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FÖRORD

Vägverket har givit VTI i uppdrag att utreda de samhällsekonomiska konsekven-

serna av olika vinterdäckanvändning. I detta meddelande redogörs för en uppda-

tering av tidigare dubbdäcksutredningar dvs. konsekvenserna av att förbjuda

dubbdäck. I VTI Meddelande 757 redovisas konsekvenserna av krav på vinterdäck

under olika förhållanden.

Vägverkets kontaktperson har varit Tore Edvardsen. Utformningen av projektet

har dessutom diskuterats med Sören Hedberg, Hans Ingvarsson och Ulf Sjöde,

samtliga från Vägverket.

Gudrun Öberg har varit projektledare vid VTI. Författarna har tillsammans tagit

fram underlag och bidragit till rapporteringen. Nedan anges vilka kapitel eller av-

snitt som de olika författarna haft huvudansvaret för:

Arne Carlsson: Kapitel 2.1, 2.3, 4.8-4.11, 5 Bilaga 3

Per Centrell: Kapitel 4 Bilaga 4

Gudrun Öberg: Kapitel 1, 2, 3, 6, 7 Bilaga 1, 2, 6, 7

Arne Land har tagit fram olycksdata. Peter Wretling och Irena Koronna-

Vilhelmsson har hjälpt till med bearbetningen av olycksdata. Annette Karlsson har

renskrivit manuskriptet. Samtliga arbetar på VTT. Proffesional English AB har

översatt sammanfattningen.

Lektörer vid publiceringsseminariet har varit Ulf Bräde, Kent Gustafson och

Staffan Möller. Ordförande var Karl-Olov Hedman, som även har givit trycklov,

samtliga från VTT

Till ovanstående och övriga som bidragit till projektets genomförande och avrap-

portering riktas ett varmt tack.

Gudrun Öberg
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DUBBDÄCK

Samhällsekonomiska konsekvenser

av

Arne Carlsson, Per Centrell och Gudrun Öberg

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

I detta meddelande redovisas en revidering av tidigare dubbdäcksutredningar,

vilket innebär att de samhällsekonomiska konsekvenserna av ett dubbdäcksförbud

beräknas. Effekterna av ett krav på vinterdäck under olika förhållanden redovisas i

Meddelande 757.

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

Förhållanden vintern 1993/94 utgör basen för beräkningarna och det var en tämli-

gen normal vinter. Förhållandena vid sekelskiftet antas vara desamma utom att

alla som använder dubbdäck då har lättdubb och att de slitstarka beläggningarna

på det allmänna vägnätet har blivit vanligare.

Effekten av ett dubbdäcksförbud på trafiksäkerheten beräknas dels med hjälp av

den gamla modell som togs fram 1973 och som senare använts 1980 och 1989 och

dels med den nya modellen med de effekter som kom fram i en metodstudie

1989/90. Eftersom resultaten kom fram i en metodstudie, där olika undersök-

ningsmetoder studeras och inte främst ett säkerställt resultat skulle tas fram, har

det varnats för att använda dessa mått. Senare finska studier visar dock på en

effekt på trafiksäkerheten som ligger i linje med den svenska metodstudien och

därför utnyttjas ändock de svenska resultaten här.

De effekter som används i den nya modellen är att dubbdäck reducerar olyckorna

vid is/snö-väglag med 40 % på landsbygd och 35 % i tättbebyggt område jämfört

med sommardäck. Motsvarande tal för annat vinterdäck är 25 respektive 20 %.

Det som här avses med varje däcktyp är allt från helt nya till dåliga däck, dvs. det

är effekten av de bra-dåliga däck som faktiskt användes i januari-februari 1990.

Vid en jämförelse mellan den gamla metodens nettomodell (enbart effekt av

dubbdäck under dygn med snönederbörd) och den nya modellen ger den nya mo-
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dellen cirka 25 % större olyckseffekt. Den gamla metoden hade även en brutto-

modell (även effekt under dygn utan snönederbörd) och denna ger en högre effekt

än vad den nya modellen ger. Det förefaller därför som den nya modellen går att

använda.

Om ett dubbdäcksförbud införs beräknas omfördelningen av trafikarbetet så att

80 % av de tidigare dubbdäcksfordonen skaffar vinterdäck utan dubbar och 20 %

sommardäck.

Resultatet enligt den nya modellen innebär en olycksökning på nästan 10% av

totala antalet polisrapporterade olyckor med personbilar inblandade under en vin-

ter eller drygt 20 % av antalet olyckor vid is/snö-väglag. Totalt skulle ökningen

vid is/snö-väglag bli 3 000-3 600 olyckor/år. Till detta kommer även indirekta

olyckseffekter som t.ex. att våtfriktionen på beläggningarna blir lägre eftersom

dubbarna inte längre skulle ge den grövre texturen Dubbarna orsakar inte längre

några spår och nedsmutsningen minskar. Dessa indirekta effekter innebär sam-

mantaget att olyckorna skulle öka med ytterligare 600-700 vid ett dubbdäcksför-

bud. Antalet dödade i trafikolyckor skulle öka med knappt 20 personer, antalet

svårt skadade med knappt 170 personer och antalet lindrigt skadade med knappt

700 personer. Osäkerheten i dessa uppgifter är mycket stor.

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 ca häften så stort.

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

SPS-tal på 24 g/km. Detta innebär totalt ett slitage på 300 000 ton, vilket motsva-

rar cirka 150 miljoner kronor. För att kompensera för vintrar som är besvärligare

från slitagesynpunkt kan sägas att slitaget ligger i intervallet 150-200 miljoner

kronor. Slitaget av vägmarkeringar och nedsmutsning av vägmärken (tvättning)

beräknas till 35-70 miljoner kronor.

Vid sekelskiftet då alla dubbfordon förutsätts ha lättdubb beräknas det genom-

snittliga SPS-talet till 11 g/km. Detta innebär ett vägslitage på cirka 130 000 ton
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III

per år vilket i dagens prisläge motsvarar 65-90 miljoner kronor. Slitaget av väg-

markeringar och nedsmutsning av vägmärken (tvättning) medför en årlig kostnad

på 20-35 miljoner kronor.

Vid ett dubbförbud kommer kostnaden för de bilförare som använder dubbdäck att

minska. Bilisten betalar idag för dubbade vinterdäck och extra fälgar samt tar på

sig kostnaden för hjulbyte. Om 80 % av "dubbförarna" antas övergå till att an-

vända odubbade vinterdäck och att 10 %-enheter behåller vinterdäcken på hela

året och att resterande 20 % använder sommardäck året runt erhålles en årlig in-

besparing på 110 miljoner kronor.

Bensinförbrukningen beräknas minska med 5 miljoner kronor p.g.a. en antagen

skillnad mellan sommardäck och vinterdäck på 2 %. Mellan dubbade och odub-

bade vinterdäck antas ingen skillnad.

Vid ett dubbförbud behöver inte fordonen rengöras lika ofta eftersom slitaget

minskar. I denna undersökning har två olika beräkningar gjorts. Dels att dubbar

orsakar 2-4 extra tvättar under en vinter och dels att alla 13 tvättar under en vinter

tar något längre tid och dessutom en halv tvätt extra. Det förstnämnda alternativet

ger något större spridning i kostnader än det andra och därför används det första.

Detta innebär att en kostnad för bilägarna på 200-600 miljoner kronor skulle

kunna sparas in. På grund av det mindre slitaget vid sekelskiftet blir inbesparingen

då "bara" 130-300 miljoner kronor per år.

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

dubb använts. Utsläppen av petroleumbaserade lösningsmedel, som kan tillskrivas

dubbdäcken, skulle då bli 1 500 till 3 000 ton vintern 1993/94. Detta skulle, med

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

kronor och som skulle upphöra vid ett dubbdäcksförbud. Vid sekelskiftet kommer

miljökostnaden för fordonstvätt att sjunka till 10-20 miljoner kronor per år.

Nedan följer en sammanställning av de beräkningar som redovisats i texten ovan.

Beräkningarna avser om ett dubbdäcksförbud hade införts vintern 1993/94 då

cirka 17 % av de som använde dubbdäck hade lättdubb. Eftersom det numera

endast finns lättdubb att köpa, och att alla som använder dubbdäck på sikt kommer

att ha lättdubb, har även beräkningar gjorts för detta fall. Detta inträffar ungefär

vid sekelskiftet.
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IV

Ett dubbdäcksförbud innebär följande kostnadsförändringar

(miljoner kronor/år)

 

 

 

Ökar Minskar med

följande lättdubbsandel

17 % 100 %

Olyckor

direkt 1 190-1 450

indirekt 240-290

Vägslitage

beläggning 150-200 65-90

vägmarkering/-märken 35-70 20-35

Bilkostnader

däck/fälg 110 110

bensinförbrukning 5 5

rengöring 300-700 130-300

Miljö

rengöring fordon 25-50 10-20

övrigt 2 7

TOTALT 1 430-1 740 625-1 135 340-560

+7 +7

 

Effekten av dubbdäck på olyckor är stor och kostnaden för den olycksökning som

skulle erhållas om dubbdäck förbjöds, uppvägs inte av övriga kända kostnads-

minskningar. Effekten på miljön är dock svår att mäta och värdera och därför in-

går bara en del ovan. Med ovanstående resultat för de andra effekterna innebär det

att den negativa miljöeffekten måste vara ganska stor innan jämvikt uppnås. Vid

sekelskiftet är skillnaden mellan fördelar och nackdelar med ett dubbdäcksförbud

ännu större. Vid sekelskiftet har lättdubben slagit igenom till 100 %, vilket medför

lägre bil- och slitagekostnader och därmed mindre negativa miljöeffekter samti-

digt som trafiksäkerhetseffekten av dubbdäck kvarstår.

Vissa miljökostnader har beräknats i Norge. Effekten av dubbdäck beträffande

nedsmutsning av slitagepartiklarna och buller har bedömts till cirka 200 miljoner

kronor per år. Hälsoeffekten har inte värderats.
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STUDDED TYRES

Socio-economic calculations

by Arne Carlsson, Per Centrell and Gudrun Öberg

Swedish Road and Transport Research Institute (VTT)

S-581 95 Linköping

Sweden

SUMMARY

The goal with this investigation is a revision of earlier investigations of studded

tyres, i.e. the socio-economic consequences that may be expected from a ban on

such tyres. The effects of a requirement on winter tyres in various circumstances

are reported in Meddelande 757.

The calculations were made for winter 1993/1994 and for winter 1999/2000. The

conditions in winter 1993/1994 form the basis for the calculations, a quite normal

winter. 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 1993/1994.

The effects on road safety of a ban on studded tyres are calculated both with the

old model developed in 1973 and later used in 1980 and 1989, and with the new

model developed in a method study in 1989. Since the results were obtained in a

method study, where various investigation methods were examined and not

foremost a reliable result obtained, a warning has been given about the use of

these measures. Subsequent Finnish studies indicate an effect on road safety in

line with the Swedish method study and therefore these effects 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 35 % decrease in accidents in built-up

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

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

the roads in the beginning of 1990.

In a comparison between the net method used in the old model (limited to the

effect of studded tyres on days with snow precipitation) and the new model, the
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latter indicates about 25 % greater effect on accidents. The old model also used a

gross method (including the effect on days without snow precipitation) which

gave a greater effect than the new model. It therefore seems possible to use the

new model.

If a ban on studded tyres is introduced, the redistribution of vehicle mileage is

calculated to lead to 80 % of the earlier traffic with studded tyres acquiring

studless winter tyres and 20 % driving on summer tyres.

The results obtained with the new model imply an accident increase of almost

10 % of the total number of accidents reported by the police involving cars during

one winter, or just over 20 % of the number of accidents in icy/snowy road

conditions. The total increase would be 3,000-3,600 accidents. Additional to this

are indirect accident effects such as lower wet friction on pavements since the

studs no longer create a coarse surface texture. They produce no wheeltracks and

dirt spray is reduced. The sum of these indirect effects is an accident increase of

600-700 accidents if a ban in studded tyres were to be imposed. The number of

killed in traffic accidents should increase with somewhat less than 20 persons,

badly injured with hardly 170 and slightly injured with hardly 700 persons. The

values are unsure.

When measuring road wear from traffic with 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 kilometre 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.

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, which implies

total wear of 300,000 tonnes valued at approximately SEK 150 million. To

compensate for winters with more troublesome wear levels, the cost of wear can

be said to lie within the range SEK 150-200 million. Wear on road markings and

dirt spray on road signs is estimated to cost SEK 35-70 million/year.
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In 1999/2000, when all vehicles with studded tyres have lightweight studs, the

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

130,000 tonnes worth SEK 65-90 million at today's prices. Wear on road

markings and dirt spray on road signs is put at SEK 20-35 million/year.

In the event of a ban on studded tyres, costs for motorists previously using such

tyres will decrease. At present, the motorist pays for studded winter tyres and extra

rims, and also the cost of wheelchanging. If it is assumed that 80 % of drivers with

studded tyres change to using studless winter tyres, with 10 % units retaining

winter tyres all year, and that the remaining 20 % use summer tyres all year, an

annual saving of SEK 110 million will be achieved.

Petrol consumption is calculated to decrease by SEK 5 million owing to an

assumed difference of 2 % between summer tyres and winter tyres. It is assumed

that no difference exists between studded and studless winter tyres.

In the event of a ban on studded tyres, vehicles would not need to be cleaned so

often since road wear decreases. In this study, two different calculations have been

made. 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 which could be saved. Owing to the decrease in road wear in

1999/2000, the saving will be "only" SEK 130-300 million.

Vehicle washing requires stronger agents than would be necessary if tyre studs

were not used. 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 environmental cost of SEK 25-50 million/year. In 1999/2000, the

environmental cost of vehicle washing necessitated by the use of studded tyres

will have fallen to SEK 10-20 million.

The following is a summary of the calculations described earlier. The calculations

assume that a ban on studded tyres was introduced during winter 1993/94, when

about 17 % of those using studded tyres had lightweight studs. All those using

studded tyres will in the future have lightweight studs, calculations have also been

made for this situation, which will occur in or near the year 2000.
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A ban on studded tyres entails the following cost changes (SEK million/year).

 

 

 

Increase Decrease with the following

proportion of lightweight studs

17% 100%

Accidents

- direct 1,190-1,450

- indirect 240-290

Road wear

- pavement 150-200 65-90

- road markings/signs 35-70 20-35

Car costs

- tyres/rims 110 110

- fuel consumption 5 5

- washing 300-700 130-300

Environment

- car washing 25-50 10-20

- the rest 2 2

TOTAL 1,430-1,740 625-1,135 340-560

+? +?

 

The effect of studded tyres on accidents is considerable and the cost of the

increase in accidents that would be obtained if studded tyres were prohibited is not

offset by other cost decreases. The effect on the environment, however, is difficult

to measure and evaluate, and therefore only vehicle washings included above.

With the above results for the other effects, this means that the total

environmental effect may become fairly large before equilibrium is reached. In or

near the year 2000, the difference between the advantages and disadvantages of a

ban on studded tyres will be even greater. The lightweight stud will then be the

only type of stud available, leading to lower car and wear costs and thereby

reduced environmental effects, at the same time as the effect of studded tyres on

road safety is maintained.

In Norway, the effect in terms of dirt spray from wear particles and noise is put at

about SEK 200 million. The effects on health have not been evaluated.
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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 föra-

rens beteende, utredas så att speciellt effekterna för trafiksäkerheten och miljön

belyses.

VTI fick i uppgift att utreda effekter av olika däcksanvändning och detta medde-

lande är en av de utredningar som behandlar personbilars däcksutrustning och ef-

fekter av detta. I en promemoria, referens 1, anges de alternativ som skall effekt-

beräknas och där ingår en revidering av 1989 års dubbdäcksutredning (4), kallad

alternativ 1 i ovannämnda PM. Övriga alternativ avser påbud av vinterdäck under

olika delar av vintern, förbud att köra med sommardäck på is/snö och krav på

större mönsterdjup. Effekterna av dessa alternativ redovisas i referens 23. I detta

meddelande redogörs endast för beräkningar av alternativ 1, dvs. om dubbdäck

skulle ha förbjudits vintern 1993/94 och vilka effekter det skulle ha fått jämfört

med de förhållanden som var vintern 1993/94. Dessutom görs en prognos för vin-

tern vid sekelskiftet. Förutsättningarna antas vara desamma som 1993/94 utom

vad avser andelen lättdubb och fördelningen av beläggningstyper. Övrigt t.ex.

vinterväghållning är oförändrat.

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.
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2 TRAFIKSÄKERHET

Alternativ 1 (dubbdäcksförbud) beräknas dels med en gammal modell som togs

fram 1973 (18) och som sedan använts 1980 (19) och 1989 (4) och dels med en ny

modell som bygger på de effekter som erhölls i en metodstudie 1989/90 (2).

2.1 Personbilsandel och andel trafikarbete med olika däck

Alternativ 1 innebär att dubbdäck förbjuds. En tidigare studie, en intervjuunder-

sökning våren 1989 på uppdrag av Vägverket refererad i referens (4), gav som

resultat att av de bilister som använt dubbdäck skulle 80 % gå över till andra vin-

terdäck och 20 % skulle byta till sommardäck. Det finns inget nytt material till-

gängligt utan dessa uppskattningar användes även nu för vintern 1993/94.

I bilaga 2 om uppskattning av vilka däcks-/dubbtyper som kommer att användas

framgår av tabell 2 den beräknade däcksanvändningen högvintern 1993/94 och

dessa data användes vid de fortsatta beräkningarna. Tabell 1 nedan anger andelen

fordon med olika däcksutrustning vid ett tänkt dubbförbud vintern 1993/94.

Tabell 1 Andel personbilar med olika däck högvintern 1993/94.

 

 

    

enl. bilaga 2 vid dubbförbud

Dubbdäck 64 % 0 %

Annat vinterdäck 13 % 13+0,8x64=64 %

Sommardäck 23 % 23+0,2x64=36 %
 

I bilaga 3 görs en beräkning av trafikarbetet vid is/snö-väglag för fordon med olika

däcksutrustning för hela vintern 1993/94. Utgångspunkten är därvid en skattning

av trafikarbetet vid is/snö-väglag januari-februari 1990 hämtat från Meddelande

722 (2).

Tabell 2 nedan visar andelen fordon med olika däcksutrustning och trafikarbetet

vid is/snö-väglag under högvintern december-mars.
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Tabell 2 Andel personbilar (%) med olika däck och trafikarbete (TA %) vid

is/snö-väglag högvintrarna 1989/90 och 1993/94.

1989/90 1993/94

Andel _|TA (is/snö)| Andel |TA (is/snö)

Dubbdäck 70 83 64 76

Annat vinterdäck 7 8 13 15

Sommardäck 23 23 9      

Trafikarbetet högvintern 1993/94, om dubbförbud infördes, har beräknats med två

olika modeller, se bilaga 3. Ett medelvärde av de två beräkningarna används. Ta-

bell 3 nedan redovisar hur däcksandelen och trafikarbetet förändras vid införandet

av ett dubbförbud.

 

 

 

 

Tabell 3 Andel personbilar (%) med olika däck och trafikarbete (TA %) vid

is/snö-väglag högvintern 1993/94 med och utan dubbförbud.

ej dubbförbud dubbförbud

Andel _|TA (is/snö)| Andel |TA (is/snö)

Dubbdäck 64 76 0 0

Annat vinterdäck 13 15 64 80

Sommardäck 23 9 36 20       

I bilaga 3 redovisas hur andelen dubbade fordon och andel av trafikarbetet beräk-

nas för månaderna november och april. Resultatet av dessa beräkningar redovisas

nedan i tabell 4.

 

 

 

 

Tabell 4 Andel personbilar (%) med olika däck och andel trafikarbete (%) vid

is/snö 1993/94 (beräkningar enligt bilaga 3).

Andel personbilar Andel trafikarbete vid is/snö

november dec-mars april |november dec-mars april

Dubbdäck 49 64 44 64 76 57

Annat vinterdäck 8 13 13 10 15 17

Sommardäck 43 23 43 26 9 26       
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Utifrån dessa data kan motsvarande beräkningar göras i fallet med ett tänkt dubb-

förbud, se bilaga 3. Tabell 5 nedan visar fördelningen av däcksutrustning vid ett

dubbförbud och motsvarande andel trafikarbete i is/snö-väglag.

 

 

 

 

Tabell 5 Andel personbilar (%) med olika däck och andel trafikarbete (%) vid

is/snö 1993/94 om dubbförbud införts.

Andel] personbilar Andel trafikarbete vid is/snö

november dec-mars april november dec-mars april

Dubb 0 0 0 0 0 0

Annat vinterdäck 47 64 48 63 80 65

Sommardäck 53 36 52 37 20 35        

De två sista tabellerna, 4 och 5, används vid effektberäkningar för vintern

1993/94. På sikt kan dock fördelningen av odubbade vinterdäck och sommardäck

förändras om ett dubbförbud får verka några år. Men en sådan prognos över för-

ändringen av däcksinnehav har ej gjorts.

2.2 Beräkningar med hjälp av den nya modellen

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 förhållandena i trafi-

ken januari-februari 1990. Värdena för dubbdäck och odubbade vinterdäck grun-
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dar sig på referens 2 beträffande landsbygd. Utifrån olyckseffekten på landsbygd

beräknas schablonmässigt motsvarande effekt för tätort, vilket redovisas i bilaga

1. Resultaten i referens 2 är liknande de senaste finska resultaten (13) och därför

används de effekter som erhölls i referens 2, trots en varning för osäkerheten i

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

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

slitna dubbdäck, vinterdäck utan dubbar och sommardäck samtidigt.

Eftersom det i referens 2 inte har beräknats något osäkerhetsintervall kring de

framtagna effektmåtten har tillsammans med Vägverket beslutats att osäkerheten

skall anges till 10 % av de ovan nämnda effekterna (ej %-enheter).

2.2.1 Modellbeskrivning

De polisrapporterade olyckorna med personbilar inblandade från vintern 1993/94

kommer att användas som underlag. De olyckor som inträffat vid barmark antas

inte ha påverkats av de däck fordonen varit utrustade med. Is/snöolyckorna antas

däremot ha påverkats av den däckfördelning som fanns vintern 1993/94.

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
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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 avsnitt 2.1. Med utgångspunkt från Os görs beräkningar av olycksutfallet vid

ett tänkt dubbdäcksförbud.

Effekten i de olika fallen sätts till E.

El=(elxTA.d+e2xTA.a) Landsbygd

Et=(e3xTA.d+e4xTA.a) Tätort

där TA.d och TA.a nu är andelen trafikarbete vid ett dubbförbud, dvs. TA.d=0.

Olycksutfallet vid ett dubbförbud blir då i antal olyckor:

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. Olycksutfallet vid ett tänkt dubbförbud jämförs med det faktiskt in-

träffade antalet olyckor vintern 1993/94. Differensen värderas sedan med det be-

lopp som anges nedan för olyckor på is/snöväglag. Beräkning av kostnaden fram-

går av bilaga 7.

Tabell 6 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     
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2.2.2 Resultat med den nya modellen

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. För novem-

ber 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 olika indelningar av olyckorna.

Under perioden 931101-940415 inträffade totalt cirka 38 248 polisrapporterade

olyckor varav cirka 33 735 med personbilar inblandade. Av dessa senare inträf-

fade nästan hälften vid is/snö-väglag (se sammanställning i bilaga 6).

Beräkningarna ger följande resultat:

Antalet olyckor på is/snö med personbilar inblandade vintern 1993/94 16 271

Antalet olyckor på is/snö om samtliga personbilar har sommardäck 23 848

Antalet olyckor på is/snö med personbilar vid ett ev. dubbförbud 19 538

Skillnaden mellan den första och sista raden ovan är den olycksökning, 3 267

olyckor, som skulle ha erhållits om ett dubbförbud hade införts vintern 1993/94.

Detta medför att olycksökningen vid ett dubbförbud blir knappt 10 % av totala

antalet polisrapporterade olyckor med personbilar inblandade eller drygt 20 % av

antalet olyckor vid is/snö-väglag. Fördelningen av olyckorna framgår av tabell 7

liksom motsvarande olyckskostnadsökning.

Tabell 7 Olycks- och olyckskostnadsökning (miljoner kronor) vid ett dubbför-

 

 

 

   

bud.

Landsbygd Tättbebyggt Totalt

Vilt Ej vilt Vilt Ej vilt

Olyckor 1 375 799 127 966 3 267

Kostnad 116,9 771,0 2,5 429,9 1 320,3    
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2.3 Beräkningar med hjälp av den gamla modellen

2.3.1 Modellbeskrivning

För att beräkna dubbdäckens effekt på trafiksäkerheten användes den modell som

VTI utarbetade 1973-75. Modellen uppdaterades med olycksdata från 1986 och

1987 och med dubbdäcksandelar från vintern 1988/89. Två olika metoder använ-

des, brutto- och nettometoden (4).

Nettometoden, vilken närmast kan jämföras med nya modellen, innebar att dubb-

däcken enbart har en olycksreducerande effekt för dagar med snönederbörd.

Ingen effekt antas finnas för dagar utan snönederbörd. Bruttometoden innebar att

dubbdäck kan ha effekt även under dagar utan snönederbörd.

Olycksreduktionen för dubbdäck vid snönederbörd skattades i genomsnitt till ca

30 %. För odubbade vinterdäck skattades olycksreduktionen till hälften av den för

dubbade däck, dvs. 15 % för dagar med snönederbörd. (Jämför med nya modellen

där olycksreduktionen är 35-40 % för dubbdäck och 20-25 % för odubbade däck

för dagar med is/snö-väglag).

2.3.2 Resultat med den gamla modellen

Beräkningarna med nettometoden från 1988 gav följande resultat.

Ett dubbförbud där alla dubbförare använder sommardäck medför en olycksökning

med 13%. Om alla dubbförare använder odubbat vinterdäck medför det en

olycksökning med 6,5 %.

Beräkningarna grundade sig på 27 300 polisrapporterade olyckor under perioden 1

november-15 april. Andelen dubbat trafikarbete skattades till 64 % i november,

81-82 % december-mars samt 61 % i april. Huvudförslaget innebärande att 80 %

av dubbfordonen skulle använda odubbade vinterdäck och 20 % sommardäck

medför en olycksökning med 8 %.

Med 1989 års olycksvärdering, innebärande 283 000 kr för en polisrapporterad

olycka i tätort och 400000 kr för en olycka på landsbygd, erhålles en årlig

olyckskostnadsökning med 740 miljoner kronor.
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En väsentlig uppgradering av olycksvärderingen har skett mellan 1989 och 1993.

Ovanstående priser gäller inklusive viltolyckor. 1993 års olycksvärdering är upp-

delat på vilt- och icke viltolyckor. Om olyckspriserna viktas efter det faktiska

olycksutfallet, erhålles följande olycksvärdering 1993 per polisrapporterad olycka

inklusive vilt, men bara för is/snöolyckor.

Landsbygd 410 000 kr

Tätort 400 000 kr

Den genomsnittliga uppvärderingen från 1989 till 1993 var 45 %, men här där

uppräkningen endast görs till is/snöolyckor blir uppräkningen på landsbygd bara

3 % och i tättbebyggt område 41 %, vilket i genomsnitt blir 17 %. Användes

denna värdering på 1989 års olyckor blir utfallet en årlig olyckskostnadsökning

med 865 miljoner kronor.

Vintern 1988/89 inträffade 27 300 olyckor och 1993/94 33 735. Skillnaden i

olycksantal mellan åren förefaller att till cirka två tredjedelar bero på det ökade

antalet viltolyckor. Dessutom betyder rapportering och registrering av även icke

statliga vägar en bättre kvalitet jämfört med tidigare schablonberäkningar. Den

stora ökningen av viltolyckor gör att kostnadsuppräkning för landsbygdsolyckor

blir liten. För att kunna jämföra med den nya modellen bör en uppräkning med

antal olyckor göras. Detta innebär en olyckskostnadsökning med 1 070 miljoner

kronor.

Men generellt sett skall 1 070 miljoner kronor från 1988/89 jämföras med 1 328

miljoner kronor enligt tabell 7 vilket är en ökning med cirka 25 %. Förklaringen

till detta är att nettometoden underskattar trafiksäkerhetseffekten. Den innebär

olycksreduktion enbart för dagar med snönederbörd. Men det kan antagas att halt

väglag existerar även under dagar utan snönederbörd, vilket den nya modellen

beaktar. Bruttometoden gav en olycksökning med knappt 15 % och med 1989 års

olycksvärdering en olyckskostnadsökning på 1 350 miljoner kronor. Detta innebär

att den nya modellen ger ett resultat som befinner sig mellan de två tidigare mo-

dellerna och närmast nettomodellen.
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2.4 Övriga trafiksäkerhetseffekter

I Finland gjordes beräkningar 1988 (20) av olika trafiksäkerhetseffekter av

dubbdäcksanvändning. (Vi räknar här omvänt dvs. effekten av ett dubbdäcks-

förbud). Dubbdäcksanvändning innebar att olyckorna vid halt väglag minskade.

Dessutom medförde dubbdäck en olycksreduktion vid våt barmark året om efter-

som dubbarna ger en grövre textur hos beläggningen som förbättrar våtfriktionen

och motverkar polering. Dubbarna medförde spår i beläggningen som ledde till

fler olyckor då det var halt och vått, men olyckorna minskade vid torr barmark.

Det ökade slitaget krävde ny beläggning oftare och ny beläggning hade högre

olycksrisk än en gammal. Slitagepartiklarna ledde till sämre sikt som också med-

förde något fler olyckor. Dubbdäcksanvändningen i Finland innebar följande

olyckskostnadsförändringar 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 och samma förhållanden mel-

lan olika effekter används i Sverige som i Finland. Utgångspunkten är olyckskost-

naden vid halt väglag 1 320 miljoner SEK.

Olyckskostnads- Minskar Ökar Totalt

förändring vid

Halt väglag 1 320

Spår(halt+,vått+,torrt-) 130 155

Grov beläggning, vått 445

Ny beläggning oftare 135

Sämre sikt 20

Totalt 1 895 310 1 585 miljoner SEK

Den totala olyckseffekten av ett dubbdäcksförbud innebär att olyckorna skulle öka

med ett antal som motsvarar kostnaden 1 585 miljoner svenska kronor.

VTI MEDDELANDE 756



11

2.5 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,

t.ex. skall antalet dödade i trafiken vara färre än 400 år 2000. Detta har gjort att

antalet fler dödade och skadade vid ett eventuellt dubbdäcksförbud beräknas. För

att kunna göra detta förutsätts att samma förhållande mellan dödade respektive

skadade personer och antalet polisrapporterade olyckor råder för de tillkommande

olyckorna vid ett dubbdäcksförbud som för alla olyckor vid is/snö-väglag vintern

1993/94.

Vid ett dubbdäcksförbud skulle vid is/snö-väglag ytterligare 16 dödas i trafiken,

141 svårt skadas och 582 lindrigt skadas. Dessutom tillkommer ytterligare 20 %

för indirekta effekter (se 2.4). Detta innebär att antalet dödade uppskattas till

knappt 20, antalet svårt skadade till knappt 170 och antalet lindrigt skadade till

knappt 700. Osäkerheten i dessa uppgifter är stor.

2.6 Sammanställning

Tillsammans med Vägverket beslutades att osäkerheten i de framräknade trafik-

säkerhetskostnaderna skulle sättas till 10 %, eftersom ingen osäkerhet beräknats i

referens 2.

Detta innebär att kostnadsökningen på is/snö-väglag vid ett dubbförbud blir

1 320 + 130 miljoner kronor. Intervallet blir då 1 190-1 450 miljoner kronor. Den

indirekta effekten av ett dubbdäcksförbud blir 265 + 25 och intervallet 240-290

miljoner kronor. Den totala effekten blir således att olyckorna ökar med ett värde

motsvarande 1 430-1 740 miljoner kronor per år.

Antalet dödade i trafiken skulle öka med knappt 20 personer, antalet svårt skadade

med knappt 170 personer och antalet lindrigt skadade med knappt 700 personer.

Osäkerheten i dessa uppgifter är mycket stor.

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

för både dem 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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I ovanstående beräkningar har samma olyckseffekt använts på samtliga olyckor

dvs. även på viltolyckor. I MINSALT-försöket (27) 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 effekter som används har dock beräknats utifrån samtliga olyckor

med personbilar inblandade. Därför beräknas här samma olyckseffekt på

viltolyckor.
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3 FRAMKOMLIGHET

Undersökningar från 1973 (5) visade att personbilar med dubbdäck på is/snö-väg-

lag framfördes med en hastighet som var 2-3 km/h högre än för personbilar med

sommardäck. På barmark fanns ingen skillnad. Undersökningar från 1989 (6)

uppvisar ingen skillnad i hastighet vid is/snö-väglag. På grund av den milda vin-

tern ingår endast ett fåtal mätningar i den studien.

Inte heller i övrigt har några nya data framkommit sedan förra utredningen 1989

och därför räknas inte här heller med några förändringar i restid eller fördröjning

på grund av stopp.
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4 VÄGSLITAGE

4.1 Beläggningars SPS-tal

För att mäta slitaget av beläggningar som uppkommer av dubbdäckstrafiken bru-

kar det så kallade SPS-talet beräknas. SPS står för SPecifikt Slitage och angivet tal

kan uttryckas på flera sätt:

1.) SPS = antal ton bortsliten massa per kilometer väg och miljon dubbade fordon

2.) SPS = antal gram bortsliten massa per kilometer väg och dubbat fordon.

SPS-talet räknas fram enligt följande:

spy - medelslitage x körfältsbredd x väglängd (1 km) x skrymdensiteten

ÅDT x slitageperiod x dubbfrekvens

Storleken på dubbdäcksslitaget och därmed på SPS-talet beror av fler faktorer.

Därav följer också att SPS-talet inte är någon materialkonstant för ett specifikt

objekt eller beläggningstyp utan anger det faktiska slitaget med viss dubbtrafik

under en aktuell mätperiod, vanligtvis en vinter.

Vi skall också komma ihåg att det lågtrafikerade och mellanstora vägnätet (ÅDT

0-4000) sällan åtgärdas på grund av skador orsakade av dubbdäcksslitaget, det är i

stället andra skadefaktorer som styr dess åtgärdscykel. Detta »nanebär att SPS-talet

för dessa typer av vägar sällan används.

Med denna inledning vill vi bara peka på att de värden på SPS-tal som redovisas

här framöver inte ger oss en exakt bild över beläggningsslitaget, men väl värden

goda nog att användas för att göra en prognos över det totala slitaget i Sverige.

4.2 Mätmetoder

Slitaget på olika beläggningar är mätt genom så kallad geometrisk profilering.

Med uppmätt värde på slitaget samt uppgifter om dubbfrekvens, trafikflöde samt

slitageperiod kan SPS-talet beräknas enligt ovan.
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Till detta meddelande har tre olika slitagemätningskällor legat till grund. Dessa tre

källor är: slitagemätning på väg, slitagemätning på plattor nedlagda i väg och sli-

tagemätning på plattor körda i VTT:s provvägsmaskin. Resultat från dessa sam-

manfattas i ett föredrag som redovisas i referens 21. I alla tre typer av försök har

syftet vanligen varit att jämföra olika ingående materialparametrar, oftast på för-

väntat slitstarka beläggningar. Därför kan man säga att beläggningar på det

svenska sekundära- och tertiära- vägnätet inte undersökts lika noga. Man kan dock

förmoda att SPS-talet på dessa typer av vägar ej har förändrats sedan tidigare be-

räkningar (4).

Provvägsmaskinen har kommit att användas i allt större grad. Detta har medfört att

arbetet med att undersöka olika beläggningars (och dess ingående materials) för-

måga att motstå slitage underlättats. Korrelationen mellan resultat från provvägs-

maskin och verklig väg är mycket god (22).

4.3 Lättdubb/ståldubb

Vid en körning med provvägsmaskinen undersöktes hur stor skillnad i slitage som

förelåg mellan ståldubb och lättdubb. I körningen testades fem olika typer av

HABS och HABT beläggningar, i samtliga fall visade det sig att slitaget i stort sett

halverades då körningen genomfördes med lättdubb (8).

4.4 Beläggningar på det högtrafikerade vägnätet

Vägverkets strategi vid beläggningsarbeten är idag att högtrafikerade vägar (främst

motorvägar och motortrafikleder) skall beläggas med HABS-massor med gott

stenmaterial. En HABS-massa i sig innebär inte att beläggningen blir slitstark.

HABS-massan är liksom många andra beläggningar i behov av ett bra stenmate-

rial. Med stor säkerhet kan man säga att de beläggningar som numera utförs på

våra högtrafikerade vägar har ett fullgott stenmaterial.

De slitagemätningar gjorda på beläggningar av typen HABS 16 samt HABT 16

mellan åren 1989 och 1994 har resulterat i att SPS-talet för respektive beläggning

är 14 och 23.
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Någon hänsyn till vilket stenmaterial som använts vid beräkning av SPS-tal har

inte tagits. I dagsläget använder man sig nästan enbart av högkvalitativt stenmate-

rial på högtrafikerade vägar. Man kan därför förvänta sig att SPS-talen redan i

dagsläget är bättre än det ovan angivna som alltså bygger på mätningar mellan

åren 1989 och 1994.

Ytterligare en typ av beläggning som förekommer på det högtrafikerade vägnätet

är HABD. De få slitagemätningar som gjorts på HABD-beläggningar har visat på

ett väldigt varierande resultat. SPS-talet för HABD är i beräkningarna satt till 19.

4.5 Beläggningar på det lågtrafikerade vägnätet

Att ange ett SPS-tal för det lågtrafikerade vägnätet och dess beläggningar är svårt.

Endast ett fåtal mätningar på MABT har gjorts (9). Resultatet från dessa mät-

ningar visar att SPS-talet ligger kring 30 för MABT. Utifrån detta värde har SPS-

talen för Y1B och oljegrus antagits till något bättre respektive något sämre. För

Y1IB SPS-tal 25 och för oljegrus SPS-tal 40. För övriga beläggningar, som före-

kommer i mindre omfattning på vårt svenska vägnät (0-10 %), har ett SPS-tal på

35 antagits. Någon större undersökning av dessa beläggningars slitage har ej gjorts

varför samma värden på SPS-tal har använts som vid förra undersökningen (4).

SPS-talet på dessa lågtrafikerade vägar kan dock vara något högre än de värden

som angavs i stycket innan. De värden som där angavs bygger på ett fåtal under-

sökningar med relativt gott stenmaterial. Eftersom det inte genomförts några andra

mätningar på det lågtrafikerade vägnätet och dess beläggningar, har resultaten från

de i föregående stycket nämnda mätningarna använts för beräkningarna.

4.6 Beläggnings- och trafikdata

Totalt förekommer ett 40-tal olika beläggningstyper på vårt svenska statliga väg-

nät. Det är dock många av dem som förekommer i relativt liten mängd.

Av de uppgifter som tillhandahållits från Vägverket på hur stora ytor (m?) av varje

beläggningstyp som ligger på våra svenska vägar gäller att:
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- ytorna avser våren 1994.

- ytorna har schablonberäknats med bredden 3,75 meter för körfält och

1,00 meter för vägren och med registrerade längder.

- de olika massornas max stenstorlek har ej tagits upp.

Ur uppgifterna kan man utläsa att på vägar med ÅDT > 8000 är de mest förekom-

mande beläggningstyperna HABT (42 %), HABS (28 %), MABT (14 %) och

HABD (5 %). Dessa fyra beläggningstyper utgör sålunda cirka 90 % av det be-

lagda vägnätet på vägar med ÅDT > 8000.

Vägar med ÅDT 4000-8000 har i stort sett samma typer av beläggningar som

vägar med ÅDT > 8000. De mest frekventa beläggningstyperna är MABT (34 %),

HABT (21 %), HABS (18 %) och Y1B (16 %). Dessa fyra beläggningstyper utgör

sålunda cirka 90 % av det belagda vägnätet på vägar med ÅDT 4000-8000.

I trafikklasserna med ÅDT © 4000 ökar spridningen av beläggningstyper. Dock är

det tre beläggningstyper som dominerar det mer lågtrafikerade vägnätet, nämligen

MABT, Y1B och oljegrus.

4.7 Beräknat SPS-tal på givna beläggnings- och trafikdata

En schablonmässig beräkning av det svenska vägnätets totala SPS-tal kan göras på

olika sätt. Här nedan har två olika indelningar gjorts. En där indelningen sker efter

ÅDT på det svenska vägnätet, och en indelning där ett medelvärde på SPS-tal för

hela Sverige räknats fram efter ett antaget trafikarbete på de svenska vägarna.

Genomsnittligt SPS-tal indelat efter trafikklass.

>8000 (14x0,28+19x0,05+23x0,42+30x0,14+35x0, 1 1) = 22

4000-8000 (14x0,18+23x0,21+30x0,34+25x0,16+35x0, 1 1) = 25

2000-4000 (19x0,04+23x0,05+30x0,4+25x0,36+35x0, 15) = 28

1000-2000 (19x0,01+23x0,01+30x0,30+25x0,32+35x0,2+40x0, 16) = 31

0-1000 (30x0,09+25x0,18+40x0,35+35x0,38) = 35
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Av de högtrafikerade vägarna är en stor del motorväg och motortrafikleder vilka

förväntas ha en mycket god beläggning varför SPS-talet kan justeras något åt det

bättre. Och som nämndes tidigare kan SPS-talet för det lågtrafikerade vägnätet

möjligen bli högre.

Sedan förra studien våren 1989 har en stor omläggning av det statliga vägnätet ägt

rum. Denna omläggning innebär att alla infarter och genomfarter på det högtrafi-

kerade nationella vägnätet nu tillhör den statliga väghållningen.

Utifrån vägdatabankens uppgifter om trafikflöden, erhålles följande tabell för tra-

fikarbetets fördelning på olika flödesklasser. Underlaget är hämtat från refe-

rens 10.

Tabell 8 Andel trafikarbete i % fördelat på trafikklasser.

 

Trafikklass Trafikarbete

>8000 40

4000-8000 22

2000-4000 13

1000-2000 10

0-1000 15

Totalt 100

Från tabellen över framräknat SPS-tal i respektive trafikklass samt andel trafikar-

bete i respektive trafikklass kan ett genomsnittligt SPS-tal för det statliga vägnätet

räknas fram.

Beräkningen redovisas nedan för både konventionella ståldubbar och lättdubbar.
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Tabell 9 Genomsnittligt SPS-tal för statsvägnätet.

 

Trafikklass SPS SPS Trafikarbete

(ståldubb) (lättdubb)

>8000 22 11 40

4000-8000 25 12,5 22

2000-4000 28 14 13

1000-2000 31 15,5 10

0-1000 35 17,5 15

Totalt 26 13 100

Jämför man det framräknade SPS-talet för ståldubb här ovan med förra utred-

ningen (4) kan det synas som en liten förändring, från 30 till 26. Anledningen till

att skillnaden inte blivit större, vilket man föranleddes att tro, beror med största

säkerhet på att den förra utredningen endast byggde på ett fåtal slitagemätningar.

Detta medförde att underlaget för beräkning av SPS-talet då var något sämre än

vid denna utredning och att SPS-talet därför övervärderades.

4.8 Trafikarbete av personbilar med dubbdäck

Det totala trafikarbetet på det statliga vägnätet 1993 var ca 47 000 miljoner axel-

parkm. Av detta utfördes 2 % på grus- och betongvägar. För det belagda vägnätet

erhålles då 46 060 miljoner axelparkm.

För hela landet inklusive kommunala vägnätet gör detta

46 060 - 0,9 - 1,48 = 61 350 miljoner fordonskm.

1,48 är omräkningsfaktorn för trafikarbete på statliga vägar till totalt för hela lan-

det (67,5 % statligt samt 32,5 % kommunalt och enskilt). 0,9 är omräkningsfak-

torn axelpar till fordon.
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För att erhålla trafikarbetet för personbilar används den genomsnittliga pb-andelen

0,88. Således erhålles 0,88 - 61 350 = 54 000 miljoner pbkm för hela landet under

år 1993.

Av detta årliga trafikarbete är ca 22,6 % dubbat trafikarbete, som utföres perioden

1 november-15 april. Detta baserar sig på att trafikarbetet under dubbsäsongen är

knappt 85 % av årets genomsnittliga årsdygnstrafik. Vidare utgör det dubbade

trafikarbetet knappt 60 % av det totala under vintersäsongen.

Andelen 22,6 % innebär en minskning jämfört med 1989 då andelen var 28 %.

Förklaringen är att procentandelen dubbade fordon minskat med ca 15 enheter och

således det dubbade trafikarbetet med ca 20 % vid oförändrat trafikflöde.

Det totala trafikarbetet med dubbdäcksfordon vintern 1993/94 blir således

0,226 - 54 000 = 12 200 miljoner pbkm.

4.9 Beläggningsslitage

Från tabell 11 i avsnitt 4.7 erhålles ett genomsnittligt SPS-tal på 26 g/km för stål-

dubb och 13 g/km för lättdubb. Från beräkningarna över däcksinnehav kan upp-

skattas att 17 % av dubbfordon var utrustade med lättdubb. Detta ger ett vägt SPS-

tal på

0,83 - 26 + 0,17 - 13 = 24 g/km.

Det totala beläggningsslitaget för vintern 1993/94 blir då

24 - 107 -12 200 - 105 kg = 293 000 ton, vilket kan avrundas till 300 000 ton.

Detta slitage fördelar sig grovt med 200000 ton på det statliga vägnätet och

100 000 ton på det kommunala och enskilda vägnätet.

Priset på ett ton högvärdig beläggningsmassa är ca 500 kr. Det blir en kostnad för

slitaget på

500 - 300 000 = 150 miljoner kronor.
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Man kan naturligtvis inte ersätta det bortslitna materialet ton för ton. Det går

självklart åt mer beläggning än den bortslitna vid återfyllning och beläggningsar-

beten. Men ovan har använts priset för de dyraste beläggningarna, som bara an-

vänds på de högtrafikerade vägarna. Det totalt sett dyrare priset får kompensera

för det mermaterial som åtgår vid beläggningsarbetena.

För att kompensera för vintrar med liten snönederbörd och mycket regn kan sägas

att beläggningsslitaget ligger i intervallet 150-200 miljoner kronor.

Det statliga vägnätet omfattar ca 100000 km, varav ca 74 % är belagt. Om anta-

gandet görs att alla slitagepartiklar hamnar i diket kan den genomsnittliga depo-

neringen av beläggningsslitaget beräknas. Säg att lika mycket hamnar på varje sida

av vägen. Då erhålles

200 000 - 107
= 1,35 ton per km väg.

2:74 000

 

Det innebär 1,35 kg årlig slitagemängd per längdmeter dike. Omräknat i volym

torde det röra sig om 0,4-0,5 1 per längdmeter dike. Således kan inte påstås att be-

läggningsslitaget i någon påtaglig utsträckning inverkar på dikningskostnaderna.

Miljöaspekten behandlas i kapitel 6.

4.10 Vägmarkeringar och vägmärken

1989 skattades kostnaden för slitage av vägmarkeringar och nedsmutsning av väg-

märken (tvättning) och kantstolpar till 50-100 miljoner kronor årligen. Det är

rimligt att anta att dessa kostnader har minskat i samma relation som belägg-

ningsslitaget, det vill säga med en tredjedel. Det ger en total kostnad årligen på

35-70 miljoner kronor, som drabbar väghållarna.

Sammanfattningsvis ger detta en kostnadsminskning för vägslitage m.m. vid ett

dubbförbud med 185-270 miljoner kronor.
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4.11 Reduktion av vägslitaget

En prognos för utvecklingen av vägslitaget pekar på ett att det minskar kraftigt i

framtiden. Detta beror på tre faktorer, som mer ingående diskuteras i bilaga 4.

Nedan sammanfattas i korta drag dessa tre faktorer:

1. Teknikförbättringen (bättre beläggningar) medför att SPS-talet kan antas

sjunka med två enheter (2 g/pbkm) fram mot sekelskiftet (för konventionell

ståldubb).

2. Fler vägar med högkvalitativa beläggningar sänker SPS-talet ytterligare.

Detta gäller dock främst de högtrafikerade vägarna med ADT-tal över 4 000.

3. Introduktionen av lättdubb är den mest påtagliga faktorn. All nyförsäljning

av dubbdäck idag utgöres av däck med lättviktsdubb. Dessa halverar i stort

sett slitaget jämfört med konventionella dubbar.

Framåt sekelskiftet när alla fordon har lättviktsdubb kan man skatta det genom-

snittliga SPS-talet till 11 g/km (se bilaga 4). Jämför detta med värdet 24 g/km

ovan i avsnitt 5.9.

Med antagande om oförändrad dubbdäcksandel och samma trafikarbete som idag,

blir slitaget vid sekelskiftet 10,5/24 = 44 % av dagens. Det innebär ett vägslitage

på ca 130 000 ton, varav ca 88 000 ton på det statliga vägnätet.

I dagens prisläge motsvarar detta en kostnad på 65-90 miljoner kronor.

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

nande utveckling. Reduktionen blir dock inte fullt ut lika stor eftersom på väg-

markeringar enbart effekten av lättdubb slår igenom. Man kan räkna med totalt ca

50 % reduktion av kostnaden jämfört med dagens förhållanden. Detta medför då

en årlig kostnad på 18-35 miljoner kronor.

Totalt skulle således detta medföra att framåt år 2000 blir väghållarens besparing

vid ett dubbförbud 85-125 miljoner kronor, allt räknat i dagens penningvärde. Det

är en reduktion med 100-145 miljoner kronor jämfört med ett tänkt dubbförbud

1993/94.
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5 BILKÖOSTNADER

5.1 Direkta kostnader

Vid ett dubbförbud kommer kostnaden för de bilförare som använder dubbdäck att

minska. Bilisterna betalar idag för dubbade vinterdäck och extra fälgar samt tar på

sig kostnaden för hjulbyte.

För att beräkna dessa kostnader har däcksförsäljningen 1992-93 tagits som ut-

gångspunkt. Följande uppgifter över sålda däck tages från bilaga 2. Tabellen anger

miljoner däck.
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Tabell 10 Försäljning av däck 1992/93 (miljoner stycken).

 

 

 

   

Nya Regummerade

Sommardäck 2,03 0,70

Dubbade vinterdäck 0,63 0,21

Odubbade vinterdäck 0,28 0,09

Totalt 2,94 1,00
 

Det genomsnittliga priset har erhållits från referens 7. Tabellen nedan anger priset

utan indirekta skatter (moms).

Tabell 11 Pris 1993 för olika däck utan indirekta skatter (kronor).

 

 

 

Nya Regummerade

Sommardäck 455 275

Dubbade vinterdäck 480 410

Odubbade vinterdäck 455 335   

Priset är exklusive montering på fälg.

Miljoner kronor förkortas här mkr.

Vid ett dubbförbud erhåller förarna som använder dubbdäck följande besparingar:
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80 % av "dubbförarna" antages övergå till att använda odubbade vinterdäck.

Besparingen blir det lägre priset för odubbat däck med 25 kr för ett nytt däck

och 75 kr för ett regummerat.

0,8 - 0,63 - 25 = 12,6 mkr

0,8 - 0,21 + 75 = 12,6 mkr

Totalt 25 mkr

I VV:s kalkyler läggs en skattefaktor på 20 % till priset för att kompensera för

indirekta skatter.

Total besparing blir alltså: 1,2 - 25 = 30 mkr.

20 % av alla förare med dubbdäck övergår till sommardäck året runt.

Däckskostnaden minskar på grund av att dyrare dubbdäck ersätts med billi-

gare sommardäck, 25 kr för ett nytt däck och 135 kr för ett regummerat.

0,2 -. 0,63 : 25 = 3,15 mkr

0,2 - 0,21 + 135 = 5,67 mkr

Totalt 8,8 mkr

Kostnaden för fälgar till vinterdäck inbesparas. De senaste åren har inregist-

rering av nya bilar varit mycket låg, vi räknar här med 0,2 miljoner nya per-

sonbilar per år. Ca 65 % av dessa utrustas med dubbdäck. Det innebär att

0,65 - 0,2 = 0,13 miljoner av de nya personbilarna har dubbel uppsättning fäl-

gar.

En fälg kan sägas kosta 250 kr. Per år blir inbesparingen:

0,2 - 0,13 - 1000 = 26 mkr.

Nedlagd tid för hjulbyte kommer att försvinna. Överslagsmässigt kan man

räkna med 90 min per år för varje fordonsägare med vinterdäck ägnas åt att

skifta hjul på bilen.
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Med 0,65 - 3,6 = 2,34 miljoner dubbade fordon blir det 0,2 - 2,34 - 1,5 = 0,7

miljoner timmar per år som ägnas åt hjulbyte.

Användes den tidsvärdering som VV tillämpar i EVA/KAN-systemet (26) för

fritidsresor (21 kr/tim) erhålles inbesparade tidskostnader till:

0,7 - 21 = 15 mkr.

Totalt erhålles i inbesparade kostnader per år för förare som byter till som-

mardäck (inklusive skattefaktor):

(8,8 + 26,0) - 1,2 + 15 = 57 mkr.

3. 10 % av de ursprungliga förarna med dubbdäck övergår till odubbade vinter-

däck som används året runt.

Dessa förare får betala ett dyrare pris för odubbade vinterdäck i stället för

sommardäck när de normalt sett skulle byta sommardäck. Detta dyrare pris

finns enbart för regummerade däck, där prisskillnaden är 60 kr per däck. Man

erhåller i fördyring:

0,1 - 0,21 - 60 = 1,3 mkr.

Men i stället inbesparas hela fälgkostnaden och tid för hjulbyte. 10 % av fö-

rarna med dubbdäck innebär halva kostnaden i punkt 2.2 och 2.3 ovan, alltså

13 miljoner kronor för fälgar och 7,5 miljoner kronor för hjulbyte.

Nettoinbesparingen blir inklusive skattefaktorn följande:

(13,0 - 1,3) 1,2 + 7,5 = 22 mkr.

Totalt för punkterna 1, 2 och 3 erhålles en inbesparing med:

30 + 57 + 22 = 109 mkr per år.
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5.2 Bensinförbrukning

Det finns ingen grund för att antaga någon skillnad i bensinförbrukningen mellan

dubbade och odubbade vinterdäck (ingen skillnad i rullmotstånd). Men antag att

det finns en skillnad i bensinförbrukningen mellan vinterdäck och sommardäck.

Hur kommer detta att slå?

20 % av förarna med dubbfordon kommer att övergå till sommardäck året runt.

Det innebär för 0,2 - 0,65 - 3,6 = 0,468 miljoner fordon ett byte från vinter-

däcktrafikarbete till sommardäcktrafikarbete under tiden 1 november-15 april.

Under dessa 5,5 månader uträttas ca 39 % av årets trafikarbete.

Men enligt förutsättningarna kommer 0,1 - 0,65 - 3,6 = 0,234 miljoner fordon att

byta från sommardäcktrafikarbete till vinterdäcktrafikarbete under tiden 15 april -

1 november. Under dessa 6,5 månader uträttas 61 % av årets trafikarbete. Netto-

besparingen blir (0,468 - 0,39 - 0,234 - 0,61) TA = 0,04 TA miljoner pbkm, där

TA är det genomsnittliga årliga trafikarbetet för en personbil. Med TA = 15 000

km erhålles 600 miljoner pbkm som nytt sommardäckstrafikarbete. Bensinför-

brukningen för detta trafikarbete kan uppskattas till 0,085 - 600 = 51 miljoner liter.

Med VV:s värdering och skattefaktor erhålles 51 - 2,65 - 1,2 = 162 miljoner kro-

nor.

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

sommardäck blir minskningen vid ett dubbdäcksförbud bara 3,2 miljoner kronor,

vilket helt kan negligeras i detta sammanhang.

5.3 Indirekta kostnader (rengöring)

Ett dubbförbud kommer även att indirekt påverka bilkostnaden, dels genom mins-

kad nedsmutsning och dels genom minskade kostnader för rengöring av vindrutor

med spolarvätska under körning.

1989 uppskattades dessa besparingar till 200 miljoner kronor för minskad ned-

smutsning och 100 miljoner kronor för köp av mindre spolarvätska.
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Besparingen för minskad nedsmutsning baserade sig på att två tvättillfällen per

fordon och vinter kunde elimineras. Detta uppskattades till 200 miljoner kronor i

1989 års priser.

Besparingen för rengöring av vindrutor under färd baseras på att 3 liter koncentre-

rad spolarvätska och fordon kunde inbesparas. Detta motsvarade en kostnad på ca

100 miljoner kronor per år.

Dessa priser var således i 1989 års prisläge och skall skrivas upp med 30-35 % till

prisläge 1994.

Enligt kapitel 4.9 har beläggningsslitaget minskat med 33 % sedan 1989. Slitage-

partiklar är den huvudsakliga orsaken till nedsmutsningen. I grova termer kan

sägas att penningvärdesökningen kan kvittas mot minskningen av beläggningssli-

tage. Den totala kostnaden för indirekta effekter kan sålunda sägas ligga kvar på

300 miljoner kronor per år, men nu i 1994 års prisläge.

Det har ifrågasatts att nedsmutsningen från dubbarnas slitage enbart medför två

extra tvättillfällen (vilket sjunkit till 1,35 år 1993/94).

Enligt referens 16 tvättar varje bilägare sin bil i genomsnitt 20 gånger per år och så

har det varit i cirka 20 år trots att både salt- och dubbanvändning ökat. 22 % av

detta antal äger rum i automattvättar. Enligt referens 17 sker 70 % av alla auto-

mattvättar under vinterhalvåret. Under denna tid är troligtvis andelen automat-

tvättar väsentligt högre än under sommarhalvåret. Ett rimligt antagande kan vara

att ca 65 % av alla fordonstvättar äger rum under vinterhalvåret (november-april).

Det skulle innebära 13 tvättar per fordon, således sex fler än under sommarhalv-

året. Under vintern sprids salt och andelen våt vägbana är högre än under som-

marhalvåret. Alla sex tvättillfällena kan inte förorsakas av nedsmutsning från

dubbdäcken. Men säg att man får maximalt fyra extra tvättillfällen på grund av

dubbdäcken. Kostnaden för dessa fyra skulle då bli 600 miljoner kronor i stället

för 200 miljoner kronor för de 1,35 extra tvättillfällena.

Enligt en källa på Konsumentverket, Dennis Nordberg, kan ett alternativt resone-

mang föras. Denne menar att antalet extra tvättillfällen på grund av nedsmutsning

av dubbar blir marginellt (en halv tvätt per vinter extra). I stället tar varje tvätt

längre tid. Men antag att varje tvättillfälle fördyras med 5-10 kr (10-15 min
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längre tid med tidsvärderingen 21 kr/tim samt ökad hyra/tvättfall). Det ger föl-

jande merkostnader

 

2 extra tvätt 75 mkr

5-10 kr mer för 13 tvättar 235-470 mkr

310-550 mkr

Detta ger således ett intervall som ligger inom ovanstående 200-600 miljoner kro-

nor.

Med hänvisning till ovanstående antaganden och beräkningar använder vi fort-

sättningsvis ett osäkerhetsintervall för extra fordonstvätt 200-600 miljoner kronor.

Med kostnaden för rengöring av vindrutor blir motsvarande värde 300-700 miljo-

ner kronor.

5.4 Sammanställning

Totalt i inbesparade bilkostnader vid ett dubbförbud erhåller fordonsägarna:

Däck/fälgar 110 mkr

Bensinförbrukning 5 mkr

Rengöring 300-700 mkr

Vid sekelskiftet beräknas vägslitaget vara 44 % av dagens (kapitel 4.11). Om ren-

göringskostnaderna förändras i samma omfattning innebär det i stället 130-

300 miljoner kronor per år.
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6 MILJÖEFFEKT

Detta kapitel bygger främst på norska och japanska undersökningar och effektbe-

skrivningarna är hämtade från referenserna 11-15.

Som framgår av beläggningsslitagekapitlet (kapitel 4) sliter en personbil bort 20-

30 gram beläggning per fordonskilometer. Detta innebar vintern 1993/94 cirka

300 000 ton mot 450 000 ton vintern 1988/89. Vid sekelskiftet då alla använder

lättdubb beräknas beläggningsslitaget till 130 000 ton på svenska vägar och gator.

Partiklarnas inverkan på hälsan hänger till stor del samman med uppehållstid,

koncentration och fysisk-kemisk natur, samt att de kan fungera som bärare av bl.a.

olika tungmetaller. SO kan bindas vid svävande partiklar och partiklarna kan

därför förstärka de hälsoskadliga effekterna av SO,.

Högt kvartsinnehåll i beläggningars stenmaterial i kombination med kvartshaltig

sandningssand, ökar risken för hälsoskador hos starkt exponerade befolknings-

grupper. WHO:s hälsobaserade gränsvärden för inhalerbara partiklar (för 8 tim-

mar/dygn, livslång exponering på 0,04 mg/m3) överskrids bara vid ogynnsamma

förhållanden längs starkt trafikerade vägar. Ett genomsnitt över året blir betydligt

lägre.

Dubbdäck orsakar mer buller än odubbade däck. I hastigheter upp till 40-50 km/h

är det dock andra ljudkällor t.ex. motorn som dominerar.

Odubbade vinterdäck har oftast mjukare gummi än de dubbade vinterdäcken.

Detta leder till ett större slitage av däcken och därmed större mängd gummipartik-

lar. Mängden är svår att kvantifiera.

Dubbslitaget leder till att starkare medel används för rengöring av bilar än vad

som behövts utan salt och dubbar. Under en längre period har problemet med ut-

släpp av kallavfettningsmedel från biltvättar uppmärksammats. Enligt referens 15

var det årliga utsläppet 1989/90 ca 20 000 ton från både manuellt och automat-

tvättade bilar. Men förbrukningen av petroleumbaserade kallavfettningsmedel har

minskat genom ändrad sammansättning av medlen. De flesta kallavfettningsmed-

len är nu baserade på mikroemulsioner som innehåller betydligt lägre halter petro-

leumprodukter (genomsnittligt 20 % i stället för 97 %). Detta innebär att mängden

utsläpp av petroleumbaserat lösningsmedel är nere i ca 10000 ton år 1994
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(muntlig källa på Kemikalieinspektionen). I de fortsatta beräkningarna har förut-

satts att hela mängden av dessa 10 000 ton släpps ut under vinterhalvåret. Detta

måste dock betraktas som en viss överskattning. Den verkliga mängden är säkerli-

gen något lägre.

Dubbdäcken kan enligt avsnitt 5.3 beräknas medföra två till fyra extra tvättillfällen

per vinter och fordon, vilket skulle motsvara 15 % till 30 % av samtliga fordons-

tvättar under vintern. Utsläppen av petroleumbaserade lösningsmedel (HC-ut-

släpp), som kan tillskrivas dubbdäcken, skulle då bli 1 500 ton till 3 000 ton år

1993/94.

Från VV tillämpas en miljövärdering på 20 kronor per kg utsläpp av HC till luften.

Allt utsläpp av lösningsmedel från biltvättar kommer inte ut i luften. Mycket går

till vatten och mark. Det finns ingen uppgift om hur mycket som slutligen avduns-

tar till luften. Vi räknar här med att 75 % slutligen kommer i luften. Det skulle

svara mot en kostnad på 15 kronor per utsläppt kg lösningsmedel. Med ett utsläpp

förorsakat av dubbdäcken på 1 500 ton till 3 000 ton skulle miljökostnaden bli 25-

50 miljoner kronor årligen.

Problemet med biltvättar kommer att reduceras i samma utsträckning som vägsli-

taget minskar. Vid sekelskiftet kommer miljökostnaden för fordonstvätt

(kallavfettningsmedel) att sjunka till 10-20 miljoner kronor. Till detta kommer yt-

terligare en reduktion på grund av ändrad sammansättning av avfettningsmedlen

(succesivt mindre andel petroleumbaserade lösningsmedel i kallavfettningsmed-

len).

I Finland har man beräknat att de tidigare ståldubbarna slet bort 300000 ton

asfalt vilket innehöll 15 000 ton bitumen och andra oljeprodukter. Slitaget av dub-

bar ger också 50 ton stål och 7 ton hårdmetall. Detta är försumbart jämfört med

slitaget av hyvelstål.

I Norge slet dubbarna tidigare bort cirka 300 000 ton asfalt per år. Det mesta är

c va partiklar som transporteras högst 10-20 meter bort från vägen. Cirka 2 %

eller 5 000 ton är svävande partiklar (© 36 um) som kan transporteras över längre

avstånd. Bara 0,1 % av dubbdäckspartiklarna är så små ( 10 um) att de är inha-

lerbara. Koncentrationen av inhalerbara partiklar är störst vid torrt väder. Norska

undersökningar har visat att koncentrationen kan komma upp i värden som är 3

gånger rekommenderat gränsvärde (dygnsmedelkoncentration). De högsta kon-
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centrationerna är uppmätta i februari/mars. I Norge räknas miljöproblemen p.g.a.

dubbdäcksanvändning att vara begränsade i jämförelse med de problem som kan

hänföras till avgasutsläpp från fordon. Omkring 700 000 personer har man antagit

är utsatta för överskridande av de norska reglerna för luftkvalitet (0,07 mg/m",

dygnsmedelvärde). Huvudsakligen beror detta på partiklar från dubbdäcksslitaget

och det är framförallt nedsmutsning av fönster, utemöbler och bilar som upplevs

som det största problemet. Cirka 5 000 personer besväras av buller från dubbdäck.

Detta är cirka 2 % av dem som är störda av buller. Dessa tal är uppräkningar från

enkätundersökningar. Dubbdäcksanvändningen hos tunga fordon, framförallt bus-

sar, är hög i Norge vilket gör att slitaget där bör vara större än i Sverige. Dubb-

däcksanvändning förefaller inte att medföra någon betydande vattenförorening.

Utifrån svenska studier om betalningsvilja har man satt att de som besväras av

partiklar är villiga att betala 200 kr/år och person och de som är mycket buller-

störda är beredda att betala 8 000 kr/år. Betalningsviljan för att bli kvitt dessa

miljöproblem ansätts därför till omkring 200 miljoner kronor per år.

Japanska studier på ön Hokkaido visar på ett klart samband mellan dubbdäcksan-

vändning och partikelhalt såväl i luften som i lungor hos människor och djur samt

antyder ett samband med luftvägsbesvär. I Japan har rördubb tillåtits och dessutom

förefaller det att vara något mindre motståndkraftiga beläggningar där än t.ex. i

Norden. Detta gör att problemet förmodligen är större i Japan än i Norden. Stora

områden, främst tättbebyggda, på Hokkaido har under 1990-talet infört dubb-

däcksförbud främst på grund av hälsoskäl. Antalet områden har ökat under några

år (24).
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7 SAMMANSTÄLLNING

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

tel.

Beräkningarna avser om ett dubbdäcksförbud hade införts vintern 1993/94 då

cirka 17 % av de som använde dubbdäck hade lättdubb. Eftersom det nu endast

finns lättdubb att köpa och därför på sikt alla som använder dubbdäck kommer att

ha lättdubb har även beräkningar gjorts för detta fall, vilket bör bli ungefär vid

sekelskiftet.

Ett dubbdäcksförbud innebär följande kostnadsförändringar

(miljoner kronor/år)

 

 

 

Ökar Minskar med

följande lättdubbsandel

17 % 100 %

Olyckor

direkt 1 190-1 450

indirekt 240-290

Vägslitage

beläggning 150-200 65-90

vägmarkering/-märken 35-70 20-35

Bilkostnader

däck/fälg 110 110

bensinförbrukning 5 5

rengöring 300-700 130-300

Miljö

rengöring fordon 25-50 10-20

övrigt 7 7

TOTALT 1 430-1 740 625-1 135 340-560

+7 +7

 

Effekten av dubbdäck på olyckor är stor och kostnaden för den olycksökning som

skulle erhållas om dubbdäck förbjöds, uppvägs inte av övriga kända kostnads-

minskningar. Effekten på miljön är dock svår att mäta och värdera och därför in-
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går endast rengöring av fordon ovan. Med ovanstående resultat för de andra effek-

terna innebär det att den negativa miljöeffekten måste vara ganska stor innan

jämvikt uppnås och vid sekelskiftet är skillnaden mellan fördelar och nackdelar

med ett dubbdäcksförbud ännu större. Vid sekelskiftet har lättdubben slagit

igenom till 100 %, vilket medför lägre bil- och slitagekostnader och därmed

mindre miljöeffekter samtidigt som trafiksäkerhetseffekten av dubbdäck kvarstår.

Visa miljöeffekter har beräknats i Norge. Effekten beträffande nedsmutsning av

slitagepartiklarna och buller har bedömts till cirka 200 miljoner kronor. Slitaget är

troligen större i Norge än i Sverige eftersom det är en större andel tunga fordon

som använder dubbdäck. Hälsoeffekten har inte värderats.
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Bilaga 1

Sid 1 (2)

STOPPSTRÄCKOR VID OLIKA FRIKTION

Referens 2 visar en olyckseffekt i tätort som varierar mycket mellan olika beräk-

ningsalternativ och dessutom är svårförståelig. Vi har därför som förslag att

istället utgå från olyckseffekten på landsbygd och vi antar att betydelsen för

olycksrisken av hastighetsförändringar vid olika friktionsnivåer beror av förhål-

landet mellan bromssträcka och stoppsträcka. Hela stoppsträckan har betydelse för

om en olycka inträffar eller ej, men det är bara bromssträckan som påverkas av

friktionen. Reaktionssträckan är densamma.

Stoppsträckan är uppdelad i reaktionssträcka och bromssträcka. Formel enligt

nedan:

VZ

S =r+b= v At+-

2gf

S = bilens stoppsträcka i meter

r = reaktionssträcka

b = bromssträcka

v = bilens hastighet i m/s

At = förarens reaktionstid i sekunder

friktionstal vid bästa ingromsning

= tyngdacceleration i m/s0Q
h 1

At ges värdet 1 sekund (Johansson och Rumar 1971)

v och f sätts till olika värden, f anses inte bero av hastigheten

Hastighet friktion reaktionssträcka (r) bromssträcka (b) b/(r+b)

km/h meter meter

90 0,2 25 159 0,86

80 0,2 22 126 0,85

70 0,2 19 96 0,83

60 0,2 17 71 0,81

50 0,2 14 49 0,78

40 0,2 11 31 0,74

30 0,2 8 18 0,68

90 0,3 25 106 0,81

70 0,3 19 64 0,77

50 0,3 14 33 0,70

40 0,3 11 21 0,65

30 0,3 8 12 0,59
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Bilaga 1

Sid 2 (2)

Om ett fordons begynnelsehastighet ändras från 70 till 40 km/h innebär det om

olyckseffekten är 40% och friktionsnivån är 0,2, en olyckseffekt av

0,4x0,74/0,83=0,35 och om friktionsnivån är 0,3: 0,4x0,65/0,77=0,34, dvs. vid

båda friktionsnivåerna en olyckseffekt på 35 %.

Med motsvarande ändring av begynnelsehastighet men en olyckseffekt på 25 %

medför detta 0,25x0,74/0,83=0,22 respektive 0,25x0,65/0,77=0,21, dvs. en

olyckseffekt på 22 %.

Om begynnelsehastigheten istället ändras från 80 till 50 km/h fås vid friktionsni-

vån 0,2:

0,4x 0,78/0,85=0,37

0,25x0,78/0,85=0,23

Om hastigheten ändras från 90 till 50 km/h, friktion 0,2:

0,4x0,78/0,86=0,36

0,25x0,78/0,86=0,23

och vid friktion 0,3

0,4x0,70/0,81=0,35

0,25x0,70/0,81=0,22

Under dessa förutsättningar borde effekten vid is/snöväglag vara ungefär som

nedan:

Ej tätort Tätort

Dubbdäck 0,60 0,65

Odubbade vinter 0,75 0,80
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Bilaga 2

Sid 1(5)

UPPSKATTNING AV VILKA DÄCKS-/DUBBTYPER SOM KOMMER

ATT ANVÄNDAS VINTRARNA 94/95, 95/96 OCH 96/97

Däckstyper

Följande uppgifter är hämtade från Däckspecialisternas riksförbund (DRF) och

avser försäljning till återförsäljare ej till bilist:

Tabell 1 Antal sålda däck till återförsäljare

1988 1992 1993

Nya personbilsdäck 3 750 000 2 870 000 3 100 000

- vinterdäck 1 720 000 867 000 1 050 000

- ej avsedda för dubb 90 000 264 000 300 000

(5 %) (30.5%) (28.6%)

Reg. personbilsdäck -1 000 000

- vinterdäck -300 000

- ej avsedda för dubb - 90 000 (30%)

Som framgår ovan har det de två senaste vintrarna sålts betydligt färre vinterdäck

än då förra utredningen gjordes och antalet däck som ej är avsedda för dubb har

ökat betydligt. Om detta enbart beror på de milda vintrarna, lågkonjunkturen eller

om det är en trend som skulle stå sig vid mer normala vintrar vet vi inte. Ungefär

2 miljoner nya sommardäck har sålts vardera året.

Vad beträffar regummerade däck anser DRF att en total försäljning på 1 miljon de

närmaste åren förefaller trolig, även om man haft en stark ökning de senaste åren

(1991: 770 000, 1992: 920 000 och 1993 var prognosen 1 070 000). När det gäller

nya bilar förutsätts att de säljs med sommardäck och att vinterdäck köps separat.

Vi antar i de fortsatta beräkningarna att försäljningen av dubbfria vinterdäck ligger

kvar på 30% av vinterdäcksförsäljningen och att detta gäller även för regumme-

rade däck och att antalet köpta vinterdäck är detsamma under hela tiden

(1 200 000). Det innebär att antalet personbilar med sommardäck blir "buffert"

för de förändringar som sker i antalet personbilar (faktiska och prognostiserade).

Vi antar vidare att försäljning av vinterdäck sker under hösten/förvintern, dvs.

1993 års försäljningssiffror för vinterdäck medför förändring i början på vintern
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1993/94. (Till återförsäljare såldes under första kvartalet 1993 5% av vinterdäcken

och under kvartal 4 knappt 70%.)

I VTTI-meddelande 722 redogörs för resultatet av en enkätundersökning under

januari-februari 1990. De tre nordligaste länen och Gotland ingick inte i studien. I

södra Sverige hade dessutom bilisterna börjat ta av dubbdäcken p.g.a. den milda

vintern. Enkätens resultat korrigeras därför från 66 % dubb till 70 %. Andelen

andra vinterdäck kvarstår vid 7 %.

Om ovanstående förutsättningar används i beräkningarna erhålles följande resul-

tat:

Tabell 2 Antal miljoner personbilar med olika däck (utgångspunkt VTT-

meddelande 722).

89/90 90/91 91/92 92/93 93/94

Personbilar 3,60 3,62 3,59 3,56 3,61

Däckanvändning:

Sommar 0,83(23%) 0,85 0,82 0,79 0,84 (23%)

Dubb 2,52(70%) 2,46 2,40 2,35 2,30 (64%)

Annat 0,25( 7%) 0,32 0,37 0,42 0,47 (13%)

Om istället andelen dubbfria av försäljningen av vinterdäck ligger på 10 %, blir

ökningen av dubbfria marginell.

Med utgångspunkt från en enkätundersökning som Vägverket gjort 1993/94, där

man frågat vilken typ av däck har den bil haft som Du oftast använt under denna

vinter? fås nedanstående tabell. Vi betraktar svaren som gällande för högvintern,

dvs. maxanvändning av dubb.
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Tabell 3 Antal miljoner personbilar med olika däck (utgångspunkt VV:s enkät).

93/94

Personbilar 3,61

Däckanvändning:

Sommar 0,50(14%)

Dubb 2,55(71%)

Annat 0,56(16%)

Tabell 2 och 3 skiljer en del när det gäller fördelning av olika däck. Annat däck är

i stort sett densamma, men fördelningen mellan sommar- och dubbdäck är olika.

Med utgångspunkt från däckförsäljningen och användningssiffror 1990 trodde vi

att sommardäcksanvändningen skulle vara mycket större under 1993/94, eftersom

så få vinterdäck sålts de senaste vintrarna. Eftersom det inte var så, uppstår frå-

gorna: Kör många med gamla dubbdäck? Kommer vinterdäckförsäljningen att öka

kommande vintrar eller kommer sommardäcksandelen snart att öka betydligt mer

än vad som anges här? Med ovanstående försäljning byts vinterdäcken ungefär

vart 10:e år.

I detta sammanhang kan siffrorna i tabell 2 bättre avspegla verkligheten eftersom

frågan där har ställts för en speciell dag och en speciell bil. Då kommer även de

ovanliga varianterna med vilket det inte gör om frågan lyder vilken typ av däck

har den bil haft som Du oftast använt under denna vinter? Detta kan vara orsaken

till den låga sommardäcksanvändningen enligt denna enkät.
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Nedanstående försäljningssiffror har erhållits från Gislaved och Goodyear:

Tabell 4

1989

Totalt antal dubbdäck

Gislaveds dubbdäck

Gislaveds andel

Gislaved med lättdubb 0

Andel lättdubb av dubb 0 %

Goodyears dubbdäck

Goodyears andel

Goodyear med lättdubb

Andel] lättdubb

Totalt lättdubbsdäck

Totalt lättdubbsfordon (inköp)

1990

700 000

250 000

36 %

90 000

36 %

110 000

16 %

10 000

9 %

100 000

25 000

Antal sålda däck (Gislaved och Goodyear).

1991]

700 000

252 000

360 %

252 000

-100%

105 000

15 %

105 000

-100 %

357 000

89 250

1992

603 000

217 000

36 %

217 000

-100%

85 000

14 %

85 000

-100%

302 000

75 300

1993

754 000

312 000

41 %

312 000

-100%

102 000

14 %

102 000

-100 %

414 000

103 500

De flesta andra däckleverantörer började troligen inte använda lättdubb innan det

var föreskrivet dvs. 1993.

Om vi nu förutsätter att bara Gislaved och Goodyear påbörjade lättdubbförsäljning

före 1993 erhålles följande användning av lättdubb respektive "konventionell"

dubb.
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Tabell 5 Antal miljoner personbilar med olika däck (bygger på tabell 2).

89/90 90/91 91/92 92/93 "93/94

Personbilar 3,60 3,62 3,59 3,56 3,61

Däckanvändning:

Dubb 2,52 2,46 2,40 2,35 2,30

- lätt 0 0,025 0,11 0,19 0,40 (17 %)

- konventionell 2,52 2,43 2,29 2,16 1,90 (83 %)

Tabell 6 Antal miljoner personbilar med olika däck (bygger på tabell 3).

93/94

Personbilar 3,61

Däckanvändning:

Dubb 2,55

- lätt 0,40 (16 %)

- konventionell 2,15 (84 %)

Andelen lättdubbsfordon bygger på samma antaganden/försäljning och är därför

lika i tabell 5 och 6 medan konventionell dubb olika. Enligt ovan föreslår vi att

tabell 5 används.

Med ovanstående framräkning av fördelning mellan lättdubb och konventionell

dubb kommer alla personbilar som har dubbdäck att ha lättdubb vintern

2001/2002. Den låga vinterdäckförsäljningen de milda vintrarna borde leda till en

större vinterdäckförsäljning kommande vintrar. Detta gör att vi uppskattar att

100 % lättdubb bör uppnås ungefär vid sekelskiftet.
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BERÄKNING AV TRAFIKARBETE UNDER VINTERN 1993/94

Meddelande 722 ger följande fördelning av trafikarbetet på is/snö-väglag under

januari-februari 1990:

dubbdäck 83 %

odubbat vinter 8 %

sommardäck 9 %

Under högvintern 1989/90 var andelen dubbdäck 70 %, andelen odubbat vinter

7 % och andelen sommardäck 23 % . Under högvintern 1993/94 beräknas dessa

andelar vara 64 %, 13 % och 23 %. Givet att körsträckorna med olika däcktyper

inte ändrats kan andelen trafikarbete med dubbdäck vid is/snöväglag högvintern

1993/94 beräknas till 64/70 : 83 = 76 %. Motsvarande andel trafikarbete med

odubbat vinterdäck blir 13/7 : 8 = 15 % medan sommardäcken får en oförändrad

andel på 9 %. Dessa framräknade andelar användes också för månaderna decem-

ber och mars, eftersom andelen dubbade fordon är konstant dessa månader.

För november minskas andelen fordon med dubbdäck med 15 procentenheter och

andel odubbade vinterdäck med 5 procentenheter, vilket tillförs sommardäcksfor-

donen. För april minskas enbart andelen dubbdäcksfordon, men nu med 20 pro-

centenheter.

För trafikarbetet vid is/snö-väglag dessa två månander kan två alternativa beräk-

ningar göras. Den första beräkningen innebär att för november de 15 % av fordon

som har dubb i december-mars men ej i november är genomsnittliga dubbfordon

beträffande körlängd och körfrekvens under halt väglag. Samma antagande göres

för de 5 % av fordonen som har odubbat vinter under december-mars. Detta inne-

bär att andelen trafikarbete med sommardäck i november blir stort.

Den andra beräkningen innebär att de 15 % av fordonen, som inte sätter på dubb-

däck förrän i december, är de med kortast körlängd och lägst körfrekvens under

halt väglag. (De förare som kör långt och ofta monterar tidigt på dubbdäck eller

vinterdäck).

Detta resonemang leder till låg andel trafikarbete i is/snö-väglag med sommardäck

under november. Tabellen nedan visar utfallet för de två beräkningsmetoderna

under november.
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Andel trafikarbete i november

Dubbdäck 58-69

Odubbat vinter 9-1 1

Sommardäck 33-20

Vid senare beräkningar har ett medelvärde av de två metoderna använts.

Motsvarande resonemang för april (egentligen 1 april - söndagen efter påsk) leder

till resultat enligt tabellen nedan.

Andel trafikarbete i april

Dubbdäck 52-62

Odubbat vinter 15-18

Sommardäck 33-20

På samma sätt som ovan har vid de senare beräkningarna använts medelvärdet av

de två metoderna.

Samma teknik har använts för att vid dubbförbud omfördela det dubbade trafikar-

betet till trafikarbete med odubbade vinterdäck och sommardäck. 80 % av

trafikarbetet för dubbdäcksfordonen kan omfördelas till odubbade vinterdäck och

20 % till sommardäck. Men alternativt sett kan de 20 % av förarna som väljer

sommardäck tänkas vara de med minst körsträcka i is/snö-väglag. De två beräk-

ningarna ger resultat enligt tabellen nedan.

 

 

 

 

Andel trafikarbete

november dec-mars april

Dubbdäck 0 0 0

Odubb vinter 61-65 76-84 603-67

Sommardäck 39-35 24-16 37-31      

För samtliga månader har medelvärdet i intervallen ovan använts som skattning av

trafikarbetet i is/snö-väglag.
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BELÄGGNINGSSLITAGE - EN PROGNOS TILL ÅR 2000

Beläggningars SPS-tal

SPS-talet har i tidigare dubbdäcksutredning beskrivits varför vi inte går närmare

in på beskrivningen av det här. Värt att nämna ytterligare än en gång är dock det

att SPS-talet inte är någon materialkonstant för ett specifikt objekt eller belägg-

ningstyp utan anger det faktiska slitaget vid viss dubbtrafik och hastighet under en

aktuell mätperiod på ett speciellt vägavsnitt.

Vi skall vidare komma ihåg att SPS-talet oftast används som ett mått på att bedö-

ma olika beläggningars förmåga att motstå slitage. Beläggningsslitaget är ett pro-

blem som främst de högtrafikerade vägarna utsätts för, det lågtrafikerade vägnätet

däremot åtgärdas oftast på grund av andra orsaker än avnötning. Därför är beräk-

ningen av SPS-talet för det lågtrafikerade vägnätet något mer osäkert än för det

högtrafikerade.

SPS-tal år 1994

I den tidigare utredningen beräknades dels ett genomsnittligt SPS-tal indelat efter

trafikklass och dels ett genomsnittligt SPS-tal för hela det statliga vägnätet. Till

grund för dessa beräkningar låg slitagemätningar gjorda av VTT. Mätningarna ge-

nomfördes på befintlig vägbeläggning, på beläggningsplattor nedgjutna i väg och

på beläggningsplattor provade i VTIs provvägsmaskin. Mätningarna utfördes före-

trädesvis på redan i förväg förväntat slitstarka beläggningar, såsom HABS och

HABT, eftersom det är dessa beläggningstyper som är mest frekventa på det hög-

trafikerade vägarna.

Ur dessa mätningar erhölls SPS-talen 23 och 14 för HABT respektive HABS.

Vidare användes uppgifter från Vägverket angående mängden av olika belägg-

ningstyper på respektive trafikklass vid beräkningen. Eftersom största delen av

trafikarbetet, 62 %, finns på vägnätet med ÅÄDT>4000 påverkas det genomsnittliga

SPS-talet till stor del av de enskilda beläggningarnas SPS-tal på detta vägnät.

Efter beräkningar gjorda med de ovan nämnda ingångsparametrarna erhölls SPS-

tal enligt tabell 1.

VTI MEDDELANDE 756



Bilaga 4

 

 

Sid 2(6)

Tabell 1 SPS-tal 1994

Trafikklass SPS-tal Trafik-

(ÅDT) år 1994 arbete (%)

>8 000 22 40

4 000-8 000 25 22

2 000-4 000 28 13

1 000-2 000 31 10

0-1 000 35 15

Totalt 26 100

Det bör tilläggas att man vid en undersökning på VTT jämförde olika typer av

dubb på dubbdäcken, stål- respektive lättviktsdubb. Vid undersökningen kunde

man iakttaga att slitaget var mindre än 50 % med lättviktsdubb jämfört med stål-

dubb. Eftersom SPS-talet är direkt proportionellt mot slitaget kan således SPS-

talet halveras om vi antar att alla fordon använder sig av lättviktsdubb. 1994 var

användningen av lättviktsdubb av storleksordningen 17 % av det totala dubban-

vändandet. Detta innebär att ett viktat SPS-tal för 1994 torde ligga kring 24.

SPS-talet år 2000

Att göra en prognos är alltid behäftat med en viss osäkerhet, man vet helt enkelt

inte vad framtiden har i sitt sköte. Ett antal antaganden måste göras och dessa görs

här nedan utifrån 1994 års undersöknings resultat.

När det gäller SPS-talet så påverkas det till största delen av de olika beläggningar-

nas utveckling och utbredning samt att de flesta dubbade fordon i framtiden kom-

mer att framföras med lättviktsdubb.

Teknikförbättring

De olika beläggningarnas SPS-tal har ständigt förbättrats, detta beror på att man

hela tiden förfinar och förbättrar teknikmetoder samtidigt som man lär sig hur och

var man skall använda sig av olika material. Hittills har man till största del använt

sig av stenmaterial med max 16 mm stenstorlek, men intresset för HABS-belägg-

ningar med stenstorlek på 12 och 8 mm har ökat. Att använda sig av denna typ av
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beläggning på det högtrafikerade vägnätet är inte att rekommendera men belägg-

ningstyperna kan mycket väl få genomslagskraft på de låg- och mellantrafikerade

vägarna.

Man kan också tänka sig att nya beläggningstyper med förbättrat SPS-tal kan

komma att användas. Detta sammantaget kan medföra att det genomsnittliga SPS-

talet för en viss typ av beläggning under i övrigt samma (trafik)förhållanden sjun-

ker en eller några enheter. Låt oss anta att det genomsnittliga SPS-talet för de mest

förekommande beläggningarna på det högtrafikerade vägnätet sjunker med två

enheter.

Tabell 2 Antag att SPS-talen förbättras på grund av teknikutveckling.

Beläggningstyp SPS-tal

HABS 12

HAÄABT 21

Beläggningsnätets förändring fram till år 2000

Vidare vet vi att beläggningsnätet med all säkerhet kommer att förändras med ti-

den, vad vi inte riktigt vet är i vilken omfattning. Att man i framtiden, i högre grad

än nu, kommer att belägga högtrafikerade vägar med slitstarka beläggningar (typ

HABS) torde stå klart. Detta innebär också att de i dag vanligaste beläggningsty-

perna HABT och MABT kommer att minska i omfattning. För att få någon som

helst uppfattning om den eventuella ökningen av högkvalitativa beläggningar har

vi studerat trenden från 1989 och framåt för dessa typer av beläggningar. I dia-

gram 1, nedan, ser vi att mängden högkvalitativa beläggningar kraftigt ökat från

1989 fram till 1994 och att detta skett nästan rätlinjigt (heldragen linje). För fram-

tiden kan man tänka sig att kurvan fortsätter att stiga i ytterligare några år men att

den sedan planar ut (streckad linje). En av anledningarna till utplaningen är att

tillgången på bra stenmaterial, som krävs för en lyckad högkvalitativ beläggning,

inte är oändlig. Man måste helt enkelt hushålla med detta material. En annan an-

ledning som är av betydelse är att de prognostiserade 60 milj.m2 motsvarar stora

delar av det högtrafikerade vägnätet. Man kan alltså inte förbättra mycket mer.
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Diagram 1 Slitstarka beläggningar på det svenska vägnätet.
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Med vetskap om att högkvalitativa beläggningarna företrädesvis läggs på det väg-

nätet med störst trafikarbete bedöms beläggningsfördelningen år 2000 att se ut en-

ligt tabell 3.

Tabell 3

Trafikklass

>8 000

4 000-8 000
 

Bedömning av beläggningsnätet år 2000.

HABT HABS HABD MABT YB ÖVRIGA

10%

12%

85%

45%

5%

5% 22% 11% 5%

Beläggningsnätet i övriga trafikklasser än de ovan beskrivna antas vara detsamma

år 2000 som i dagsläget med den skillnaden att SPS-talet minskar enligt föregå-

ende stycke.

Dubbtyp

År 1994 hade cirka 83 % ståldubb och 17 % lättviktsdubb. År 2000 har, med

största sannolikhet de allra flesta personbilar som har dubbdäck lättviktsdubb.

Som tidigare nämnts innebär användandet av lättviktsdubb att slitaget halveras

jämfört med om ståldubb skulle användas.
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Tabell 4 SPS-tals faktor beroende på dubbtyp.

Dubbtyp SPS-talsfaktor

Ståldubb 1,0

Lättviktsdubb - 0,5

Trafikarbete =

Den sista parametern som påverkar SPS-talet är trafikarbetet. Förutsättningen för

detta arbete var att det skulle vara oförändrat för de olika trafikklasserna fram till

år 2000.

Tabell 5 Trafikarbetets fördelning på trafikklasser år 1994.

Trafikklass ( ÅDT Trafikarbete (%)

 

>8 000 40

4 000-8 000 22

2 000-4 000 13

1 000-2 000 10

1 000 15

Totalt 100
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Beräknat SPS-tal år 2000 på antagna beläggnings- och trafikdata

Om de ovan nämnda antagandena används i samma modell som vid framräk-

ningen av 1994 års SPS-tal erhålls följande resultat.

Tabell 6 SPS-tal år 2000.

 

 

Trafikklass SPS-tal Trafik-

(ÅDT) år 2000 arbete (%)

>8 000 7 40

4 000-8 000 10 22

2 000-4 000 13 13

1 000-2 000 15 10

0-1 000 17 15

Totalt 11 100

Att det vägda genomsnittliga SPS-talet sjunker från 24 år 1994 till 11 år 2000 be-

ror till största del på att användningen av lättviktsdubb då bör vara 100 %. Den

andra starkt bidragande orsaken till minskningen av SPS-talet, främst på de hög-

trafikerade vägarna, är de med tiden allt bättre beläggningarna.

VTI MEDDELANDE 756



Bilaga 5

Sid 1(1)

DUBBDÄCKSBESTÄMMIELSER

Följande däcksbestämmelser gällde från 1988-10-01.

 
Lätta fordon

(totalvikt © 3,5 ton) (totalvikt >3,5 ton)

Tunga fordon

 

Personbil Lastbil, Buss    

Tillåten tid 1 november - första söndagen efter påsk
 

 

 

  

 

Typ Rördubbar ej tillåtna

Utstick © 1,5 mm © 2,0 mm

Vikt © 3,0 g -

Antal per däck © 30 per 100 kg tillåten |-

 däckbelastning men © 150    

Från och med 1990-11-01 fick inte tunga fordon använda dubbdäck. Utrycknings-

fordon var undantagna. Många dispenser gavs och förbudet upphävdes strax innan

nedanstående regler trädde i kraft.

Följande dubbdäcksbestämmelser gäller från 1992-11-01.

 
Lätta fordon

(totalvikt © 3,5 ton)

Tunga fordon

(totalvikt > 3,5 ton)
 

   

 

 

 

  

  

Personbil Lastbil, Buss

Tillåten tid 1 november - första söndagen efter påsk

Utstick c 1,2 mm © 1,2 mm © 1,7 mm

Dubbkraft = 120 N © 180 N © 340 N (x 180 N för C-däck)

Vikt c 1,4 g ©2,3 g © 3,0 g

Antal 90 st om fälgdiam 13* 110 st om fälgdiam 15*

110 st om fälgdiam 14", 15% 150 st om fälgdiam 216

150 st om fälgdiam 216*   

Om risk för halka föreligger får dubbdäck användas även utanför tillåten tidspe-

riod.
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Polisrapporterade olyckor med personbilar inblandade 931101-940415

Is/snö-väglag

Personskadeolyckor inklusive dödsolyckor

Landsbygd Tättbebyggt

Vilt 92 0

Ej vilt 1266 1258

Egendomsskadeolyckor

Landsbygd Tättbebyggt

Vilt 6 493 676

Ej vilt 2 574 3 907

Dödade personer

Landsbygd Tättbebyggt

Vilt 0

Ej vilt 60 21

Svårt skadade personer

Landsbygd Tättbebyggt

Vilt 13 0

Ej vilt 442 247

Lindrigt skadade personer

Landsbygd Tättbebyggt

Vilt 104 0

Ej vilt 1 471 1 358
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Polisrapporterade olyckor med personbilar inblandade 931101-940415

Barmark

Personskadeolyckor inklusive dödsolyckor

Landsbygd Tättbebyggt

Vilt 95 12

Ej vilt 916 1923

Egendomsskadeolyckor

Landsbygd Tättbebyggt

Vilt 7 140 1 028

Ej vilt 1 738 4 612

Dödade personer Landsbygd Tättbebyggt

Vilt 6 0

Ej vilt 52 54

Svårt skadade personer

Landsbygd Tättbebyggt

Vilt 14 0

Ej vilt 333 325

Lindrigt skadade personer

Landsbygd Tättbebyggt

Vilt 118 13

Ej vilt 1 009 1 787
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Bilaga 7

Sid 1(1)

Beräkning av olyckskostnad

Olyckskostnaden för olyckor under hela året anges i referens 25. Beträffande

viltolyckor anges där olika kostnader beroende på hastighetsgräns. I denna studie

har vi viktat dessa kostnader med det ungefärliga trafikarbetet i varje hastighets-

gräns. Detta innebär att följande olyckskostnad används:

Landsbygd Tättbebyggt

Vilt 85 000 kr 20 000 kr

Följande beräkningssätt av olyckskostnad (ej vilt) finns redovisad i referens 3.

Olyckskostnad beräknas enligt formeln

OLKOST=(a-E0 + b-LS + c-S$S + d-D) / ANTOL

där a, b, c och d anger kostnad (inklusive humanvärde) enligt 1992 års prisnivå för

polisrapporterad egendomsskadeolycka (EO), lindrigt skadad person (LS), svårt

skadad person (SS) respektive dödad person (D).

a = 100 000 kronor

bs 230 000 kronor

c= 5 400 000 kronor

d= 12 100000 kronor

Bortfallet är inkluderat i angivna kostnader. Olycksdata som behövs för beräk-

ningarna hämtas från bilaga 6.

Genomsnittlig olyckskostnad vid is/snö-väglag

Landsbygd Tättbebyggt

Ej vilt 965 000 kr 445 000 kr

Detta kan då jämföras med olyckskostnader för hela vintern (931101-940415)

Landsbygd Tättbebyggt

Ej vilt 1 010 000 kr 475 000 kr

eller med kostnaden för hela året som enligt referens 25 är

Landsbygd Tättbebyggt

Ej vilt 1 300 000 kr 520 000 kr
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