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VINTERDÄCK

Effekter av olika regelförslag

av

Arne Carlsson och Gudrun Öberg

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

I detta meddelande redovisas effekterna av ett krav på vinterdäck för personbilar

under olika förhållanden. Följande alternativ beräknas:

Krav på vinterdäck (eller snökedjor om sommardäck används) vid färd på

halt väglag.

Krav på vinterdäck under tiden 1 november t.o.m. första söndagen efter

påskhelgen.

Krav på vinterdäck under månaderna december, januari och februari.

Beräkningarna görs dels för vintern 1993/94 och dels för vintern vid sekelskiftet.

Förhållandena vintern 1993/94 utgör basen för beräkningarna. Förhållandena vid

sekelskiftet antas vara desamma utom att alla som använder dubbdäck då har lätt-

dubb och att de slitstarka beläggningarna på det allmänna vägnätet har blivit van-

ligare.

Vid krav på vinterdäck vid halka kan tänkas att:

allt trafikarbete med sommardäck på is/snö försvinner (uteblivet trafikarbete),

trafikarbetet med sommardäck vid is/snö tas igen vid barmark (omfördelning till

barmark)

eller att man byter till vinterdäck (trafikarbetet omfördelas till vinterdäck).

Oftast beräknas min- och maxalternativ för omfördelning av trafikarbetet. Det blir

sedan möjligt att interpolera mellan dessa alternativ. Trafikarbetets fördelning på

olika däck styr den förändring i nytta/kostnad som de olika alternativen innebär

med utgångspunkt från förhållandena vintern 1993/94.
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Effekten på trafiksäkerheten beräknas med en ny modell som kom fram i en me-

todstudie, där olika undersökningsmetoder studerades och inte främst effekter

skulle tas fram. Senare finska studier visar dock på en effekt på trafiksäkerheten

som ligger i linje med den svenska metodstudien och därför utnyttjas de nya

svenska effekterna här.

De effekter som används är att dubbdäck reducerar olyckorna vid is/snöväglag

med 40 % på landsbygd och 35 % i tättbebyggt område jämfört med sommardäck.

Motsvarande effekter för annat vinterdäck är 25 respektive 20 %. Det som här

avses med respektive däcktyp är allt från helt nya till i stort sett utslitna däck,

egentligen är det effekten av de bra-dåliga däck som användes i januari-februari

1990.

För att mäta slitaget av dubbdäckstrafiken på beläggningar brukar det så kallade

SPS-talet beräknas. SPS står för SPecifikt Slitage och angivet tal innebär antal ton

bortsliten massa per kilometer väg och miljon dubbade fordon eller antal gram

bortsliten massa per kilometer väg och dubbat fordon. Genomsnittliga SPS-tal

beräknades för olika stora vägar. Med ståldubb varierade SPS-talet mellan 22 och

35 g/km i de olika trafikklasserna och i genomsnitt 26 g/km. SPS-talet för lättdubb

är cirka häften så stort.

Nedan anges förhållanden vintern 1993/94 med den däckfördelning som då fanns.

Utifrån kostnaderna då beräknas förändringar beroende på de olika kraven på

vinterdäck.

Vintern 1993/94 uppskattas 17 % av dubbfordonen ha lättdubb. Detta ger ett vägt

SPS-tal på 24 g/km och ett slitage på 300 000 ton motsvarande 150-200 miljoner

kronor. Vid sekelskiftet då alla dubbfordon har lättdubb beräknas det genomsnitt-

liga SPS-talet till 11 g/km och ett totalt slitage på 130 000 ton motsvarande 65-90

miljoner kronor per år.

Bensinförbrukningen påverkas av en antagen skillnad mellan sommardäck och

vinterdäck på 2 %. Mellan dubbade och odubbade vinterdäck antas ingen skillnad.

Vid krav på vinterdäck ökar därför bensinförbrukningen p.g.a. att sommardäck

byts mot vinterdäck.

Fordonen behöver rengöras oftare på grund av salt och dubb. I denna undersök-

ning har två olika beräkningar gjorts. Dels att dubbar orsakar 2-4 extra tvättar
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II

under en vinter och dels att alla 13 tvättar under vintern tar något längre tid och en

halv tvätt extra. Det förstnämnda alternativet ger något större spridning i kostna-

der än det andra och därför används det första. Detta innebär vintern 1993/94 en

kostnad för bilägarna på 200-600 miljoner kronor. På grund av det mindre slitaget

vid sekelskiftet blir kostnaden då "bara" 130-300 miljoner kronor per år.

Vid rengöring av fordonen behövs starkare medel än vad som hade behövts om

inte salt och dubb använts. Utsläppen av petroleumbaserade lösningsmedel, som

kan tillskrivas dubbdäcken, skulle då bli 1 500 till 3 000 ton år 1993/94. Detta

skulle, med Vägverkets miljövärdering, leda till en miljökostnad årligen på 25-50

miljoner kronor. Vid sekelskiftet kommer miljökostnaden för fordonstvätt, orsakat

av dubbdäck, att sjunka till 10-20 miljoner kronor per år.

Nedan följer en sammanställning av kostnadsminskningar/-ökningar med de olika

kraven på vinterdäck.
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Krav på vinterdäck vid halt väglag

medför förändringar som anges i miljoner kronor per år nedan

 

 

 

Minskar Ökar

1993/94 1999/00

Olyckor

- direkt 385-485

- indirekt 75-95

Vägslitage

- beläggning 25-35 10-15

- vägmarkering 10 5

Bilkostnader

- däck/fälg 200 200

- bränsleförbrukning 30 30

- rengöring 50-120 20-50

Miljö

- rengöring fordon 595-10 0-5

- övrigt 2 7

TOTALT 460-580 320-405 265-305

+7? +7?

 

Trafiksäkerhetsvinsten med detta krav är större än de kända negativa effekterna av

kravet. Det kommer att bli en del trafikarbete med sommardäck vid plötslig halka,

vilket minskar den direkta trafiksäkerhetsvinsten ovan. Effekten av nedsmutsning

och buller uppskattas enligt norska beräkningar till 35 miljoner kronor.

Antalet polisrapporterade olyckor med personbilar inblandade beräknas minska

med 1 100-1 400 stycken. Antalet dödade i trafiken skulle minska med cirka 6-7

stycken, antalet svårt skadade skulle minska med 50-60 stycken och antalet lind-

rigt skadade med 200-250 stycken. Osäkerheten i de angivna antalen är stor.
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Krav på vinterdäck 1 november-15 april

medför förändringar som anges i miljoner kronor per år nedan

 

 

 

Minskar Ökar

1993/94 1999/00

Olyckor

- direkt 350-425

- indirekt 70-85

Vägslitage

- beläggning 30-40 20

- vägmarkering 10 5

Bilkostnader

- däck/fälg 220 220

- bränsleförbrukning 35 35

- rengöring 60-140 30-70

Miljö

- rengöring fordon 53-10 0-5

- övrigt 2 2

TOTALT 420-510 360-455 310-355

+? +7

 

Skillnaden mellan kända fördelar och nackdelar är mindre än för föregående krav,

men här är troligen risken betydligt mycket mindre för att man kör med sommar-

däck på is/snö-väglag. Nedsmutsnings- och bullerkostnader kan uppgå till 40

miljoner kronor enligt norska uppskattningar. Varför totalt sett den samhällseko-

nomiska vinsten i ett inledande skede kan utebli.

Antalet polisrapporterade olyckor med personbilar inblandade beräknas minska

med 1 000-1 200 stycken. Antalet dödade i trafiken skulle minska med cirka 6

stycken, antalet svårt skadade skulle minska med 50 stycken och antalet lindrigt

skadade med 200 stycken. Osäkerheten i de angivna antalen är stor.
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Krav på vinterdäck december-februari

medför förändringar som anges i miljoner kronor per år nedan

 

 

 

Minskar Ökar

1993/94 1999/00

Olyckor

- direkt 225-305

- indirekt 45-65

Vägslitage

- beläggning 20-25 10-15

- vägmarkering 10 5

Bilkostnader

- däck/fälg 220 220

- bränsleförbrukning 20 20

- rengöring 40-90 15-40

Miljö

- rengöring fordon 5 0-5

- övrigt h 7

TOTALT 270-370 315-370 220-305

+7? +?

 

Vinsten med detta förslag är ungefär densamma som kostnaderna för de negativa,

hittills kända effekterna. Ökade kostnader på grund av nedsmutsning och buller

uppskattas enligt norska beräkningar till 25 miljoner kronor.

Antalet polisrapporterade olyckor med personbilar inblandade beräknas minska

med 700-900 stycken. Antalet dödade i trafiken skulle minska med cirka 6-7

stycken, antalet svårt skadade skulle minska med 30-40 stycken och antalet lind-

rigt skadade med 120-160 stycken. Osäkerheten i de angivna antalen är stor.
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WINTER TYRES

Effects of proposals for rules

by Arne Carlsson and Gudrun Öberg

Swedish Road and Transport Research Institute (VTT)

S-581 95 Linköping

Sweden

SUMMARY

The goal for this investigation is to calculate the effects of a requirement on the

use of winter tyres on cars in certain conditions. Calculations have been made for

the following alternatives:

A requirement on the use of winter tyres (or snow chains on summer tyres)

when travelling in slippery road conditions.

A requirement on the use of winter tyres during the period 1 November to

the first Sunday after Easter.

A requirement on the use of winter tyres during the months of December,

January and February.

The calculations were made for winter 1993/94 and for winter 1999/2000. The

conditions during winter 1993/1994 form the basis for the calculations. The

conditions in 1999/2000 are the same, except for the assumptions that all those

using studded tyres will then be using lightweight studs and that wear resistant

pavements will be more common. Everything else, for example winter

maintenance will be the same as in 1993/94.

In the case of a requirement on winter tyres in slippery conditions, it is possible

that:

all vehicle mileage with summer tyres on ice/snow will disappear

vehicle mileage with summer tyres in icy/snowy conditions will be replaced by

travel in bare road conditions

motorists will change to winter tyres.

Most often, minimum and maximum alternatives for a redistribution of the vehicle

mileage are calculated. It will then be possible to interpolate between these
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VII

alternatives. The distribution of vehicle mileage among different tyres controls the

change in benefit/cost implied by the various alternatives, based on conditions in

winter 1993/94.

The effects on road safety are calculated with a new model developed in a method

study where different investigation methods were examined, not primarily in order

to obtain areliable result. Subsequent Finnish studies indicate an effect on road

safety in line with the Swedish method study and therefore these measures of

effect are utilised here.

The effects used are a 40 % decrease in accidents in icy/snowy road conditions on

rural roads when using studded tyres and a 35 % decrease in accidents in built-up

areas compared with summer tyres. The corresponding effects for other winter

tyres are 25 % and 20 %. Each tyre type include both good and bad tyres as it was

on the roads in the beginning of 1990.

When measuring the wear from studded tyres, the SPS index is normally used.

SPS is a Swedish abbreviation for specific wear and indicates the number of

tonnes of abraded asphalt per kilometer of road and million vehicles with studded

tyres, or the number of grams of abraded asphalt per kilometre of road and vehicle

with studded tyres. The average SPS index has been calculated for roads with

various AADT. With steel studs, the SPS index varied between 22 and 35 g/km

for the various classes of traffic, with an average of 26 g/km. The SPS index for

lightweight studs is half as great.

The following shows the circumstances 1993/94 with the tyre distributation that

winter. According to the costs then, the changes are calculated for each

requirement.

During winter 1993/94, it is estimated that 17 % of the vehicles with studded tyres

had lightweight studs. This gives a weighted SPS index of 24 g/km and wear of

300,000 tonnes, corresponding to approximately SEK 150-200 million. In

1999/2000, when all vehicles with studded tyres are assumed to have lightweight

studs, the average SPS index is calculated to be 11 g/km, giving total wear of

about 130,000 tonnes valued at SEK 65-90 million each year.

Petrol consumption is affected by an assumed difference of 2 % between summer

tyres and winter tyres. It is assumed that no difference exists between studded and
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studless winter tyres. In the event of a requirement on winter tyres, petrol

consumption therefore increases since summer tyres will be changed for winter

tyres.

Vehicles need to be cleaned more often owing to the use of salt and studs. Two

different calculations have been made in this study. The first is that studs

necessitate 2-4 extra washes during a winter, and the second is that all 13 washes

during the winter take somewhat longer and require half a wash extra. The first

alternative gives a somewhat larger dispersion in costs and this alternative is

therefore the one used. It entails a cost to car owners of SEK 200-600 million.

Owing to the decrease in road wear in 1999/2000, the cost will be "only" SEK

130-300 million each year.

Vehicle washing requires stronger agents than would be necessary in the absence

of salt and studs. Emissions of petroleum-based solvents, attributable to studded

tyres, would then amount to 1,500-3,000 tonnes for 1993/94. Based on the

Swedish National Road Administration's environmental valuation, this would lead

to an annual environmental cost of SEK 25-50 million. In 1999/2000, the

environmental cost of vehicle washing necessitated by studded tyres will have

fallen to SEK 10-20 million each year.

The following is a summary of the cost decreases/increases accompanying the

various requirements on winter tyres.
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Requirement on winter tyres in slippery road conditions

(changes in SEK million/year)

 

 

 

Decrease Increase

1993/94 1999/00

Accidents

- direct 385-485

- indirect 75-95

Road wear

- pavement 25-35 10-15

- road markings/signs 10 5

Car costs

- tyre/rim 200 200

- fuel consumption 30 30

- washing 50-120 20-50

Environment

- car washing 595-10 0-5

- the rest ' ')

TOTAL 460-580 320-405 2605-305

+? +

 

The road safety benefit with this requirement is greater than the known negative

effects of the requirement. At sudden slipperiness is it possible that some vehicle

mileage with summer tyres will take place, which will decrease the highest traffic

safety value above. According to Norwegian calculations, the effect of dirt spray

and noise is estimated to cost SEK 35 million.

The number of police reported accidents with cars will decrease with 1 100-1 400,

the number of killed in traffic will decrease with 6-7, the number of badly injured

with 50-60 and slightly injured 200-250. The values are unsure.
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Requirement on winter tyres from 1 November to 15 April

(changes in SEK million/year)

 

 

 

Decrease Increase

1993/94 1999/00

Accidents

- direct 350-425

- indirect 70-85

Road wear

- pavement 30-40 20

- road markings/signs 15 39-10

Car costs

- tyre/rim 220 220

- fuel consumption 35 35

- washing 60-140 30-70

Environment

- car washing 5-10 0-5

- the rest ') 2

TOTAL 420-510 360-455 310-355

+? +

 

This means a smaller difference between benefit and cost than for the first

requirement, but with this requirement probably not as many cars with summer

tyres will drive on ice/snow as it can be with the first requirement. Why there will

be no socio-economic benefit in the beginning of the regulation. The cost of dirt

spray and noise may be SEK 40 million, according to Norwegian estimates.

The number of police reported accidents with cars will decrease with 1 000-1 200,

the number of killed in traffic will decrease with about 6, the number of badly

injured with 50 and slightly injured 200. The values are unsure.
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Requirement on winter tyres from December to February

(changes in SEK million/year)

 

 

 

Decrease Increase

1993/94 1999/00

Accidents

- direct 225-305

- indirect 45-65

Road wear

- pavement 20-25 10-15

- road markings/signs 10 5

Car costs

- tyre/rim 220 220

- fuel consumption 20 20

- washing 40-90 15-40

Environment

- car washing 5 0-5

- the rest ? ?

TOTAL 270-370 315-370 220-305

+? +? +7

The benefit with this alternative is almost the same as the known negative effects.

Increased costs owing to dirt spray and noise are estimated by Norwegian

calculations to be SEK 25 millions.

The number of police reported accidents with cars will decrease with 700-900, the

number of killed in traffic will decrease with about 6-7, the number of badly

injured with 30-40 and slightly injured 120-160. The values are unsure.
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1 BAKGRUND, SYFTE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Vägverket fick vintern 1993/94 stark kritik för sin vinterväghållning och fram-

förallt för den stora saltförbrukningen. Detta gjorde att Vägverket övervägde att

ändra reglerna för vinterväghållningen, så att kraven för vad som är "fritt från

is/snö" skulle mildras och att fler vägar med is/snö skulle tillåtas. Dessutom skulle

vissa förändringar som kunde göras för att påverka fordons utrustning och förarens

beteende utredas så att speciellt effekterna för trafiksäkerheten och miljön belyses.

VTT fick i uppgift att utreda effekter av olika däcksanvändning (2) och detta med-

delande är en av de två utredningar som behandlar personbilars däcksutrustning

och effekter av detta. Tidigare har effekten av ett dubbdäcksförbud, alternativ 1,

publicerats i VTI Meddelande 756 (1). I detta meddelande redogörs för utred-

ningar av alternativ 2-5. De olika alternativen innebär:

2 krav på vinterdäck (eller snökedjor om sommardäck används) vid färd på halt

väglag

3 krav på vinterdäck under tiden 1 november t.o.m. första söndagen efter

påskhelgen, i genomsnitt 15 april ( vilket vi använder i beräkningarna )

4 krav på vinterdäck under månaderna december, januari och februari

krav på minst 3 mm mönsterdjup på vinterdäck10
2]

Enligt de kvalitetsundersökningar av däck som gjordes 1989 (5) framgår att ingen

kör med vinterdäck som har mindre mönsterdjup än 3 mm. Däremot körs 7 % av

sommardäcken med mindre mönsterdjup. Detta innebär att inga beräkningar görs

för alternativ 5.

Ovanstående alternativ (2-4) jämförs med de förhållanden som rådde vintern

1993/94 och vilka effekter det skulle ha fått jämfört med de förhållanden som

gällde vintern 1993/94. Dessutom görs en prognos för förhållanden vintern vid

sekelskiftet. Förutsättningarna antas då vara desamma som 1993/94 utom vad av-

ser andelen lättdubb och fördelning av beläggningstyper.

Visst faktaunderlag har samlats in, men även vissa antaganden har måst göras.

VTI har lämnat förslag på antaganden som diskuterats med Vägverket innan

effektberäkningarna gjorts.

I referens 1 beskrivs beräkningar detaljerat och därför hänvisas dit i fortsättningen.
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2 ANDEL PERSONBILAR OCH ANDEL TRAFIKARBETE MED

OLIKA DACK VINTERN 1993/94

2.1 Ingen förändring av dubbdäcksreglerna

För att skatta andel personbilar med dubbdäck och deras trafikarbete användes

data för däckförsäljningen och prognos för antal fordon i trafik (referens 1, bi-

laga 2).

Utifrån dessa data har i referens 1 andel personbilar med olika däcksutrustning

beräknats samt dessutom andel trafikarbete i is/snö-väglag för dessa fordon.

Dessa beräkningar har gjorts för var och en av månaderna november-april.

Tabell 1 nedan från referens 1 visar skattade data för andel fordon med olika

däcksutrustningar och motsvarande andel trafikarbete vid is/snö-väglag. Tabellen

gäller för månaderna november-april vintern 1993/94.

Tabell 1 Andel personbilar med olika däcksutrustning (%) och andel trafikar-

bete (%) i is/snö-väglag för vintern 1993/94.

 

nov dec-mars 1-15 april

Andel |TA Andel |TA Andel |TA

fordon |snö/is |fordon |snö/is |fordon snö/is
 

        

Dubbdäck 49 64 64 76 44 57

Odubbade däck 8 10 13 15 13 17

Sommardäck 43 26 23 9 43 26
 

Denna tabell utgör utgångsdata vid beräkning av vinterdäcksandelar och trafikar-

bete vid olika regleringar av vinterdäcksanvändningen.

De olika kraven på vinterdäck kan eventuellt innebära att fler ställer av sina bilar

och inte alls kör på vintern. I MINSAÄLT-projektet (6) framkom att 4-5 % av per-

sonbilarna avställs under vintern och denna andel kanske kan bli större om krav på

vinterdäck införs. Ingen hänsyn tas till detta i fortsättningen.

I Norge och Finland, som redan har krav på vinterdäck enligt alternativ 2 respek-

tive 4, sätter merparten på vinterdäck vid första halkan.
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2.2 Krav på vinterdäck vid halt väglag

En av uppgifterna i detta projekt är att beräkna trafikekonomiska vinster vid en

förändring av lagstiftningen, som innebär krav på vinterdäck vid färd på halt väg-

lag, se kapitel 1. Olika antaganden om trafikantbeteendet kan göras och därav föl-

jande ändring av trafikarbetet. Nedan beskrives två olika antaganden.

2.2.1 Allt trafikarbete med sommardäck försvinner

Ett ytterlighetsantagande innebär att andelen fordon med sommardäck är oföränd-

rad, men att dessa fordon inte uträttar något trafikarbete under timmar med snö/is-

väglag. Det innebär ett bortfall av trafikarbete under dessa timmar, eftersom for-

don med sommardäck inte är tillåtna. Detta trafikarbete tas inte igen vid något

senare tillfälle utan är en faktisk minskning.

Tabell 2 nedan ger andelen personbilar med olika däcksutrustning och andel tra-

fikarbete för detta scenario vintern 1993/94.

Tabell 2 Andel personbilar med olika däcksutrustning (%) samt andel trafikar-

bete (%) i is/snö-väglag under 1993/94 vid krav på vinterdäck.

 

nov dec-mars april

Andel |TA Andel |TA Andel |TA

fordon |snö/is |fordon |snö/is |fordon snö/is
 

    

Dubbdäck 49 86,5 64 83,5 44 77

Odubbade däck 8 13,5 13 16,5 13 23

Sommardäck 43 0 23 0 43 0     

Eftersom trafikarbetet är noll för sommardäcksfordon vid is/snö-väglag medför

också detta att skattade antal olyckor för en population med enbart sommardäck

skall reduceras. I referens 1 beskrivs hur skattningen av detta antal sker. Reduk-

tionen av det skattade antalet olyckor blir 26 % i november, 9 % i december-mars

och 26 % i april.
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2.2.2 Allt trafikarbete med sommardäck omfördelas

Trafikarbetet med sommardäck vid halka kan omfördelas dels till barmark och

dels till att man byter till vinterdäck. Det sistnämnda ytterlighetsantagandet inne-

bär att alla ägare till fordon med sommardäck utrustar dessa med vinterdäck, för

att kunna köra under dagar med is/snö-väglag. Inget trafikarbete försvinner utan

allt trafikarbete med sommardäck omfördelas till trafikarbete med dubbade eller

odubbade fordon. Detta är dock samma fall som alternativ 3 i projektbeskriv-

ningen, nämligen krav på vinterdäcksanvändning under tiden 1 november t.o.m.

mitten av april. Fördelningen av dubbade och odubbade fordon och dess trafik-

arbete behandlas i avsnitt 2.3 nedan.

Observera att i detta fall sker ingen reduktion av antalet skattade sommardäcks-

olyckor, eftersom inget trafikarbete försvinner.

Det första antagandet innebär att olycksminskningen p.g.a. bortfallet av sommar-

däcksbilisternas trafikarbete på is/snö bör reduceras med det antal olyckor som

orsakas på barmark på grund av trafikens omfördelning. De i avsnitt 2.2.1 angivna

reduktionerna av trafikarbetet innebär i genomsnitt 12 % lägre trafikarbete vid

is/snö. Detta skulle enligt referens 3 motsvara ca 3 % av trafikarbetet vid barmark

och därmed ökas olyckorna vid barmark med lika mycket.

2.2.3 Blandad strategi (en viss andel av trafikarbetet försvinner)

Ovanstående antaganden är givetvis extremvarianter. Det mest realistiska är att en

viss andel av trafikarbetet med sommardäck kommer att försvinna och den åter-

stående andelen blir omfördelad. Men genom att interpolera i resultaten kan man

med rimlig noggrannhet beräkna effekten vid en viss antagen andel av trafikarbe-

tet, som kommer att omfördelas.

2.3 Krav på vinterdäck 1 november-15 april

Rubricerade krav antages leda till att alla personbilsägare, som hittills kört med

sommardäck byter till någon form av vinterdäck. Allt tidigare trafikarbete vid

is/snö-väglag utfört av sommardäcksfordon omfördelas till trafikarbete med dubb-

däck eller odubbade vinterdäck.
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Denna omfördelning kan ske efter två olika modeller enligt följande.

a) omfördelning i proportion till förekomst av dubbade respektive odubbade

fordon,

b) omfördelning i proportion till nyförsäljningen av vinterdäck (vilken har an-

tagits till 70 % dubb och 30 % odubbade).

Skillnaden mellan dessa två modeller blir dock i praktiken väldigt liten.

Tabell 3 nedan visar dubbandel och andel dubbat trafikarbete för de två model-

lerna för år 1993/94, månaderna december-mars.

Tabell 3 Andel personbilar (%) med olika däcksutrustning samt andel trafikar-

bete (%) på is/snö-väglag vintern 1993/94 månaderna december-mars.

 

 

 

Andel fordon Andel TA is/snö

Modell a |Modell b |Modella |Modell b

Dubbdäck 83,1 80,1 83,5 82,3

Annat vinterdäck 16,9 19,9 16,5 17,7       

I de fortsatta beräkningarna användes ett medelvärde, avrundat till 0,5 procenten-

heter, av de två beräkningsmodellerna. För vintern 1993/94 skulle, om bestämmel-

serna varit i kraft, data erhållits enligt tabell 4 nedan. I detta fall används enbart ett

värde för hela vintern, beroende på däcksvalet för högvintern december-mars. En

förare antages inte byta mellan dubbat och odubbat vinterdäck under säsongen.

Tabell 4 Andel personbilar (%) med olika däcksutrustning samt andel trafikar-

bete (%) i is/snö-väglag 1993/94 vid krav på vinterdäck.

 

 

    

nov-april

Andel |TA

fordon |is/snö

Dubbdäck 81,5 83

Annat vinterdäck 18,5 17
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2.4 Krav på vinterdäck december-februari

Detta alternativ innebär för högvintern, månaderna december-februari, exakt det-

samma som i avsnitt 2.3 ovan. Allt trafikarbete med sommardäck kommer att upp-

höra. Vi får samma fördelning av trafikarbetet som ovan i tabell 4 för månaderna

december-februari.

För månaderna november och mars-april är det rimligt att antaga, att en del förare

som idag inte använder vinterdäck kommer att nyttja dessa även under dessa må-

nader, eftersom det är obligatoriskt under de övriga vintermånaderna. Det gäller

23 % av fordonen, som vintern 1993/94 inte alls använde vinterdäck.

I detta fall kan också två ytterlighetsantaganden göras som beskrives nedan.

2.4.1 Ingen omfördelning av trafikarbetet under november och mars-april

Detta första antagandet innebär att inga sommardäcksbilister ändrar sitt beteende

för månaderna, som inte har krav på vinterdäck.

Andelen av olika däcksutrustning och andelen trafikarbete är exakt desamma som

de andelar, vilka redovisas i tabell 1 för månaderna november samt mars-april.

För december-februari återfinnes data i tabell 4. Nedan i tabell 5 redovisas resul-

taten i samlad form.

 

 

 

Tabell 5 Andel fordon med olika däcksutrustning samt andel trafikarbete i

is/snö-väglag 1993/94 vid krav på vinterdäck december-februari, alt 1.

nov dec-febr mars april

Andel |TA Andel |TA Andel |TA Andel |TA

fordon |is/snö |fordon |is/snö [fordon |is/snö |fordon is/snö

Dubbdäck 49 64 81,5 83 64 76 44 57

Odubbade däck 8 10 18,5 17 13 15 13 17

Sommardäck 43 26 0 0 23 9 43 26         
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2.4.2 Viss omfördelning av trafikarbetet under november och mars-april

Detta scenario innebär att de 23 % av förarna, som idag använder sommardäck

vintern runt, monterar på vinterdäck redan i november. De behåller däcken på

under hela vintern.

Det enda trafikarbete som återstår med sommardäck gäller de 20 % av förarna,

som idag väntar med att montera vinterdäck tills december, samt de 20 % som

monterar av vinterdäcken före 1 april. I förenklande syfte antas att 20 % av fordo-

nen använder sommardäck t.o.m. 30 november och att inget trafikarbete med

sommardäck uträttas i mars, utan då gäller data i tabell 4.

I tabell 6 anges de andelar av olika däcksutrustning och andel av trafikarbetet i

is/snö-väglag, som blir följden av detta antagande.

Tabell 6 Andel fordon med olika däcksutrustning samt andel trafikarbete på

is/snö-väglag vid krav på vinterdäck december-februari, alt 2.

 

nov dec-mars april

Andel |TA Andel |TA Andel |TA

fordon |snö/is [fordon |snö/is |fordon snö/is
 

      

Dubbdäck 67 71 81,5 83 61,5 63,5

Odubbade däck 13 12 18,5 17 18,5 19,5

Sommardäck 20 17 0 0 20 17   

Ett mer realistiskt antagande än de två ovanstående blir att en viss del av sommar-

däcksförarna sätter på sina vinterdäck i november, samt att en viss del tar av dem i

mars-april. Men en linjär interpolation mellan resultaten från ovanstående två

scenario torde ge ett resultat med god överensstämmelse med verkligheten.

Det stora antalet av beräkningar medger ytterligare analyser. Man kan antaga att

även de 20 % av förare som idag kör med vinterdäck december-mars, men använ-

der sommardäck i november och april, ändrar sitt beteende vid krav på vinterdäck

december-februari. Några kanske sätter på sina vinterdäck tidigare i detta fall och

plockar av dem senare. För att beräkna effekten av ett sådant antagande, kan man

interpolera mellan resultaten från avsnitt 2.3 ovan (krav på vinterdäck hela vin-

tern) och resultaten i avsnitt 2.4.1 (maximalt sommardäckstrafikarbete i november

och mars-april).
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3 TRAFIKSÄKERHET

De alternativa kraven beräknas med en ny modell som bygger på de effekter som

erhölls i en metodstudie 1989/90 (3).

3.1 Effektmodell

I våra beräkningar med den nya modellen utgår vi från att vinterdäck (dubbade,

odubbade) endast har effekt vid is/snö-väglag. Indirekta effekter vid torr/våt bar-

mark beräknas enligt resultat i en finsk studie.

Följande effekt i olycksreduktion (polisrapporterade olyckor med personbilar in-

blandade) av olika däckstyper relativt sommardäck (index 1.0) användes.

Is/snö-väglag:

Landsbygd Tätort

Dubbdäck 0,60 0,65

Annat vinterdäck 0,75 0,80

Ovanstående innebär att dubbdäck på landsbygd har 40 % lägre olycksrisk vid

is/snö än vad sommardäck har. Inom varje däcktyp finns allt från nya till i stort

sett utslitna däck. Fördelningen på olika kvaliteter avspeglar förhållanden i trafi-

ken januari-februari 1990. Värdena för dubbdäck och odubbade vinterdäck grun-

dar sig på referens 3 beträffande landsbygd. Utifrån effekten på landsbygd skattas

schablonmässigt motsvarande effekter för tätort, vilket redovisas i referens 1, bi-

laga 1. Resultaten i referens 3 är liknande de senaste finska resultaten (4) och där-

för används de effekter som erhölls i referens 3, trots en varning för osäkerheten i

dessa data. De finska resultaten innebar att bra dubbdäck minskar dödsolyckor

med 48 % på is/snö och 20 % sett över hela vintern. Båda jämförelserna görs med

slitna dubbdäck, vinterdäck utan dubbar och sommardäck samtidigt.

3.2 Beräkningsförfarande

De polisrapporterade olyckorna med personbilar inblandade från vintern 1993/94

kommer att användas som underlag. De olyckor som inträffat vid barmark antas
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inte ha påverkats av de däck fordonen varit utrustade med. Is/snöolyckorna antas

däremot ha påverkats av den däckfördelning som fanns den senaste vintern.

De effekter som anges gäller för aktuellt däck jämfört med sommardäck. Vi räknar

därför om antalet olyckor vid is/snö som "det skulle ha varit" om alla haft som-

mardäck. Följande förutsättningar gäller:

Is/snö-väglag

Landsbygd Tätort

Dubbdäck 0,60=(1-e 1) 0,65=(1-e3)

Annat däck 0,75=(1-e2) 0,80=(1-e4)

(=odubb vinter)

Det faktiskt inträffade antalet olyckor på is/snö sätts till Of och det antal som

skulle ha inträffat på is/snö om alla haft sommardäck sätts till Os. Effekterna är de

olika e-värdena ovan. TA är andel trafikarbete.

Os.1 = Of.]/[1-(0,4xTA.d+0,25xTA.a)] Landsbygd

Os.t = Of.t/[1-(0,35xTA.d+0,2xTA.a)] Tätort

Ovan viktas olyckseffekten i proportion till andelen trafikarbete TA.d för dubb-

däck och TA.a för annat däck. Trafikarbetet 1993/94 som används ovan framgår

av kapitel 2.

Med utgångspunkt från Os görs beräkningar av olycksutfallet för de olika alterna-

tiven.

Effekten i de olika fallen sätts till E.

El=(e l xTA.d+e2xTA.a) Landsbygd

Et=(e3xTA.d+e4xTA.a) Tätort

där TA.d och TA.a nu är trafikarbetet för de olika alternativen.

Olycksutfallet vid ett alternativ blir då i antal olyckor
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Os.1 x (1-E1) Landsbygd

Os.t x (1-Et) Tätort

Ovanstående beräkningar görs för de olika månaderna och för vilt- respektive ej

viltolyckor. De olika alternativens olycksutfall jämförs med det faktiskt inträffade

antalet olyckor vintern 1993/94. Differensen för varje alternativ värderas med de

belopp som anges nedan i tabell 7 för olyckor på is/snöväglag. Beräkning av kost-

naden framgår av referens 1 i bilaga 7.

Tabell 7 Kostnad (kronor) för en genomsnittlig polisrapporterad olycka på

is/snö-väglag och med personbil inblandad.

 

Landsbygd Tätort
 

 

Vilt 85 000 20 000

Ej vilt 965 000 445 000     

I ovanstående beräkningar har samma olyckseffekt använts på samtliga olyckor

dvs. även på viltolyckor. I MINSALT-försöket (6) framkom att viltolyckorna var i

stort sett oberoende av halkbekämpningsmetod och det troliga är att de också är i

stort sett oberoende av vilka däck fordonet använder. Viltolyckornas låga värde

jämfört med andra olyckor gör att detta inte har så stor betydelse för kostnaden för

olyckorna. De effektmått som beräknades i referens 3 byggde på samtliga olyckor

med personbilar inblandade. Därför beräknas samma olyckseffekt även på vilt-

olyckor.

3.3 Effekt av vinterdäck på is/snö-väglag

Från och med 1 januari 1994 finns tillgång till samtliga polisrapporterade olyckor i

Vägverkets olycksdatabas, dvs. även för gator och vägar med kommunal och övrig

väghållare. Detta är en mycket stor fördel vid beräkningar av den typ som görs

här. Tidigare var uppgifter om det icke statliga vägnätet mer osäkra och ofta gjor-

des schablonberäkningar utifrån det statliga vägnätet.

För november och december 1993 har dock antalet olyckor för kommunal och

övrig väghållare skattats utifrån förhållandet mellan olyckor hos statlig väghållare

och de andra väghållarna för januari-mars månad 1994. Olyckor där någon uppgift

saknas har proportionerats ut på de olika indelningar av olyckorna.
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3.3.1 Vintern 1993/94

Under perioden 931101-940415 inträffade totalt cirka 38 248 polisrapporterade

olyckor och 33 735 olyckor med personbilar inblandade. Antalet olyckor på is/snö

med personbilar inblandade var 16 271 och om alla haft sommardäck skulle anta-

let olyckor blivit 23 848 (se 3.2). I referens 1, bilaga 6 redovisas olyckorna förde-

lade på svårighetsgrad. I tabell 8 redovisas olyckorna bl.a. fördelade på väglag.

Tabell 8 Antal polisrapporterade olyckor, med personbilar inblandade, vintern

 

 

 

       

1993/94.

Landsbygd Tättbebyggt Totalt

Vilt Ej vilt Vilt Ej vilt

Barmark 7 235 2 654 1 040 6 535 17 464

Is/snö 6 582 3 840 684 5 165 16 271

3.3.2 Krav på vinterdäck vid halt väglag 

Som anges i 2.2 kan allt trafikarbete vid is/snö-väglag med sommardäck försvinna

eller omfördelas till andra däck eller till barmark. För det sistnämnda alternativet

bör därför den olycksökning vid barmark som beror på detta tillskrivas krav på

vinterdäck vid halka.

Om allt trafikarbete omfördelas till andra däck innebär det samma sak som krav på

vinterdäck hela vintern (se 3.3.3).

Om allt trafikarbete med sommardäck på halt väglag försvinner innebär det att

olyckorna vid is/snö, om alla haft sommardäck, skulle reduceras med 26 % i no-

vember och april och med 9 % för mellanliggande månader (se 2.2.1), i genom-

snitt 12 %. Olycksminskningarna nedan har satts proportionella mot trafikarbetet.

Landsbygd Tättbebyggt

Vilt 1107 111

Ej vilt 736 840

Detta innebär totalt en reduktion med 2 794 olyckor.
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Det trafikarbete som inte utförs vid is/snö kommer helt eller delvis att tas igen på

barmark. Om allt trafikarbete tas igen innebär det att ca 12 % av trafikarbetet vid

halka blir ca 3 % av trafikarbetet vid barmark (3). Under detta antagande fås föl-

jande ökning av barmarksolyckorna.

Landsbygd Tättbebyggt

Vilt 217 31

Ej vilt 80 196

Detta innebär totalt 524 fler olyckor vid barmark om hela trafikarbetet för som-

mardäck tas igen på barmark, dvs. totalt 2 794 - 524 = 2 270 olyckor färre.

Sammanfattningsvis innebär detta:

Reduktion av

antal olyckor

Allt trafikarbete vid is/snö med sommardäck försvinner 2 794

Allt trafikarbete omfördelas till barmark 2 270

Allt trafikarbete omfördelas till andra däck 944

Det troligaste alternativet är att trafikarbetet omfördelas till andra däck. Det är

dock svårt att ange i vilken omfattning. I EVA/KAN-projektet (7) anges ärende-

fördelning på resor för hela året. Fritidsresor svarar för 60-65 % av trafikarbetet

och det är framförallt bland dessa som det är troligt att man avstår från resor eller

tar igen när det blir barmark. I MINSALT-projektet (6) framkom att 4-5 % av

personbilarna var avställda under vintern. Om lika stor andel antas avstå från att ta

igen dessa resor och dubbelt så stor andel kör vid barmark istället (en fjärdedel av

fritidsresorna påverkas, förutsatt att ärendefördelningen är densamma för olika

årstider och däck) blir det således denna olycksreduktion:

0,85 - 944 + 0,10 - 2 270 + 0,05 - 2 794 = 1 169 olyckor.

Detta alternativ och att alla byter till vinterdäck redovisas i tabell 9.

Det kan också tänkas att en del trafikarbete med sommardäck kommer att utföras

vid halka vid hastiga väderomslag m.m., vilket i så fall minskar olycksreduktio-

nen.

VTT MEDDELANDE 757



 

 

 

       

Tabell 9 Olycks- och olyckskostnadminskning (miljoner kronor) .

Landsbygd Tättbebyggt Totalt

Vilt Ej vilt Vilt Ej vilt

Olyckor 404-488 241-307 35-44 264-330 944-1169

Kostnad 34,3-41,5 |232,5-296,2] _0,7-0,9 117,5-146,9 385-485

3.3.3 Krav på vinterdäck 1 november-15 april 

Trafikarbetet med sommardäck fördelas proportionellt på dubbade och odubbade

vinterdäck och med följande reduktion av antalet olyckor.

Tabell 10 Olycks- och olyckskostnadsminskning (miljoner kronor).

 

 

 

 

      

Landsbygd Tättbebyggt Totalt

Vilt Ej vilt Vilt Ej vilt

Olyckor 404 241 35 264 944

Kostnad 34,3 232,5 0,7 117,5 385
 

För detta krav på vinterdäck görs inga min-/maxberäkningar utan här används en

osäkerhet på +10 % (se referens 1). Detta innebär att olyckorna minskar med 850-

1 040 stycken, motsvarande en kostnad på 350-425 miljoner kronor.

3.3.4 Krav på vinterdäck december-februari

Minimivärdena i varje intervall i tabell 11 grundar sig på att inga sommardäcks-

bilister ändrar sitt beteende för månaderna november och mars-april, dvs. måna-

der utan ändring av reglerna. Maximivärdena bygger på antagandet att samtliga av

dagens bilister, som använder sommardäck hela vintern, monterar på vinterdäck

redan i november. De behåller däcken på under hela vintern. Dessutom gäller för

båda beräkningarna, att de bilister som redan idag använder vinterdäck fortsätter

med detta i oförändrad omfattning. På sikt kan dock tänkas en utveckling där

dessa bilister börjar använda sina vinterdäck tidigare under säsongen. Då erhålles

olyckseffekter, som närmar sig de tal, som redovisas i tabell 10.
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Tabell 11 Olycks- och olyckskostnadsminskning (miljoner kronor).

Landsbygd Tättbebyggt Totalt

Vilt Ej vilt Vilt Ej vilt

Olyckor 267-326 138-190 21-27 153-207 579-750

Kostnad 22,71-27,7 |133,2-183,4| _0,4-0,5 68,1-92,1 225-305

3.4 Övriga trafiksäkerhetseffekter

I Finland gjordes beräkningar 1988 av olika trafiksäkerhetseffekter av dubbdäcks-

användning. Följande olyckskostnadsförändringar innebar dubbdäcksanvändning-

en i Finland, angivet i miljoner FIM:

Olyckskostnads- Minskar Ökar

förändring vid

Halt väglag 294-350

Spår(halt+,vått+,torrt-) 30 35

Grov beläggning, vått 100

Ny beläggning oftare 30

Sämre sikt 5

Effekten vid halt väglag sätts till 300 miljoner FIM. Det innebär att övriga effekter

motsvarar 20 % av effekten vid halka och med samma tecken på effekten. Samma

förhållanden mellan olika effekter används i Sverige som i Finland. Detta innebär

följande totala olyckskostnadsminskningar:

Krav på vinterdäck vid halka 460-580 miljoner kronor

Krav på vinterdäck 1 november-15 april 420-510 miljoner kronor

Krav på vinterdäck december-februari 270-370 miljoner kronor

Förutom dessa effekter ruggar dubbarna upp isen/snön vilket ger bättre väggrepp

för både de som har och inte har dubbar. Storleken av denna effekt är oklar, men

olyckskostnadsförändringen vid halt väglag borde bli större än vad som framgår

ovan.
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3.5 Skadade och dödade personer

I det nationella trafiksäkerhetsprogrammet 1995-2000 anges att det totala antalet

dödade och skadade i trafiken fortlöpande skall minskas. Målet kvantifieras också.

Detta har gjort att antalet färre dödade och skadade vid ett eventuellt krav på vin-

terdäck beräknas. För att kunna göra detta förutsätts att samma förhållande mellan

dödade respektive skadade personer och antalet polisrapporterade olyckor råder

för de olyckor som försvinner vid ett krav på vinterdäck som för alla olyckor vid

is/snö-väglag vintern 1993/94.

Antalet färre skadade och dödade personer i trafikolyckor vid olika krav på vinter-

däck och vid is/snö-väglag.

Dödade Svårt Lindrigt

skadade skadade

Vid halka 5-6 42-52 167-213

1 november-15 april 5 42 167

december-februari 5-6 24-33 97-132

Dessutom tillkommer ytterligare 20 % för indirekta effekter (se 3.4). Detta innebär

att effekten av olika krav på vinterdäck innebär att antalet färre dödade uppskattas

till 6-7 stycken, antalet svårt skadade till 30-60 och antalet lindrigt skadade till

120-250. Osäkerheten i dessa uppgifter är stor.
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4 VÄGSLITAGE

4.1 Beräknade SPS-tal

I referens 1 görs en beräkning av SPS-talen på det svenska vägnätet för vintern

1993/94. Resultatet blir ett genomsnittligt SPS-tal på 26,3 g/km för konventionell

dubb och 13,1 g/km för lättdubb, se avsnitt 4.1-4.7 i referens 1. Dessa värden an-

vändes givetvis också för slitageberäkningar vid olika former av vinterdäckspå-

bud.

4.2 Trafikarbete för personbilar med dubbdäck

Det totala trafikarbetet för personbilar under år 1993 har beräknats till 54 000

miljoner personbilskilometer (pbkm), (referens 1).

Beroende på olika regleringar för vinterdäcksanvändning erhålles olika andelar av

dubbat trafikarbete, beräknat på totalsiffran 54 000 miljoner pbkm. Nedan presen-

teras en skattning av det dubbade trafikarbetet vid olika typer av regleringar.

Gemensamt för alla alternativ är att den genomsnittliga vinterdygnstrafiken under

tiden 1 november-15 april är 84,6 % av årsdygnstrafiken.

1 Oförändrade regler (dagens förhållande)

Det dubbade trafikarbetet är 22,6 % vilket blir 12 200 miljoner pbkm med

dubbade personbilar. Det dubbade trafikarbetet är i genomsnitt 58,6 % av sä-

songens totala trafikarbete.

2 Krav på vinterdäck vid halt väglag

2.1 Minimiberäkning

Inget byte av sommardäck mot vinterdäck äger rum. Allt trafikarbete med

sommardäck i halt väglag upphör eller flyttas över till dagar med barmark.
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Detta innebär samma trafikarbete som i fall 1 ovan, nämligen 12 200 miljoner

pbkm med dubbade fordon.

2.2 Maximiberäkning

Alla fordon med sommardäck utrustas med vinterdäck och använder dessa

däck under hela säsongen från november till 15 april. Detta är identiskt

samma fall som alternativ 3 nedan.

2.3 Alternativ minimiberäkning

I avsnitt 3.3.2. anges att det inte är så troligt att allt det trafikarbete som ut-

förts med sommardäck vid is/snö upphör eller omfördelas till barmark. En

stor del kommer troligen att byta till vinterdäck och i 3.3.2. uppskattades

denna andel till 85 %.

3 Krav på vinterdäck 1 november-15 april

Det dubbade trafikarbetet blir 30,8 %, vilket motsvarar 16 600 miljoner pbkm

med dubbade fordon. Det dubbade trafikarbetet är 79,5 % av säsongens totala

trafikarbete. (Resterande 20,5 % utgöres av odubbade vinterdäck).

Således skulle för alternativ 2, krav på vinterdäck vid halt väglag, erhållas ett

intervall på 12 200 miljoner-16 600 miljoner pbkm med ett medelvärde på

14 400 miljoner pbkm. Om den alternativa minimiberäkningen används blir

den undre gränsen 12 200 + 0,85 (16 600 - 12 200) = 15 900 dvs. hela inter-

vallet blir 15 900-16 600 miljoner pbkm med ett medelvärde på 16 300 mil-

joner pbkm.

Å Krav på vinterdäck december-februari

4.1 Minimiberäkning

Detta innebär att inget trafikarbete med sommardäck omfördelas under måna-

derna november samt mars-april.
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Det dubbade trafikarbetet blir 25,9 %, vilket är 14 000 miljoner pbkm med

dubbade fordon. Det dubbade trafikarbetet är i genomsnitt 67,6 % av säsong-

ens totala.

4.2

Detta innebär att de dubbförare som idag använder sommardäck vintern runt

istället börjar använda vinterdäck redan i november och har däcken på sä-

songen ut.

Det dubbade trafikarbetet blir då 29,1 %, vilket är 15 700 miljoner pbkm med

dubbade fordon. Det dubbade trafikarbetet är i genomsnitt 75,3 % av säsong-

ens totala.

Således skulle för alternativ 4 erhållas ett intervall på 14 000-15 700 miljoner

pbkm med ett medelvärde på 14 850 miljoner pbkm.

4.3 Alternativ maximiberäkning

Detta alternativ innebär att även de 20 % av förare som använder vinterdäck

december-mars, men sommardäck under november och april, ändrar sitt bete-

ende. Om dessa förare börjar använda vinterdäck tidigare blir situationen som

i alternativ 3 ovan (absolut maxsituation).

Detta innebär ett intervall för alternativ 4 på 14 000-16 600 miljoner pbkm

med ett medelvärde på 15 300 miljoner pbkm. Medelvärdet av de två fallen

4.2 och 4.3 blir 15 075 miljoner pbkm eller avrundat 15 100 miljoner pbkm.

4.3 Beläggningsslitage

Enligt beräkningarna för däcksinnehav, bilaga 2 i referens 1, uppskattas att 17 %

av dubbfordon 1993/94 var utrustade med lättdubb. Detta ger ett vägt SPS-tal på

24 g/km.

Vid krav på vinterdäck hela eller del av vintersäsongen kommer andelen fordon

som är utrustade med dubbdäck att öka. Det antages att hela denna ökning är nya
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dubbdäck och således är däck med lättdubb. Detta innebär att det hopvägda SPS-

talet kommer att minska.

Nedan presenteras beläggningsslitaget och motsvarande kostnad för de olika alter-

nativen av regleringar.

1 Oförändrade regler

24 - IOC3 - 12 200 - 106 kg = 293 000 ton, vilket avrundas till 300 000 ton.

Kostnaden blir 500 - 300 000 = 150 miljoner kronor.

2 Krav på vinterdäck vid halt väglag

2.1 Minimiberäkning

Samma som ovan 300 000 ton respektive 150 miljoner kronor.

2.2 Maximiberäkning

Se alternativ 3 nedan.

2.3 Alternativ minimiberäkning

Se alternativ 3 nedan.

3 Krav på vinterdäck 1 november-15 april

Detta alternativ innebär att antalet dubbade fordon kommer att öka med 27 %.

(Dubbandelen ökar från 64 % till 81,5 %). Om alla tillkommande dubbfordon

är utrustade med lättdubb erhålles en fördelning med 65 % konventionell

dubb och 35 % lättdubb.

Detta ger ett väg SPS-tal på 0,65 - 26,3 + 0,35 - 13,1 = 21,7 g/km.

Beläggningsslitaget blir då 21,7 - 16 600 - 103 kg = 360 000 ton.

Kostnaden blir 500 - 360 000 kr = 180 miljonexr kronor.
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För det första alternativet ovan under 2 erhålles ett intervall på 150-180 mil-

joner kronor, med ett troligt värde på ca 165 miljoner kronor. Den alternativa

minimiberäkningarna ger med 15 900 pkm en kostnad på 170 miljoner kronor

och hela intervallet blir då 170-180 miljoner kronor, med ett medelvärde på

175 miljoner kronor. Den alternativa minimiberäkningen används.

4 Krav på vinterdäck december-februari

4.1 Minimiberäkning

Antalet dubbade fordon kommer att öka med 27 % under månaderna decem-

ber-februari. Övriga månaderna behålles dagens nivå på dubbdäcksanvänd-

ning. Det innebär genomsnittligt för hela vintern 15 % ökning. Fördelningen

på olika slags dubb blir då 72 % konventionell dubb och 28 % lättdubb.

Detta ger ett vägt SPS-tal på 0,72 - 26,3 + 0,28 - 13,1 = 22,6 g/km.

Beläggningsslitaget blir 22,6 - 14 000 - 103 kg = 316 000 ton, vilket avrundas

till 320 000 ton.

Motsvarande kostnad 500 - 320 000 = 160 miljoner kronor.

4.2 Maximiberäkning

Detta fall innebär att antalet dubbade fordon ökar med 27 % under månaderna

december-mars. Under november och april blir ökningen större 37 % respek-

tive 40 %. Det innebär genomsnittligt för hela vintern en ökning med 30 %.

Fördelningen på olika slag av dubb blir 64 % konventionell dubb och 36 %

lättdubb.

Ett vägt SPS-tal i detta fall blir 0,64 - 26,3 + 0,36 - 13,1 = 21,5 g/km. Be-

läggningsslitaget blir 21,5 - 15 700 - 103 kg = 338 000 ton, vilket kan avrun-

das till 340 000 ton.

Motsvarande kostnad är 500 - 340 000 kr = 170 miljoner kronor.

För alternativ 4 erhålles ett intervall för beläggningsslitaget på 160-170 mil-

joner kronor, med ett medelvärde på 165 miljoner kronor. Eventuellt kan

dubbdäcksanvändningen bli ännu något högre (jämför med punkt 4.3 ovan i
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avsnitt 4.2). Detta skulle då ge ett slitage på 160-180 miljoner kronor med ett

medelvärde på 170 miljoner kronor.

5 Sammanfattande beräkningar

Beläggningsslitaget växlar för olika vintrar beroende på mängden snöneder-

börd och regn. I referens 1 anges ett intervall på 150-200 miljoner kronor för

en vinter med nuvarande bestämmelser för användning av dubbdäck. Dessa

siffror avspeglar också dagens dubbanvändning.

Om krav ställes på vinterdäcksanvändningen hela vintern från 1 november-15

april blir beläggningsslitaget ca 20 % större, vilket motsvarar 30-40 miljoner

kronor. Om vinterdäcksanvändning regleras till december-februari blir be-

läggningsslitaget cirka 13 % större eller 20-25 miljoner kronor dyrare. Om

vinterdäck skall användas för färd i halt väglag blir beläggningsslitaget ca

17 % större än dagens. Detta motsvarar 25-35 miljoner kronor.

4.4 Vägmarkeringar och vägmärken

I referens 1 uppskattas kostnaden för slitage av vägmarkeringar och nedsmutsning

av vägmärken och kantstolpar till 35-70 miljoner kronor under 1993/94. Denna

kostnad är direkt proportionell med slitaget. Ökar slitaget ökar nedsmutsningen

och tvärtemot.

Vid krav på vinterdäcksanvändning hela vintersäsongen ökar slitaget med 20 %.

Det innebär en ökning i kostnaden för vägmarkeringar och vägmärken på 10 mil-

joner kronor årligen.

Om kravet på vinterdäck enbart gäller en kortare period eller färd i halt väglag blir

nettokostnaden jämfört med dagens 13-17 %. Det innebär en kostnadsökning på

knappt 10 miljoner kronor.
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4.5 Reduktion av vägslitaget

I referens 1 görs en prognos för utvecklingen av vägslitaget. Den säger att vid

sekelskiftet skulle det genomsnittliga SPS-talet för vägnätet vara nere på 10,5

g/km. Det innebär en kostnad för beläggningsslitaget på 65-90 miljoner kronor.

Vid ett krav på vinterdäck hela säsongen räknas med ett SPS-tal på 21,7 g/km. Det

innebär vid sekelskiftet ett slitage på 10,5/21,7 = 48 % av dagens. Motsvarande

minimikostnad är 85 miljoner kronor eller en merkostnad på 20 miljoner kronor

jämfört med oförändrade bestämmelser.

Om kravet för användningen av vinterdäck begränsas till kortare tid eller vid halt

väglag blir merkostnaden vid sekelskiftet 10-15 miljoner kronor jämfört med

oförändrade bestämmelser.

För slitage av vägmarkeringar och nedsmutsning av vägmärken erhålles en lik-

nande utveckling. De kostnader som anges ovan i avsnitt 4.4 halveras. Det innebär

en årlig kostnad på 18-35 miljoner kronor vid oförändrade bestämmelser. Om

krav på vinterdäck hela säsongen eller delar av säsongen gäller att merkostnaden

blir cirka 5 miljoner kronor och något lägre vid kortare perioder.
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5 BILKOSTNADER

5.1 Direkta kostnader

Vid olika former av påbud för vinterdäck kommer kostnaden för de bilister som

idag använder sommardäck året runt att öka. Dessa bilister kommer att få betala

för dyrare däck och extra fälgar samt tiden för hjulbyte. Men eftersom en ny regel

för vinterdäck kommer att träda i kraft vid en viss tidpunkt blir konsekvensen ett

omedelbart nyanskaffningsbehov, för de bilister som idag använder sommardäck

året runt.

Detta medför en investering i nya däck och fälgar för denna kategori bilförare. För

att erhålla en rättvisande skattning av bilisternas direkta kostnader bör kapital-

kostnaden på denna nyinvestering beräknas.

För att beräkna dessa kapitalkostnader har dock däcksförsäljningen 1992/93 tagits

som utgångspunkt. I referens 1 finns uppgifter om antalet sålda däck och det

genomsnittliga priset för dessa.

Med nuvarande försäljning och användning av sommardäck kan uppskattas, att de

bilister som kör med sommardäck året runt i medeltal byter däck efter 4,9 år. Vid

ett krav på vinterdäck under vintersäsongen kommer dessa bilister att i stället byta

sommardäck efter i medeltal 7,9 år, vilket redan gäller för de som använder vin-

terdäck på vintern. Vinterdäcken byts efter i genomsnitt 9,3 år, vilket gäller för

både gamla och nya vinterdäcksanvändare.

Dessutom kommer bensinförbrukningen totalt att öka eftersom trafikarbete med

sommardäck byts mot trafikarbete med vinterdäck, vilka har något högre rullmot-

stånd och därmed högre bensinförbrukning. Detta behandlas nedan i avsnitt 5.2.

Nedan anges för varje fall av vinterdäckspåbud de direkta kaptialkostnader som

kommer att drabba fordonsägarna. Utgångspunkten för detta är investeringen i nya

vinterdäck.

Vid ett krav på vinterdäck ska 23 % av personbilisterna köpa vinterdäck. Detta

innebär att 3,3 miljoner däck och fälgar måste köpas. Det genomsnittliga priset för

ett vinterdäck blir 454 kronor och för en fälg 250 kronor.
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Däckkostnad 3,3 - 454 = 1 498 miljoner kronor.

Fälgkostnad 3,3 - 250 = 825 miljoner kronor.

Den totala investeringen blir därmed (1 498 + 825) - 1,2 = 2 788 miljoner kronor

(inklusive skattefaktor). Nedan beskrivs beräkningsförfarandet mer detaljerat.

1 Oförändrade regler (dagens förhållanden)

Andelen sommardäcksanvändare är 23 % som lägst under vintern. Försälj-

ningen av nya vinterdäck är 0,9 miljoner på ett år och av regummerade vinter-

däck 0,3 miljoner.

2 Krav på vinterdäck vid halt väglag

2.1 Minimiberäkning

Inget byte av sommardäck mot vinterdäck äger rum. Allt trafikarbete med

sommardäck i halt väglag upphör eller överflyttas till dagar med barmark.

Ingen ändring av bilkostnaden sker.

2.2 Maximiberäkning

Detta innebär att alla fordon med sommardäck utrustas med vinterdäck och

använder dessa däck under hela säsongen. Detta är identiskt med alternativ 3

nedan.

2.3 Alternativ minimiberäkning

Andelen av de tidigare sommardäcksbilister som byter till vinterdäck upp-

skattas till 85 %. Detta innebär 85 % av kostnaden under punkt 3 (se 3.3.2 och

4.2) utom vad avser inbesparing av sommardäcksinköp, där den genomsnitt-

liga livslängden beräknas till 7,5 år.

3 Krav på vinterdäck 1 november-15 april

De förare som använder sommardäck, 23 % under högvintern, måste skaffa

vinterdäck. En jämförelse av tabellerna 1 och 4 i avsnitt 2.2 säger att andelen
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bilar med dubbdäck då ökar med 17,5 %-enheter, från 64 till 81,5 %, och an-

delen odubbade med 5,5 %-enheter.

Detta innebär ett nyanskaffningsbehov på 23 % av 3,6 miljoner personbilar

vilket blir 4 - 0,23 - 3,6 = 3,3 miljoner nya vinterdäck. Av dessa är 76 % dub-

bade däck och 24 % odubbade. Dessutom är ca 25 % av både dubbade och

odubbade däck regummerade.

Denna fördelning innebär ett genomsnittligt pris för ett nyanskaffat vinterdäck

på 454 kronor, enligt de priser som finns i tabell 11, referens 1.

Följande kostnadsökningar inträffar.

3.1 Investering i nya vinterdäck, vilken blir 3,3 - 454 miljoner kronor =

1 498 miljoner kronor. Kapitalkostnaden för denna investering blir:

Amortering 1 498/9,3 = 161 miljoner kronor per år.

Ränta (beräknas i detta sammanhang schablonmässigt med 5 % diskonterings-

ränta, samma räntesats som tillämpas i KAN/EVA beräkningarna). Ränte-

kostnad 1 498/2 - 0,05 = 37 miljoner kronor per år.

Totalt 198 miljoner kronor.

Från detta skall emellertid dras den inbesparade investeringen i sommardäck.

Ett genomsnittligt sommardäck kostar 409 kronor.

Inbesparingen blir för de 23 % av bilisterna som kört med sommardäck året

runt:

3,3 (1/4,9 - 1/7,9) - 409 = 105 miljoner kronor per år.

Detta innebär en nettokapitalkostnad för nya däck med 198 - 105 miljoner

kronor = 93 miljoner kronor.

3.2 På samma sätt som ovan behövs en ny investering i fälgar. Enligt ovan

blir det 3,3 miljoner fälgar till ett beräknat pris av 250 kronor per fälg. Detta

medför en investering på 3,3 - 250 = 825 miljoner kronor.
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En fälg används i regel under hela fordonets livslängd. Den genomsnittliga

skrotningsåldern för en personbil är 16,1 år, varför fälgkostnaden kan avskri-

vas under denna tid.

Kaptialkostnaden blir således

Amortering 825/16,1 = 51 miljoner kronor per år

Ränta 825/2 - 0,05 = 21 miljoner kronor per år

Totalt för nya fälgar 72 miljoner kronor per år

3.3 Nedlagd tid för hjulbyte kommer att öka. Tidigare har räknats med att

90 minuter per år för varje fordonsägare med vinterdäck ägnas åt att skifta

hjul på fordonet.

Nu tillkommer ca 0,23 - 3,6 = 0,83 miljoner fordon, som skall byta hjul varje

år. Det blir 0,83 - 1,5 = 1,25 miljoner timmar per år som skall ägnas åt hjul-

byte.

Tidigare har använts tidsvärderingen för fritidsresor, som Vägverket tillämpar

i EVA/KAN-systemet (7), vilken är 21 kr/tim. Ökade tidskostnader blir då:

1,25 - 21 = 26,3 mkr.

Totalt i ökade kostnader per år skall posterna 3.1-3 summeras. Dessutom skall

en skattefaktor på 20 % läggas till kostnaderna under punkt 3.1 och 3.2 efter-

som de angivna priserna är nettokostnader utan moms. Totalt erhålles i ökade

kostnader per år för förare som idag ej använder vinterdäck (inklusive skatte-

faktor):

(93 + 72) - 1,2 + 26,3 = 224 mkr, vilket kan avrundas till 220 miljoner kronor

årligen.

För fallet med krav på vinterdäck vid halt väglag kan uppskattas att minst

85 % av sommardäcksbilisterna kommer att börja använda vinterdäck. Det

skulle då bli en årlig kostnad av 182 miljoner kronor för dessa. Maximalt blir

kostnaden 220 miljoner kronor som ovan om alla skaffar vinterdäck. Den

genomsnittliga kostnaden blir därför 200 miljoner kronor.
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Å Krav på vinterdäck december-februari

Detta ger exakt samma beräkningar som ovan under punkt 3. Alla sommar-

däcksbilister skall byta till vinterdäck någon gång under vintern. Slutsumman

för ökade kostnader blir även här 220 miljoner kronor.

Kommentarer

Ovanstående beräkningar i punkt 3 och 4 kan vara en överskattning av kost-

naden. Om en del av dagens sommardäcksbilister väljer att köra med odub-

bade vinterdäck året runt slipper de kostnader för fälgar och hjulbyte.

Antag att 10 % av sommardäcksbilisterna gör på detta sätt. Då sparar de in:

7,2 : 1,2 + 2,6 = 11 miljoner kronor årligen.

Dessutom kan det tänkas att en del fordonsägare redan har fälgar sedan tidi-

gare vinterdäcksinnehav, vilket dock ej har förnyats. I detta fall kan fälgarna

användas på nytt. Säg att 5 %-enheter av dessa sommardäcksbilister (5/23 =

22 % av fordonen) redan har fälgar. Då minskar kapitalkostnaden för fälgar

med motsvarande belopp 0,22 - 72 - 1,2 = 19 miljoner kronor årligen.

Ökad bensinförbrukning

Ett krav på vinterdäck hela eller delar av vintersäsongen kommer att medföra ett

ökat trafikarbete med vinterdäck. Om den genomsnittliga bensinförbrukningen är

högre för vinterdäck (på grund av ökat rullmotstånd) blir det en merkostnad. Vi

antar här att bensinförbrukningen ökar med 2 % för ett vinterdäck (både dubbat

och odubbat) jämfört med ett sommardäck.

1 Krav på vinterdäck vid halt väglag

I detta fall görs två beräkningar en minimiberäkning och en maximiberäkning.

Minimiberäkningen medför ingen förändring mot nuvarande förhållanden,

medan maximiberäkningen är samma som alternativet med vinterdäck hela

vintern runt. Den alternativa miniberäkning medför 85 % av kostnaderna

under punkt 2.
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2 Krav på vinterdäck 1 november-15 april

Under november och första halvan av april måste 43 % av fordonen köra med

vinterdäck i stället för sommardäck. Det motsvarar 0,43 - 3,6 = 1,548 miljoner

fordon.

Under månaderna december-mars gäller att 23 % av fordonen måste byta till

vinterdäck. Det blir 0,23 - 3,6 = 0,828 miljoner fordon.

Under november och halva april uträttas 11,5 % av årets trafikarbete och

under tiden december-mars 27,5 %. Det totala trafikarbetet med sommardäck,

som övergår till vinterdäckstrafikarbete blir (0,115 - 1,548 + 0,275 - 0,828)

TA = 0,406 TA miljoner pbkm, där TA är det genomsnittliga årliga trafikar-

betet för en personbil.

Med TA=15 000 km erhålles 6 090 miljoner pbkm som nytt vinterdäckstrafi-

karbete. Bensinförbrukningen för detta trafikarbete kan skattas till 0,085 -

6 090 = 518 miljoner liter.

Om vi maximalt räknar med 2 % större förbrukning för vinterdäck jämfört

med sommardäck blir merförbrukningen 10,4 miljoner liter. Kostnaden för

detta blir med Vägverkets värdering 2,65 kr/l och skattefaktorn 1.2:

10,4 - 2,65 - 1,2 = 33 mkr.

Ovanstående beräkningar är en överskattning av kostnaden, eftersom fordon

med sommardäck på vintern har mindre trafikarbete än genomsnittligt. Men

troligen kommer en del förare att köra med vinterdäck året runt. Grovt sett tar

dessa två effekter ut varandra.

3 Krav på vinterdäck december-februari

3.1 Minimiberäkning

23 % av fordonen måste under tiden december-februari byta till vinterdäck.

Detta motsvarar 0,23 - 3,6 = 0,828 miljoner fordon. Under dessa två månader
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uträttas 20 % av årets trafikarbete. Det innebär ett trafikarbete om 0,2 - 0,828

TA = 0,166 TA miljoner pbkm.

Med samma data som ovan blir detta 211 miljoner liter bensin. 2 % merför-

brukning ger 4,2 miljoner liter till en kostnad av:

4,2 © 2,65 : 1,2 = 13 mkr.

3.2 Maximiberäkning

I detta fall räknas med att alla 23 % av dagens förare med sommardäck skulle

byta till vinterdäck hela vintersäsongen. Det blir 0,828 miljoner fordon och

39 % av årets trafikarbete.

Med samma data och beräkningar som ovan erhålles en förbrukning på 412

miljoner liter bensin. Merförbrukningen för vinterdäck blir 8,2 miljoner liter

till en kostnad av:

4,2 © 2,65 - 1,2 = 26 mkr.

Således ger alternativ 3 ett intervall på 13-26 miljoner kronor. Dock kan kost-

nadsökningen bli upp till 33 miljoner kronor, om de 20 % av förarna som idag

använder sommardäck under november och april byter däck tidigare och an-

vänder dem längre tid.

Ett rimligt medelvärde blir ca 20 miljoner kronor för merförbrukning av ben-

sin.

5.3 Indirekta kostnader (rengöring)

Indirekta kostnader är de som förorsakas av nedsmutningen från dubbdäckens

vägslitage. Det innebär ökade antal biltvättar under vintern och ökade kostnader

för vindruterengöring (spolarvätska).

I referens 1 uppskattas dessa kostnader för dagens bestämmelser och med ca 65 %

dubbdäck under högvintern till följande:
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Ökad biltvätt 200-600 mkr

Vindruterengöring 100 mkr

Totalt 300-700 mkr

Vid ett krav på vinterdäck i olika former ökar dubbdäcksanvändningen. Detta

kommer att medföra ökat beläggningsslitage och därmed ökad nedsmutsning. I

förra kapitlet angavs i detalj beräkningarna för vägslitaget. Förändringen av detta

slitage utgör underlag för beräkning av ökade indirekta kostnader (rengöring). Ta-

bellen nedan anger för varje alternativ av vinterdäckspåbud ökningen av vägslita-

get och därmed ökningen av indirekta kostnader. Utgångspunkten är därvid

dagens kostnad på 300-700 miljoner kronor.

Tabell 12 Ökade kostnader för rengöring p.g.a. ökat slitage.

 

 

     

Alternativ Ökat slitage % Ökade kostnader

för rengöring mkr

Vinterdäck vid 17 50-120

halt väglag

Vinterdäck 1 nov- 20 60-140

15 april

Vinterdäck 1 dec- 13 40-90

1 febr

5.4 Sammanställning

Nedanstående tabell sammanfattar de kostnadsökningar som inträffar vid olika

former av vinterdäckspåbud. I de fall som en minimi- och maximiberäkning gjorts

i föregående avsnitt har medelvärdet valts.
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Tabell 13 Ökning av bilkostnaderna vid olika påbud av vinterdäck (miljoner

 

 

 

kronor).

Kostnad Vinterdäck vid Vinterdäck Vinterdäck

halt väglag 1 nov-15 april dec-feb

Däck/fälg 200 220 220

Bensinförbrukning 30 35 20

Extra biltvätt samt 50-120 60-140 40-90

rengöring av vind-

rutor

Summa 280-350 315-395 280-330
    

 

Kostnaden kan bli något lägre om en del förare väljer att köra med odubbade vin-

terdäck året runt och/eller en del redan innehar fälgar. Denna reduktion uppskattas

till högst 20 miljoner kronor per år.
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6 MILJÖ

I referens 1 anges att dubbdäcken vintern 1993/94 orsakar biltvättning i en om-

fattning som skulle ge en miljökostnad på 25-50 miljoner kronor med de tvättme-

toder och den värdering som då användes. Vid sekelskiftet med 100 % lätt-

dubbsanvändning blir motsvarande kostnad 10-20 miljoner kronor.

De olika alternativ som effektberäknas i detta meddelande ger följande förändring

i beläggningsslitage och därmed följande miljökostnad:

Krav på vinterdäck Ökat beläggningsslitage Ökad miljökostnad för biltvätt

vid följande lättdubbsandel

17 % 100 %

vid halt väglag 17 % 4-9 mkr 2-3 mkr

1 november-15 april 20 % 5-10 mkr 2-4 mkr

februari 13 % 3-7 mkr 1-3 mkr

I referens 1 beskrivs också norska studier där framförallt slitagepartiklarnas ned-

smutsning och buller från dubbdäck värderas till 200 miljoner kronor. I Norge

använder tunga fordon, framförallt bussar, dubbdäck i betydligt högre grad än i

Sverige. Om den norska uppgiften skall användas bör samma procentsatser an-

vändas som i tabellen ovan vilket leder till ungefär 35, 40 respektive 25 miljoner

kronor för de olika kraven på vinterdäck.
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7 SAMMANSTÄLLNING

Nedan följer en sammanställning av de beräkningar som redovisats i tidigare kapi-

tel.

Krav på vinterdäck vid halt väglag

medför förändringar som anges i miljoner kronor per år nedan

 

 

 

Minskar Ökar

1993/94 1999/00

Olyckor

- direkt 385-485

- indirekt 75-95

Vägslitage

- beläggning 25-35 10-15

- vägmarkering 10 5

Bilkostnader

- däck/fälg 200 200

- bränsleförbrukning 30 30

- rengöring 530-120 20-50

Miljö

- rengöring fordon 5-10 0-5

- övrigt 2 2

TOTALT 460-580 320-405 265-305

+7 +?

 

Trafiksäkerhetsvinsten med detta krav är större än de kända negativa effekterna av

kravet. Det kommer dock att bli en del trafikarbete med sommardäck vid plötslig

halka, vilket minskar den direkta trafiksäkerhetsvinsten ovan.

Effekten av nedsmutsning och buller uppskattas enligt norska beräkningar till 35

miljoner kronor.
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Krav på vinterdäck 1 november-15 april

medför förändringar som anges i miljoner kronor per år nedan

 

 

 

Minskar Ökar

1993/94 1999/00

Olyckor

- direkt 350-425

- indirekt 70-85

Vägslitage

- beläggning 30-40 20

- vägmarkering 10 5

Bilkostnader

- däck/fälg 220 220

- bränsleförbrukning 35 35

- rengöring 60-140 30-70

Miljö

- rengöring fordon 53-10 0-5

- övrigt 2 7

TOTALT 420-510 360-455 310-355

+7? +7?

 

Skillnaden mellan kända fördelar och nackdelar är mindre än för föregående krav,

men här är troligen risken betydligt mycket mindre för att man kör med sommar-

däck på is/snö-väglag.

Nedsmutsnings- och bullerkostnader kan uppgå till 40 miljoner kronor enligt

norska uppskattningar, varför totalt sett den samhällsekonomiska vinsten kan

utebli i ett inledande skede innan lättdubben helt tagit över.
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Krav på vinterdäck december-februari

medför förändringar som anges i miljoner kronor per år nedan

 

 

 

Minskar Ökar

1993/94 1999/00

Olyckor

- direkt 2253-305

- indirekt 45-65

Vägslitage

- beläggning 20-25 10-15

- vägmarkering 10 5

Bilkostnader

- däck/fälg 220 220

- bränsleförbrukning 20 20

- rengöring 40-90 15-40

Miljö

- rengöring fordon 5 0-5

- övrigt 2

TOTALT 270-370 315-370 220-305

+7 +7

 

Detta förslag medför i stort sett lika stora vinster som förluster i ett samhällseko-

nomiskt perspektiv. Vid sekelskiftet, då 100 % lättdubb uppnåtts, kan dock sägas

att trafiksäkerhetsvinsten är något större än de angivna negativa effekterna.

Ökade kostnader på grund av nedsmutsning och buller uppskattas enligt norska

beräkningar till 25 miljoner kronor.
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