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Förord 
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Effekt av vinterdäcklagen på däckanvändning och olyckor 
 
av Gudrun Öberg, Hans Velin och Mats Wiklund 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95 Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Kartläggningen av däckanvändningen i Östergötland visar att dubbdäcks-
andelen ökade från cirka 75 % innan lagen infördes till cirka 80 % efter 
införandet. Andelen vinterdäck utan dubb ökade från cirka 15 % till cirka 
20 %.  Sommardäckanvändningen halverades under 90-talet redan innan 
vinterdäckkravet kom dvs. man förväntade sig ett vinterdäckkrav och 
anpassade sig till detta. Med vinterdäck i vinterdäcklagen avses både 
vinterdäck med respektive utan dubbar. 

Olycksstudien visar på en stor minskning av personskadeolyckor med 
döda och svårt skadade från förevintrarna (97/98 och 98/99) till efter-
vintrarna (99/00 och 00/01) då det råder vinterväglag. En beräkning av 
effekten på dessa polisrapporterade olyckor visar att de har minskat med 11 
eller 14 % beroende på om man antar att vinterdäck har betydelse för 
olyckseffekten även på barmark. Sett över alla väglag minskar dessa 
personskadeolyckor med 8 % för perioden från 1 december t.o.m. 31 mars. 
Minskningarna är inte statistiskt säkerställda. 

Den prognos som gjordes 1995 beträffande trafiksäkerhetseffekt av en 
eventuellt kommande vinterdäcklag stämmer mycket väl överens med det 
erhållna resultatet. 

 
Under sommaren 1999 kom regeringen med en förordning (SFS 1999:721) som 
anger att personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton under 
perioden 1 december till och med 31 mars vid färd på väg skall vara försedd med 
vinterdäck eller likvärdig utrustning när vinterväglag råder. Lagen började gälla 
1 december 1999. Denna förordning har senare följts av en föreskrift som reglerar 
den tid som dubbdäck inte får användas (VVFS 1999:114) och den tiden är 1 maj 
till och med 30 september. Ytterligare en föreskrift har kommit som anger krav på 
ett minsta mönsterdjup om 3 mm vid vinterväglag under perioden 1 december till 
och med 31 mars mot tidigare 1,6 mm året om (VVFS 2000:119). 

När vinterdäckkravet för lätta fordon varit i kraft i två vintrar vill Vägverket ha 
en första indikation på hur däckanvändningen förändrats och om någon trafik-
säkerhetsvinst erhållits. VTI fick då i uppdrag att göra denna utredning. 

 
Däcktyp och däckkvalitet 
För att kartlägga vilken förändring av däckanvändning som skulle komma att ske 
vid vinterdäckkravets införande hade VTI på eget initiativ kartlagt däcktyper 
(sommardäck, vinterdäck med respektive utan dubb) och däckkvalitet på fyra 
olika platser i Östergötland den sista vintern innan lagen infördes. Dessa fyra 
platser kunde nu användas för att studera förändringen. På varje plats skulle 
däcken på 100 personbilar uppmätas. Observationerna gjordes i februari–mars 
1999 respektive 2001.  
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Dubbdäcksandelen ökade från cirka 75 % innan lagen infördes till cirka 
80 % efter införandet. Andelen vinterdäck utan dubb ökade från cirka 15 % 
till cirka 20 %. På en plats minskade andelen sommardäck med lika stor andel 
som dubbdäcken ökade. På de andra platserna ersattes sommardäcken till 
övervägande delen med vinterdäck utan dubbar.  

Det är många som har relativt gamla däck. År 2001 har cirka 20 % däck som är 
äldre än 5 år och cirka 10 % har däck som är 10 år eller äldre. Alla har dock 
godkänt mönsterdjup. 

Det är relativt stor andel, cirka 30 %, som har så litet dubbutstick  
(≤0,6 mm) att det inte ger någon förbättring av väggreppet. Dubbutsticket bör 
helst vara 0,9 mm eller däröver och i denna studie var det cirka 40 % år 2001 som 
inte hade så stort utstick. 

 
Olyckor 
Det fanns inte resurser att göra en olycksstudie där det skulle finnas information 
om däcktyp. Polisen noterar normalt sett inte detta i sina rapporter. Den metod 
som valdes var att göra en före-/efterstudie med prov- och kontrollområden. 
Kravet på vinterdäck gäller hela Sverige men i norra delen av Sverige har sedan 
lång tid nästan alla personbilister haft vinterdäck på sina fordon dvs. kravet skulle 
bara innebära en marginell förändring. Norra Sverige går därför att använda som 
kontrollområde. Då vinterklimatet och därmed även väglaget skiljer en hel del 
från norra till södra Sverige kontaktades Danmark, som inte haft någon förändring 
i däckanvändning, för att få ett sydligt kontrollområde. De två provområdena är 
därmed södra och mellersta Sverige. Det var då möjligt att göra en olycksstudie 
som visar på skillnad i olycksutfall mellan vintrarna i föreperioden respektive i 
efterperioden. Om vinterdäckkravet haft effekt bör det framkomma i en sådan 
studie. Vinterdäckkravet har då avsedd effekt om andel olyckor på vinterväglag 
minskar mer i provområdet än i motsvarande kontrollområde. Alternativt fås 
avsedd effekt om andel olyckor på vinterväglag ökar mindre i provområdet än i 
kontrollområdet. För att så långt möjligt försöka renodla effektstudien har vägar 
som under perioden infört en speciell hastighetsgräns under vintern exkluderats. 
Genom att ha kontroll på vädret de olika vintrarna, genom temperatur- och 
nederbördsdata som erhålls från SMHI, minskar också en del av osäkerheten 
beträffande orsaken till en eventuell förändring i olycksantal.  

Vintrarna 97/98 och 98/99 utgjorde förevintrar och 99/00 och 00/01 utgjorde 
eftervintrar. Enbart perioden då kravet gäller studeras dvs. de fyra månaderna 
december, januari, februari och mars. 

Sett över alla väglag har följande olycksförändring erhållits från föreperioden 
till efterperioden. 
 
Effekt på polisrapporterade olyckor från förevintrarna till eftervintrarna sett över 
alla väglag. 

95-procentigt  
konfidensintervall 

Svårighetsgrad Effekt 

Nedre Övre 
Olyckor (döda, svårt och lindrigt 
skadade) 

-2 % -10 %  +7 % 

Olyckor (döda och svårt skadade) -8 % -22 %  +8 % 
Olyckor (döda) -3 % -35 %  +43 % 
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Tabellen visar på en minskning av antalet olyckor med olika svåra personskador 
sett över alla väglag. Ingen förändring är statistiskt säkerställd.  

Effekten av att använda vinterdäck istället för sommardäck finns egentligen 
bara på is- eller snöväglag, men det kan finnas faktorer (t.ex. att bilister som, fullt 
tillåtet, färdas med sommardäck på barmark har mindre trafikvana ) vilka inverkar 
på olycksutfallet vid barmark. De skattningar som redovisas i tabellen nedan är 
gjorda under antagandet att lagen påverkat sannolikheten för olycka både vid 
barmark och is/snö. 
 
Effekt på polisrapporterade olyckor från förevintrarna till eftervintrarna då det 
råder vinterväglag enligt uppgift på polisens olycksblankett och då däcklagen 
antas påverka olycksutfallet även vid barmark. 

 95-procentigt  
konfidensintervall 

Svårighetsgrad 

Effekt Nedre Övre 
Olyckor (döda, svårt och lindrigt 

skadade) 
-12 % -23 %  +0 % 

Olyckor (döda och svårt skadade) -14 % -33 %  +9 % 
Olyckor (döda) -14 % -55 %  +58 % 
 
Tabellen visar på en stor minskning vid is/snöväglag, ej statistiskt säkerställd, 
av personskadeolyckorna från förevintrarna till eftervintrarna.  

 
Diskussion 
Sommardäckanvändningen halverades under 90-talet redan innan lagen kom. 
Detta tyder på att bilägarna tolkade den pågående debatten som att ett 
vinterdäckkrav snart kommer att införas och då anpassade sig många till detta 
innan lagen var ett faktum.  

En jämförelse mellan den i förväg beräknade effekten (underlaget inför beslut 
om en vinterdäcklag) och den erhållna visar på stor överensstämmelse då de i 
denna studie erhållna resultaten räknas upp med hjälp av generella samband till att 
omfatta samma vägnät och tidsperiod som i prognosberäkningarna. 

 
Vinterdäckslagens inverkan på i olyckor svårt skadade och döda personer. I 
beräkningarna antas samma skadeföljd vad gäller svårt skadade och döda vid 
alla personskadeolyckor.  
 Prognosberäknad 1995 Effektberäknad 2001 
Svårt skadade personer 42–52 färre 49–63 färre 
Döda personer 5–6 färre 7–9 färre 
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The effect of the Winter Tyre Law   
on the use of tyres and on accidents 
 
by Gudrun Öberg, Hans Velin & Mats Wiklund 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95 Linköping 
 
 
Summary 
 
The survey of tyre use in Östergötland shows that the proportion of studded 
tyres increased from ca 75 % before the introduction of the Law to ca 80 % 
after its introduction. The proportion of winter tyres without studs increased 
from ca 15 % to ca 20 %. The use of summer tyres was cut by half during the 
90s even before the requirement concerning winter tyres came into force, i.e. 
people expected the requirement and adjusted accordingly. The term winter 
tyres in the Winter Tyre Law refers to winter tyres both with and without 
studs. 

The study of accidents shows a steep reduction in personal injury 
accidents with fatalities and severe injuries between the winters before (97/98 
and 98/99) and the winters after (99/00 and 00/01) when winter road 
conditions prevail. An estimate of the effect on these police-reported 
accidents shows that they had decreased by 11 or 14 % depending on 
whether it is assumed that winter tyres also have a significance on the 
accident effect on roads free from snow and ice. When all road conditions are 
considered, these injury accidents decrease by 8 % over the period 
1 December–31 March. These decreases are not statistically verified. 

The forecast made in 1995 concerning the traffic safety effect of a future 
Winter Tyre Law is in very good agreement with the results attained. 
 
In the summer of 1999 the Government  promulgated a Decree (SFS 1999:721) 
according to which cars, light lorries and buses, of a total weight not exceeding 
3.5 tonnes, shall during the period 1 December–31 March, when travelling on a 
road, be fitted with winter tyres or similar equipment when winter road conditions 
prevail. The Law came into force on 1 December 1999. This Decree was followed 
by an Order which specifies the period when studded tyres shall not be used 
(VVFS 1999:114); this period is 1 May to 30 September. One further Order was 
issued which requires a least tread depth of 3 mm under winter road conditions 
during the period 1 December to 31 March, as against the previous requirement of 
1.6 mm throughout the year (VVFS 2000:119). 

When the requirement concerning winter tyres for light vehicles had been in 
force for two winters, the Swedish National Road Administration wanted to have 
a preliminary indication of the way tyre use has changed and whether there have 
been any improvements in traffic safety. The Swedish National Road and 
Transport Research Institute, VTI, was commissioned to carry out this 
investigation. 
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Tyre Type and Tyre Quality 
In order to find what change in tyre use would occur when the requirement 
concerning winter tyres was introduced, VTI had on its own initiative surveyed 
tyre types (summer tyres, winter tyres with and without studs) and tyre quality at 
four sites in Östergötland during the last winter prior to the introduction of the 
Law. These four sites could now be used in studying the change. At each site, the 
tyres on 100 cars were to be measured. The observations were made in February-
March 1999 and 2001. 
 
The proportion of studded tyres increased from ca 75 % before the 
introduction of the Law to ca 80 % after its introduction. The proportion of 
winter tyres without studs increased from ca 15 % to ca 20 %. At one site, the 
proportion of summer tyres decreased by the same percentage as the increase in 
studded tyres. At the other sites, summer tyres were predominantly replaced by 
winter tyres without studs. There are many who have relatively old tyres. In 2001, 
ca 20 % had tyres older than 5 years, and ca 10 % had tyres that were 10 years' old 
or older. All had the prescribed tread depth. 
 
There is a relatively large proportion, ca 30 %, where the stud protrusion is 
so small (<0.6 mm) that it does not improve roadholding. Stud protrusion 
should preferably be 0.9 mm or more, and in this study there were ca 40 % in 
2001 which did not have such a large profusion. 
 
Accidents 
There were no resources for an accident study where there would be information 
on tyre type. The police do not normally record this in their reports. The method 
decided on was to make a before/after study with test and control areas. The 
requirement concerning winter tyres applies to the whole of Sweden, but in the 
northern part of Sweden practically all car drivers have for a long time used 
winter tyres on their vehicles, i.e. the requirement would involve only a marginal 
change. Northern Sweden can therefore be used as a control area. Since the winter 
climate and consequently road conditions differ a lot between the north and south 
of Sweden, a request was made to Denmark, which had no change in tyre use, for 
a southerly control area. The two test areas are therefore southern and central 
Sweden. It was now possible to make an accident study that shows the difference 
in the number of accidents between winters in the before and after period. If the 
winter tyre requirement has had an effect, this would be found in such a study. 

The winter tyre requirement has thus the intended effect if the proportion of 
accidents under winter road conditions decreases more in the test area than in the 
control area. Alternatively, the intended effect is achieved if the proportion of 
accidents under winter road conditions increases less in the test area than in the 
control area. In order to refine the study of effects as far as possible, roads on 
which a special winter speed limit was in force during the period concerned were 
excluded. The ability to have a check on the weather in the different winters, 
through temperature and precipitation data obtained from the Swedish 
Meteorological and Hydrological Institute, also reduces some of the uncertainty 
concerning the reason for a change, if any, in the number of accidents. 
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The winters 97/98 and 98/99 were before-winters, and 99/00 and 00/01 were 
after-winters. Only the period when the requirement applied was studied, i.e. the 
four months of December, January, February and March. 

For all road conditions, the following change occurred from the before to the 
after period. 
 
Effect on police reported accidents from the before-winters to the after-winters, 
for all road conditions. 
Degree of severity Effect 95% confidence interval 
  Lower Upper 
Accidents (fatalities, severe and slight 
injuries) 

-2 % -10 %  +7 % 

Accidents (fatalities and severe injuries) -8 % -22 %  +8 % 
Accidents (fatalities) -3 % -35 %  +43 % 
 
The table shows a reduction in the number of accidents with different degrees 
of severity in all road conditions. None of the decreases has been statistically 
verified. 

The effect due to using winter tyres instead of summer tyres actually occurs 
only on roads covered in ice or snow, but there may be factors (e.g. that motorists 
who, quite legitimately, drive on summer tyres on roads free from snow and ice 
have less driving experience) which have an effect on the accident outcome on 
roads free from snow and ice. The estimates set out in the table below are made 
on the assumption that the Law has had an influence on the probability of 
accidents both on roads covered in snow and ice and on those without snow and 
ice cover. 
 
The effect on police reported accidents from the before-winters to the after-
winters when winter road conditions prevail according to information on the 
police accident report form, on the assumption that the Tyre Law has an influence 
on the accident outcome even on roads free from snow and ice. 
Degree of severity Effect 95 % confidence interval 
  Lower Upper 
Accidents (fatalities, severe and slight 
injuries) 

-12 % -23 %  +0 % 

Accidents (fatalities and severe injuries) -14 % -33 %  +9 % 
Accidents (fatalities) -14 % -55 %  +58 % 
 
The table shows a large reduction, not statistically verified, in personal injury 
accidents on roads with ice/snow cover from the before-winters to the after-
winters. 
 
Discussion 
The use of summer tyres had dropped by half during the 90s already before the 
Tyre Law was promulgated. This indicates that car owners interpreted the ongoing 
debate to mean that a winter tyre requirement would soon be introduced, and 
many adjusted to this before the Law was in existence. 
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A comparison of the effect estimated in advance (data prior to the decision 
regarding a winter tyre law) and the effect actually obtained shows a large 
measure of agreement when the results obtained in this study are generalised 
using standard relationships to apply to the same road network and the same 
period as those in the forecasts. 
 
Effect of the Winter Tyre Law on persons severely injured and killed in accidents. 
The calculations assume the same injury consequences with regard to those 
severely injured and killed in all injury accidents. 
 
 Forecast made in 1995 Effect calculated in 2001 
Persons severely injured 42–52 fewer 49–63 fewer 
Persons killed 5–6 fewer 7–9 fewer 
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1 Bakgrund och syfte 
Under sommaren 1999 kom Regeringen med en förordning (SFS 1999:721) som 
anger att personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton under 
perioden 1 december till och med 31 mars skall vid färd på väg vara försedd med 
vinterdäck eller likvärdig utrustning när vinterväglag råder. Lagen började gälla 1 
december 1999. Denna förordning har senare följts av en föreskrift som reglerar 
den tid som dubbdäck inte får användas (VVFS 1999:114) och den tiden är 1 maj 
till och med 30 september. Ytterligare en föreskrift har kommit som anger krav på 
ett minsta mönsterdjup om 3 mm vid vinterväglag under perioden 1 december till 
och med 31 mars mot tidigare 1,6 mm året om (VVFS 2000:119). 

Ett underlag för beslut om vinterdäck för lätta fordon utgjorde VTI:s utredning 
(Carlsson, Centrell & Öberg, 1995 och Carlsson & Öberg, 1995) på uppdrag av 
Vägverket. Den visade att det samhällsekonomiskt skulle bli lägre kostnader om 
ett vinterdäckskrav infördes. Vinsten erhölls på grund av förbättrad trafiksäkerhet. 
En motsvarande undersökning genomfördes senare beträffande tunga fordon 
(Öberg et al, 2000) på uppdrag av Vägverket och Vegdirektoratet i Norge. I detta 
fall erhölls inte någon vinst med att införa ett vinterdäckkrav för tunga fordon och 
detta beror på att det inte gick att fastslå någon trafiksäkerhetsvinst. 

När vinterdäckkravet för lätta fordon varit i kraft i två vintrar vill Vägverket ha 
en första indikation på hur däckanvändningen förändrats och om någon 
trafiksäkerhetsvinst erhållits. VTI fick då i uppdrag att göra denna utredning. 

Begreppet vinterdäck i förordningen och föreskrifterna ovan avser 
antingen vinterdäck med eller utan dubb.  
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2 Undersökningsmetod 
Vägverket hade en relativt begränsad budget till förfogande för denna utredning 
och därav följer de försöksuppläggningar som redogörs för nedan. Diskussioner 
har förts med Vägverket att göra mer detaljerade studier i en senare etapp. 

 
2.1 Kartläggning av däckanvändning 
För att kartlägga vilken förändring av däckanvändning som skulle komma att ske 
vid vinterdäckkravets införande hade VTI på eget initiativ kartlagt däcktyper och 
däckkvalitet på fyra olika platser i Östergötland den sista vintern innan kravet 
infördes. Dessa fyra platser kunde nu användas för att studera förändringen. På 
varje plats skulle däcken på 100 personbilar uppmätas. Observationerna gjordes i 
februari–mars 1999 respektive 2001. 

De platser som valdes var olika parkeringsplatser: 
1 Arbetsplats i Linköping (VTI/FOA) 
2 Köpcentrum i Linköping (IKEA-området) 
3 P-platser i Åtvidaberg 
4 Rastplatser utefter E4 mellan Linköping och Norrköping 
 

Platserna valdes för att det troligen är olika trafikantkategorier som har sina bilar 
parkerade på dessa platser.  

Plats nr 1 har statliga arbetsplatser runt om med mestadels medelålders bilister. 
Det kan också förekomma studerande vid universitetet. 

Plats nr 2 besöks av en mer blandad trafikantgrupp. Dit kommer mestadels 
personer som inte alltid arbetar eller studerar dagtid. 

Plats nr 3 är en blandning av de två föregående platserna men med det tillägget 
att runt omkring Åtvidaberg finns mer småvägar än kring Linköping och detta 
innebär därmed vägar som i högre grad har is/snöväglag än runt Linköping. 

Plats nr 4 valdes för att få en indikation på vilka däck långfärdsbilister väljer. 
Oftast är däck på samma axel av samma typ och kvalitet och därför 

undersöktes endast däcken på höger sida. Om vänster sidas däck vid en snabb 
kontroll skiljde sig från höger sida gjordes en notering om detta. De däcksegen-
skaper som observerades var 

− Däcktyp (sommardäck/vinterdäck utan dubbar/vinterdäck med dubbar) 
− fabrikat 
− tillverkningsår 
− mönsterdjup (3 observationer på varje däck) 
− dubbutstick (6 observationer på varje däck) 

 
även vissa uppgifter gällande fordonet noterades 
− fabrikat 
− tillverkningsår (ungefärligt) 

 
Det var inte alltid möjligt att avläsa alla uppgifter och därför skiljer sig det 
observerade antalet mellan de olika egenskaperna ovan. 
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2.2 Olycksstudie 
Det fanns inte resurser att göra en olycksstudie där olycksuppgifterna skulle 
kompletteras med information om däcktyp. Polisen noterar normalt sett inte detta i 
sina rapporter. Den metod som valdes var att göra en före-/efterstudie med prov- 
och kontrollområden. Kravet på vinterdäck gäller hela Sverige men i norra delen 
av Sverige har sedan lång tid nästan alla personbilister haft vinterdäck på sina 
fordon dvs. lagen skulle bara innebära en marginell förändring. Norra Sverige går 
därför att använda som kontrollområde. Då vinterklimatet och därmed även 
väglaget skiljer en hel del från norra till södra Sverige kontaktades Danmark, som 
inte haft någon förändring i däckanvändning, för att få ett sydligt kontrollområde. 
Danska Vejdirektoratet var villigt att ge oss ett avidentifierat olycksmaterial. De 
två provområdena är därmed södra och mellersta Sverige (se kartorna nedan). Det 
var då möjligt att göra en olycksstudie som visar på skillnad i olycksutfall mellan 
vintrarna i föreperioden respektive i efterperioden. Om vinterdäckkravet haft 
effekt bör det framkomma i en sådan studie. Vinterdäckkravet har avsedd effekt 
om andel olyckor på vinterväglag minskar mer i provområdet än i motsvarande 
kontrollområde. Alternativt ges avsedd effekt om andel olyckor på vinterväglag 
ökar mindre i provområdet än i kontrollområdet. För att så långt möjligt försöka 
renodla effektstudien har vägar som under perioden infört en speciell hastighets-
gräns under vintern exkluderats. Genom att ha kontroll på vädret de olika 
vintrarna, genom temperatur- och nederbördsdata som erhålls från SMHI, minskar 
också en del av osäkerheten beträffande orsaken till en eventuell förändring i 
olycksantal.  

Vintrarna 97/98 och 98/99 utgjorde förevintrarna och 99/00 och 00/01 utgjorde 
eftervintrar. Enbart perioden då kravet gäller studeras dvs. de fyra månaderna 
december, januari, februari och mars. 

I olycksstudier under vinterförhållanden delas oftast Sverige in i fyra olika 
klimatzoner, se figur 1. Dessa län (länsbeteckningar gällande i rapporten av 
Öberg, Junghard och Wiklund har använts) ingår i de olika zonerna: 

Södra Sverige:  H, I, K, L, M, N, O 
Mellersta Sverige. B, C, D, E, F, G, P, R, T, U 
Nedre Norra: S, W, X 
Övre Norra: Y, Z, AC, BD 
 

I denna studie har de två norra zonerna varit kontrollområde för mellersta Sverige, 
som varit ett provområde. Södra Sverige har varit det andra provområdet med 
Danmark som kontrollområde. Se figur 1. 
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Figur 1 Karta 1: Sverige indelat i klimatzoner med avseende på vinterklimat. 
 Karta 2: Prov- och kontrollområden markerade. 
 
 
Olycksmodell  
Poissonregression också benämnd generaliserad linjär modell (Dobson, 1990) har 
använts för att beräkna effekterna av vinterdäcklagen. Modellen beskrivs nedan. 

Det finns 4 observationsområden: 
Norr (nedre och övre tillsammans), där det antas att andelen vinterdäck ej 
påverkats av lagen 
Mellan, där det antas att andelen ökat efter lagen 
Södra, där det antas att den har ökat 
Danmark, där den antas opåverkad 

 
Den studie som genomförts är egentligen det som ofta kallas före-efterstudie med 
kontrollområde. Den är dock mer komplicerad än i normala fall och det medför att 
analysen bör parametriseras. I en vanlig före-efterstudie med kontrollområde delas 
olyckorna in i en fyrfältstabell, se tabell 1.  

 
Tabell 1 Fyrfältstabell för analys av före-efterstudie med kontrollområde. 
 Provområde Kontrollområde 
Före åtgärd A B 
Efter åtgärd C D 
 
Före åtgärd är förhållandet mellan antal olyckor i prov- och kontrollområde A/B 
och efter är det C/D. Om åtgärden, som bara genomförs i provområdet, har någon 
effekt bör det innebära att förhållandet mellan antal olyckor i prov- och 
kontrollområdet ändras när åtgärden genomförs. Vid före-/efterstudier med 
kontrollområde analyseras därför den s.k. oddskvoten, vilken ges av 

 

Södra 
kontroll 

Norra  
kontroll 

Prov 
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BA
DC . 

 
När oddskvoten är mindre än 1 indikerar det att åtgärden leder till färre olyckor, 
när den är större än 1 att åtgärden leder till fler olyckor och när den är lika med 1 
att åtgärden inte innebär någon förändring.  

Analysmodellen kan parametriseras. Först introduceras två förklarande 
variabler enligt: 

 





=
rådeKontrollom0

Provområde1
PROV  

 
och 

 





=
åtgärd Före0
åtgärdEfter 1

EFTER  

 
Nu kan förväntat antal olyckor i tabell 1 uttryckas med det parametriserade 

uttrycket: 
 

EFTERPROVEFTERPROV ×= 12210olyckor  antalFörväntat ββββ  
 

där beteckningen av de fyra parametrarna är godtycklig. Tabell 1 kan uttryckas 
med de beskrivna parametrarna, se tabell 2.  

 
Tabell 2 Fyrfältstabell för parametriserad analys av före-/efterstudie med 
kontrollområde. 
 Provområde Kontrollområde 
Före åtgärd 10ββ  0β  

Efter åtgärd 12210 ββββ  20ββ  

 
Oddskvoten ges då av  
 

12
010

2012210 β
βββ

ββββββ =  

 
dvs. en enstaka parameter. Statistisk slutledning kring den parametern genomförs 
på samma sätt som för oddskvoten.  

Fördelen med parametrisering är att mer komplexa analyser blir möjliga. Den 
här studien av vinterdäckslagens effekt omfattar två provområden med var sitt 
kontrollområde. Dessutom fungerar antalet olyckor på barmark som en 
kontrollvariabel. Tre modeller har anpassats till data. Det har varit en för 
respektive alla personskadeolyckor, en för alla olyckor där någon dödats eller 
skadats svårt och en för alla dödsolyckor. Samma förklarande variabler har 
använts för alla modeller och de har varit:  
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=
rnaklimatzone mellerstaoch  Norra0

Danmarksamt n klimatzone Södra1
SÖDER  

 





=
Danmarksamt  rnaklimatzone Norra0

rnaklimatzone mellerstaoch  Södra1
PROV  

 





=
Barmark0

snöväglageller  -Is1
SNÖ  

 





=
kslagen vinterdäcFöre0

enerdäckslagEfter vint1
EFTER  

 
Alla tre modellerna har förklarat förväntat antal olyckor, men av olika 
svårighetsgrad, se ovan. Alla modellerna har specificerats på tre olika sätt. Den 
första specifikationen är: 

 

(1) 

( )
( )( )

( )( )EFTERSNÖPROVSÖDERPROVSÖDER

SNÖPROVSÖDERSÖDER

PROVSÖDERSÖDER

2341343424144

12323133

12210olyckor antalFörväntat 

αααααα

αααα

αααα

×

××

×=

 

 
Parametrarna 0α , 1α , 2α  och 12α  beskriver förväntat antal olyckor i 
observationsområdena på barmark före lagen om vinterdäck. Parametrarna 

3α , 13α , 23α  och 123α  beskriver förhållandet mellan antal olyckor på vinterväglag 
och på barmark i observationsområdena före lagen om vinterdäck.  

Parametern 4α  anger olycksförändring på barmark mellan före- och 
efterperioden och 14α anger om olycksförändringen på barmark mellan före- och 
efterperioden varit annan i de södra observationsområdena än i de norra. 
Parametern 24α  anger om olycksförändringen på barmark mellan före- och 
efterperioden i provområden varit annan än i kontrollområdena. Om 124 =α  
betyder det ingen förändring på barmark, om 124 >α  betyder det fler olyckor på 
barmark medan 124 <α  betyder färre. Den relativa förändring av förväntat antal 
olyckor på barmark som lagen medfört bestäms av ( ) %100124 −α .  

Parametern 34α  anger om olycksförändringen mellan före- och efterperioden 
varit annan på vinterväglag än på barmark. Parametern 134α  anger om andelen 
olyckor på vinterväglag har ändrats på annat sätt i de södra observationsområdena 
än i de norra mellan före- och efterperioden. Det betyder att parametern 134α  
beskriver eventuella skillnader när det gäller vädermässiga avvikelser från 
normalvinter i norr och söder. Parametern 234α  beskriver om andel olyckor på 
vinterväglag har ändrats olika i provområde och motsvarande kontrollområde 
mellan före- och efterperioden relativt motsvarande förändring på barmark. 
Parametern 234α  beskriver alltså om trafiksäkerhetseffekten på vinterväglag av att 
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införa lagen om vinterdäck varit annan än på barmark. Om 1234 =α  betyder det att 
lagen har haft samma effekt på vinterväglag och barmark, om 1234 >α  att den har 
medfört sämre trafiksäkerhet på vinterväglag än på barmark medan den medfört 
bättre om 1234 <α . Den relativa förändring av förväntat antal olyckor som lagen 
medfört på vinterväglag bestäms av ( ) %100123424 −αα .  

Modellspecifikationen (1) innebär att separata trafiksäkerhetseffekter skattas 
för vinterväglag och barmark. Resultaten presenteras i tabellerna 5 och 7.  

Den andra modellspecifikationen är: 
 

(2) 

( )
( )( )

( )( )EFTERSNÖSÖDERPROVSÖDER

SNÖPROVSÖDERSÖDER

PROVSÖDERSÖDER

1343424144

12323133

12210olyckor antalFörväntat 

ααααα

αααα

αααα

×

××

×=

 

 
Skillnaden mellan specifikationerna (1) och (2) är att parametern 234α  inte 

finns i specifikation (2). Det betyder att vinterdäckslagen antas ha haft samma 
trafiksäkerhetseffekt på vinterväglag som på barmark. Parametern 24α  anger alltså 
trafiksäkerhetseffekten oavsett väglag. De övriga parametrarna tolkas som i 
specifikation (1). Resultat presenteras i tabell 4.  

Den tredje modellspecifikationen är:  
 

(3) 

( )
( )( )
( )( )EFTERSNÖPROVSÖDERSÖDER

SNÖPROVSÖDERSÖDER

PROVSÖDERSÖDER

23413434144

12323133

12210olyckor antalFörväntat 

ααααα

αααα

αααα

×

××

×=

 

 
Skillnaden mellan specifikationerna (1) och (3) är att parametern 24α  inte finns 

i specifikation (3). Det betyder att det antas att vinterdäckslagen inte har haft 
någon trafiksäkerhetseffekt på vinterväglag/barmark. Parametern 234α  anger då 
trafiksäkerhetseffekten på vinterväglag, under antagandet att ingen effekt finns på 
barmark. De övriga parametrarna tolkas som i specifikation (1). Resultat 
presenteras i tabell 6.  

Den ursprungliga tanken var att skatta lagens effekt med ( ) %100123424 −αα  från 
specifikation (1), se resultat i tabell 7. Anledningen var att om befarade negativa 
effekter på barmark visade sig finnas måste det påverka den generella slutsatsen. 
Skattning enligt specifikation (2) innebär ytterligare en försäkran om att eventuellt 
negativa effekter på barmark tillåts slå genom, se tabell 4. Skattning enligt 
specifikation (3) ligger i linje med tidigare studier där man antagit större 
vinterdäcksanvändning inte påverkar sannolikheten för olycka på barmark, se 
tabell 6.  
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3 Resultat 
I de flesta undersökningar om vintertrafikförhållanden är det viktigt att ha 
kännedom om väderförhållanden under de perioder som studeras så också i detta 
fall. 

Temperatur och nederbördsdata delades in i olika klasser för de klimatzoner, se 
figur 1, som Sverige oftast delas in i vid vinterstudier. 

De olika vädertabellerna redovisas i bilaga 1. Med denna klassindelning är det 
liten skillnad i temperatur och nederbörd för södra Sverige mellan före- och 
efterperioden. I mellersta Sverige är det något mer nederbörd under föreperioden 
men också varmare. I nedre norra och övre norra Sverige är det också något mera 
nederbörd under föreperioden än under efterperioden. Temperaturen är ungefär 
densamma i de båda perioderna. Skillnaderna mellan före- och efterperioden är 
mycket små. 
 
3.1 Kartläggning av däckanvändning 
Förändringen i däcktyp från perioden februari–mars 1999 till perioden februari–
mars 2001 framgår av figur 2 och tabell 1 och 2 i bilaga 2. Dubbdäcksandelen var 
cirka 75 % innan lagen trädde i kraft och ökade till cirka 80 %. Andelen 
vinterdäck utan dubbar ökade från cirka 15 % till cirka 20 %. På arbetsplatsen i 
Linköping har sommardäcksandelen minskat lika mycket som dubbdäcksandelen 
ökat. På de andra platserna har sommardäcksandelens minskning ersatts med en 
nästan lika stor ökning av andelen vinterdäck utan dubbar. De få bilar som hade 
sommardäck observerades på dagar då det inte var krav på vinterdäck, dvs. då 
barmark rådde.  

 
 

Figur 2 Fördelning av olika däcktyper före (1999) respektive efter (2001) infört 
krav om vinterdäck vid vinterväglag. (Den blå färgen i figuren avser vinterdäck 
utan dubbar.)  
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Av figur 3 framgår åldern på däcken. Däcken som används under 2001 är något 
nyare än under 1999. Det är många som har relativt gamla däck, 20 respektive 
30 % har däck äldre än 5 år. Dubbdäcken har en större andel gamla däck än 
vinterdäck utan dubbar. Det förefaller som om de riktigt gamla däcken var något 
vanligare 2001 men resultaten är osäkra. Den andel av vinterdäck utan dubb som 
är äldre än 10 år är 3 % 1999 och 11 % år 2001 och 18 % var äldre än 5 år båda 
åren. Dubbdäcken har en andel över 10 år på 14 % 1999 och 9 % år 2001. Äldre 
än 5 år var 29 % av dubbdäcken 1999 och 20 % 2001. 
 

 
 

Figur 3 Fördelningsfunktionen för den genomsnittliga åldern på både fram- och 
bakdäcken, ett värde per fordon. 
 
Den undre halvan i fördelningen av mönsterdjup (figur 4) visar på endast en liten 
skillnad mellan de båda åren. Den övre halvan med stora mönsterdjup visar att 
mönsterdjupet var större 1999 än 2001. En del verkar således ha plockat fram 
gamla däck (se även Diskussionskapitlet). I stort sett alla har dock tillåtna 
mönsterdjup. Dubbdäcken har något större mönsterdjup än vinterdäcken (se även 
tabeller i bilaga 2). 

 

 
Figur 4 Fördelningsfunktionen för genomsnittliga mönsterdjupet på både fram- 
och bakdäcken, ett värde per fordon. 
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Dubbutsticket var större 1999 än 2001 (figur 5). Det är relativt stor andel som har 
så litet dubbutstick (≤0,6 mm) att det inte ger någon förbättring av väggreppet. 
Det var 24 % 1999 och 29 % 2001. Det var vanligare 1999 att dessa dubbar satt på 
gamla däck än 2001. Dubbutsticket bör vara minst 0,9 mm. Under denna gräns 
hade 44 % 1999 och 51 % 2001. Endast 1 % har vardera året ett otillåtet stort 
dubbutstick (≥2 mm). I bilaga 2 finns även dessa mätdata i tabeller men då 
angivna per däck medan här i figuren per fordon. 
 

 
Figur 5 Fördelningsfunktionen för genomsnittligt dubbutstick, ett värde per 
fordon med dubbdäck. 
 

 
3.2 Olycksstudie 
Sett över alla väglag har följande olycksförändring erhållits i de olika 
klimatzonerna från föreperioden till efterperioden. Olycksutfallet framgår av 
bilaga 3. De olyckor som studeras i respektive tabell förklaras med hjälp av 
följande förkortningar: 

 
LS = lindrigt skadad  
SS = svårt skadad 
D = död 
 

Det är antal olyckor med skadade och döda personer som har analyserats och ej 
antalet skadade och döda personer. 

Definitionerna skiljer en del t.ex. mellan lindrig och svår personskada och 
mellan olika vinterväglag i Sverige och Danmark, men det har bedömts ha ringa 
betydelse med det upplägg som denna studie har (före/efter, prov/kontroll).  
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Tabell 3  Förändring i olycksutfall från föreperioden till efterperioden i de olika 
klimatzonerna och för samtliga väglag under perioden 1 december–31 mars. 
 Olyckor (LS+SS+D) Olyckor (SS+D) Olyckor (D) 
Danmark  -4 %  -4 %  -8 % 
Södra Sverige  -8 %  -12 %  -11 % 
Mellersta Sverige  +12 %  +3 %  +3 % 
Norra Sverige  +8 %   0 %  +6 % 
 
Andelen olyckor på is/snöväglag har i provområdena minskat med 4 respektive 
7 procentenheter från förevintrarna till eftervintrarna. I kontrollområdena är 
motsvarande förändringar -2 procentenheter i norra Sverige och i Danmark 
+1 procentenhet. 

I fortsättningen används Poissonregression enligt specifikationer (1), (2) eller 
(3). 

Resultaten framgår av tabellerna 4–7. I tabell 4 redovisas trafiksäkerhets-
effekten av lagen under antagande att effekten är samma på barmark och vinter-
väglag, dvs. enligt modellspecifikation (2). 
 
Tabell 4 Effekt på polisrapporterade olyckor från förevintrarna till efter-
vintrarna sett över alla väglag, enligt specifikation (2). 

95-procentigt  
konfidensintervall 

Svårighetsgrad Effekt 

Nedre Övre 
Olyckor (LS+SS+D)  -2 %  -10 %  +7 % 
Olyckor (SS+D)  -8 %  -22 %  +8 % 
Olyckor (D)  -3 %  -35 %  +43 % 

 
Av tabell 4 framgår att olyckorna minskat för alla tre svårighetsgraderna men att 
minskningarna inte är statistiskt säkerställda. 
 
 
Tabell 5  Effekt på polisrapporterade olyckor från förevintrarna till efter-
vintrarna då det råder barmarksväglag enligt uppgift på polisens olycksblankett. 
Modeller enligt specifikation (1). 

95-procentigt  
konfidensintervall 

Svårighetsgrad Effekt 

Nedre Övre 
Olyckor (LS+SS+D) +7 %  -5 % +19 % 
Olyckor (SS+D) -4 %  -21 % +17 % 
Olyckor (D) +3 %  -35 % +62 % 

 
Tabell 5 visar på en ej statistiskt säkerställd ökning av olyckorna vid 
barmarksväglag för två av de tre skadeföljderna ovan. Vinterdäck har enligt 
tidigare studier (Nordström & Gustavsson, 1997 a) ett något sämre väggrepp på 
barmark än sommardäck. Det var dock ingen nämnvärd skillnad i den studien 
mellan vinterdäck med respektive utan dubbar. Skillnaden vid barmark mellan 
sommardäck och vinterdäck har dock bedömts som näst intill försumbart eftersom 
väggreppet då är bra (hög friktion).  
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Effekten av att använda vinterdäck istället för sommardäck finns egentligen 
bara på is- eller snöväglag, men det kan finnas faktorer (t.ex. att bilister som, fullt 
tillåtet, färdas med sommardäck på barmark har mindre trafikvana) vilka inverkar 
på olycksutfallet vid barmark. Det betyder att lagen om vinterdäck kan ha effekt 
även vid barmark. Om man antar att vinterdäcklagen har effekt både vid 
vinterväglag och barmark anpassas data till modell enligt specifikation (1) med 
resultat i tabellerna 5 och 7. Om det antas att de effekter som observeras vid 
barmark inte beror av lagen om vinterdäck utan förklaras av andra faktorer som 
t.ex. befolkningsutveckling och vägnätets förändring gäller dessa faktorer även 
vid vinterväglag och bör inte ingå i skattningen av lagens effekt. Detta innebär att 
data anpassas till modell enligt specifikation (3), se tabell 6. De skattningar som 
redovisas i tabell 6 är gjorda under antagandet att förändrad däckanvändning inte 
påverkar sannolikheten för olycka vid barmark medan motsatt antagande gäller 
för skattningarna som redovisas i tabell 7.  
 
Tabell 6  Effekt på olyckor från förevintrarna till eftervintrarna då det råder 
vinterväglag enligt uppgift på polisens olycksblankett och då det antas att däck 
inte har effekt på olycksutfallet vid barmark. Modeller enligt specifikation (3). 

95-procentigt  
konfidensintervall 

Svårighetsgrad Effekt 

Nedre Övre 
Olyckor (LS+SS+D) -20 % -30 %  -2 % 
Olyckor (SS+D) -11 % -33 %  +19 % 
Olyckor (D) -16 % -59 %  +71 % 

 
För alla personskadeolyckor erhålles en statistiskt säkerställd minskning av 
olyckorna. Minskningen för de två svåraste indelningarna av personskadeolyckor 
är inte signifikant skild från 0. 

 
Tabell 7 Effekt på polisrapporterade olyckor från förevintrarna till efter-
vintrarna då det råder vinterväglag enligt uppgift på polisens olycksblankett och 
då däck anses ha betydelse för olycksutfallet vid barmark. Modeller enligt 
specifikation (1). 

 95-procentigt  
konfidensintervall 

Svårighetsgrad 

Effekt Nedre Övre 
Olyckor (LS+SS+D) -12 % -23 %  +0 % 
Olyckor (SS+D) -14 % -33 %  +9 % 
Olyckor (D) -14 % -55 %  +58 % 
 
Tabellerna 6 och 7 visar på en stor minskning av personskadeolyckorna från 
förevintrarna till eftervintrarna. Vid vinterväglag är väggreppet betydligt bättre 
med vinterdäck än med sommardäck (Nordström & Samuelsson, 1990; 
Nordström, Gustavsson, 1997 b) vilket skulle kunna förklara utfallet ovan under 
förutsättning att det bättre väggreppet inte tas ut i högre hastighet i någon större 
utsträckning. 
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4 Diskussion och jämförelse med andra under-
sökningar 

4.1 Kartläggning av däckanvändning 
4.1.1 Förändring under 90-talet 
Flera olika undersökningar finns som visar hur stor användningen av olika däck är 
under vinterperioden. De olika studierna har utförts på olika sätt men redovisas 
här tillsammans.  

VTI gjorde en undersökning i januari–februari 1990 (Öberg, Junghard & 
Wiklund, 1993) där enkäter skickades ut till ett representativt urval bland 
bilägarna. Omfattningen var mycket stor. VTI räknade sedan fram hur fördel-
ningen på däcktyper skulle vara under vintern 93/94 utifrån försäljningsstatistik 
(Carlsson, Centrell & Öberg, 1995). På dessa värden beräknades sedan effekterna 
av ett eventuellt införande av krav på vinterdäck (Carlsson & Öberg, 1995). 

NTF undersökte parkerade bilar under februari 1995 (NTF) 
VV skickade ut enkäter under vintern 1999 (Vägverket) 
Resultaten från de olika studierna sammanställs i nedanstående tabell. 
 

Tabell 8 Däckanvändning under 90-talet. Resultat från olika studier. 
 Sommardäck Dubbdäck Vinterdäck  

utan dubbar
VTI 1990 jan-feb 27 % 66 %  7 % 
VTI 93/94 23 % 64 %  13 % 
NTF 1995 feb 23 % 62 %  15 % 
VV 1999 feb 12 % 67 %  20 % 

 
Tabellen visar att vinterdäckanvändningen framförallt odubbade ökade under 90-
talet redan innan lagen kom. Detta tyder på att bilägarna tolkade den pågående 
debatten som att ett vinterdäckkrav snart kommer att införas och då anpassade sig 
många till detta innan lagen var ett faktum.  

 
4.1.2 Förändring i anslutning till däcklagens införande 
Däckbranschens Informationsråd har undersökt däcktyp och ålder på vinterdäck i 
Sverige. Här redogörs för deras resultat från åren 1998 och 2001. De har utfört 
sina observationer i februari månad. Som framgår av tabellen nedan är 
förändringen av däcktyp liten i norra Sverige p.g.a. liten sommardäckanvändning 
redan innan vinterdäckkravet. I södra Sverige är dock förändringen stor eftersom i 
t.ex. Region Skåne nästan hälften av personbilarna använde sommardäck 1998 
och år 2001 bara 8 %. I övriga Vägverksregioner är sommardäcksanvändningen 
mycket låg efter vinterdäckskravets införande. Det framgår inte om observa-
tionerna av sommardäck gjorts under dagar då det var tillåtet att använda 
sommardäck.  
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Tabell 9 Användning av olika däcktyper i de olika Vägverksregionerna i februari 
1998 och 2001 (Däckbranschens informationsråd). Vinter = vinterdäck utan 
dubbar. 

Februari 1998 Februari 2001 Vägverksregion 
Dubb Vinter Sommar Dubb Vinter Sommar 

Norr 97 %  3 %  0,3 % 94 %  6 % 0 % 
Mitt 86 %  13 %  1 % 92 %  8 % 0 % 
Stockholm 56 %  27 %  16 % 73 %  24 % 3 % 
Mälardalen 77 %  10 %  13 % 76 %  23 % 1 % 
Sydöst 68 %  21 %  10 % 87 %  13 % 0 % 
Väst 66 %  13 %  21 % 80 %  18 % 2 % 
Skåne 32 %  18 %  49 % 37 %  55 % 8 % 

 
Däckanvändningen i Region Sydöst stämmer väl med VTIs undersökningar. 

Däckanvändningen i regionerna ovan räknas om till att gälla för de klimatzoner 
som utnyttjas i denna rapport genom att de olika mätplatsernas data utnyttjas. 
Danska data har erhållits från Vejdirektoratet beträffande andelen dubbdäck som 
ligger omkring 3 %. Fördelningen mellan övriga vinterdäck och sommardäck har 
uppskattats utifrån uppgiften att ”de flesta danskar byter till vinterdäck”. 

 
Tabell 10 Däckanvändning i de olika klimatzonerna. Vinter = vinterdäck utan 
dubbar. 

Februari 1998 Februari 2001 Klimatzon 
Dubb Vinter Sommar Dubb Vinter Sommar

Norra Sverige 90 % 9 %  1 % 93 % 7 %  0 % 
Mellersta Sverige 71 % 15 %  14 % 79 % 19 %  2 % 
Södra Sverige 40 % 17 %  43 % 49 % 44 %  7 % 
Danmark 3 % 77 %  20 % 3 % 77 %  20 % 
 
Om fördelningen på däckens tillverkningsår studeras för år 2001 framkommer att 
i Region Norr är det relativt lika andel (mellan 10 och 16 %) för de sex senaste 
tillverkningsåren 1995–2000. Längre söderut ökar andelen med senare 
tillverkningsår och främst tillverkningsåret 1999 dvs. man köpte nya däck i 
samband med att vinterdäckkravet infördes. Det är dock en relativt stor andel som 
har däck äldre än 10 år och det varierar mellan de olika regionerna från 2 till 16 % 
(Däckbranschens informationsråd). Jämförs däckens åldrar kan resultaten tolkas 
som att bland de som tidigare använde sommardäck var det fler som köpte nya 
däck än som plockade fram gamla från förrådet.  
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4.2 Olycksstudier 
I Carlsson & Öberg (1995) beräknades olyckseffekten av ett vinterdäckkrav till en 
minskning med mellan 950 och 1 170 olyckor. I detta ingår egendoms-
skadeolyckor som inte längre registreras och olyckor i tätorter som inte behandlats 
i denna rapport. Prognosen beträffande döda och svårt skadade personer 
beräknades utifrån den genomsnittliga skadeföljden i olyckor som inträffat på 
is/snö den aktuella vintern. 

Effekten av vinterdäckkravet i denna studie är en minskning av 
personskadeolyckorna (svårt skadade och döda) med 11 respektive 14 % på 
is/snöväglag och motsvarande för enbart dödsolyckor är 14 respektive 16 % enligt 
tabellerna 6 och 7. Förändringen beräknas på personskadeolycksantalet i före-
perioden vid is/snöväglag för södra och mellersta Sverige. För att sedan räkna upp 
antalet olyckor till att även omfatta tätort används faktorn 1,2 som då även tar 
hänsyn till lägre skadeföljd i tätort. Sommardäcksanvändningen hade från 
prognosvintern till sista vintern innan vinterdäckkravet minskat från 23 % till 
12 % dvs. en faktor 1,9. I prognosen gjordes beräkningarna för 5,5 månader dvs. 
den tid som då i genomsnitt dubbdäck var tillåtet. Här har beräkningarna gjorts 
för de 4 månader som kravet gäller. Under den överstigande tiden är dock effekten 
av vinterdäck inte lika stor. Här räknas in halva den överstigande tiden och då blir 
uppräkningsfaktorn knappt 1,2.  

Vi utgår i beräkningarna från antalet dödsolyckor och beräknat genomsnittligt 
antal döda i dessa olyckor eftersom däck kan påverka sannolikheten för 
dödsolycka, men inte hur många som dödas. Om man utgår från antalet döda i 
analysen kan enstaka olyckor med många döda bidra till större statistisk 
osäkerhet. Motsvarande görs sedan för svårt skadade personer som finns både i 
olyckor som klassas som dödsolyckor och i olyckor med svårt skadade som 
allvarligaste utfall. Underlag för att göra denna omräkning från olyckor till 
personer har hämtats från olycksdata för åren 1992–1998 på det statliga vägnätet 
vid is/snöväglag. Det var då 1,15 död och 0,65 svårt skadad i en genomsnittlig 
dödsolycka. Vidare gällde i genomsnitt 1,36 svårt skadad per olycka med svårt 
skadade, men ingen dödad. 

 
Tabell 11 Vinterdäcklagens inverkan på i olyckor svårt skadade och döda 
personer. I beräkningarna antas samma skadeföljd vad gäller svårt skadade och 
döda vid alla personskadeolyckor.  
 Prognosberäknad 1995 Effektberäknad 2001 
Svårt skadade personer 42–52 färre 49–63 färre 
Döda personer 5–6 färre 7–9 färre 

 
Överensstämmelsen mellan prognos och utfall är som synes mycket stor då 
generella samband används för uppräkning till samma förhållanden som då 
prognosen gjordes. 
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Väder 
Den procentuella fördelningen av antal dygnsobservationer av nederbörd och 
dygnsmedeltemperatur i olika nederbörds- och temperaturklasser. Där en dygns-
observation avser dygnsnederbörden respektive dygnsmedeltemperaturen i en 
representativ väderstation per län, dvs. antal mätvärden som procentsatserna 
baseras på är olika för de olika klimatzonerna. Summan för de tre nederbörds-
klasser och temperaturklasserna utgör 100 procent.  
 
Södra Sverige, förevintrarna 1997/1998 och 1998/1999. 

Nederbördsklasser  Temperatur- 
klasser <0,1 mm 0,1 mm–10 mm > 10 mm Alla Antal obs 
<-2,5 10,4 5,8 0,4 16,6  241 

-2,5 - +1,5 14,9 15,8 1,2 31,9  463 
> 1,5 16,9 31,6 3,0 51,5  748 
Alla 42,2 53,2 4,6    

Antal obs 613 772 67   1452 
 

Södra Sverige, eftervintrarna 1999/2000 och 2000/2001.  
Nederbördsklasser  Temperatur- 

klasser <0,1 mm 0,1 mm–10 mm > 10 mm Alla Antal obs 
<-2,5 9,7 4,8 0,3 14,8  216 

-2,5 - +1,5 18,6 14,5 1,0 34,2  498 
> 1,5 17,0 30,2 3,8 51,0  744 
Alla 45,3 49,5 5,2    

Antal obs 660 722 76   1458 
 
Mellersta Sverige, förevintrarna 1997/1998 och 1998/1999.  

Nederbördsklasser  Temperatur- 
klasser <0,1 mm 0,1 mm–10 mm > 10 mm Alla Antal obs 
<-2,5 17,4 12,1 0,6 30,1  800 

-2,5 - +1,5 13,2 19,7 1,7 34,5  919 
> 1,5 14,9 18,8 1,7 35,4  943 
Alla 45,4 50,6 4,0    

Antal obs 1209 1347 106   2662 
      

 
Mellersta Sverige, eftervintrarna 1999/2000 och 2000/2001.  

Nederbördsklasser  Temperatur- 
klasser <0,1 mm 0,1 mm–10 mm > 10 mm Alla Antal obs 
<-2,5 19,0 11,0 0,5 30,5  806 

-2,5 - +1,5 18,6 14,8 1,6 35,0  925 
> 1,5 13,6 18,6 2,2 34,5  911 
Alla 51,2 44,4 4,4    

Antal obs 1352 1174 116   2642 
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Nedre norra Sverige, förevintrarna 1997/1998 och 1998/1999 

Nederbördsklasser  Temperatur- 
klasser <0,1 mm 0,1 mm–10 mm > 10 mm Alla Antal obs 
<-2,5 22,7 25,6 1,0 49,3 358 

-2,5 - +1,5 9,1 20,7 1,7 31,4 228 
> 1,5 10,5 8,7 0,1 19,3 140 
Alla 42,3 55,0 2,8   

Antal obs 307 399 20  726 
 

 
Nedre norra Sverige, eftervintrarna 1999/2000 och 2000/2001.  

Nederbördsklasser  Temperatur- 
klasser <0,1 mm 0,1 mm–10 mm > 10 mm Alla Antal obs 
<-2,5 31,0 18,8 2,1 51,9 378 

-2,5 - +1,5 12,1 12,8 1,9 26,8 195 
> 1,5 9,9 10,6 1,0 21,4 156 
Alla 53,0 42,1 4,9   

Antal obs 386 307 36  729 
 

 
Övre norra Sverige, förevintrarna 1997/1998 och 1998/1999.  

Nederbördsklasser  Temperatur- 
klasser <0,1 mm 0,1 mm–10 mm > 10 mm Alla Antal obs 
<-2,5 28,8 36,3 0,8 65,9  638 

-2,5 - +1,5 10,4 14,1 0,3 24,8  240 
> 1,5 6,0 3,3 0,0 9,3  90 
Alla 45,3 53,6 1,1   

Antal obs 438 519 11   968 
 

 
Övre norra Sverige, efter vintrarna 1999/2000 och 2000/2001.  

Nederbördsklasser  Temperatur- 
klasser <0,1 mm 0,1 mm–10 mm > 10 mm Alla Antal obs 
<-2,5 33,3 31,9 1,0 66,3  644 

-2,5 - +1,5 11,6 13,3 0,2 25,1  244 
> 1,5 4,6 3,6 0,4 8,6  84 
Alla 49,6 48,8 1,7    

Antal obs 482 474 16   972 
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Tabell 1 Antal däck (ett fordon genererar två däckobservationer) och antalet 
procent av olika däcktyper uppmätt i februari 1999. 

 
 

Arbetsplats 
Linköping 

Köpcentrum 
Linköping 

Rastplats 
E4:an 

Centrala 
Åtvidaberg 

Totalt 

  Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
 Sommardäck   19 10  5  5  15  7  20 10  59  8 
 Vinterdäck   30 15  10  9  47  23  30 15  117  16 
 Dubbdäck   151 76  91  86  146  70  150 75  538  75 

 
 

Tabell 2 Antal däck (ett fordon genererar två däckobservationer) och antalet 
procent av olika däcktyper uppmätt i februari 2001. 

 Arbetsplats 
Linköping 

Köpcentrum 
Linköping 

Rastplats 
E4:an 

Centrala 
Åtvidaberg 

Totalt 

  Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
 Sommardäck   0  0  0  0  2  1  2  1 4 1 
 Vinterdäck   28  14  36  18  53  27  46  23 163 20 
 Dubbdäck   174  86  164  82  145  73  156  76 639 79 

 
 
Tabell 3 Antal däck med olika ålder (dvs. ett fordon utgörs av två observa-
tioner). 

 Dubbdäck Vinterdäck 
Ålder (År) 1999 2001 1999 2001 

0 0,9 0,7 0 0 
1 20,2 11,2 26,5 15,6 
2 18,4 20,2 17,7 28,9 
3 13,8 15,5 20,6 20 
4 11,0 18,8 8,8 8,9 
5 6,9 13,4 5,9 8,9 
6 3,2 5,8 11,8 4,4 
7 5,5 1,1 2,9 0 
8 0 1,8 2,9 2,2 
9 1,8 1,8 0 0 
10 4,6 1,1 0 0 
11 2,3 1,1 0 0 
12 3,2 1,4 0 2,2 
13 1,8 1,8 0 2,2 
14 3,2 0 0 4,4 
15 3,2 4,3 2,9 2,2 

 Totalt antal 
däck 218 277 34 45 
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Tabell 4 Antal däck med olika mönsterdjup (dvs. ett fordon utgörs av två 
observationer). 

Dubbdäck Vinterdäck Mönsterdjup 
(mm) 1999 2001 1999 2001 

1 0 0,3 0 0 
2 0 0 0 0 
3 1,5 1,6 1,7 6,2 
4 2,2 2,5 6,9 3,7 
5 7,4 7,9 6,9 13,6 
6 13,7 14,2 17,2 11,1 
7 14,1 19,8 24,1 23,5 
8 15,6 26,7 17,2 29,6 
9 29,3 22,6 24,1 11,1 
10 16,3 4,4 1,7 1,2 

 Totalt antal 
däck 270 318 58 81 
 
 

Tabell 5 Antal däck med olika dubbutstick (dvs. ett fordon utgörs av två 
observationer). 

Dubbdäck Dubbutstick 
(mm) 1999 2001 

0 6,2 7,7 
0,1 1,1 2,0 
0,2 1,9 1,7 
0,3 2,6 2,2 
0,4 3,9 2,8 
0,5 3,5 3,9 
0,6 4,1 7,7 
0,7 6,3 5,0 
0,8 7,1 8,0 
0,9 8,2 10,2 
1 9,5 8,8 
1,1 11,2 9,6 
1,2 7,5 8,5 
1,3 5,8 4,4 
1,4 5,8 6,3 
1,5 6,2 3,9 
1,6 2,6 3,1 
1,7 2,4 1,9 
1,8 2,4 1,1 
1,9 0,7 0,3 
2 1,1 0,9 

 Totalt antal 
däck 537 638 
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Tabell 6 Antal vinterdäck 1999 med olika ålder och mönsterdjup (dvs. ett fordon 
utgörs av två observationer). 

 
Ålder (År) Mönster-

djup (mm) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥10 Totalt 
Procent på 
totalen 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 9 
5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 6 
6 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 5 15 
7 0 0 2 1 3 1 2 0 0 0 0 9 26 
8 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 6 18 
9 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 26 
≥10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt 0 9 6 7 3 2 4 1 1 0 1 34 100 
Procent på 
totalen 

0 26 18 21 9 6 12 3 3 0 3 100  

 
 

Tabell 7 Antal vinterdäck 2001 med olika ålder och mönsterdjup (dvs. ett fordon 
utgörs av två observationer). 

Ålder (År) Mönster-
djup (mm) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥10 Totalt 

Procent på 
totalen 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 5 
5 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 7 16 
6 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 6 14 
7 0 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 11 25 
8 0 5 5 2 1 0 0 0 0 0 4 17 39 
9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
≥10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Totalt 0 7 13 9 4 4 2 0 1 0 4 44 100 
Procent på 
totalen 

0 16 30 20 9 9 5 0 2 0 9 100  
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Tabell 8 Antal dubbdäck 1999 med olika ålder och mönsterdjup (dvs. ett fordon 
utgörs av två observationer). 

Ålder (År) Mönster-
djup (mm) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥10 Totalt 

Procent på 
totalen 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 5 2 
5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 7 3 
6 0 0 3 0 2 1 1 2 0 0 12 21 10 
7 0 1 3 4 2 1 1 5 0 1 7 25 11 
8 0 1 5 7 10 5 0 2 0 2 7 39 18 
9 0 23 15 10 9 6 4 3 0 0 4 74 34 
≥10 2 19 12 8 1 1 1 0 0 0 2 46 21 

 Totalt 2 44 40 30 24 15 7 12 0 4 40 218 100 
Procent på 
totalen 

1 20 18 14 11 7 3 6 0 2 18 100 46 

 
 
Tabell 9 Antal dubbdäck 2001 med olika ålder och mönsterdjup (dvs. ett fordon 
utgörs av två observationer). 

Ålder (År) Mönster-
djup (mm) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥10 Totalt 

Procent på 
totalen 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 4 1 
5 0 0 0 1 3 3 2 0 0 0 7 16 6 
6 0 0 0 6 8 11 4 2 4 1 6 42 15 
7 1 1 6 13 17 11 1 1 0 2 6 59 21 
8 0 7 24 11 16 7 7 0 1 1 5 79 29 
9 1 19 23 11 7 3 1 0 0 0 2 67 24 
≥10 0 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 9 3 

 Totalt 2 31 56 43 52 37 16 3 5 5 27 277 100 
Procent på 
totalen 

1 11 20 16 19 13 6 1 2 2 10 100  
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Tabell 10 Antal dubbdäck 1999 med olika ålder och dubbutstick (dvs. ett fordon 
utgörs av två observationer). 

 
Ålder (År) Dubbut- 

stick (mm) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥10 Totalt 
Procent på 
totalen 

0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 1 7 3 
0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 
0,3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 6 3 
0,4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 7 3 
0,5 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 7 3 
0,6 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 6 3 
0,7 0 3 0 4 4 0 0 2 0 0 5 18 8 
0,8 0 4 4 2 3 1 1 1 0 0 4 20 9 
0,9 0 5 3 2 6 0 1 2 0 0 2 21 10 
1 0 5 3 7 1 1 2 0 0 0 1 20 9 

1,1 0 9 8 2 3 2 2 1 0 1 0 28 13 
1,2 1 7 4 2 0 1 0 1 0 0 0 16 7 
1,3 1 3 4 1 1 1 0 1 0 0 1 13 6 
1,4 0 3 3 3 1 0 0 1 0 0 4 15 7 
1,5 0 4 3 0 1 3 0 0 0 1 2 14 6 
1,6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 6 3 
1,7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 2 
1,8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 
1,9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
≥2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 

 Totalt 2 44 40 29 24 15 7 12 0 4 40 217 100 
Procent på 
totalen 

1 20 18 13 11 7 3 6 0 2 18 100  
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Tabell 11 Antal dubbdäck 2001 med olika ålder och dubbutstick (dvs. ett fordon 
utgörs av två observationer). 

 
Ålder (År) Dubbut- 

stick (mm) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥10 Totalt 
Procent på 
totalen 

0 0 0 0 3 5 6 3 0 0 0 3 20 7 
0,1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 6 2 
0,2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 5 2 
0,3 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 2 7 3 
0,4 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 6 2 
0,5 0 0 3 1 1 3 1 0 1 0 3 13 5 
0,6 0 0 4 5 5 5 2 0 0 1 1 23 8 
0,7 0 1 4 4 6 3 1 0 0 0 1 20 7 
0,8 0 2 7 3 6 1 0 1 1 0 2 23 8 
0,9 0 2 7 5 6 4 1 0 0 0 4 29 10 
1 0 6 5 3 5 2 0 0 0 1 3 25 9 

1,1 1 8 6 3 2 1 2 1 0 0 1 25 9 
1,2 0 5 6 5 2 4 0 0 0 1 1 24 9 
1,3 0 2 6 2 3 1 1 0 0 0 0 15 5 
1,4 1 2 1 3 2 3 1 0 0 0 0 13 5 
1,5 0 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 8 3 
1,6 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 2 7 3 
1,7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 
1,8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
1,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
≥2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 

Totalt 2 31 56 43 52 37 16 3 5 5 27 277 100 
Procent på 
totalen 

1 11 20 16 19 13 6 1 2 2 10 100  
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Tabell 12 Antal dubbdäck uppmätt 1999 och 2001 med olika mönsterdjup och 
dess dubbutstick (dvs. ett fordon utgörs av två observationer). 

Mönsterdjup (mm) Dubbut- 
stick (mm) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥10 Totalt 

Procent på 
totalen 

0 0 0 2 5 14 21 23 12 4 2 1 84 6 
0,1 0 0 0 1 2 4 9 2 1 0 0 19 1 
0,2 0 0 0 1 1 4 6 6 3 0 0 21 1 
0,3 0 0 0 1 1 1 14 6 3 2 0 28 2 
0,4 0 0 0 0 2 4 11 8 8 6 0 39 3 
0,5 0 0 0 0 1 6 10 12 8 6 1 44 3 
0,6 0 0 0 1 1 8 22 8 9 19 3 71 5 
0,7 0 0 0 0 0 6 6 11 22 17 4 66 5 
0,8 0 0 0 0 2 3 11 18 27 19 9 89 6 
0,9 0 0 0 0 0 8 11 16 25 40 9 109 7 
1 0 1 0 1 3 6 9 16 22 38 11 107 7 

1,1 0 0 0 0 0 3 8 19 34 38 19 121 8 
1,2 1 0 0 1 1 2 5 21 20 31 13 94 6 
1,3 1 0 0 0 0 0 6 11 19 19 4 59 4 
1,4 0 0 0 0 0 5 8 16 21 13 8 71 5 
1,5 0 0 0 1 0 1 5 12 14 17 8 58 4 
1,6 0 0 0 0 1 1 3 7 11 9 2 34 2 
1,7 0 0 0 0 0 2 3 6 6 5 3 25 2 
1,8 0 0 0 0 0 1 2 5 5 7 0 20 1 
1,9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 6 0 
≥2 0 0 0 10 14 43 41 65 73 38 6 290 20 

Totalt 0 1 2 22 43 129 213 278 336 329 102 1455 100 
Procent på 
totalen 

0 0 0 2 3 9 15 19 23 23 7 100  
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Den procentuella fördelningen av olyckor i olika väglag uppdelat efter skadeföljd, summan 
radvis för olika väglag utgör 100 procent. Den sista summakolumnen och summaraden anger 
totala antalet olyckor i olika svårighetsgrad respektive väglag. 
 

Södra Sverige, förevintrarna 1997/1998 och 1998/1999. 
Skadeföljd Torr 

barmark 
Vått 

barmark 
Lös snö/ 

modd 
Tunn is Packad snö/ 

tjock is 
Okänt Summa 

antal 
Olyckor med lindrigt 
skadade 

27,2 35,4 4,0 19,6 12,0 1,8 669 

Olyckor med svårt 
skadade 

33,3 34,5 4,6 13,2 13,8 0,6 174 

Olyckor med 
dödade 

36,1 47,2 0,0 11,1 0,0 5,6 36 

Summa antal 253 314 35 158 104 15 879 
 
Södra Sverige, eftervintrarna 1999/2000 och 2000/2001. 

Skadeföljd Torr 
barmark 

Vått 
barmark 

Lös snö/ 
modd 

Tunn is Packad snö/ 
tjock is 

Okänt Summa 
Antal 

Olyckor med lindrigt 
skadade 

29,9 39,8 3,5 15,2 9,9 1,6 625 

Olyckor med svårt 
skadade 

27,6 42,1 5,9 15,1 7,2 2,0 152 

Olyckor med 
dödade 

40,6 37,5 0,0 9,4 12,5 0,0 32 

Summa antal 242 325 31 121 77 13 809 
 

Mellersta Sverige, förevintrarna 1997/1998 och 1998/1999. 
Skadeföljd Torr 

barmark 
Vått 

barmark 
Lös snö/ 

modd 
Tunn is Packad snö/ 

tjock is 
Okänt Summa 

antal 
Olyckor med lindrigt 
skadade 

17,1 28,8 7,1 22,6 22,2 2,2 1394 

Olyckor med svårt 
skadade 

19,1 31,7 7,6 20,2 19,3 2,2 357 

Olyckor med 
dödade 

18,8 41,3 3,8 18,8 17,5 0,0 80 

Summa antal 322 548 129 402 392 38 1831 
 
Mellersta Sverige, eftervintrarna 1999/2000 och 2000/2001. 

Skadeföljd Torr 
barmark 

Vått 
barmark 

Lös snö/ 
modd 

Tunn is Packad snö/ 
tjock is 

Okänt Summa 
Antal 

Olyckor med lindrigt 
skadade 

22,6 30,2 6,5 19,8 18,3 2,6 1594 

Olyckor med svårt 
skadade 

28,5 29,5 8,9 17,9 13,3 1,9 369 

Olyckor med 
dödade 

31,7 34,2 2,4 9,8 20,7 1,2 82 

Summa antal 491 619 138 390 357 50 2045 
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Nedre Norra Sverige, förevintrarna 1997/1998 och 1998/1999. 

Skadeföljd Torr 
barmark 

Vått 
barmark 

Lös snö/ 
modd 

Tunn is Packad snö/ 
tjock is 

Okänt Summa 
Antal 

Olyckor med lindrigt 
skadade 

11,2 18,2 14,1 29,4 25,3 1,8 170 

Olyckor med svårt 
skadade 

10,3 13,2 20,6 26,5 27,9 1,5 68 

Olyckor med 
dödade 

13,3 26,7 6,7 40,0 6,7 6,7 15 

Summa antal 28 44 39 74 63 5 253 
 

Nedre norra Sverige, eftervintrarna 1999/2000 och 2000/2001. 
Skadeföljd Torr 

barmark 
Vått 

barmark 
Lös snö/ 

modd 
Tunn is Packad snö/ 

tjock is 
Okänt Summa 

Antal 
Olyckor med lindrigt 
skadade 

10,9 17,9 18,3 27,1 24,0 1,8 229 

Olyckor med svårt 
skadade 

16,9 14,3 16,9 26,0 26,0 0,0 77 

Olyckor med 
dödade 

16,7 38,9 22,2 11,1 11,1 0,0 18 

Summa antal 41 59 59 84 77 4 324 
 
Övre Norra Sverige, förevintrarna 1997/1998 och 1998/1999. 

Skadeföljd Torr 
barmark 

Vått 
barmark 

Lös snö/ 
modd 

Tunn is Packad snö/ 
tjock is 

Okänt Summa 
Antal 

Olyckor med lindrigt 
skadade 

3,3 2,2 45,1 29,7 18,1 1,7 182 

Olyckor med svårt 
skadade 

3,9 1,3 52,0 22,1 16,9 3,9 77 

Olyckor med 
dödade 

0,0 0,0 82,4 5,9 11,8 0,0 17 

Summa antal 9 5 136 72 48 6 276 
 

Övre norra Sverige, eftervintrarna 1999/2000 och 2000/2001. 
Skadeföljd Torr 

barmark 
Vått 

barmark 
Lös snö/ 

modd 
Tunn is Packad snö/ 

tjock is 
Okänt Summa 

Antal 
Olyckor med lindrigt 
skadade 

0,6 3,0 48,5 31,5 12,1 4,2 165 

Olyckor med svårt 
skadade 

3,0 6,1 39,4 25,8 21,2 4,6 66 

Olyckor med 
dödade 

6,3 0,0 31,3 50,0 12,5 0,0 16 

Summa antal 4 9 111 77 36 10 247 
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Danmark, förevintrarna 1997/1998 och 1998/1999. 
Skadeföljd Torr 

barmark 
Vått 

barmark 
Torrt/ 
halt 

Vått/ halt Halt Okänt Summa 
antal 

Olyckor med lindrigt 
skadade 

36,4 49,1 0,6 5,1 8,4 0,4 843 

Olyckor med svårt 
skadade 

34,1 47,4 0,8 7,0 10,0 0,7 840 

Olyckor med 
dödade 

26,8 57,0 1,1 7,3 6,7 1,1 179 

Summa antal 641 914 14 115 167 11 1862 
 

Danmark, eftervintrarna 1999/2000 och 2000/2001. 
Skadeföljd Torr 

barmark 
Vått 

barmark 
Torrt/ 
halt 

Vått/ halt Halt Okänt Summa 
antal 

Olyckor med lindrigt 
skadade 

40,7 45,0 1,7 7,2 5,2 0,1 747 

Olyckor med svårt 
skadade 

33,3 48,2 1,5 9,1 7,5 0,5 873 

Olyckor med 
dödade 

34,2 45,7 1,8 12,2 5,5 0,6 164 

Summa antal 651 832 29 153 113 6 1784 
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