _a stratification of interference

variables.

Are the prerequisites correctly defined and in that case are

they fulfilled? If not, the most important interference varia-

bles have to be collected and used. The simplified analysis mo-

del used in this study resembles the "Net method" in the survey

of studded tyres of 1973. Data on vehicles are collected and the

following variables are observed: studs or no studs and road

conditions (bare ground and slippery conditions). Two four-field

tables are obtained (further divisions can be made on the basis

of region, place etc. and two four-field tables for each region

will then be obtained):
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IX

Slippery conditions Bare ground

Accident Control . Accident Control

vehicle vehicle vehicle vehicle

No studs a; Dy No studs aj Do

Studs C; dj Studs Ca do

For the part of the table concerning slippery conditions, the

estimated relative risk (odds ratio) is obtained:

a; d;
 Oh:

bj C;

The rate 0,/0% (slippery/bare) is a measure of the relative risk,

taking into account the effect of interference variables.

By making a division into regions, built-up area or rural area

etc., each subgroup can be analysed separately. The estimates of

the separate subgroups' relative risks (i.e. 0,/0,) will then be

more uncertain than the overall relative risk. These formulas

facilitate the approximate estimates of the number of collected

vehicles required with different demands on accuracy. The demand

that a confidence interval of 95 % shall not exceed 1 when 0/0;

= 1.1 means that:

1) For an even distribution among accident and control vehic-

les, slippery conditions and bare ground, studs and no stu-

ds (i.e. all values in the two four-field tables are

equal), a total of 30 000 vehicles are required.

2) If the proportion of studs is changed to 70 % and the rema-

ining distributions are the same as in 1), the number in-

creases to almost 36 000 vehicles.

3) A proportion of 60 % studded vehicles, twice as many bare

ground accidents as accidents in slippery conditions and a

total of 9 000 accident vehicles requires approximately

45 000 control vehicles in order to obtain the same accura-

cy.

These calculations were carried out on the assumption of homoge-

nous subgroups, i.e. the ratio 0,/0% is approximately the same

in all subgroups.
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In this study, which is a study of methods, data concerning ve-

hicles involved in accidents reported by the police were used.

The total number of accidents during one winter was used for

this analysis.

In the ordinary forms "Basic information on road accidents" and

"Notes on traffic cases" used by the police, the following

alterations were made: "Total number of persons in the vehicle"

and "Defectiveness of vehicles", respectively, were changed to

tyre equipment distributed among studded tyres, summer tyres and

other tyres.

Control vehicles, i.e. vehicles in traffic, are collected in

order to obtain a reference to compare with the proportion of

studs on accident vehicles. To obtain the vehicle mileage of

different categories, random measurements should be carried out

in traffic with respect to the distributions planned in the

study. In traffic, the frequency of a category is immediately

observed. Long distance drivers are more frequent than those

driving a short distance and large numbers of drivers occur more

frequently than small numbers, etc. On the other hand, it is not

possible to distinguish between these variants unless further

studies are carried out.

Different ways of collecting information on control vehicles

were discussed as direct observations of control vehicles in

different traffic environments or questionnaires/interviews re-

ferring to the type of tyre and driving distance in different

road conditions. The method finally used in the study was to

distribute questionnaires giving information on control vehicles

as well as on the vehicle mileage of passenger cars with dif-

ferent tyres in different road conditions in the different

counties, i.e. exposure data per day and county is the most

detailed classification.

Information on vehicle mileage in different road conditions was

chosen in this study. In previous Swedish studies, information
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XI

on precipitation and temperature for different days has been

used.

In previous questionnaire studies where information on the pre-

vious day was requested, distributions on Thursdays and Fridays

were in order to compensate for Saturdays and Sundays,

with no distribution. The same method was used in this study.

When calculating the daily number of questionnaires to be dis-

tributed, assumptions of the amount of days with ice or snow in

different regions in the country during the period were made. On

these days, the distribution of questionnaires was tenfold com-

pared with days with bare ground at the beginning of the week.

In the questionnaire, information was required for the previous

day, i.e. the day for distribution. Thus, the daily number of

distributions was governed by the actual weather in each county.

The questionnaires were sent to a representative sample of car

owners. The distribution was carried out for all weekdays during

the period January 10 to February 9, 1990. The sample comprised

14,112 owners of passenger cars. The numbers of days with ice

and snow (when 10 times as many questionnaires were distributed

compared with bare ground conditions at the beginning of the

week) were not as large as calculated, particularly in the south

of Sweden. Consequently, only 13 008 questionnaires were distri-

buted, i.e. 1,104 or just under 8 % were never distributed. When

the answers for one week had arrived, it was found that only

elderly people had answered. Discussions with the National Swe-

dish Road Safety Office (TSV) concerning the sample had ensured

that the register was not arranged according to car registration

number. Instead, it was arranged according to the age of the car

owner, i.e. social security number. This error meant that the

distribution routine had to be changed in order to obtain a bet-

ter age distribution. Despite this fact, the questionnaires that

were not distributed represent certain ages which may differ

between counties. Thus, a non-response correction with respect

to age was carried out. A total of 8 108 persons responded,

VTI MEDDELANDE 722



XII

just under 6 000 of whom were men, i.e. slightly more than 74 %.

The response rate was 62 %, a fairly normal figure when no

reminders are dispatched. As this was a method study, the ana-

lysis continued with only these answers. The goal was not to

find exact results but to test methods.

Some responses are reported below and the shortcomings of the

study are commented on.

The distribution among types of tyre in per cent of responses

was 66 % studded tyres, 27 % summer tyres and 7 % other tyres. A

few more women than men used studded tyres. The approximate

distribution of vehicle mileage in different road conditions is

illustrated in the table below:

Passenger Bare ground Slippery conditions

cars with

south central north south central north

studded tyres 46 % 68 % 86 % 72 % 77 % 91 %

summer tyres 44 % 23 % 9 % 18 % 11 % 5 %

other tyres 10 % 9 % 5% 10 % 12 % 4 %

As illustrated above, the difference in vehicle mileage distri-

bution was considerable between different road conditions and

regions for the different types of tyre. In this report, the

reason is that more passenger cars with studded tyres are per-

formed in slippery conditions and not so much the fact that longer

distances are driven than by those with summer tyres. Because of

the factors already mentioned, the uncertainty is considerable.

The second winter is the most frequent (mode) value for the length

of time during which studded tyres have been used. There is a

tendency for those using old tyres not to drive very far.

The different ways of calculating odds ratios for passenger cars

with personal injury and/or property damage on the national road

network show fairly similar results, _0.50-0.64, i.e. passenger

cars with studded tyres have a 36-50 % lower accident risk than

those with summer tyres in slippery conditions.
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The odds ratio for passenger cars involved in personal injury

accidents in non-built-up areas was 0.61, i.e. as above. In

built-up areas the odds ratio was 1.92, i.e. passenger cars with

studded tyres have an accident risk that is twice as high compared

to summer tyres in slippery conditions.

It is emphasised that the results are very uncertain, but the

tested method (questionnaires) seems to be useful.
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1 BAKGRUND

När Vägverket och Trafiksäkerhetsverket i september 1989 skicka-

de den senaste dubbdäcksutredningen (1) till Kommunikationsde-

partementet föreslogs i ett missivbrev (2) att vissa åtgärder/-

studier måste göras innan det går att ta ställning för eller

emot dubbdäck.

En uppgift som ansågs nödvändig för att fatta beslut var att få

ett aktuellt trafiksäkerhetsresultat.

Vägverket gav VTI i uppdrag att utreda trafiksäkerhetseffekten

av dubbdäcksanvändning. Uppdraget skulle inledas med en metod-

studie för att testa nya idéer på uppläggning av studien. Det

fanns olika förslag på undersökningsmetoder för att framförallt

erhålla uppgifter om exponeringen (hur mycket trafikanter med

olika däck kör) .

Huvudstudien beställdes sedan inte av Vägverket. Det kom därför

önskemål om att metodstudiens resultat skulle avrapporteras på

ett sätt som inte var avsikten från början. Det finns därför

osäkerheter i materialet som det i efterhand enbart delvis går

att göra korrigeringar för.
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2 TIDIGARE STUDIER

En kort summering av dubbdäcksanvändningens betydelse för tra-

fiksäkerheten ges först.

Vintertid påverkar dubbade däck trafiksäkerheten direkt genom

bättre körförmåga (styra, bromsa, driva) på is/packad snö och

indirekt genom att isen och den packade snön ruggas av dubbdäc-

ken vilket förbättrar väggreppet för fordon med och utan dubb-

däck. Även våtfriktionen vid barmark förbättras p.g.a. att dubb-

arna river bort det eventuella bitumenöverskottet. Detta är en

effekt som har varaktighet genom hela våren och sommaren men som

orsakar nedsmutsning under vintern. Trafiksäkerhetseffekten av

detta är inte känd. En annan indirekt effekt är de spår som bil-

das och som kan ge upphov till vattenplaning och sladd vid sido-

förflyttning i halka.

Den första dubbdäcksundersökningen i Sverige gjordes vintern

1972/73 och bygger på försäkringsanmälda olyckor (3). Expone-

ringsdata erhölls genom att intervjua personer som besiktigade

sina bilar hos bilprovningen. Eftersom uppgifter om väglag sak-

nades utnyttjades istället väderdata. Dygnen delades in i dagar

med och utan snönederbörd. Den statistiska modell som användes i

trafiksäkerhetsstudien (4) ger både netto- och bruttoeffekten av

dubbdäck på olyckor. För uppskattning av bruttoeffekten antas

att hela den erhållna skillnaden beror på skillnaden i däck. För

att få nettoeffekten antas att bara en del av den observerade

skillnaden beror på däcken, medan resten antas bero på faktorer

som har med användandet av dubbdäck att göra. Många menar t.ex.

att förare som skaffar dubbdäck är generellt mer försiktiga än

de som inte skaffar. Om detta är sant skulle den observerade

skillnaden vara en överskattning av dubbdäckens betydelse. När

nettoeffekten beräknas försvinner den överskattningen och den

"sanna" effekten bedöms ligga någonstans mellan brutto- och

nettoeffekten. Nettometoden innebär också att dubbeffekt endast

finns vid dagar med snönederbörd och att den erhållna effekten

under snönederbördsfria dagar beror på andra faktorer.
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Resultat från 1973:

Brutto: Dubbdäck reducerar risken att förorsaka olyckor med cir-

ka 40 % under dygn med snönederbörd och cirka 15 % under dygn

utan snönederbörd

Netto: Dubbdäck reducerar risken att förorsaka olyckor med cirka

30 % under dygn med snönederbörd och ingen effekt under dygn

utan snönederbörd

Totala antalet olyckor under dubbsäsongen skulle ha varit 6-13 %

fler om ingen haft dubbdäck.

Om man antar att effekten för den enskilde av att använda dubb-

däck är densamma som 1973 och att olyckskvoten är dubbelt så

stor vid is/snö som vid barmark kan den då framtagna modellen

användas för att beräkna hur förändringar i t.ex. trafik, dubb-

användning påverkar dubbeffekten (olyckorna) totalt.

1980 gjordes nya beräkningar (5) med samma metod som visade att

totala antalet olyckor under dubbsäsongen skulle ha varit 9-20 %

fler om inga fordon haft dubbdäck.

En ny dubbutredning initierades sommaren 1988 och den skulle

vara klar senast halvårsskiftet nästa år (1) . Det fanns därvid

inte tid att göra någon ny olycksstudie utan det beslutades att

1973 års modell skulle användas med nya data om trafik m.m. Väd-

er- och väglagsuppgifter hämtades från det pågående Minsaltpro-

jektet (16) . Information om dubbandel erhölls från slitagemät-

ningar i dubbdäcksprojektet och från kommuner och konsumentverk-

et. I övrigt gjordes samma antaganden som 1973.

Beroende på att fler använder dubbdäck 1989 och att den tillåt -

na tiden för att använda dubbdäck har ändrats blir 1989 års re-

sultat att det totala antalet olyckor under dubbsäsongen skulle

ha varit 13-28 % fler om inga fordon haft dubbdäck. Detta mot-

svarar en olyckskostnad av 1 230-2 600 miljoner kronor i 1989

års pris. Dubbdäcksslitaget beräknades kosta 300-400 miljoner

kronor. Med nya lättare dubbar kan slitaget halveras (28) .
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Under vintern 1988/89 gjordes en smärre Case-control-studie (23)

där polisen vid en olycka skrev upp bilnummer på fem fordon som

passerade olycksplatsen. Dessa tillfrågades senare om bl.a.

däckutrustning. Antalet personbilar inblandade i olycka var vid

barmark 67 stycken och vid is/snö 30. Antalet kontrollfordon var

vid barmark 274 stycken varav 75 % använde dubbdäck och vid is/-

snö 126 stycken varav 82 % använde dubbdäck. Olycksrisken vid

barmark var 1.5 gånger (50 %) större med dubbdäck och vid is/snö

var olycksrisken 1.9 gånger (90 %) större utan dubbdäck. Resul-

taten är ej signifikant skilda från noll.

Indirekta effekter av dubbdäck har undersökts i ett nordisk pro-

jekt, TOVE (6), vars huvuduppgift var att undersöka vilken ef-

fekt olika slitna beläggningar har på trafiksäkerheten. Person-

skadeolyckor från Danmark, Finland, Norge och Sverige ingår.

Finland och Sverige har bidragit med merparten av materialet.

Olycksmaterialet från varje land har delats i 2 lika stora delar

där den ena har bra beläggningar och den andra något mindre bra

beläggningar. De bra svenska vägarna har ett medelspårdjup på

4.5 mm och de mindre bra 10 mm. Det ojämnhetsmått som använts är

den nio-gradiga komfortskalan, där 9 betyder mycket ojämn. De

bra vägarna har komfortmåttet 4.0 och de mindre bra 4.5.

Olyckskvoten totalt sett är något lägre på mindre bra belägg»

ningar jämfört med bra. Denna skillnad beror på skillnader vid

inga eller måttliga (410 mm/dygn) nederbördsmängder. Vid stora

nederbördsmängder (>10 mm/dygn) är olyckskvoten högre på de mer

slitna vägarna och olyckskvoten ökar där snabbare med ökad ne-

derbörd. Skillnaden mellan bra och mindre bra beläggningar tycks

enbart uppträda på sommaren.

En svensk studie (7) som är en fortsättning på TOVE-projektet

visar att sommartid minskar olyckskvoten med ökande spårdjup,

medan det på vintern är tvärtom. Totalt över hela året är

olyckskvoten oberoende eller svagt avtagande med ökat spårdjup.

På de största vägarna förefaller det dock som om det är negativt

ur trafiksäkerhetssynpunkt med spår.
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Dessa resultat tyder inte på att dubbslitaget skulle leda till

sämre trafiksäkerhet sommartid utan att spåren i beläggningen

snarare är ett körkomfortproblem.

Ett uteblivet beläggningsslitage innebär dock minskad nedsmuts-

ning av vindrutor och strålkastare samt av vägmärken, vägmarke-

ringar och kantstolpar. Trafiksäkerhetseffekten av detta har

inte studerats.

I en finsk undersökning (20) har man uppskattat att de direkta

och indirekta trafiksäkerhetseffekterna av dubbdäck leder till

följande förändringar i olyckskostnad (1988 års prisnivå).

ORSAK Miljoner FIM/år

Halt väglag -300

Spår (halt, vått) + 35

Spår (torrt) - 30

Grov yta (vått) -100

Sämre sikt + 5

Ny beläggning + 30

Tabellen ovan visar att de trafiksäkerhetsmässiga fördelarna med

dubbdäck är större än nackdelarna.

I Japan har dubbdäck förbjudits i vissa tätbefolkade områden på

ön Hokkaido. Förbudet trädde i kraft 1 april 1991, men man böt-

fälldes inte förrän efter 1 april 1992. Böterna är mycket höga.

Man satsar där på bättre vinterdäck, "kör säkert "-kampanj och

bättre vinterväghållning. Man är av miljöskäl mycket återhållsam

med salt i vinterväghållning och man har märkt att det har bli-

vit halare när inte dubbarna ruggar upp isen/snön. Man har märkt

att kapaciteten på vägarna har minskat. På Hokkaido kan man sän-

ka hastighetsgränsen p.g.a. dåligt väglag och ibland stänga vä-

gen, men det sistnämnda förefaller mest vara vid dålig sikt. Den

olycksuppföljning man gjort visar bara på andel som använder

olika däck och andel i olyckor med olika däck. I genomsnitt un-

der vintern var användningen av dubbdäck 42.9 % medan deras an-

del i halkolyckor var 28.6 % (24) .

VTI MEDDELANDE 722



En norsk studie från 1981 (25) visar att dubbdäck reducerar

olyckorna med 9.5 % jämfört med om ingen använde dubbdäck. En

undersökning från 1991 (26) visar att bra däck minskar risken

att bli inblandad i en olycka på is/snöväglag. Både mönsterdju-

pet och dubbarna har betydelse. Om antalet dubbar minskas från

110 till 90 per däck så ökar risken att råka ut för en olycka på

is/snö med 5 %. Samma ökning erhålles om mönsterdjupet minskar

med 2-3 mm.

I Finland har resultaten från haveriundersökningar av dödsolyck-

or (27) utnyttjats för att studera däck och dubbars inverkan på

trafiksäkerheten. Man fann att i halka vid hastigheter över

70 km/h hade de olycksvållande förarnas bilar över sex gånger

oftare däck med ett mönsterdjup på mindre än 3 mm än motparter-

nas bilar och mönsterdjupet 4-6 mm 3.3 gånger oftare. Likaså

förekom nedslitna dubbdäck med ett dubbutstick som var mindre än

0.5 mm över fyra gånger oftare hos den part som orsakat olyckan.

Undersökningen visar att förarna i bilar med olämpliga eller

dåliga däck oftare än andra lät bli att använda bilbälte. Även

annat visar på nonchalans vilket innebär att det inte bara är

däck och väglag som ger olycksresultaten ovan utan andra faktor-

er som har samband med föraren och dennes beteenden inverkar.

I Finland pågår nu en stor undersökning där man försöker skatta

effekterna av att minska dubb- och saltanvändning. Man utgår

från 1990 års nivå och har som alternativ att minska saltanvänd-

ningen med 50 % respektive 80-90 %. Dubbanvändningen är idag

95 % och där finns alternativen 50 % respektive 20 % dubbanvänd-

ning. Projektet skall vara klart 1994.

När olika undersökningsmetoder i tidigare dubbdäcksprojekt jäm-

förts har det visat sig att det är tämligen viktigt att ta hän-

syn till att bilar med dubbdäck körs något längre än de som har

sommardäck. Det behövs därför tillförlitlig information om tra-

fikarbete fördelat på däcktyp och väglag för att minska osäker-

heten i resultaten.
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3 PROJEKTPLANERING OCH METOD

Under de nästan 20 år som har gått sedan den förra olycksstudien

gjordes har en del ändrats. Vinterväghållningen har förändrats.

Fordonen är annorlunda och det som kanske har störst betydelse

här är att ABS-bromsar och fyrhjulsdrift nu finns på en del bi-

lar och att andelen dubbdäck nu är betydligt högre än 1973. Då

var det ca 50 % av personbilarna som använde dubbdäck och 1990

är det kring 75 %. Detta innebär att den grupp som inte använder

dubbdäck kan vara mera extrem nu än tidigare bara därför att de

är så få och att därför inte 1973 års undersökningsresultat kan-

ske stämmer.

Avsikten med detta projekt och dess huvudstudie var att kunna

ange den direkta trafiksäkerhetseffekten vintertid av att dubb-

däck används. För att kunna fastställa effekten med någon större

säkerhet krävs ett stort material.

För att kunna genomföra studien krävs minst information om

* olycksfordon

* kontrollfordon

fördelade på

* väglag

* däcktyp

Dessutom kan ytterligare data behövas vilket redovisas senare i

samband med att de olika metoderna diskuteras. I det följande

redogörs för hur dessa data planerades att samlas in och hur

insamlingen gjordes i metodstudien (förestudie i mindre omfatt-

ning där metoder testades). Att även viss planering och diskus-

sioner som senare inte utnyttjades ändå beskrivs här, beror på

att det kan vara till nytta för oss själva eller andra senare,

antingen för att följa dem eller för att se att detta gick inte

att fullfölja.

I analysen måste hänsyn tas till faktorer som har samband med

både olycksrisken och med däcksutrustningen. Exempelvis har unga

förare hög olycksrisk och kör troligen också i mindre utsträck-
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ning med dubbdäck än genomsnittsbilisten. Ett uppmätt samband

mellan däcksutrustning och olycksrisk kan då i verkligheten vara

ett samband mellan förarålder och olycksrisk.

Alf Glad på TGI i Norge har skrivit om ett förslag till en dubb-

undersökning i Norge (8) där han diskuterar potentiella störande

variabler. Han nämner följande variabler som kan ha samband med

både olycksrisk och dubb/icke dubb:

* Förarålder

* Förarens kön, särskilt för unga förare

x- Ägarförhållande (exempelvis leasingbil/privatbil)

* Förarens körvana, d.v.s. årlig körsträcka

* Förarens "riskvillighet"

Dessa gäller föraren. Variabler knutna till bilen är:

* Bilens ålder

* Bilens tekniska standard

* Om bilen har ABS-bromsar

* Om bilen har automatväxel

* Försäkringsförhållanden

* Om bilen har fyrhjulsdrift

Dessutom anges följande variabler knutna till väglag och körför-

hållanden:

* Väglag, d.v.s. barmark, is, snömodd etc.

* Plats, d.v.s. tätort /landsbygd

* Region

Förutom dessa, som Glad nämner, kan man tänka sig andra, exem-

pelvis:

* Tid på dygnet (där mörkerkörning/dagsljuskörning ingår)

* Veckodag (vardag/helgdag) .
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Problemet är här att samla in alla dessa data, dels från olycks-

bilarna och dels från kontrollbilarna. Det krävs nämligen många

undersökta fordon. Arbetsinsatsen blir därför mycket stor. Alf

Glad beräknar att man behöver ca 30 000 undersökta fordon (hälf-

ten olycksfordon och hälften kontrollfordon) totalt för att med

7-8 variabler i analysen kunna påvisa en dubbeffekt på 10 %.

Förutsättningen för denna beräkning är att fordonen fördelar sig

någorlunda jämnt på de olika variabelkategorierna (exempelvis

ungefär lika många med dubb som utan dubb och lika många på bar-

mark som på annat väglag), annars krävs ännu fler fordon.

3.1 Olika metoder för att beskriva riskskillnader med

hänsyn till fordons däcksutrustning vid olika väglag

Det primära syftet är att analysera skillnaden i olycksrisker

för fordon utrustade med dubbdäck och fordon som inte är utrust-

ade med dubbdäck vid olika väglagsförhållanden under vinterperi-

oden. Härvid finns två generella metoder. Båda förutsätter att

det för fordon inblandade i trafikolyckor finns uppgifter om

fordonets däcksutrustning och väglag vid olyckstillfället. För

att renodla effekten av däcksutrusning krävs, såsom nämnts tidi-

gare, även information om andra riskfaktorer som skiljer sig åt

mellan fordon som är utrustade med dubbdäck och andra däcktyper

och som är knutna till förare och användning av fordonen. Flera

av dess olycksriskfaktorer är tillgängliga vid den normala

olycksrapporteringen t.ex. förarålder, ljusförhållanden, trafik-

miljö m.m.

Metod 1

Utifrån en indelning av olycksfordonen efter olika riskfaktorer

för undersökningsperioden skattas motsvarande trafikexponering i

fordonskilometer för motsvarande period. Härvid krävs någon form

av trafikregistreringssystem som fördelar trafiken efter trafik-

miljö, väglag och ljusförhållanden (tidpunkt på dygnet). Däremot

finns inga möjligheter att fördela trafiken på däcksutrustning

eller t.ex. förarålder. För detta senare krävs att fordonen

stannas eller på annat sätt blir föremål för observation eller

uppgiftslämning av föraren som kan hänföras till trafikregistre-
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ringen under undersökningsperioden. Om det är möjligt att er-

hålla motsvarande trafikexponering i fordonskilometer kan ford-

onsolyckskvoter skattas för olika kombinationer av riskfaktorer

på olika nivåer. På den övergripande nivån kan fordonsolycks-

kvoten skattas för fordon utrustade med dubbdäck och jämföras

med fordonsolyckskvoten för övriga fordon. Detta beskriver

olycksrisken för dessa två fordonsgrupper totalt sett utan hän-

syn till skillnader i övriga olycksriskfaktorer. Genom succesiv

uppdelning kan motsvarande erhållas för olika vägmiljöer m.m.

Metod 2

I samband med olyckor väljs kontrollfordon som beskrivs med sam-

ma riskfaktorer som olycksfordonen, case-control-undersökning.

Härvid är det möjligt att skatta relativa skillnader mellan fö-

rekomsten av olika riskfaktorer hos olycksfordon jämfört med

kontrollfordonen. Förutsättningen här är att trafikmiljö och

väglagsförhållanden samt tidpunkt inte varierar inom varje en-

skilt case-control-fall. Genom s.k. oddskvoter kan sedan den

relativa skillnaden i förekomst mellan övriga riskfaktorer skat-

tas (t.ex. däcksutrustning) för olycksfordon och kontrollfordon.

Oddskvoterna tar inte hänsyn till hur de olika riskfaktorerna

förekommer i trafiken under undersökningsperioden utan visar

deras relativa förekomst vid olyckstillfällena. För att tolka

oddskvoterna krävs någon form av skattning av riskfaktorernas

normala förekomst i trafiken.

Eftersom båda metoderna baseras på samma olycksmaterial bör de

totalt sett uppvisa samma resultat. Oddskvoterna blir dock i

högre grad beroende på slumpvariationer, genom att förekomst av

riskfaktorer utgör både täljare och nämnare, än olyckskvoter,

där systematiska fel är det stora problemet när det gäller

skattningar av fordonskilometer.

I detta meddelande använder vi begreppen relativ risk och odds-

kvot flitigt. Om inget annat anges avser relativ risk olycksrisk

med relativt utan dubbdäck. Detsamma gäller för oddskvoten. Det

är sammanhanget som styr vilket av begreppen vi använder. Odds-

kvoten eller den relativa risken på halt väglag och barmark be-
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tecknar vi med 0, respektive 0,. Den normerade oddskvoten O,; =

0,/% är den relativa risken när hänsyn tagits till störvari-

abler.

3.1.1 Praktisk metod

Genom att kombinera de båda metoderna kan en praktisk metod ut-

vecklas. Metoden innebär att kontrollfordonen inte väljs i an-

slutning till olyckstillfället utan slumpmässigt i tid och rum

under undersökningsperioden. Härigenom erhålles skattningar av

riskfaktorernas normala förekomst under undersökningsperioden.

Skattningarna är samtidigt skattningar av hur trafikarbetet för-

delar sig på enskild eller kombinationer av riskfaktorer. Detta

innebär att relativa skattningar av fordonsolyckskvoten mellan

olika riskfaktorer kan göras. Om det dessutom är möjligt att

skatta det totala trafikarbetet för det undersökta vägnätet un-

der undersökningsperioden utifrån existerande trafikräkningar

kan olyckskvoter beräknas som i Metod 1. Detta är praktiskt möj-

ligt för det statliga vägnätet där skattningar av trafikarbetet

kan erhållas. Trafikarbetet i tätortsmiljöer är emellertid inte

möjligt att fördela tidsmässigt.

I rapporten redovisas två olika metoder för att skatta den tra-

fikmässiga fördelningen av riskfaktorer, på bensinstationer el-

ler genom enkäter till fordonsägare om deras bilkörning en viss

dag. I det första fallet finns en direkt koppling till trafik-

miljö, bensinstationens omgivande vägnät med angivande av väg-

lag. Förutsatt att de som tankar eller stannar vid bensinsta-

tionen är ett representativt urval av trafiken kan trafiken för-

delas på olika riskfaktorer. Den andra metoden, som också prö-

vats och redovisas i rapporten, innebär att de tillfrågade, som

utgör ett representativt urval av bilägare (var 240:e), genom

att ange det aktuella fordonets däcksutrustning samt körsträckan

dagen innan och hur den fördelar sig på trafikmiljö och samti-

digt väglag tillsammans ger en bild av trafikarbetets fördelning

på olika riskfaktorer.
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Med enkätmetoden erhålles goda skattningar om i vilken grad for-

donsparken är utrustad med olika typer av däcksutrustning under

den aktuella tidsperioden. Angivande av körsträckor leder till

skattningar av trafikarbetets fördelning på däcksutrustning.

Utifrån uppgifter om fordon i trafikolyckor där däcksutrustning

finns dokumenterad kan skattningar av relativa olyckskvoter gö-

ras för olika däcksutrustningar med relativt hög noggrannhet.

Ytterligare fördelning av olycksfordonen och trafikarbetet efter

trafikmiljö (t.ex. tätort/landsbygd) och samtidigt väglag beror

i hög grad på utformningen och genomförandet av enkäten. På sam-

ma sätt som relativa olyckskvoter skattas kan oddskvoter skat-

tas. Resulatet skall bli detsamma.

Om däremot kontrollfordonen delas i grupper som är homogena med

avseende på riskfaktorerna väglag och däcksutrustning (eventu-

ellt förarålder) och motsvarande görs för olycksfordonen kan

oddskvoter skattas som ansluter till Metod 2, varvid hänsyn inte

tas till riskfaktorernas fördelning i trafiken med åtföljande

tolkningsproblem.

Enkätmetoden gör det också möjligt att erhålla annan värdefull

information som inte är lika lätt att erhålla vid direkt inter-

vju i trafiken. Nackdelen med enkätmetoden är det relativt stora

bortfall som uppstår. Att bortfallet skulle bero av däcksutrust-

ning eller väglaget dagen innan finns inte belagt. Även om detta

inte är fallet borde det emellertid bli föremål för kontroll.

I ett tidigt skede av undersökningen diskuterades ett förslag

där Vägverkets normala trafikräknerutiner skulle innehålla ett

moment där trafikräknepersonalen samlade in uppgifter från kon-

trollfordon i anslutning till trafikräkningar och samtidigt do-

kumenterade väglaget. Detta innebär en traditionell väglagsun-

dersökning kompletterad med uppgifter från kontrollfordon och

motsvarar därvid Metod 1. De väglagsundersökningar som gjorts

utfördes 1973 och 1977. En väglagsundersökning av denna typ an-

sågs emellertid alltför resurskrävande och har därför inte när-

mare behandlats i rapporten. De ovan nämnda väglagsundersök-

ningarna visade främst på de mycket höga olycksrisker som är
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relaterade till vinterväglag och de regionala skillnader som

förekom under de undersökta vinterperioderna.

3.1.2 Beräkning av relativa risker,en förenklad analys-

modell

Undersökningen skall ge svar på om det finns något samband mel-

lan personbilars olycksrisk på halt väglag och deras däcksut-

rustning (d.v.s. dubbdäck/icke dubbdäck). Beteckningen halt väg-

lag används då rimfrost eller någon form av is eller snö före-

kommer på vägen. Analysmaterialet består av fordon inblandade i

olyckor och av fordon i trafik ej inblandade i olyckor.

På barmark bör effekten av dubbdäck vara försumbar. Om den upp-

mätta relativa risken för dubb/ej dubb på barmark avviker från

1, härrör avvikelsen då från inverkan av de andra variablerna

(exempelvis att unga förare som är trafikfarligare också i min-

dre utsträckning har dubbutrustade fordon). Genom att normera

den uppmätta relativa risken i halka med relativa risken på bar-

mark får vi ett mått på relativa risken i halt väglag där vi

tagit hänsyn till alla störvariabler. I och för sig krävs fort-

farande ungefär lika många undersökta fordon, men nu behöver vi

inte samla in lika mycket data. Förutsättningarna för detta re-

sonemang är följande:

1) Tag t.ex. störvariabeln förar-ålder, och antag att det finns

ett samband mellan förarålder och olycksrisk och samtidigt

ett samband mellan förarålder och dubbutrustning. En förut-

sättning måste vara att andelen unga förare är samma i bar-

markspopulationen som i halk-gruppen. Annars kommer vi kanske

att uppmäta en dubbeffekt även om det i verkligheten inte

finns någon sådan. Samma förutsättning måste gälla även för

övriga störvariabler.

2) Den relativa riskökningen när vi går från barmark till halt

väglag måste vara densamma för alla de undergrupper en stra-

tifiering på störvariablerna ger upphov till.

Är förutsättningarna rätt angivna, och i så fall, är de uppfyll-

da? Om inte, måste de viktigaste störvariablerna samlas in och

användas i en modellansats av den typ som Alf Glad arbetat med.
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Denna förenklade analysmodell påminner om "Netto-metoden" i

1973 års dubbundersökning. Data om fordon samlas in och det no-

teras enbart variablerna dubb/icke dubb och barmark/halka. Där-

vid erhålles två fyrfältstabeller (ytterligare uppdelning kan

göras på region, plats o.s.v. och då fås två fyrfältstabeller

för varje region etc.) enligt följande:

Halka Barmark

Olycks- Ej olycks- Olycks- Ej olycks-

fordon fordon fordon fordon

Icke- Icke-

dubb a; D; dubb a> Do

Dubb Cl dl Dubb C2 d2

Betrakta följande tabell med totalvärden för en viss populati-

on. Exponeringen är dubb/icke dubb. Låt värdena gälla för en

given tidsperiod.

Olycka

Exponering Ja Nej Totalt

Ja (Icke-dubb) A B My

Nej (Dubb) C D M>

Totalt Nj Na N

pPj=A/M; och på=C/M5 är då sannolikheten för exponerade respekti-

ve ej exponerade individer, att under den givna tidsperioden

råka ut för en olycka. Relativa risken R definieras som p;/på.

Oddset att råka ut för en olycka är för exponerade individer

pji/(l-p;) och för ej exponerade p;/(l-p;). Oddskvoten definieras

som

pl/(l-pl) A/B AD
vo

För sällsynta olyckor blir (l-p;)=1 och WR. I Case Control Stu-

dies tar man ut en andel (f;) av olycksdrabbade och en annan,

oftast mycket mindre, andel (f) av ej olycksdrabbade. Skattnin-

gen

A

pl ng flA/(f1A+f2B)
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av p; blir då inte väntevärdesriktig. R kan då inte heller skat-

tas väntevärdesriktigt. Däremot ger insättning av skattade vär-

den på p; och på en väntevärdesriktig skattning av W.

För t.ex. halkdelen i tabellen får vi den skattade oddskvoten:

aj dj
 Oh:

Dj C;

Storleken på andelarna få och f är i princip utan betydelse för

skattningsresultatet. Däremot är det viktigt att andelarna gäl-

ler för båda grupperna exponerade och ej exponerade individer. I

annat fall blir skattningen inte väntevärdesriktig.

Observera att R ger ingen information om den absoluta risköknin-

gen en person utsätter sig för vid exponering.

För halkdelen i tabellen kan variansen för logaritmen av den

skattande oddskvoten 0, approximeras med

Var[In(0,)] = 1/a, + 1/bj + 1/c, + 1/d;

och motsvarande för den skattande oddskvoten 0, i barmarkstabel-

len. För att beräkna osäkerheten i kvoten mellan de två oddskvo-

terna använder vi följande approximation: Om 5 och m är oberoen-

de stokastiska variabler, är

Var[%/m] = E[n]?2Var(5] + E([5]?E[n]7%Var [n]

Vid uppdelningen på regioner, tätort/landsbygd m.m., kan man

analysera varje undergrupp för sig. Skattningarna av de enskilda

undergruppernas relativa risker (d.v.s. 0%,/0) får då större

osäkerhet än den sammanvägda relativa risken. Ur dessa formler

kan ungefärliga uppskattningar erhållas av hur många insamlade

fordon som krävs vid olika krav på noggrannhet.

Med kravet att ett 95 *%-igt konfidensintervall inte ska täcka

över 1 då 0,/0% = 1.1 får vi t.ex. att:
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1) Med jämn fördelning på olycks- och kontrollfordon, halka och

barmark, dubb och icke dubb (d.v.s. alla värden i de två fyr-

fältstabellerna är lika) krävs totalt ca 30 000 fordon.

2) Om dubbandelen ändras till 70 % och övriga fördelningar är

lika som i 1), ökar antalet till nästan 36 000 fordon.

3) Med 60 % dubbfordon, dubbelt så många barmarksolyckor som

halkolyckor och sammanlagt 9 000 olycksfordon, krävs ca

45 000 kontrollfordon för att få samma noggrannhet.

Dessa beräkningar är gjorda med antagande om homogena under-

grupper, d.v.s. att kvoten 0,/0, är ungefär densamma i alla un-

dergrupperna.

3.2 Insamling av olycksfordon

I huvudstudien var avsikten att utnyttja både polis- och försäk-

ringsregistrerade olyckor. I metodstudien utnyttjades enbart

polisrapporterade olyckor.

3.2.1 Polisrapporterade olyckor

De fordon som är inblandade i polisrapporterade olyckor är inte

fler än att samtliga under en vinter behövs i en analys av detta

slag.

I polisens normala blanketter "informationsunderlag om vägtra-

fikolyckor" och "trafikmålsanteckningar" gjordes följande änd-

ringar. "Totalt antal personer i fordon" respektive "brist fäl-

ligheter på fordonet" byttes mot däcksutrustning uppdelat på

dubbdäck, sommardäck och annat däck (se bilaga 1).

Dessa rapporter kodades sedan av Vägverkets och SCBs personal.

Det är oklart om kodningen utförts korrekt. Det förekommer koder

som inte borde finnas enligt kodningsinstruktionen. Kodningspro-

blemen medför att resultaten måste förses med ett extra fråge-

tecken, särskilt resultat som gäller däckstypen "annat däck".
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3.2.2 Försäkringsanmälda olyckor

De försäkringsanmälda olyckorna är så pass många att endast var

tionde behövs i studien. Diskussioner fördes om hur urvalet

skulle göras. Det förslag som föreföll bäst var att välja en

slutsiffra i registreringsnumret. Valet föll på 6 eftersom for-

don med denna slutsiffra inte har kontrollbesiktning under vin-

tern. En besiktning kan leda till att man ändrar däck eller däc-

ktyp vilket kan påverka resultaten. I övrigt kom inte resoneman-

gen med försäkringsbolagen så mycket längre eftersom det var

svårt att hinna få med försäkringsbolagen på den korta tid som

fanns. Det bestämdes därför att de inte skulle ingå i metodstu-

dien.

3.3 Insamling av kontrollfordon

Insamlingen av kontrollfordon, d.v.s. fordon i trafik, är till

för att få en referens att jämföra olycksfordonens dubbandel

med. För att få fram trafikarbetets fördelning för olika katego-

rier bör slumpmässiga mätningar i trafiken göras med hänsyn ta-

gen till de uppdelningar som man vill göra i undersökningen. Ute

i trafiken fångar man direkt upp hur vanligt förekommande en

kategori är. De som kör långt förekommer oftare än de som kör

kort sträcka. De som är många förekommer oftare än de som är få

o.s.v. Däremot kan man inte skilja mellan dessa varianter såvida

man inte gör ytterligare studier.

Olika sätt att samla in uppgifter om kontrollfordon diskutera-

des. Helst skulle insamlingen ske i direkt anslutning till tra-

fik. Eftersom detta knappast låter sig göras i någon större om-

fattning, får insamlingen ske separat och det bedömdes som för

farligt att stoppa fordon ute på vägarna vid olika tidpunkter

och väder/väglag. Därför dök tanken upp att fånga trafikanterna

när de ändå stannar för att tanka. På väg till och från ben-

sinmacken skulle utfrågaren dessutom göra väglagsobservationer

på några typer av gator och vägar. En del av funderingarna kring

detta redovisas nedan. Den här metoden föll på att den var allt-
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för arbet sintensiv.

Det som till slut användes i metodstudien var att med hjälp av

enkäter få in uppgifter om kontrollfordon.

3.3.1 Bensinmackar

Antag att på en vägsträcka under en viss tidsperiod åker

A dubbade fordon och

B odubbade fordon.

Kvoten g/(g+g), andelen odubbade fordon, skattar vi genom att ta

ut de fordon som tankar på en bensinmack i anslutning till väg-

sträckan och notera antalen

dubbade fordon ocha

b odubbade fordon.

Är då b/(b+a) en väntevärdesriktig skattning av B/(B+A)? Nej,

inte helt utan vidare.

Man kan ju nämligen tänka sig att de fordon som tankar lite har

en annan (förmodligen sämre) däcksutrustning än sådana som tank-

ar mycket. Eftersom de tankar oftare (per mil), blir deras

däcksutrustning överrepresenterad i urvalet. Tankens storlek och

hur mycket bränsle fordonet förbrukar d.v.s. bilval kan eventu-

ellt också ha ett samband med däckval.

Sannolikheten för att ett fordon som finns på vägsträckan ska

tanka kan uttryckas som:

P (tanka) = P (finnas på vägen)x P (behov av tankpåfyllning)

P (finnas på vägen) är beroende av hur mycket fordonet kör (årlig

körsträcka) . Men eftersom vi bara är intresserade av den trafik
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som kör på vägen under tidsperioden, blir P (finnas på vägen)

= 1.

P (behov av tankpåfyllning) beror på hur mycket som finns i tank-

en när fordonet passerar vägsträckan vid macken. Anser föraren

att det är dags att tanka, så antar vi att han gör det på grund-

val av vad bensinmätaren visar. Vi antar vidare att han tankar

rutinmässigt ungefär lika mycket varje gång. I genomsnitt för

passerande fordon finns i tanken hälften av det antal liter for-

donet tankar vid ett tankningstillfälle plus den mängd som fanns

precis innan tankningen.

P (behov av tankpåfyllning) bör alltså vara proportionell mot

1/1, där 1 är antalet tankade liter. Men dessutom inverkar hur

stor fordonets bensinåtgång är. Ju mer bensin det drar desto

oftare får fordonet tanka, eller desto kortare vägsträcka räcker

en tankning. Om f är bensinförbrukningen i antal liter/mil, får

vi att P (tanka) är proportionell mot w = f/1l.

Om k är en konstant som har att göra med t.ex. mack-tätheten i

området, W = Ew över både dubbade och odubbade tank-kunder, kan

vi skriva urvalen a och b som

a = AxP(tanka/dubbat fordon) = AxkxEw;/W, där i betecknar ett

dubbat fordon.

b = BxP (tanka |odubbat fordon) = BxkxXEW;/W, där j betecknar ett

odubbat fordon.

Alltså får vi under ovan angivna antaganden att

b/P (tanka [odubbat ford)
 B/(B+A) = =

b/P (tanka |odubbat ford) + a/P (tanka |dubbat ford)

bxXEw;
 

S
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Kvoten B/A skattas på motsvarande sätt. Denna skattning bör an-

vändas vid skattningen av oddskvoterna i den förenklade analys-

modellen.

3.3.2 Enkäter

Enkäterna skulle ge oss svar på hur stort trafikarbetet var med

olika däck, vid olika väglag i de olika länen, d.v.s. expone-

ringsdata för s.k. länsdygn. Enkäten bilägges (bilaga 2) och där

framgår att vi frågade om hur långt man kört igår och på vilket

väglag fördelat på landsbygd och tätort.

I tidigare enkätundersökningar, där man skulle lämna uppgifter

om gårdagen, har man valt att göra dubbelt så stora utskick på

torsdag och fredag för att försöka kompensera för att inga ut-

skick görs på lördag och söndag.

Vid beräkning av hur många enkäter som skulle skickas ut varje

dag, gjordes antaganden om hur många is/snödagar som skulle fö-

rekomma under perioden. Dessa dagar skulle,10 gånger så många

enkäter skickas ut som under en barmarksdag i början på veckan.

I enkäten skulle uppgifter lämnas om gårdagen. Under förutsätt-

ning att man svarar direkt är det normalt dagen för utskicket

man uttalar sig om. Det innebar att antalet utskick varje dag

styrdes av det faktiska vädret i varje län. Uppgifter från

Vägverkets väderstationer, VViS, utnyttjades för detta. Det

stora utskicket för is/snödagar gjordes för att dessa är så

ovanliga och det därför behövdes flera "observationer" dessa

dagar för att få någorlunda säkerhet.

Vid diskussioner om vilka som skulle erhålla enkät kom fram att

det bästa vore att på något sätt välja ett representativt urval

bland personbilstrafikanter ute på vägen. Detta är mycket ar-

betskrävande eftersom det i princip kräver att bilisterna (bil-

nummer) noteras på de flesta vägtyper i hela landet. Vi fastnade

istället för ett representativt urval bland personbilsägare.
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För att visa att bilägare var ett tillfredsställande val, visas

här några tabeller.

Tabell 1

Ålder

18-24

25-34

35-49

50-74

Totalt

För årlig körsträcka och för antalet körkort och bil-

ägare anges kvinnornas andel i % av männens (11).

Årlig körsträcka Körkort Bilägare

1985 1986 1986 1988

35.7 35.9 27.2

37.2 39.0 36.0

36.8 24 , 5 38.6

25,2 20.8 27.9

33 . 4 27.9 76.5 33.2

Som framgår av tabellen är det bättre överensstämmelse mellan

årlig körsträcka och bilägare än med körkortsinnehav när det

gäller skillnader mellan män och kvinnor.

Åldern på föraren har också betydelse för olycksutfallet och

därför jämförs även andelen trafikarbete i olika åldersgrupper

med andelen personbilsägare.

Tabell 2

Ålder

18-19

20-24

25-54

55-64

65-74

Jämförelse mellan andelen (%) trafikarbete och ande-

len bilägare i olika åldersgrupper. Uppgifterna er-

hållna efter bearbetning av resultat i referenserna

11 och 12.

Trafikarbete Bilägare

2.7 1.5

10.5 9 . 2

69 . 6 65 . 1

11.2 14.1

6 . 0 10.3
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Som synes i tabellen ovan är andelen bilägare lägre i de lägsta

åldersklasserna och högre i de högsta åldersklasserna än vad

trafikarbetet fördelat på ålder är. Det förefaller rimligt att

man börjar köra bil tidigare än vad man blir bilägare. Skillna-

den är dock inte större än att det går att utnyttja bilägar-

registret.

Avsikten var att för varje län som skulle ingå i studien skulle

samma antal personbilister väljas ur bilägarregistret hos TSV.

Det visade sig emellertid bli dyrt att göra på detta sätt efter-

som det då krävdes ett datauttag (körning) per län. Om istället

var 240:e personbilsägare i landet valdes behövdes endast en

datorkörning. Detta innebär således olika stort antal tillfråga-

de i de olika länen.

Under perioden 10 januari t.o.m. 9 februari 1990 skickades enkä-

ter ut alla vardagar till alla län utom I, 2, AC, och BD län

d.v.s. Gotland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Gotland

uteslöts ur metodstudien därför att där bedrivs vinterväghåll-

ning utan saltanvändning, vilket medför speciella förhållanden

som ej var helt jämförbara med andra län. De tre nordligaste

länen uteslöts därför att nästan alla använder dubbdäck där och

det krävs därför många undersökta fordon därifrån för att resul-

taten skall bli någorlunda säkra eftersom olycksrisken för per-

sonbilar med och utan dubbdäck jämförs.
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4 ENKÄTUNDERSÖKNINGEN

4 . 1 Beskrivning av datamaterialet

I kapitel 3 beskrivs hur planeringen av projektet bedrevs och

vilka metoder och datamaterial som det fanns funderingar på att

använda. En del av det som tidigare nämnts behandlas även här.

Utskicken gjordes alla vardagar under perioden 10 januari till

och med 9 februari 1990. När en veckas svar inkommit stod det

klart att endast äldre personer svarat. Vi hade vid diskussioner

med TSV om urvalet förvissat oss om att inte registret var ord-

nat i bilnummerordning, men här föreföll det istället vara ord-

nat i bilägaråldersordning d.v.s. efter personnummer. Denna fa-

däs medförde att vi fick lägga om rutinerna för utskick för att

få bättre spridning på åldrar. Trots detta är det så att de ej

utskickade enkäterna återfinns i vissa åldrar som i och för sig

kan vara olika för olika län. Detta har gjort att bortfallsju-

stering med avseende på ålder har gjorts (se kapitel 4.2).

Urvalet omfattade 14 112 personbilsägare. Antalet dygn med is/-

snö (då 10 gånger så många enkäter skickas ut som vid barmark i

början på veckan) blev inte så många som beräknat, i synnerhet

inte i södra Sverige. Därför skickades endast 13 008 enkäter ut,

d.v.s. 1 104 eller knappt 8 % blev aldrig utskickade. I Malmöhus

län blev 22 % ej utskickade och i de nordligaste länen skickades

samtliga ut.

Totalt svarade 8 108 personer, av dessa var knappt 6 000 män

vilket är drygt 74 %. Svarsfrekvensen är cirka 62 %. Detta är

en relativt normal svarsfrekvens då inga påminnelser görs. Att

inga påminnelser gjordes beror på att detta var en metodstudie

och att de erhållna resultaten egentligen inte skulle användas,

utan det var metodens lämplighet som undersöktes.
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4 , 2 Metod

I föregående avsnitt redogjorde vi för att enkäten i början av

perioden inte sändes ut till slumpmässigt urval från urvalsram-

en. Det hade varit fallet om det totala urvalet gjorts oberoende

slumpmässigt istället för systematiskt.

4 , 2.1 Bort fallskomplettering

Åldersfördelningen bland dem som svarat skiljer sig från motsva-

rande fördelning för hela populationen vilket beror på att en-

dast äldre personer fick enkäten i början och eventuellt också

på att svarsbenägenheten varierar mellan olika åldrar.

Vid resultatredovisningen har vi ibland kompenserat för den fel-

aktiga åldersfördelningen bland de svarande. Vi har då efter-

stratifierat m.a.p. ålderskategori. Efterstratifiering (17)

innebär att ett medelvärde bestäms inom varje kategori och dessa

medelvärden vägs samman i enlighet med den riktiga fördelningen.

I detta fall har det totala urvalet delats i fem jämnstora ål-

derskategorier för varje län. Gränserna för dessa ålderskatego-

rier är faktisk okända eftersom vi inte har haft tillgång till

personnummer för urvalet. Vi vet emellertid att adressetiketter-

na har varit personnummerordnade inom varje län. Detta har gjort

att de löpnummer etiketterna försetts med har varit i åldersord-

ning. I praktiken har vi därför efterstratifierat m.a.p. dessa

löpnummer, men det föreligger i princip ett entydigt samband

mellan åldersordning och löpnummerordning.

4 , 2 . 2 Skattning av trafikarbete

I enkäten ställdes frågor om körsträcka på olika väglag. Det

betyder att det är möjligt att skatta körsträcka på olika väglag

med olika däcktyper. Detta låter sig emellertid inte göras helt

problemfritt.
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Den svarande personen har uppgett vilken typ av däck denne har

kört på, hur långt han eller hon kört på landsbygd respektive

tätort och dessutom de två dominerande väglagen. Detta har med-

fört att många uppgett att de har kört på såväl barmark som is/-

snö väglag. Vi har fördelat dessa personers körsträcka på bar-

mark respektive is/snö ungefär enligt den fördelning som gäller

för deras hemlän under betraktad dag.

De skattade körsträckorna för de som svarat har räknats upp för

att motsvara antalet personbilar. I urvalet ingick var 240:e

personbil. Drygt hälften av dessa erhöll och svarade på enkäten.

De skattade körsträckorna har aggregerats till hela veckor och

hela regioner (trafikarbetsskattningar). Trots denna aggregering

förekommer 0 km som skattad körsträcka för vissa kombinationer

av däcktyp, väglag, vecka och region även då olyckor inträffat.

Detta beror givetvis på att enkäten ger för stor osäkerhet. I

varje cell (indelning) har vi därför adderat 10 000 km till ska-

ttningarna av körsträckor, d.v.s. de som tidigare hade 0 km får

nu 10 000 km. Detta inverkar marginellt på de skattningar där

körsträckeuppgifter finns, då 10 000 km aldrig utgör mer än 3 %

av dessa.

4 , 3 Resultat

Till att börja med ges en del allmän information om de bilägare

som ingick i försöket.
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Bilägarnas ålder
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Det största antalet bilägare i varje åldersklass finns från 40

år och upp emot 50 år (figur 1). Dessa är födda på 40-talet då

födelsetalen var höga under och efter andra världskriget. Även

efter första världskriget förefaller det som om många föddes

(stora årsklasser enligt referens 12) och att det således nu

även är många bilägare i åldersgruppen 60-70 år.

Bilägarnas körkortsålder (hur många år man haft körkort) är jäm-

nare fördelat om man bortser från att en del inte räknar efter

utan svarar i 5- eller 10-tals år (figur 2 ).

Medianen för den årliga körsträckan är 1 500 mil. Detta stämmer

väl med andra undersökningar. 10 % kör mindre än 700 mil om året

och 10 % kör mer än 3 000 mil, 5 % kör mer än 4 000 mil och 1 %

kör mer än 9 000 mil. Den som har angivit längst körsträcka har

svarat 25 000 mil.

Som framgår av figur 3 ökar den årliga körsträckan för män från

drygt 2 100 mil för de yngsta upp till cirka 2 400 mil för åld-

ersgruppen 45 - 50 år för att sedan avta med åldern. Åldersgrup-

pen över 70 år kör i genomsnitt cirka 1 100 mil. För kvinnorna

är variationen i årlig körsträcka inte lika stor. I åldrarna

mellan 25 och 55 år är den genomsnittliga årliga körsträckan

mellan 1 300 och 1 500 mil. Körsträckan avtar sedan med åldern

även för kvinnorna.
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Bilägarnas årliga körsträcka
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Figur Svar på frågan " Hur många mil kör Du på ett år"?

Gårdagens körsträcka är fördelad på landsbygd och tätort (figur
4). Det var 0.5 % av de svarande som inte körde på vintern över
huvud taget och det var 14 % som inte körde föregående dag. En-
bart i tätort körde 25 % och enbart på landsbygd körde 15 %.
Detta innebär att det är så många som 39.5 % som inte körde på
landsbygd igår och 29.5 % som inte körde i tätort.

För de som körde igår är mediankörsträckan på landsbygd 40 km
och i tätort 10 km och det är liten skillnad mellan olika väg-
lag. Medelvärdet varierar mera mellan olika väglag, såsom fram-
går av tabell 3. Medelvärdet blir också högre än medianen vilket
beror på långkörarna, d.v.s. fördelningen har en lång svans vil-
ket framgår av figurerna nedan. Av figurerna framgår också att
man svarar approximativt. Körningen i stadstrafik har angivits i
jämna 10-tal km.
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Tabell 3

-

Medelvärde av körsträckan igår vid det väglag som

angavs.

Landsbygd Tätort

Torr barmark 60 19

Våt /fuktig barmark 66 18

Barmark och is/snö 74 20

Is/snö 83 19

Ej angivit 84 16

Km körda under gårdagen på landsbygden

Antal svar
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Figur 4 Fördelning av gårdagens körsträcka bland de som körde

igår.
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De flesta bilägare (58 %) kör lika mycket på vintern som på som-

maren (figur 5). Den näst största gruppen är de som kör något

mer på sommaren än på vintern (28 %). Mycket mer på sommaren kör

10 %. Det är liten skillnad mellan könen i denna fråga. Av män-

nen är det 57 % som kör lika mycket sommar som vinter och bland

kvinnorna är motsvarande siffra 61 %. Det är något fler män som

kör något mer på sommaren.

Årstid då bilägaren mestadels använder bilen

5000 -

A 5000

1000 -

  

Mycket mer Något mer Lika Något mer Mycket mer
sommar sommar mycket vinter vinter

Figur 5 Svar på frågan "När på året kör Du?".

Över hälften (53 %) av alla tillfrågade svarar att de aldrig

ställer in någon resa eller byter färdsätt p.g.a. dåligt väder/-

väglag. 40 % svarar att de ställer in en resa någon gång per

vinter. 7 % ställer in flera resor. Bland kvinnorna är det 10 %

som ställer in fler resor och bland männen 6 %. Det är 57 % av

männen och 41 % av kvinnorna som aldrig ställer in någon resa.

Av figur 6 framgår att om svaren från män och kvinnor delas in i

olika körsträckor är fördelningen av svaren relativt lika i de

vanligaste körsträckeklasserna. Andelen av de som inställt resa

minskar med ökande årlig körsträcka. Bland de som kör mer än

VTI MEDDELANDE 722



31

2 000 mil om året är det något vanligare att kvinnor inställer

resor än att män gör det.

Män inställer resa pga dåligt väder
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Figur 6 Svar på frågan "Händer det p.g.a. dåligt väder/väglag

att Du inställer en resa eller väljer annat färdsätt

än egen bil"?
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Körstilar kan vara beroende av ålder och kön. Förarna kan av den

anledningen välja olika typer av däck och därför har även dubb-

däcksanvändning för dessa kategorier tagits fram.

Av de som körde sitt fordon under gårdagen och som svarat på

frågan om däcktyp har fördelningen av däck varit enligt nedan-

stående tabeller och figur. Det bör påpekas att söder om Mälar-

dalen var senvintern mild och det framgår av dubbdäcksräkningar

som gjordes att en del redan bytt till sommardäck. Det är också

möjligt att flera milda vintrar gjort att en del inte alls satt

på dubbdäck.

Den åldersgrupp med lägst dubbdäcksanvändning (56 %) är 25 - 30

år. I åldersgrupperna 18 - 19 år och över 55 år är dubbdäcksan-

vändningen 69 - 70 %. I de andra åldersgrupperna är det 65 -

67 % som använder dubbdäck. Antalet med olika däcktyper framgår

av figur 7.

Typ av däck på bilen som användes igår

5000 4
4

  

Dubbdäck Sommardäck Odubbade
vinterdäck

Figur 7 Svar på frågan " Vilken däcktyp var det på den bil Du

använde i går"?
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Tabell 4 Fördelning av däcktyp i de olika undersökta länen i %

av svaren.

D Ä CO K T Y P

Län Dubb Sommar Annat

Stockholm 71 % 23 % 6 %

Uppsala 83 % 11 % 6 %

Södermanland 75 % 21 % 4 %

Östergötland 67 % 28 % 6 %

Jönköping 71 % 20 % 9 %

Kronoberg 60 % 31 % 9 %

Kalmar 53 % 40 % 17 %

Blekinge 50 % 43 % 6 %

Kristianstad 34 % 53 % 13 %

Malmöhus 29 % 59 % 12 %

Halland 40 % 49 % 11 %

Göteborg-Bohus 54 % 41 % 5 %

Älvsborg 67 % 27 % 7 %

Skaraborg 70 % 26 % 4 %

Värmland 79 % 17 % 4 %

Örebro 72 % 20 % 8 %

Västmanland 74 % 18 % 8 %

Kopparberg 83 % 12 % 5 %

Gävleborg 88 % 9 % 3 %

Västernorrland 96 % 3 % 1 %

Alla 66 % 27 % 7 %

Tabell 5 Användning av olika däck hos män respektive kvinnor.

D Ä C K T Y P

Dubb Sommar Annat

Män 64 % 28 % 7 %

Kvinnor 71 % 23 % 6 %
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Medelkörsträckan för de som körde igår är ungefär 80 km för både

personbilar med dubbdäck och sommardäck och på väglagen barmark

respektive is/snö. Personbilar med annat däck körs betydligt

längre. De körs drygt 100 km per dygn vid barmark och drygt 125

km vid is/snö.

Tabell 6 Den ungefärliga fördelningen av trafikarbetet för

personbilar med olika däck vid olika väglag.

Personbilar Barmark Is/snö

med södra mellersta norra södra mellersta norra

dubbdäck 46 % 68 % 86 % 72 % 77 % 91 %

sommardäck 44 % 23 % 9% 18 % 11 % 5 %

annat däck 10 % 9 % 5% 10 % 12 % 4 %

Som framgår av tabellen är skillnaden i trafikarbetsfördelningen

för de olika däcktyperna stor mellan olika väglag. Detta beror i

detta material mest på att det är fler personbilar med dubbdäck

som kör vid is/snö och inte så mycket beroende på att de kör

längre än de som har sommardäck. Osäkerheten är dock stor p.g.a.

ett flertal faktorer såsom tidigare omnämnts.

Utifrån den körsträcka som varje personbilsägare svarat att man

kört igår har andelar beräknats för olika indelningar. Dessa har

sedan räknats upp till trafikarbete för personbilar. De som sva-

rat att de kört på både is/snö och barmark har fått sin kör-

sträcka fördelad på de två grupperna med ungefär samma fördel-

ning som de som bara svarat en kategori.

Resultatet framgår i nedanstående tabell 7.
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Tabell 7 Trafikarbete i miljoner personbilskilometer uppräknat

utifrån enkätsvaren för undersökningstiden och i un-

dersökta län.

Tättbebyggt Ej tättbebyggt

S: 27.7 S: 102.6

Halka M: M: 494 ,3

N: 81.8 N: 496,7

218.8 (13 %) 1093.6 (21 %)

S: 441 .1 S: 1713.0

Barmark M: 924 .5 M: 2051.5

N: N: 285 .6

1467.3 (87 %) 4050 (79 %)

Totalt 1686.1 (25%) 5143.7 (75%) 6829

I ej tättbebyggt område i södra Sverige uträttas 6 % av trafik-

arbetet vid halka. Motsvarande siffra är för mellersta Sverige

19 % och för norra Sverige 63 %. För tättbebyggt område är mot-

svarande siffror 6 %, 11 % respektive 45 %.

Eftersom det i denna studie inte kommer fram vilken kvalitet

däcken har, används istället ett indirekt mått på detta d.v.s.

hur många vintrar har däcken använts. När hänsyn också tas till

årlig körsträcka kan kvaliteten mycket grovt beräknas.

Det är vanligast (typvärdet) att det är andra vintern man kör

med sina dubbdäck. I genomsnitt (medianen) har dubbdäcken an-

vänts i 1.4 vintrar. Nedan ses fördelningen av hur många vintrar

som dubbdäcken använts beroende på ägarens årliga körsträcka.

Eftersom körsträckor anges approximativt har klassmitt valts så

att det är de sträckor som anges, d.v.s. 50-, 100-, 500-tal

o.s.v.
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Ålder på däcken

Antal svar
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---- Ej dubb eller sommar däck

Figur 8 Svar på frågan " Hur många vintrar har dubbdäck och

annat däck (ej sommar eller dubb) använts, denna vin-

ter inräknad.

Tabell 8 Svar på frågan " Hur många vintrar har dubbdäcken an-

vänts, denna vinter inräknad" fördelat på ägarens år-

liga körsträcka.
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Det finns en tendens i uppgifterna ovan att de som har gamla

däck inte kör så långt.

I referens 13 anges att dubbverkan i stort sett har försvunnit

när dubbutsticket går ner mot cirka 0.5 mm. I referens 14 och 15

finns uppgifter om hur mycket däck och dubbar slits beroende på

hur långt däcken har körts. Av enkäten erhålles uppgifter om hur

många vintrar som däcken använts och hur lång den årliga körs-

träckan är och när på året man kör. Givetvis har körstilen stor

betydelse för slitaget men det kan ändå vara av intresse att gö-

ra en öÖöverslagsberäkning av kvaliteten på de däck som förekommer

i enkätsvaren. Även om detta bara blir en grov uppskattning som

kommer fram av detta kan det ändå ge en fingervisning om kvali-

teten.

I bilaga 3 återfinns synpunkter som angivits i enkäterna.
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5 OLYCKSSTUDIE PÅ STATLIGA VÄGAR, PERSONSKADE- OCH

EGENDOMSSKADEOLYCKOR

5.1 Beskrivning av datamaterialet

I analysen har vi använt data över olycksfordon (alla polisrap-

porterade olyckor på det statliga vägnätet), hämtade från Väg-

verkets vägdatabank för perioden 1 december 1989 - 28 februari

1990. Olycksdata har även hämtats från SCB för perioden 1 decem-

ber 1989 - 31 mars 1990 för att få uppgifter om alla personbilar

som varit inblandade i en olycka med personskada. Resultaten

från analysen av sistnämnda data redovisas i kapitel 6 även be-

träffande statliga vägar. Data över kontrollfordon inhämtades

genom enkätundersökningen, som genomfördes 10 januari - 9 febru-

ari.

Väglaget angavs i enkäten på samma sätt som i en polisrapport,

d.v.s. i grupperna torr barmark, våt/fuktig barmark, tunn is/-

rimfrost, lös snö/modd och packad snö/tjock is.

Vid en analys som inkluderar kontrollfordon från enkätundersök-

ningen, medför undersökningens utsträckning i tiden att analysen

begränsas till perioden 10 januari - 18 februari (utsträckningen

från 9 till 18 februari beror på att alla inte svarar meddet-

samma) . Olycks- och enkätdata från Stockholms län har uteslu-

tits. Både i olycksmaterialet och i kontrollmaterialet finns ett

stort bortfall i registreringen om däcktyp. Det material som

återstår efter denna åderlåtning beskrivs av följande tabell

över personbilar:
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Tabell 9 Beskrivning av datamaterialet för perioden 10 januari

- 18 februari 1990.

 

 

Olycks- Kontroll-

fordon fordon

Dubbdäck (D) 1836 3795

Sommardäck (S) 957 1625

Annat däck (A) 139 396

£ 2932 5816
     

Om endast olycksfordonen används i analysen kan olycksdata från

hela perioden 1 december - 28 februari utnyttjas liksom från

alla län. Det användbara materialet över olycksfordon på det

statliga vägnätet, uppdelat på väglag och däcktyp framgår av

tabellen nedan.

Tabell 10 Antal personbilar inblandade i en polisrapporterad
olycka på det statliga vägnätet under perioden 1 de-
cember 1989 - 28 februari 1990.

Dubb Sommar Annat däck Z

Barmark 3288 947 156 4391

Is/snö 2824 1583 239 4646

b 6112 2530 395 9037

5.2 Metoder för skattning av relativa risken

Undersökningen skall ge svar på om det finns något samband mel-

lan personbilars olycksrisk och deras däcksutrustning (d.v.s.

sommardäck, dubbdäck och annat däck (t.ex. odubbat vinterdäck,

Analysmaterialet består av fordon inblandade i

olyckor och av fordon i trafik ej inblandade i olyckor. För

sällsynta händelser kan relativa risken approximeras med odds-

kvoten, se referens (9), kapitel 1.
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5.2.1 Störvariabler 

I analysen måste man ta hänsyn till faktorer som har samband med

både olycksrisken och med däckutrustningen. Detta omnämns redan

i kapitel 3.1.

5.2.2 Analysverktyg

Om variablerna är eller kan göras om till antingen/eller-vari-

abler, så blir resultatet av en stratifiering på variablerna ett

antal 4-fältstabeller (eller 6-fältstabeller om "annat" däck ska

analyseras samtidigt). Den gemensamma oddskvoten kan skattas med

användning av logistisk regression (trolighetsmetoden) på det

sätt som är beskrivet i referenserna (9) (avsnitt 3.4) och (10).

Eftersom alla variabler är kategoriska (faktorer med två eller

fler nivåer), motsvarar detta en analys av oddskvoten med en

loglinjär modell med Poissonfördelade antal i cellerna.

För fyrfältstabeller kan man också använda Mantel-Hänzels metod

(vilken också finns beskriven i (9) och (10)). När man har många

tabeller (t.ex. ger 20 län och 30 dagar över 600 tabeller vid

uppdelning på länsdagar) är Mantel-Hänzels metod beräkningsmäs-

sigt mycket snabbare och enklare än trolighetsmetoden. Metoden

är dock begränsad till fyrfältstabeller vilket medför att man

får analysera dubb/sommar, dubb/annat och sommar/annat var för

sig.

Skillnaden mellan skattningar av oddkvoten med trolighetsmetoden

och med Mantel-Hänzel-teknik på samma datamaterial är i alla

undersökta fall helt försumbar.

5.2.3 Analysmetoder 

Antag att det finns data för alla (eller de viktigaste av) de

störvariabler som nämns i avsnitt 3.1 för alla olycksfordon och

alla kontrollfordon (d.v.s. fordon från enkätundersökningen) . Då
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går det att skatta dubbeffekten med logistisk regression. Det

går att skatta en dubbeffekt som är gemensam för alla de uppkom-

na tabellerna, men det går också att skatta olika dubbeffekter

för t.ex. halt väglag/barmark och norra/mellersta/södra Sverige

genom att införa interaktionstermer i regressionsuttrycket (se

referenserna (9) och (10)) .

Här har valts ett annat betraktelsesätt som grundar sig på anta-

gandet att på barmark bör det inte finnas någon effekt av dubb-

däck. Om den uppmätta relativa risken för dubb/ej dubb på bar-

mark avviker från 1, härrör avvikelsen då från inverkan av de

andra variablerna (exempelvis att unga förare som är trafik-

farligare också i mindre utsträckning har dubbutrustade fordon).

Genom att normera den uppmätta relativa risken i halka med rela-

tiva risken på barmark fås ett mått på relativa risken i halt

väglag där hänsyn tagits till övriga störvariabler.

Förutsättningarna för att detta ska gälla är att fördelningen av

de övriga störvariablerna är lika, dels i olycks- och kontroll-

grupperna, dels i halk- och i barmarkspopulationen. Denna förut-

sättning gäller helt klart inte olika tider och olika platser.

Län och datum noteras därför för både olycks- och kontrollfordon

och materialet delas in i länsdagar. (Indelning i regionveckor

se 5.3.1.2). Dubbeffekten antas något förenklat vara gemensam

för alla län och oberoende av tidpunkt.

För varje länsdag har vi då två fyrfälts(eller sexfälts)-tabel-

ler, en för barmark och en för halka, vardera med indelningen

dubb/sommar (och eventuellt /annat däck) och olycksfordon/kont-

rollfordon. Om vi antar att andelen dubbfordon bland fordonen i

trafik är konstant under länsdagen, kan materialet analyseras på

två sätt.

Det ena är att bestämma en gemensam oddskvot 0, för halk-gruppen

och en gemensam oddskvot 0, för barmarksgruppen och därefter er-

hålla den normerade oddskvoten 0,;; Som 0,/0%. Oddskvoten 0, är

i princip en sammanvägning av de olika länsdagarnas oddskvoter

där vikterna är proportionella mot materialets storlek (se refe-

VTI MEDDELANDE 722



42

rens 9) . Oddskvoten från en länsdag med många kontrollfordon

kommer därför att få större vikt än en där färre antal kontroll-

fordon ingår, även om olycksfordonsantalen är desamma.

Det andra är att bestämma en normerad oddskvot direkt för varje

länsdag. Eftersom kontrollfordonen är desamma för länsdagens

halk- och barmarkstabeller, erhålles länsdagens normerade odds-

kvot ur en tabell med indelningen dubb/sommar(/annat) och halk-

olyckor/barmarksolyckorna. Enkätens kontrollfordon används allt-

så inte. Den gemensamma normerade oddskvoten blir en sammanväg-

ning av länsdagarnas normerade oddskvoter med vikter proportio-

nella mot länsdagarnas olycksantal.

5.3 Skattning av oddskvoter

Eftersom detta är en metodstudie redovisas här flera olika sätt

att skatta oddskvoter.

5.3.1 Skattningar med enkätsvaren som kontrollfordon

5.3.1.1 Skattning med samma körlängd för en personbil med

dubb- respektive sommardäck, indelning i länsdygn.

Olyckorna delas upp efter olycksrapportens väglag så att "torrt"

och "vått" väglag blir "barmark" och resten blir "halka".

Eftersom olyckorna kommer från det statliga vägnätet som till

största delen finns på landsbygden, tas de kontrollfordon bort

som enbart kört i tätort. Beteckningen 0%&;ra (D:S) Ska utläsas

som "relativa risken att råka ut för en olycka på halt väglag om

man kör med dubbdäck jämfört med om man kör med sommardäck".
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En indelning i länsdagar ger då:

Obarmark(D:S) #* 0.83 (0.70 = 0.99)

Ohalka (D:S) = 0.51 (0.40 - 0.65)

vilket ger O, »» (D:S) = 0.51/0.83 = 0.61 (0.50 - 0.82).

D.v.s. olycksrisken vid halka för bilar med dubbdäck är 39 %

lägre än för personbilar med sommardäck. Detta förutsätter att

skillnaden vid barmark beror på annat än däckval.

Siffrorna inom parentes är 95 %-iga individuella konfidensinter-

vall för oddskvoten. I beräkningen av det sista konfidensinter-

vallet är inte hänsyn tagen till att vi har samma fordon i kont-

rollgrupperna (d.v.s. kovariansen mellan Oraika OCP Oparmark dl

satt till noll). De redovisade intervallen krymper förmodligen

något när hänsyn tas till den verkliga kovariansen.

En jämförelse mellan dubbdäck och annat däck ger på samma sätt:

barmark (P :A) = 1.44 (1.05 - 1.98)

Ohalka (P:A) = 1.19 (0.75 - 1.89)

vilket ger 0, ;» (D:A) = 0.83 (0.47 - 1.45). Också vid beräkningen

av detta konfidensintervall är kovariansen mellan O%&ira CCR

Opbarmark Sätt till 0.

5.3.1.2 Skattning med olika körlängd för en personbil med

dubb- respektive sommardäck, indelning i regionveckor

I föregående delavsnitt genomfördes en analys där antalet fordon

i trafik med dubbdäck respektive sommardäck eller annat däck har

utgjort kontrollfordon. Antalet kontrollfordon med olika typer

av däck har skattats med enkätresultat. Ingen hänsyn har då ta-

gits till körsträcka och väglag.

Data har anpassats till en loglinjär Poissonmodell enligt Dobson

(19) där kontroll skett för logaritmen av trafikarbetet och re-
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gionveckor. Denna modell är inte fullt korrekt eftersom data

avser olycksfordon vilket gör att olyckor där flera motorfordon

är inblandade registeras flera gånger. Vid modellanpassning

skattas oddskvoter enligt föregående avsnitt.

Enligt den genomförda analysen är antalet olyckfordon appr-

oximativt proportionell mot roten ur körsträckan vilket står i

strid med t.ex. Gustavsson (18) som menar att det snarare gäller

en direkt proportionalitet. Emellertid är skattningarna av körs-

träckor osäkra.

Oddskvotskattningarna motsvarande de i föregående avsnitt är:

Oh;p(D:S) = 0.60 (0.34 - 1.09)

och

Oh/b(D:A) = 0,77 (0.24 == 2.49),

där hänsyn har tagits till den observerade överspridningen när

konfidensintervallen har bestämts.

Det finns flera osäkerhetsfaktorer som hänger samman med ovan-

stående analyser.

* Insamlingen av kontrollfordon genom enkätundersökning. För att

kunna göra en korrekt jämförelse mellan olycksfordon och kon-

trollfordon skulle kontrollfordon samlats in på vägen i an-

slutning till varje olycka. Nu jämförs olycksfordonen med kon-

trollfordon som varit ute i trafiken utan att hänsyn tas till

deras körsträcka. Kontrollfordonen har alltså inte varit ut-

satta för samma risk som olycksfordonen. Därför görs ytterli-

gare tester (se 5.3.1.2) där körsträckan beaktas. Efter vad

man kan se i kontrollmaterialet finns dock ingen större skill-

nad mellan dubbfordons och sommardäcksfordons körsträckor (me-

delvärdena), vare sig körsträckor under året eller körsträckor

dagen före. Däremot kör de som har "andra" däck i medeltal ca

40 % längre än de övriga. Om varje kontrollfordon viktas med
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körsträckan på landsbygd, erhålles = 0.57 och

Orh/p (D:A) = 0.90. Resultatet tyder på att enkätfordonens olika

körsträckor har en effekt, om än liten på oddskvotsskattning-

en.

* Bortfallet i enkätundersökningen. Från början fanns adresser

till 14 112 slumpvis (enligt SCB) utvalda bilägande personer.

Av dessa användes 13 008. Av de 1 104 som blev kvar återfinns

en stor del i vissa åldersklasser, vilka alltså blivit under-

representerade i kontrollmaterialet. 8 108 svarade, d.v.s.

62 % av utskicket. Om det finns någon systematik i detta bort-

fall har inte undersökts. Om så vore fallet skulle detta kunna

snedvrida resultaten. I kap 5.3.1.2 bortfallskompletteras där-

för materialet med avseende på ålder.

Såväl punktskattningarna som konfidensintervallens längd i av-

snitt 5.3.1 kan vara missvisande p.g.a. eventuella systematiska

fel till följd av att enkäten inte genomfördes på planerat sätt.

Slutsatsen är emellertid att med hyfsade skattningar av kör-

sträckor med olika däcktyper på olika väglag vid olika tidpunk-

ter i olika delar av landet är det fullt möjligt att beskriva

dubbdäckens trafiksäkerhetseffekt.

5.3.2 Skattningar utan användning av enkätsvar

Här används enbart olycksdata. Fordonen inblandade i barmarks-

olyckor får fungera som "kontrollfordon" och de som råkat ut för

halkolyckor blir nu "olycksfordon". Hela olycksmaterialet

(december-februari) uppdelat på länsdag ger följande oddskvoter

skattade parvis med Mantel-Hänzel-teknik:

Oh/b(D:S) = 0.64 (0.54 == 0.77)

Oh/b(D:A) = 0.96 (0.67 == 1.36)

Oh/b(S:A) = 2.00 (1.26 == 3.16)
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Om vi i stället använder enbart perioden 10 januari - 18 februa-

ri får vi

Oh/b(D:S) ss 0.50 (0.37 o 0.68).

Samma värde erhålles vare sig de tidigare uteslutna länen tas

med i analysen eller ej.

Med denna skattningsmetod får de osäkerhetsfaktorer som har med

enkätundersökningen att göra ingen inverkan.

Nedan görs ytterligare indelningar/uppdelningar. Landet delas in

i följande 3 regioner:

Södra regionen: H, I, K, L, M, N och 0 län

Mellersta regionen: B, C, D, B, F, 6, P, R, T och U län

Norra regionen: S; W; X; XY; 2, AC och BD län

Genom att göra separata analyser för var region får vi:

Södra regionen: Or/p (PD:S) = 0.52 (0.36 - 0.76)

Mellersta regionen: 0, ;p (D:S) = 0.64 (0.51 - 0.80)

Norra regionen: On (P:S) = 0.90 (0.57 - 1.44)

Enbart singelolyckor (d.v.s. olyckstyperna 10 - 14) ger

Or/p (PD:S) = 1.22 (0.81 - 1.83) och enbart personskadeolyckor ger

OR /p(P:S) = 0.77 (0.47 - 1.24). Dessa skattningar är behäftade

med stor osäkerhet.

5.3.3 Kommentar

* Om förutsättningarna för ovan använda förenklade analysvariant

gäller har inte kontrollerats.

* Är polisens klassificering av däck samma som kontrollpersoner-

nas?

* Är kodningen av polisens uppgifter korrekt?

Skattningarna gäller endast relativa risken att på halt väglag

köra med dubbdäck jämfört med att köra med sommardäck (eller

"annat" däck) .
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6 OLYCKSSTUDIE PÅ ALLMÄNNA GATOR OCH VÄGAR,

PERSONSKADEOLYCKOR

I analysen har vi använt olycksdata hämtade från SCB för perio-

den 1 december 1989 - 31 mars 1990. Därifrån fås uppgifter om

alla personbilar som varit inblandade i en olycka med personska-

da. Data över kontrollfordon inhämtades genom enkätundersök-

ningen, som genomfördes 10 januari - 9 februari. Undersöknings-

perioden utsträcks till 18 februari p.g.a. att alla inte svarade

genast .

Tabell 11 Beskrivning av datamaterialet för perioden 10 januari

- 18 februari 1990

 

Olycksfordon

tättbebyggt ej tätt
 

Dubbdäck (D) 450 526

Sommardäck (S) 383 317

Annat däck (A) 76 57

S 909 900
     

Antalet personbilar i kontrollgruppen var 5 716 i tättbebyggt

område och annars 4 922.

6 . 1 Skattningar med enkätsvaren som kontrollfordon

Den skattning av körsträckor som här gjorts stämmer överens med

kapitel 5.3.1.2 där personbilar med olika däck tilldelats olika

körlängd enligt enkäten. De skattade körsträckorna har aggrege-

rats till hela veckor och hela regioner.
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Följande resultat erhölls:

Tättbebyggt Ej tättbebyggt

område område

Opbarmark (P ! S) 0 . 61 0.59

Ohalka (D:S) 1.17 0.36

Or /p (P :S) 1.92 0 . 61

Oddskvoten då dubbdäck och annat däck jämförs blir för tättbe-

byggt område 1.28 och för ej tättbebyggt område 0.87.

Om detta skulle vara det sanna resultatet innebär ovanstående

att dubbdäck är bäst i ej tättbebyggt område medan sommardäck

eller annat däck är bättre i tättbebyggt område.

6 . 2 Skattning utan användning av enkätsvar

Förfaringssättet här stämmer överens med kapitel 5.3.2.

Tättbebyggt Ej tättbebyggt

Obarmark (D:S) 0 . 89 0 , 97

Ohalka (D :S) 2.89 1.93

Or /p (P :S) 3.25 1.99

Av denna tabell framgår att oddskvoten är större än 1, vilket om

detta vore det sanna resultatet skulle innebära att det är bät-

tre att köra med sommardäck än med dubbdäck.

Oddskvoten 0»; (D:A) = 1.69 (tättbebyggt och ej tättbebyggt)

vilket också innebär att annat däck skulle ge färre olyckor än

dubbdäck .

VTI MEDDELANDE 722



49

6 . 3 Kommentar

Det blir som synes en stor skillnad mellan resultaten om hänsyn

tas till trafikarbete eller ej. Under förutsättning att trafik-

arbetet skattats någorlunda rätt, ger oddskvoterna i 6.1 en bät-

tre bild av verkligheten än 6.2.

Oddskvoterna i tättbebyggt område är svåra att förklara, men

detta tas upp ytterligare i kapitel 7. Skattningen för ej tätt-

bebyggt område i kapitel 6.1 stämmer väl överens med resultaten

för statliga vägar i kapitel 5, fast där behandlas både person-

och egendomsskada och här i kapitel 6 behandlas enbart person-

skada.
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7 DISKUSSION

Trots att resultat lämnas ut i detta meddelande vill vi varna

för att använda dessa som om de vore sanna värden. Som omnämnts

flera gånger tidigare är detta enmetodstudie och därför har

inte underlagen granskats och kompletterats på det sätt som görs

normalt vid undersökningar.

Resultaten tyder på att metoden är användbar. Det har dock varit

en del problem att få "rätt" trafikarbete för olika indelningar.

Delvis beror detta på att frågorna inte alltid hade bästa formu-

lering, men det var en av anledningarna till att en metodstudie

först gjordes för att testa frågorna inför huvudstudien. Delvis

kan det bero på att trafikanterna har svårt att uppskatta sin

körsträcka. Eftersom inte körsträcka på olika väglag efterfråga-

des uppstår ett fel vid fördelning av trafikarbetet för de som

svarat att de kört på både is/snö och barmark. Om en ny liknande

studie skall göras bör frågorna beträffande exponering vara mer

detaljerade men det innebär en risk att fler inte kan svara på

frågorna.

Det kan vara svårt att uppskatta körlängder i tätort. Kanske är

det bättre att det frågas om hur lång tid man kört i tätort da-

gen innan. Ofta räknar man troligen i tid i tätort. På landsbygd

förekommer avståndsskyltar så pass ofta att det är lättare att

där svara på hur långt man kört. Fördelningen i trafikarbete

mellan landsbygd och tätort i detta material förefallar dock

vara ganska bra eftersom tätort fått cirka 25 % av trafikarbe-

tet. Tidigare uppskattningar som gällt för hela året har haft en

något högre andel för tätort. Fördelningen mellan trafikarbete

på halka och barmark i ej tättbebyggt område stämmer väl med

trafikarbetssiffror från väglagsundersökningar 1973 (21) utom

för norra Sverige. Detta kan bero på att inte alla län var med i

enkätundersökningen, men om korrigering för detta kunde göras,

borde skillnaden bli ännu större jämfört med 1973. Siffrorna

1973 omfattar hela vintern och enkäten omfattar 10 januari

t.o.m. 18 februari 1990 uppräknat till en hel vinter. I södra

Sverige var det betydligt varmare än normalt under undersök-
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ningsperioden. Norra Sverige hade mer normala värden i inlednin-

gen av perioden, men under februari var det extremt varmt. Grän-

sen för barmark gick i början på året genom norra Dalarna och

Hälsingland. Snötillgången i övriga Norrland var på de flesta

håll mindre än normal. Både januari och februari var mycket ne-

derbördsrika (22) . Denna ovanliga vinter påverkar givetvis hur

vanligt ett väglag är.

Nedan följer en sammanställning av en del av resultaten som ti-

digare redovisats i rapporten.

* Skattning med samma körlängd för en personbil med dubb- re-

spektive sommardäck, indelning i länsdygn.

(D:S) = 0.51/0.83 = 0.61

* Skattning med olika körlängd för en personbil med dubb- re-

spektive sommardäck, indelning i regionveckor.

On /p (D:S) = 0.60

* Skattningar utan användning av enkätsvar.

Or/p (D:S) = 0.64 1 december - 28 februari, alla län

Or (PD:S) = 0.50 10 januari - 18 februari, projektets 21 län.

De tre olika sätten att skatta oddskvoten ger tämligen lika

resultat.

Nedan följer en sammanställning av resultat för personbilar som

varit inblandade i olycka med personskada i egna fordonet.

* Skattning med olika körlängd för en personbil med dubb- re-

spektive sommardäck, indelning i regionveckor.

Tättbebyggt område: Op ;/p (P:S) = 1.92

Ej tättbebyggt område: O,; (D:S) = 0.61

* Skattning utan användning av enkätsvar.

Tättbebyggt område: Op ;p (D:S) = 3.25

Ej tättbebyggt område: 0, ;p (D:5) = 1.99

Som synes blir det stor skillnad om det tas hänsyn till trafik-

arbetet eller ej. Under förutsättning att trafikarbetet är nå-
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gorlunda rätt ger det övre resultatet en bättre bild av verklig-

heten.

Hittills har oddskvoter beräknats d.v.s. relativa risken att

råka ut för en olycka på halt väglag då man kör med dubbdäck

jämfört med sommardäck. Trots de brister som finns i dataunder-

laget görs ändå här beräkningar av olyckskvoter och olycksfor-

donskvoter .

Tabell 12 Olyckskvoten för polisrapporterade personskadeolyckor

med personbilar vid olika väglag och i olika områden.

Tättbebyggt Ej tättbebyggt Totalt

Halka 0 , 77 0 , 29 0.37

Barmark 0.35 0 . 09 0.17

Totalt 0 . 41 0 . 14 0 . 21

Förhållandet mellan olyckskvoten "totalt" i tättbebyggt och ej

tättbebyggt område verkar stämma med äldre undersökningar där-

emot är nivån lägre i denna undersökning.

Olyckskvoten i tättbebyggt område är drygt dubbelt så hög vid

halka som vid barmark. Motsvarande för ej tättbebyggt område är

drygt tre gånger så hög.

Tabell 13 Olyckskvoten för samtliga polisrapporterade olyckor

med personbilar på det statliga vägnätet.

Halka 0.32

Barmark 0 . 14

Totalt 0 .

Olyckskvoten vid halka är drygt dubbelt så stor som vid barmark

på de statliga vägarna. Skillnaden mellan tabellerna 12 och 13

är för liten jämfört med andra undersökningar.
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Tabell 14 Olycksfordonskvoten för polisrapporterade personska-

deolyckor med personbilar fördelat på väglag, däcktyp

och område.

Tättbebyggt Ej tättbebyggt

Samtliga olyckstyper:

dubbdäck, halka 0 . 97 0 . 26

dubbdäck, barmark 0.33 0 . 08

sommardäck, halka 1.36 1.59

sommardäck, barmark 0 , 72 0 . 16

Singelolyckor:

dubbdäck, halka 0,13 0.08

dubbdäck, barmark 0 . 02 0 . 02

sommardäck, halka 0 . 44 0 . 98

sommardäck, barmark 0 . 06 0 . 05

Personbil-personbil:

dubbdäck, halka 0 . 60 0 . 12

dubbdäck, barmark 0 . 20 0 . 02

sommardäck, halka 0 . 48 0 . 36

sommardäck, barmark 0 . 32 0 . 04

I ej tättbebyggt område ökar olycksfordonskvoten med tre gånger

för personbilar med dubbdäck vid övergång från barmark till hal-

ka och tio gånger för sommardäck. Om enbart singelolyckor stude-

ras blir effekten av halka ännu större.

I tättbebyggt område ökar olycksfordonskvoten för personbilar

med dubbdäck med tre gånger vid övergång från barmark till hal-

ka, medan motsvarande ökning för sommardäck är två gånger.

Olycksfordonskvoten för personbilar med sommardäck är högre än

för dubbdäck vid både barmark och halka.
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Tabell 15 Olycksfordonskvot för samtliga polisrapporterade

olyckor med personbilar på det statliga vägnätet.

halka barmark

dubbdäck 0 . 43 0.18

sommardäck 2 . 84 0 . 25

annat däck 0.33 0 . 09

Tabellen ovan visar att olycksfordonskvoten ökar med 2.5 gånger

för personbilar med dubbdäck vid övergång från barmark till hal-

ka och drygt 11 gånger för sommardäck.

Olyckskvoten har bestämts med trafikarbetsskattningar som räk-

nats fram med enkätsvaren som underlag. Följdaktligen är dessa

skattningar osäkra och eventuellt har de systematiska fel.

Vid beräkning av oddskvoter utnyttjas att om det är en viss re-

lation vid barmark mellan de olika däcktyperna beror detta på

annat än däcktyperna och relationen vid is/snö divideras med

relationen vid barmark. Men det kanske inte är relationen som är

intressant utan det kanske är skillnaden mellan däcktyperna vid

barmark som olycksfordonskvoten skall korrigeras för, d.v.s. de

olika däcktyperna utgår från olika "basnivåer" (=barmarksresul-

tatet) .

Om relationerna beräknas för personskadeolycksfordon i tabell 14

erhålles följande resultat:

Tättbebyggt: _0.97/1.36/0.33/0.72=1.56

Sommardäck har 60 % lägre olycksrisk än dubbdäck vid halka.

Ej tättbebyggt: 0.26/1.59/0.08/0.16=0.33

Dubbdäck har cirka 70 % lägre olycksrisk än sommardäck vid hal-

ka.
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Om "basnivåtanken" gäller beräknas istället följande:

Tättbebyggt: _0.97-1.36-(0.33-0.72)=0

Ingen skillnad i olycksrisk mellan dubbdäck och sommardäck vid

halka.

Ej tättbebyggt: 0.26-1.59-(0.08-0.16)=-1.25

Olycksfordonskvoten är 1.25 lägre för dubbdäck än för sommardäck

vid halka, d.v.s. det inträffar olyckor med 1.25 färre personbi-

lar med dubbdäck än sommardäck per miljoner fordonskilometer.

Detta sistnämnda sätt att beräkna skillnaden i olycksrisk tas

upp för att finnas med vid framtida diskussioner.
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Bilaga 1

Sid 1 (1)

TRAFIKOLYCKSRAPPORTERING FÖR PERIODEN 1.12.1989-31.3.1990.

NYTT - DE INBLANDADE FORDONENS DÄCKSUTRUSTNING SKALL RAPPORTERAS .

DUBBDÄCK = D

SOMMARDÄCK = S

ANNAN TYP (T.ex vinterdäck utan dubbar) = A

DETTA HAR MEDFÖRT ATT BLANKETTEN FÖR TRAFIKMÅLSANTECKNINGAR OCH

INFORMATITONSUNDERLAGET FÖR VÄGTRAFIKOLYCKA HAR ÄNDRATS ENLIGT

FÖLJANDE :

RAFIKMÅLSANTECKNINGAR PERIODEN.1.12.1989-31.3.1990
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DEN NYA BLAÄNKETTEN

31.3. 1990 ANVÄNDS

DEN NYA BLAÄNKETTEN

VARFÖR GÖRS DETTA? .

OCH TRAFIKSÄKERHET

SKALL TAS I BRUK DEN 1.1i2.1989. EFTER DEN

DEN GAMLA BLAÄNKETTEN IGEN.

HAR BRUN FÄRGTON.

SYFTET ÄR ATT ÖKA KUNSKAPEN OM VINTERTRAFIK

MED HÄNSYN TILL OLIKA FÖRSLAG ATT REGLERA

DUBBDÄCKSANVÄNDNINGEN, SOM UTREDS Av vv OCH TSV PÅ UPPDRAG Av

REGERINGEN .

SAMTIDIGT GÖRS EN OMFATTANDE UNDERSÖKNING AV FÖREKOMSTEN AV OLIKA

TYPERAV DÄCKSUTRUSTNING I TRAFIKEN UNDER VINTERPERIODEN.

DÄRIGENOM BLIR DET MÖJLIGT ATT BELYSA TRAFIKSÄKERHETSEFFEKTEN

AV OLIKA TYPER AV DÄCKSUTRUSTNING MED HÄNSYN TILL OLIKA VÄGLAG.

DET ÄR DÄRFÖR SÄRSKILT VIKTIGT ATT DÄCKSUTRUSTNING OCH VÄGLAG

ANGES VID OLYCKSRAPPORTERINGEN .

vv, TSV, VTI, RPS .





Bilaga 2 1 5 D Qbil 1 5 3 5 2 C

  

Väg-och Trafik-

/Inåitutet

DUBBDÄCKSUNDERSÖOKNING

Här i Sverige pågår diskussioner inom Vägverket och bland kommunerna om det
beläggningsslitage som orsakas av dubbdäck. Dubbdäckens stora fördel är att olyckorna
minskar p g a bättre väggrepp vid is/snö. Den senaste olycksstudien är från 1973 och mycket
har ändrats sedan dess, bl a är det många fler som använder dubbdäck nu och
vinterväghållningen har markant ändrats.

Vägverket har bett Statens Väg- och Trafikinstitut att planera en ny olycksundersökning
under vintern 89/90 och att prova olika metoder för att bäst kunna genomföra studien vintern
90/91.

Din hjälp behöver vi nu för att få klart för oss hur personbilsförare med olika däcks-
utrustning kör. Svaren nedan bör fyllas i snarast efter det att Du erhållit brevet och återsändas
i det bifogade svarskuvertet (porto betalt). När Du besvarar frågorna är det, om inget annat
anges, gårdagens körningar som Du skall beskriva. Din adress har vi fått från
Trafiksäkerhetsverket som för vår räkning slumpmässigt har valt ut ett antal bilägare.

Samtliga svar kommer att behandlas konfidentiellt. Det nummer som finns stämplat på
formuläret används för att pricka av inkomna formulär. Resultaten kommer enbart att
presenteras i tabellform och ingen kommer att kunna se hur Du svarat.

Med förhoppning om Ditt välvilliga samarbete tackar vi på förhand.
" Gudrun Öberg

Statens Väg- och Trafik/nstltut
013-20 41 53

0 Kör Du överhuvudtaget bil vintertid?

åla One
Om Du svarat nej behöver Du inte fylla i mer, men vi vill ändå att Du skickar tillbaka formuläret.

";, 2
1 Ange datum för blankettens ifyllande (**/J.

2 Vilken veckodag var det igår? .

&ndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

Q 0 m . 0 Q Q

3 Vilket postnummer har DMZ/40,41

4 -Hur gammal är Du?..........AKO.....år.

5 Vilket kön? man kvinna
* m

6 Hur många år har Du haft körkort?........ZZ.....år. i;; a

7 Hur många mil kör Du på ett år? ÅDQan.
Det kan vara svårt att ange exakt men skriv ändå så noga som Du kan.

OBS! Frågorna fortsätterpå nästa sida >»



Bilaga 2

Sid 2 (2)

8 När på året kör Du?

mycket mer något mer lika något mer mycket mer

sommar sommar vinter - vinter

m m Ä m m

9 Händer det pga dåligt väder/väglag att Du inställer en resa eller väljer annat
färdsätt än egen bil?

Ja, flera gånger Ja, någon gång Nej,aldrig
per vinter per vinter .
0 m Å

10 Körde Du bil igår?

Ja Nej

pa 0

Följande frågor besvaras endast om Du körde bil igår

11 Hur många kilometer körde Du bil igår?
Ange så noga som Du kan.

på landsbyvad .*;3.9...kilometer

 i tä_tort .ZQ' kilometer

12 Var gårdagen en typisk dag när det gäller hur långt Du körde?

ja nej, kör mer nej, kör mindre

P( o m

13 Vilken däckstyp var det på den bil Du använde i går?

dubbdäck sommardäck annat tex odubbade vinterdäck
X Q Q

14 Hur många vintrar har dessa däck använts, den här vintern inräknad?

3..... vintrar

15 Vilket väglag var det där Du körde?

Det dominerande väglaget på landsbygd resp tätort anges. Om Du bedömer att flera väglag var
vanliga, ange de 2 vanligaste för landsbygd resp. tätort (men ej mer än 2).

landsbygd tätort

torr barmark 0 C

våt/fukt barmark p=14 FX

tunn is/rimfrost 0 m

lös snö/modd 0 0

packad snö/tjock is 0 0
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SYNPUNKTER

* Synpunkt 1: Ingen älskar han som saltar. En del t.o.m. hatar

honom. Sluta salta för fn. Tänk på kommunekonomin och natu-

ren.

 

Synpunkt 2: Jag vill ej medverka till att bilisternas valfri-

het att använda dubbdäck ska styras centralt. (Förbud mot

dubbdäck innebär mera salt på vägarna)!!!

 

Synpunkt _3: Jag anser att dubbdäck är OK under förutsättning

att man slutar att salta. Jag hoppas på ett saltförbud.
 

Synpunkt 4: Förbjud dubbdäck så att vi kan få bättre vägar. 

Synpunkt 5: Sluta med vägsaltet ! 

Synpunkt _6: Hela enkäten är värdelös! Ni kan inte förbjuda

dubbdäcken. De behövs kalla vintrar. Fråga yrkesförare vad de

anser. Det skulle ge mer. Taxikunder kräver ofta dubbdäck.

Dålig fråga (nr 12). Bilen används ju till olika typer av

transporter vardagar och helger. Använder inte bilen normalt

korta sträckor i tätort. Var och handlade igår. Pendlar inte

med bil till och från jobbet. Åker helst buss i stan. Använ-

der mest bilen på helger när jag är ledig. Åker då längre

sträckor, ca 300 km per helg.

 

 

Synpunkt 7: Sluta med saltning. Jäkligt dyrbart, rostskador

för ??? miljarder/år, bindemedlet i vägbanorna förstörs

(torkar ut, dubbarna gör end. slutjobbet men får hela skul-

den) miljön förstörs, salt och spridningskostnaderna är sto-

ra. Svarta (skitiga) vägar ger falsk säkerhetskänsla. Många

kör av vägen vid bra väglag (även på sommaren) = kör för fort

(= stora skador) efter omständigheterna. Låt vägen vara hal,

oskickliga kör av tidigare = lägre hastighet = mindre skador.

Om en förare har 2 olyckor eller mer/år (vållande) = ompröva

körkortet oavsett ålder genom ny uppkörning. Även försäk-

ringsbolag ska vara rapportskyldiga till körkortsregistret.

Intressant?

Synpunkt 8: Det var trevligt att komma i kontakt med S-Väg 
och Trafikinstitut, angående däcksutrustning.

Jag måste fatta chansen att få framföra min personliga åsikt,

där jag tycker att dubbdäck borde förbjudas. Dubbdäck bör an-

vändas endast av utryckningsfordon och taxi som vid vissa

tillfällen har mycket bråttom. Jag har kört bil i alla tänk-

bara väderleksförhållanden och det har hitintills gått bra,

peppar peppar men man fick ju lära sig att hålla hastighet

efter väglag. Jag tror att olyckorna skulle minska om folk

fick lära sig att köra lite saktare. Dessutom saknas det hos

många många förare både omdöme och hänsyn.

Synpunkt 9: Min åsikt angående dubbdäck och ett eventuellt

förbud av dessa, även när det gäller den tunga trafiken,

långtradare är att det måste vara en idiots påhitt.
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* Synpunkt _10: Jag har fått en dubbdäcksundersökningsblankett,

men tänker inte svara. Jag är rädd att oavsett resultatet av

denna undersökning, så kommer statistiken att användas som

argument för ett dubbdäcksförbud. Jag själv har två uppsätt-

ningar dubbdäck, en för snörika perioder och en då det är

barmark. Under vintern vill jag inte åka med sommardäck även

om det är barmark, ty det är under överraskande halka dubb-

däck behövs som mest. Att våra vägar är nedslitna beror väl

mest på att vägnätet till stora delar är drygt 20 år gammalt

och har en beräknad livslängd på cirka 15 år. Att förbjuda

dubbdäck vore ödesdigert, det skulle vara bättre att vända på

steken och slopa saltet som är nationalekonomiskt oförsvar-

bart och istället införa en lag på dubbdäck vintertid.

 

* Synpunkt 11: Största orsaken till slitaget är den ökade tunga

trafiken anser jag. På sommaren är det två diken i asfalten

efter lastbilarna.

 

* Synpunkt 12: (Fråga 9) När ni tvunget måste ut och FÖRSTÖRA

både bilarna OCH naturen. PS BRA sätt att göra av med skatte-

pengar. (Fråga 15) SLUTA salta era LIGISTER.

 

* Synpunkt 13: "Salt passar bättre på ägg än på vägar". 

* Synpunkt 14: Hej, det var roligt att just jag blev utvald.

Däremot anser jag att denna enkät inte är verklighetsnära

eller sakkunnig för att representera en saklig utredning för

dubbdäckens vara eller inte. NORRLAND OBS! Norrland är allt

ovanför Norrtull? (Fråga 2-3) Vinterväg här okt-april sluta

salt. Se på Jämtland.

 

* Synpunkt 15: Jag tycker att man inte ska ha dubbdäck på snö-

fria vägar! Spåren gör olyckor vid halka i S Sverige. Dämpa

farten! Det är inte sommar!

 

* Synpunkt 16: Dom som jobbar på Vägverket måste ju vara järn-

döda eftersom dom saltar vägarna när det snöar 2-3 dm. Ploga

istället så slipper vi detta jävla slaskande. När det är vin-

ter ska det vara snö+halka. Man får köra efter väglaget. Väg-

verket = "vuxendagis".

 

* Synpunkt _17: Förbjud dubbdäck omgående. Lär ut halkkörning,

hänsynstagande till vägförhållanden, anpassa farten, fri

hastighet, hänsynstagande till medtrafikanter, hålla gällande

hastighet i tättbebyggt område samt trafikreglerna. Detta ger

omgående gladare chaufförer, renare luft, mindre vägslitage

och mindre olyckor. En gång var svensken, efter min mening,

Europas bästa chaufför. Vi hade ingen polis som lurade i

vägkanten. Ingen som skrev att olyckan berodde på halkan. Den

var helt enkelt förarens fel med detta är och förblir väl en

UTOPI som var en gång. Andra förståsigpåare förstörde detta

med en massa restriktioner att allt skulle gå så bra. Det

gick åt h---=--=----- . Åren som jag kört mest i hela Europa blev

ungefär 14 000-15 000 mil. Aldrig en olycka, aldrig fel i

trafiken men det kan hända mig i morgon.
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* Synpunkt _18: Varför inte göra en motsvarande undersökning av

vägsaltet som är en stor bov i dramat, den verkar användas av

rena av Vägverk och kommun. Jag kör hellre

på osaltad lite hal väg än i en evig salt- och smutsdimma, +

att bilen rostar så det fräser om det. Och hur påverkar salt-

slasket vägbanan!

 

* Synpunkt 19: Rv40 Ulricehamn - Borås. Varför saltas det när

det är +69%? När det snöar saltas det men ingen plogbil vilket

innebär väldigt svåra förhållanden. Tacksam för svar.

 

* Synpunkt 20: När man läser dessa frågor undrar man vad det är

för amatörer som jobbar hos er. Ni är säkert duktiga på vägar

men inte på att ställa frågor. Mitt tips angående dubbdäck:

Låt var och en bestämma själv! Kom gärna med rekommendatio-

ner! Flexibla förbudstider beroende på vädersituationen.

 

* Synpunkt 21: Utan dubbdäck skulle jag inte komma hem. Här är

backigt och småvägar ute på landet. Vi är många här ute på

landet som tänkt på dubbdäcksförbud och därför köpt fyrhjuls-

drivna bilar.

 

* Synpunkt 22: Bor på landet. Skulle aldrig ta mig hem utan

vinterdäck. Brant backe i norrläge - isbelagd nästan hela

vintern. Lycka till med din undersökning.

 

Att göra en dubbdäcksundersökning vintern 89/90 då hela södra

Sverige inte har haft något vinterväglag. Resultatet av er

undersökning kommer bli missvisande.

* Synpunkt 23: Min åsikt: Nackdelarna med salt på vägarna är

att vägarnas blöta sörja skitar till rutor och lysen så chan-

sen att se och ses försämras kraftigt. En annan fara ska vara

att saltet slutar verka efter ett antal timmar vilket kan

orsaka halka. Om man vet att det inte saltas bör man vara

mera beredd på halkrisken. Utan SALT sparas vägbanorna mot

dubbdäcken då det finns snö och is på dessa. Varför salta i

städerna? Det är inga höga hastigheter där. SLUTA salta och

spara vägar, bilar och förhoppningsvis liv och pengar.

 

* Synpunkt 24: Egentligen så har jag 4 st bilar. Men med tanke

på frågeformuläret, så är två av dom som jag använder växel-

vis beroende på väder och vind. De är av samma modell men den

ena är utrustad med vinterdäck med dubb. Den andra med vin-

terdäck utan dubb. PS. Är bussförare till yrket i både stad

och landsvägstrafik, så därför är det viktigt att ta sig till

jobbet .

 

* Synpunkt 25: Mina iakttagelser såsom bilförare på vägarnas

beläggningsslitage under hela år.
 

Jag kör bil så gott som dagligen året om. Oftast kör jag Eu-

ropaväg 18 (E18) både norrut och söderut från Jakobsberg fär

jag bor. En eller flera gånger i veckan kör jag till Täby och

färdas då de starkt trafikerade vägarna E1l8, Stäketvägen,

Sollentunaleden, Danderydsvägen och slutligen E3 till Täby.
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Detta körande har jag gjort de senaste 5 åren. Varje år gör

jag samma iakttagelser.

På våren och försommaren lagas (igenfylles) de hjulspår som

dubbbdäcksslitaget orsakat från november till april. Däref-

ter, hela sommaren och hösten fram till november är de asfal-

terade körfälten hela och fina; inga hjulspår har bildats.

Men, redan i december, då de flesta bilisterna har kört med

dubbdäck på de bara asfaltsvägarna, syns redan begynnande

hjulspår i asfalten.

Jag påstår, att dubbdäcken till 99,9 % orsakar beläggnings-

slitaget på våra vägar. Att sedan olika slags vägbeläggningar

stoppar bra eller mindre bra mot slitaget syns tydligt. Jag

tror, att vi bilister skulle klara oss bra med odubbade,

grovmönstrade vinterdäck.

* Synpunkt _26: Vill härmed framföra mina synpunkter på vinter-

väglag och däckutrustning. Förr användes i huvudsak sommar-

däck året runt, så kom vinterdäcken, vilket var ett stort

framsteg. Så kom dubbdäcken, som tvingade andra till samma

utrustning. Vägbanan var då täckt av snö och is, vägkanterna

bestod mest av snövallar, vägdiken var fyllda av mjuk snö,

som skyddade vid ev avåkning. Sikten var perfekt. Så kom

saltningen, detta gissel, som de allra flesta tycker borde

förbjudas (jag har talat med tusentals, alla tycker lika).

Saltet fräter bort snö och is på vägbanan. Vatten kommer ned

i sprickor och vägen fryser sönder. Dubben nöter sänder väg-

beläggningen som blandas med saltet. Denna smet som förstör

sikten m m. Saltningen ger dessutom en falsk känsla av halk-

frihet, farten ökar, på vissa ställen är det halt ller mod-

digt med ökad olycksrisk. Jag har bott på X-plats (i 37 år)

som ligger 3 meter från en hårt trafikerad 70 km väg. Vid

kyla, då saltning ej fungerar, flyter trafiken som den ska i

70 km tim. Då saltning förekommer ökar farten ca 50 % avåk-

ning förekommer med svåra följder. Folk verkar stressade och

irriterade. Förbjud saltning i huvudsak. Sanda mer. Förbjud

dubbdäcken, ha snökedjor och sandsäck i bakluckan. Jag har

kört tvätt till och i Stockholm i 20 år ca 15 mil om dagen.

Sluta salta, tänk på miljön, rädda liv. Genom lägre farter,

lägre bränsleförbrukning. Genom lägre farter, minskad olycks-

risk, minskad miljöförstöring.

 

* Synpunkt 27: Under mina arbetsår som hemsamarit körde jag bil

varje dag. Detta arbete hade jag i 22 år.
 

* Synpunkt 28: Saltskit som med dubbarnas hjälp löser upp väg-

bana, däck och plåt för miljarder och bildar ofta den slemmi-

gaste, farligaste vägbanan. Alla kör förbi alla andra för att

om möjligt slippa igensmetade rutor. Jämtland t.ex., rena

plogade vägar, vanlig sand i svåra kurvor och backar och

rutorna rena.

 

* Synpunkt 29: Sluta salta, saltet förstör bilar och vägar. 
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Synpunkt _30: Dessa uppgifter är ju ej efterfrågade, men Tra-

fiksäkerhetsverket borde veta varför en pensionär snart 70 år

kör bil. Jag har i 40 år varit starkt engagerade i folkrörel-

ser. Där måste någon ställa upp för transporter av äldre,

upphandling av varor, skötsel av lokaler, möten, träffar. För

att utreda dessa saker skulle jag nog kunna avstå från att ha

bil. De kostnader som är nödvändiga för att hålla bil. Varför

jag har bil, är att sista åren jag arbetade innan pensione-

ringen bodde jag i Åsarna, Jämtland 74 mil. Där jag har hus,

flera barn och vilapuser, tidig start, inget besök såväl som-

mar som vinter.

 

Synpunkt 31: Skärp hastighetskontroll eventuellt sänk hastig-

heten vintertid. Be Vägverket sluta med salt på våra vägar så

kan vi ta bort dubbdäcken och få en säkrare körning vinter-

tid.

 

Synpunkt 32: Min inställning är att man skall ha dubbdäck.

Man skall sluta att salta. Saltet löser upp asfalten sedan

river dubben upp d.s. Ett islager skyddar asfalten. Denna

vinter är ett undantag men det kan bli blixthalka när som

helst då är det bra med dubb. Folk skall lära sig att köra

efter väglaget.
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