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Förord
Vägverket, med Jan Petzäll som kontaktperson, har givit VTI i uppdrag att utföra en
studie av bussars trafiksäkerhet vid vinterväglag. Följande delar har ingått:
1) väggreppstudier i Långa banan med olika typer av däck
2) en olycksstudie
3) fokusgrupper för att få kännedom om problematiska situationer
4) körsimulatorstudie för körning med olika väggrepp enligt studie 1 och för att
testa problematiska situationer enligt studie 3.
Vegdirektoratet i Norge har varit medfinansiär, med Reidar H. Svendsen som kontaktperson.
Projektet har planerats av Mattias Hjort, VTI, Bengt Wälivaara (tidigare VTI), Gudrun
Öberg, VTI, och Mats Wiklund, VTI, tillsammans med uppdragsgivarna, Jan Petzäll
och Göran Andersson, Vägverket, och Reidar H. Svendsen, Vejdirektoratet.
Vid VTI har undertecknad varit projektledare för hela projektet. Följande personer har
varit delprojektledare:
Mattias Hjort

Väggreppsstudier, Körsimulatorstudie

Gudrun Öberg

Olycksstudie

Birgitta Thorslund

Fokusgrupper

Författare till de olika avsnitten har varit:
Mattias Hjort: Kap. 1, 2, 5, 6
Gudrun Öberg: Kap. 1, 3, 6
Mats Wiklund: Kap. 3
Birgitta Thorslund: Kap. 4
Jerker Sundström: Kap. 4
Följande övriga personer på VTI har bidragit till denna studie:
Romuald Banek

Väggreppstudier

Håkan Jansson

Körsimulatorstudien

Göran Palmqvist

Körsimulatorstudien

Staffan Nordmark

Körsimulatorstudien

Mats Lidström

Körsimulatorstudien

Till ovanstående personer riktas ett varmt tack.
Linköping maj 2008
Mattias Hjort
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Granskningsseminarium genomfördes 2008-06-16 där forskningschef Jonas Jansson var
lektör. Mattias Hjort genomförde därefter justeringar av slutligt rapportmanus. Projektledarens närmaste chef, Jonas Jansson, har därefter granskat och godkänt publikationen
för publicering 2008-06-25.
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Bussars trafiksäkerhet vintertid
av Mattias Hjort, Birgitta Thorslund, Jerker Sundström, Mats Wiklund och
Gudrun Öberg
VTI
581 95 Linköping

Sammanfattning
Tester i VTI:s däckprovningsanläggning på blank is kunde inte påvisa någon större
skillnad mellan sommardäck och odubbade vinterdäck, medan dubbdäcken uppvisar ett
bättre väggrepp än odubbat. Skillnaden i dessa tester är dock inte så stor och vid
jämförelse med en tidigare undersökning så är väggreppet på blank is även för de
dubbade bussdäcken sämre än för ett typiskt sommardäck till en personbil av typ Volvo
XC90.
Körsimulatorförsök vid körning på isbelagd väg under inverkan av kraftig sidvind
visade inte heller på någon skillnad mellan sommardäck och odubbade vinterdäck. Även
här var de dubbade däcken bättre än de odubbade. Om man bara använder dubbar på en
axel så visade simulatorstudien att vid sidvind är styrförmågan viktig. Dubbdäck på
styraxeln med odubbat på drivaxeln presterade bättre än odubbat på styraxeln och
dubbat på drivaxeln. Det är dock viktigt att poängtera att kombinationen dubbdäck på
styraxeln med odubbat på drivaxeln normalt kan leda till instabilitet hos fordonet med
sladdrisk vid kurvtagning, varför kompletterande tester borde utföras innan det går att
dra slutsatser angående lämpligheten att endast dubba styraxeln.
En dubblering av antalet dubbar (över den lagliga gränsen) hade stor positiv effekt på
väggreppet, både på friktionsnivåer och i körsimulatortestet.
När olycksrisken ska beräknas normeras risken på is/snöväglag med risken på barmark
för att minska risken att annat än däck påverkar olycksrisken. Det är ingen statistiskt
säkerställd skillnad i relativ olycksrisk, men det är bussar som har sommardäck på
styraxeln och vinterdäck på drivaxeln som har lägst skattad risk, vilket stämmer med
resultaten i förra studien. De bussar som har dubbdäck på båda axlarna har inte kunnat
statistiskt analyserats eftersom de endast har 2 olyckor på barmark och inga på
is/snöväglag samtidigt som de kör mycket på is/snö. Detta gör dessa bussar troligen till
de säkraste i vinterväglag.
De bussar som har dubbdäck körs mest på is/snöväglag och de som har sommardäck på
styraxeln körs minst på is/snöväglag.
Under de undersökta vintrarna, 2005/2006 och 2006/2007, har det inte varit så vanligt
med is/snöväglag som det brukar vara en normalvinter. Detta gör att resultaten blir mer
osäkra än om det varit vintrar med mer is/snöväglag. I synnerhet hade vintern
2006/2007 i framförallt Götaland få veckor med vinterväder.
Tre fokusgruppsdiskussioner har genomförts med: a) svenska busschaufförer, b)
svenska bussmekaniker samt c) norska busschaufförer.
Däckens betydelse för trafiksäkerheten på vintern diskuterades. Utifrån det insamlade
diskussionsmaterialet är det dock svårt att bedöma hur stor betydelse däcken egentligen
har.
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Det framkom tydligt att tidtabellen har stor betydelse för skapande av stress och krav på
förarna att bibehålla hastigheten även under halt väglag.
Många busschaufförer upplever stora problem med dålig snöröjning eller annat vägunderhåll. Samtidigt finns en stor medvetenhet bland förarna om att det alltid är deras
eget sätt att hantera fordonet som är avgörande för trafiksäkerheten.
Vidare uttryckte förarna brister i fortbildning och praktiska övningar med bussar i halka.
För att komma åt mer detaljerad kunskap avseende förarnas erfarenhet och förmåga att
hantera bussen under halka krävs mer specifika metoder än den typ av fokusgruppsdiskussion som använts i denna studie.
Om man slutligen jämför resultaten från de olika delstudierna som gjorts i denna studie
för att bedöma inverkan av olika däcktyper, så drar vi slutsatsen att där väggreppsstudier
på blank is inte kan påvisa skillnader mellan sommar- och odubbade vinterdäck,
indikerar olycksdata att vinterdäck på drivaxeln, tillsammans med sommardäck på
styraxeln har en positiv effekt. Till skillnad från väggreppsstudien, så omfattar olycksstudien alla typer av vinterväglag samt också förarberoende effekter. Väggreppsstudierna visar att dubbdäck är bra för väggreppet på is, och då olycksstudierna indikerar att dubbdäcksanvändning också är bra för trafiksäkerheten, menar vi att en
restriktion av dubbdäcksanvändningen för bussar troligtvis skulle få negativa
konsekvenser för trafiksäkerheten.
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Traffic safety of buses wintertime
by Mattias Hjort, Birgitta Thorslund, Jerker Sundström, Mats Wiklund and
Gudrun Öberg
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute)
SE-581 95 Linköping Sweden

Summary
Tests in VTI’s tyre test facility on smooth ice did not show any significant difference
between summer tyres and non-studded winter tyres, while studded tyres exhibit a better
ice grip than non-studded tyres. The difference in these tests is, however, not very large,
and in a comparison with a prior study, the ice grip on smooth ice for even the studded
bus tyres, is worse than for a typical summer tyre for a passenger car of type Volvo
XC90.
Nor did driving simulator tests with driving on ice covered road under the influence of
heavy wind from the side show a difference between summer tyres and non-studded
winter tyres. Also in these tests the studded tyres were superior to the non-studded. If
studded tyres are used only on one axle, the driving simulator study showed that in the
side wind the ability to steer is important. Studded tyres on the steering axle paired with
non-studded tyres on the drive axle performed better that non-studded tyres on the
steering axle paired with studded tyres on the drive axle. It is, however, important to
note that the combination with studded tyres on the steering axle and non-studded tyres
on the drive axle normally could lead to vehicle instability, with a risk for skidding
during curve driving. Complementary tests should be carried out before conclusions can
be made regarding the safety when using studded tyres on the steering axle only.
Doubling the amount of studs (surpassing the legal limit) had a positive effect on ice
grip, both on friction levels and in the driving simulator test.
When calculating the accident risk, the risk on ice/snowy roadways is normalised with
the accident risk on bare roadways, to minimise the risk that other factors than tyres
affect the accident risk. There is no statistically significant difference in relative
accident risk, but it is the buses that have summer tyres on the steering axle and winter
tyres on the drive axle that have the lowest estimated risk, which is in accordance with
the results in the previous study. The buses equipped with studded tyres on both axles
could not be statistically analysed since only two accidents occurred on bare roadways,
and none on icy/snowy roadways, while at the same time the buses in this category
drive a lot on icy/snowy roadways. This probably makes these buses the safest on
winter roadways.
The buses equipped with studded tyres are the ones that are driven the most on
icy/snowy roadways, and those equipped with summer tyres are the ones that are driven
the least on icy/snowy roadways.
During the examined winter periods, 2005/2006 and 2006/2007, icy/snowy roadways
were not as common as during a normal winter. Because of this, the results are not as
certain as if there would have been winters with more icy/snowy roadways. Especially
the winter 2006/2007 had just a few weeks of winter weather, particularly in Götaland.
Three focus groups were carried out, with a) Swedish bus drivers, b) Swedish bus
mechanics, and c) Norwegian bus drivers.
VTI rapport 618
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The importance of the tyres for traffic safety during winter was discussed. It is,
however, hard from the gathered discussion material to estimate just how important the
tyres really are.
It was clear that the time table has a great influence on the creating of stress and the
demands on the drivers to keep the speed even when the roadways are slippery.
Many bus drivers experience large problems with bad snow clearance, or other winter
maintenance.
At the same time there is a large consciousness among the drivers’ that it is always their
own way of handling the vehicle that is the determining factor for traffic safety.
The drivers were expressing a lack of further education and practical exercises with
buses on slippery roads.
To gain a more detailed knowledge regarding the drivers experience and ability to
handle the bus when slippery, more specific methods are needed.
Finally, if one compare the results from the different studies that have been used in this
study to evaluate the effect of different types of tyres for buses, the conclusion is that
while ice grip studies on smooth ice do not show a difference between summer tyres
and non-studded tyres, accident data indicate that winter tyres on the drive axle paired
with a summer tyre on the steering axle has a positive effect. In contrast to the ice grip
study, the accident data study comprises all kinds of roadways, and also driver
dependent effects. The grip studies show that studded tyres are good for the grip on ice,
and since the accident data indicate that the use of studded tyres is good also for the
traffic safety, we believe that a restriction with respect to the use of studded tyres on
buses probably will have negative consequences on the traffic safety.
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Bakgrund och syfte

Vid busstransporter finns av uppenbara skäl många människor inblandade. Antingen är
de passagerare ombord på bussen eller så är de oskyddade trafikanter i direkt anslutning
till bussens väg. Detta i kombination med att bussen är ett stort och tungt fordon, med
de nackdelar som följer, t.ex. lång stoppsträcka, gör att det finns anledning att närmare
studera bussars trafiksäkerhet. Speciellt gäller det på vinterväglag där såväl bussen som
gångtrafikanter samt av- och påstigande passagerare kan ha kraftigt försämrat väggrepp.
Innan man kan genomföra åtgärder för att påverka bussars trafiksäkerhet på vinterväglag är det viktigt att skaffa kunskap om hur bussars trafiksäkerhet vintertid beror av
rådande väglag och de däck som används.

1.1

Tidigare bussresultat

Det finns sedan tidigare en del kunskap som talar för att bussar är överrepresenterade i
olyckor vintertid jämfört med andra fordon. I Nordström & Öberg, 1997 framgår det att
tunga lastbilar utan släp och bussar har dubbelt till tre gånger så hög olyckskvot som
personbilar. Med olyckskvot menas antalet olyckor per miljoner fordonskilometrar.
Tabell 1 Olyckskvot (olyckor/milj. fordonskilometrar) för olika fordonstyper.
Viltolyckor exkluderade. Samtliga väghållare. Sommaren gemensam för de båda åren.
19931101–19941031 19940416–19950414
Personbil

0,7

0,6

Lätt lastbil

0,8

0,9

Tung lastbil utan släp

2,4

2,3

Tung lastbil med släp

1,2

1,1

Buss

2,0

2,1

De tunga fordonen har således en högre olyckskvot och i synnerhet buss och lastbil utan
släp. Det är då även av intresse att se hur olyckorna fördelar sig på barmark respektive
is/snöväglag.
Det är egentligen bara bussolyckorna på det statliga vägnätet som har en annorlunda
fördelning på olika väglag än vad olyckorna med andra inblandade fordon har. Det är
ungefär 10 %-enheter fler olyckor på is/snöväglag för bussarna jämfört med personbilarna (se figur 1). På samtliga vägar och gator är det bara den senaste av vintrar som
bussarna har andelsmässigt fler olyckor på is/snö än vad personbilar har. De flesta
bussar går troligen på tidtabell och kan därmed inte avstå från att köra när det blir
is/snöväglag. Om de andra tunga fordonen låter bli att köra vid is/snö är oklart, men det
är troligen inte många som gör det. Detta bör därför inte vara förklaringen till att
bussarna har större problem med halka. I vilken mån de olika fordonstyperna kör på
olika stora vägar (olika vinterväghållningsstandard) var inte heller känt.
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Andel olyckor på is/snö av alla väglag
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Figur 1 Andel olyckor på is/snö-väglag, av de totalt inträffade olyckorna för alla
väglag, under vintrarna 1993/1994 och 1994/1995 på det statliga vägnätet. Viltolyckor
exkluderade.
En utförligare studie av VTI (Wiklund & Hjort, 2006) av olyckor som inträffade under
sju vintrar 1995/1996–2001/2002 indikerar problem med bussars trafiksäkerhet på iseller snöväglag. Dock är inga resultat statistiskt signifikanta. Orsaken till detta är dels
att antalet olyckor är för få, dels uppgifter om exponering på olika väglag saknas.
VTI utförde också under åren 1997 till 2000 på uppdrag av Vägverket och Vegdirektoratet en omfattande undersökning av tunga fordons vinterdäck som slutrapporterades i
Öberg et al., 2000. VTI kom då bl.a. fram till att väggreppet för tunga fordon vid
is/snöväglag är betydligt sämre än för personbilar. Bromssträckan för ett tungt fordon
med odubbade vinterdäck är dubbelt så lång som för en personbil med dubbdäck. Med
dubbade vinterdäck på alla hjul kan ett tungt fordon få 30 % bättre bromsförmåga
jämfört med odubbat, men är ändå betydligt sämre än personbilen. Olycksstudien gav
inte ett underlag som visade att det skulle bli säkrare med vinterdäck på tunga fordon.
När det gäller tunga bussar fanns det en jämförelse av däckanvändning som medförde
en trafiksäkerhetsförbättring (ej statistiskt säkerställd) och det var bussar som hade
vinterdäck på både styr- och drivaxel som hade lägre olycksrisk än bussar som hade
vinterdäck på styraxeln och sommardäck på drivaxeln.
Bussens inbromsning vid busshållplatser (Öberg, 1994) gör att isen/snön poleras och
friktionsnivån kan sjunka från 0,2 till 0,1 på den polerade ytan vilket är till skada både
för bussen själv men även för fotgängarna på väg till busshållplatsen.
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Figur 2 Friktion på packad snö. Partiet med den lägre friktionen är bussens inbromsningssträcka vid hållplats. Busshållplatsen ligger ute i gatan dvs. ingen ficka.
Ett projekt genomfördes i Västerbotten vintern 2005/2006 (Albertsson et al., 2006)
beträffande hastighetsanpassning med hänsyn till vindstyrka. Orsaken till projektet var
att starka vindar kunde medföra att bussen kom ur kurs framförallt gäller detta dubbeldäckare. Huvudidén i projektet är att det är förarens skyldighet att anpassa sig till
omständigheterna genom att sänka farten eller ställa in resor. Projektresultatet ska ses
som en hjälp till föraren och andra berörda så att man blir mer medveten om problemet.
Förarna erhöll information om väder och vindhastighet via mobiltelefon. Då vindhastigheten var 12–16m/s skulle de inte köra fortare än 70 km/h, vid vindstyrka 16–24 m/s
inte fortare än 50 km/h och vid starkare vind skulle de ställa in resan. Förarna var positiva till försöket. Slutsatsen är att eftersom kraftig vind i kombination med halka ger
problem bör resultaten spridas även till andra delar av landet.
I en litteraturstudie (Albertsson et al., 2003) undersöktes olycksmönster för bussar över
3,5 ton och man skulle också identifiera förbättringar av passiv säkerhet i bussarna. I
merparten av OECD-länderna svarar bussarna för mindre än 1 % av fordonsflottan.
Busspassagerarnas genomsnittliga trafikarbete uppgår till 10 % av vägtrafikarbetet.
Antalet skadade och dödade i bussolyckor hade varit stabilt i EU-länderna de senaste
åren. Dödsrisken är tio gånger lägre för busspassagerare än för bilåkande. Av alla
trafikdödade svarar busspassagerarna för 0,3–0,5 %. I Sverige kolliderade bussar i 1/3
av alla fall med fotgängare, cyklist eller mopedist.

1.2

Projektbeskrivning

Det projekt som redovisas i denna rapport är en flerdelad studie av bussars olycksbenägenhet vid vinterväglag. Följande delar ingick:
1) väggreppstudier i Långa banan med olika typer av däck
2) en olycksstudie
3) fokusgrupper för att få kännedom om problematiska situationer
4) körsimulatorstudie för körning med olika väggrepp enligt studie 1 och för att
testa problematiska situationer enligt studie 3.
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I del 1 användes däcksprovningsutrustningen (Långa banan) för att studera broms- och
styregenskaper på is hos olika däck och även hur ett dubbat bussdäck kan förbättras
med fler och/eller längre dubbar. Resultatet av dessa mätningar användes också i VTI:s
körsimulator för att simulera en buss på vinterväglag.
Del 2 utfördes samtidigt som del 1 och var en enkät bland aktörer inom bussbranschen
som bl.a. syftade till att få kunskap om hur bussars trafikarbete fördelas på olika väglag.
Detta är information som har saknats i den tidigare (VTI notat 10-2006) statistiska
studien och bedömdes som avgörande för att kunna göra säkra slutsatser om bussars
olyckssannolikhet på olika vinterväglag. Vi ville också få ett svar på vilken typ av däck
(sommar eller vinter, dubbat eller odubbat) bussar använder på olika väglag. Till
bussägare vars buss varit inblandad i en polisrapporterad olycka skickades också
enkäter för att få bl.a. uppgift om däckutrustning på bussen vid olyckstillfället. Det
förväntade resultatet av enkäterna och analyserna var att kunna beskriva under vilka
förhållanden vintertid som det är mest motiverat att genomföra åtgärder för att höja
bussars trafiksäkerhet.
Som förberedelse inför simulatorstudie anordnade vi i del 3 speciella fokusgrupper där
vi träffade personer med relevant kunskap, t.ex. busschaufförer, tekniker, konstruktörer
eller skadereglerare, för att genom samtal få fram synpunkter på trafiksituationer där
bussar har speciellt stora trafiksäkerhetsproblem.
Information från delstudierna 1–3 kom sedan att användas i en körsimulatorstudie, del
4, för att testa situationer som anses farliga. Vi hoppades också att kunna analysera mer
i detalj varför dessa situationer är så farliga och vilka åtgärder som skulle kunna vidtas.
Syfte: att kartlägga väggreppspotential och olycksrisk vid olika väglag med olika däck,
få kännedom om problematiska situationer och om det behövs kunna beskriva under
vilka förhållanden vintertid som det är mest motiverat att genomföra åtgärder för att
höja bussars trafiksäkerhet.

1.3

Däck till tunga fordon

Däck till tunga fordon, här avses lastbilar och bussar med en totalvikt över 3,5 ton, kan
delas in i tre huvudkategorier:
1. Framdäck. Detta är ett däck som sitter på en styrande axel.
2. Drivdäck. Detta är ett däck som sitter på en drivande axel.
3. Trailerdäck. Detta är ett däck som sitter varken på fram/styr-axel eller drivaxel.
En viktig faktor när det gäller däck till tunga fordon är slitage. Michelin rekommenderar
olika däck beroende på vilken typ av vägar som fordonet huvudsakligen färdas på.
Exempelvis har Michelin hela 7 olika klasser av däck till tunga fordon:
1. A-Motorväg – Trafikleder
Fjärrtrafik. Långa sträckor på motorvägar. Hög jämn fart. Bromsar eller
accelerar inte så ofta.
2. E-Landsväg
Landsvägstrafik. Kontinuerlig körning. Medellånga avstånd. Varierande
hastigheter med inbromsningar. Tål slitande underlag.

12

VTI rapport 618

3. N-Grip
För svåra klimatförhållanden, speciellt under vintern.
4. U-Innerstadstrafik
Innerstadstrafik med upprepade stopp och starter (bussar, sopbilar, gaturengöringsbilar)
5. Y-Sämre vägar
Generellt korta sträckor på alla slags vägar med låg och ojämn fart.
6. H-Arbetsplats
Extremt aggressivt underlag. Stora risker för däcksskador.
7. L Terräng, lera
Allround däck för alla typer av underlag. Lera och sand.
För bussar är det främst de fyra första kategorierna som är aktuella. Utifrån de däck som
används kan bussarna delas in i tre huvudkategorier:
Stadsbuss: Utsätts för mycket start/stopp och tvära svängar. På grund av att bussarna
vill stanna så nära trottoarkanterna som möjligt har dessa däck en särskild slitbana i
sidan på däcket.
Landsortsbuss: Utsätts ofta för kurvig väg. Ofta är det grov asfalt.
Turistbuss: Däcken till dessa bussar är gjorda för ren långkörning. Däcken nästan
identiska med lastbilsdäck, men har högre krav på komfort och ljudnivå.
Flera stora bussbolag handlar upp tjänsten av däckleverantörer att ansvara att deras
bussar har lagligt mönsterdjup. Det är vanligt att däckleverantörerna byter till nya däck,
med bra mönsterdjup, på hösten inför varje vintersäsong. Minsta lagligt mönsterdjup för
bussar och lastbilar (med vikt över 3 500 kg) är 1,6 mm. Under vintertid är det tillåtet
att dubba däcken. Vägverkets regler när det gäller dubbade däck till tunga fordon
återges i bilaga 1.1.
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2

Väggrepp

2.1

Bakgrund

En tidigare VTI studie (Öberg et al., 2000) av vinterväggrepp för däck till tunga fordon
visade att på isunderlag var det liten skillnad i väggrepp mellan odubbade vinterdäck
och slitna sommardäck. Vidare kom man fram till dubbade däck är det enda sättet att
gardera sig mot dramatisk minskning av broms- och styrförmåga på is om man försöker
utnyttja mer än maximalt tillgänglig friktion, t.ex. genom för kraftigt styrutslag. Fälttester visade också att den maximala friktionen på is med dubbade däck till tunga
fordon var ca 30 % större än odubbade vinterdäck, men att friktionsnivån fortfarande
var mycket lägre jämfört med ett dubbat personbilsdäck. (Det dubbade lastbilsdäcket
hade ett medelfriktionsvärde på 0,13 vid bromsning på skrovlig is jämfört med det
dubbade personbilsdäcket som hade ett friktionsvärde på 0,20.)
De små förbättringar av väggrepp på is som kunde påvisas när sommardäck byttes mot
vinterdäck samt att en olycksstudie inte gav underlag för att dra slutsatsen att vinterdäck
på tunga fordon medför lägre olycksrisk på is/snöväglag, ledde till man inte kunde finna
argument för att införa ett krav på vinterdäck för tunga fordon.

2.2

Testade däck

Vi har i denna studie testat väggreppet på slät is för ett antal olika nya bussdäck
lämpade för landsortstrafik. De valda däcken representerar ett urval från var och en av
de tre stora däcktillverkarna när det gäller bussdäck i Sverige. De testade däcken, listade
i tabell 2, omfattar odubbade vinterdäck av två typer: dels däck med stora klackar som
är gjorda för att kunna dubba, dels starkt sajpade däck som inte är möjliga att dubba. De
dubbningsbara däcken är av den modell som används av ett stort bussbolag i Linköping.
Bilder på de olika däcken ges i bilaga 2.1. Varje däck kördes in på en sträcka av ca
40 mil, monterat på en buss eller lastbil.
De dubbningsbara vinterdäcken testades även med dubbar. Det dubbningsbara framdäcket, benämnt ’GY F’, hade markerade positioner för dubbning i de yttre klackarna.
De dubbades med en dubb i varje sidoklack, vilket resulterade i 120 dubbar per däck
(det maximalt tillåtna antalet är 150 dubbar per däck, se bilaga 1.1). Detta däck benämndes’GY F Dubb’. Vi provade också att dubba varje sidoklack med två dubb, vilket
resulterade i 240 dubbar, alltså klart över den lagliga gränsen. Detta däck benämndes’GY F Dubb2’. Det dubbningsbara drivdäcket, benämnt ’GY D’, saknade markeringar för dubbplacering. Detta dubbades med en dubb i varje sidoklack, i ett zickzackmönster liknande framdäckets dubbning. Det resulterade i 96 dubbar för drivdäcket.
Detta däck benämndes’GY D Dubb’.
De starkt sajpade vinterdäck som inte gick att dubba benämdes ’MI F’ för framdäcket,
och ’MI D’ för drivdäcket. Slutligen testades också tre vanliga sommardäck till framaxeln. Dessa benämndes ’SOM BR’, ’SOM MI’, och ’SOM CO’.
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Tabell 2 De testade däcken.
Kortnamn

Namn

GY F

Good Year Ultra Grip WTS
295/80-R22,5
GYD
Good Year Ultra Grip
WTD 295/80-R22,5
GY F Dubb Good Year Ultra Grip WTS
295/80-R22,5
GY D Dubb Good Year Ultra Grip
WTD 295/80-R22,5
GY F
Good Year Ultra Grip WTS
Dubb2
295/80-R22,5
MI F
MI D
SOM CO
SOM BR
SOM MI

2.3

Michelin X Pilote XFN
295/80-R22,5
Michelin XDN2 Grip
295/80-R22,5
Continental HSR Regional
Traffic 295/80-R22,5
Bridgestone R249 295/80R22,5
Michelin XZE2+ 295/80R22,5

Typ

Placering Tillverkat

Shore Mönsterdjup
73
17 mm

Vinter

Fram

2306

Vinter

Driv

2707

71

20 mm

Dubbat

Fram

2306

73

17 mm

Dubbat

Driv

2707

70

20 mm

Dubbat
(240
dubb)
Vinter

Fram

2306

73

17 mm

Fram

3307

73

15 mm

Vinter

Driv

4707

71

21 mm

Sommar

Fram

4007

69

14 mm

Sommar

Fram

2107

71

17 mm

Sommar

Fram

1505

72

15 mm

Testutrustning

Väggrepptesterna utfördes i VTI:s däckprovningsanläggning med isbelagd plan vägbana. Anläggningen har en 55 m lång och 0,6 m bred plan, rörlig vägbana i en klimatkontrollerad byggnad och en stillastående men vridbar mäthjulrigg med maximal
hjullast på 10 ton och provhastighet upp till ca 10 m/s, se figur 3. Anläggningen
beskrivs närmare i VTI särtryck 220, 1994.

Figur 3 VTI Däckprovningsanläggning. Mätrigg.
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2.4

Provmetod

Proven utfördes på slät is med temperaturen -4–± 0.5°C vid en hastighet av 30 km/h.
Såväl bromsprov som styrprov utfördes. Då däckmätningarna också skulle användas för
att ta fram däckmodeller som kunde användas i VTI:s körsimulator utfördes mätningarna med ett flertal hjullaster: 10, 20, 40 och i vissa fall också 60 kN. Ringtrycket var i
samtliga fall 850 kPa. Då mätprogrammet var väldigt omfattande utfördes endast en
mätning per inställning. Referensmätningar med ett referensdäck (GY F) utfördes med
jämna mellanrum för att kontrollera iskvaliteten. Ny is lades varje försöksdag.
Vid varje enskilt test erhålls vid bromsfriktionsprov ett maximalvärde (broms-max) och
ett värde vid låst hjul (broms-låst) och vid sidofriktionsprov ett maximalvärde (styrmax) samt ett sidfriktionsvärde vid 15 graders avdriftvinkel (styr-15 grad). För styrproven utfördes två mätningar: ett med negativ avdriftvinkel och ett med positiv avdriftvinkel. ’Styrmax’ och ’styr-15 grad’ bestämdes sedan genom medelvärdesbildning av
dessa två mätningar.
Utifrån dessa uppmätta parametrar har bromsstabiliteten (förhållandet mellan bromsmax och broms-låst) samt styrstabiliteten (förhållandet mellan styr-max och styr-15
grad) beräknats. Alla dessa egenskaper hos däcken har sedan viktats till ett s.k. ’Totalt
isgreppsvärde’. Det totala isgreppsvärdet (Nordström, VTI meddelande 966, 2004) är ett
mått på däckets säkerhetsegenskaper och beskrivs närmare i bilaga 2.2.
Alla tester utfördes mellan november 2007–januari 2008.

2.5

Resultat

Det ska poängteras att de testade däcken endast provats på slät is. Vi bedömer att slät is
vid temperaturer nära nollan är den svåraste utmaningen för ett däck, men det finns
naturligtvis andra väglag som är viktiga och som vi inte testat här. Bland dem är
väggreppet på snö och modd samt väggrepp på asfaltvägar.
Det totala isgreppsvärdet för de testade däcken bestämdes för de båda hjullasterna 20
och 40 kN. Hjullasten för en buss av landsortsstyp ligger normalt inom detta intervall,
beroende på modell och på hur många passagerare bussen är lastad med. Medelvärdet
av isgreppsvärdet från dessa två laster presenteras i figur 4. Varje stapel i diagrammet är
därför bestämt utifrån 6 separata mätningar i däckprovningsanläggningen. Hänsyn till
något varierande iskvalitet har kunnat göras med hjälp av referensmätningarna.
Figurerna nedan visar de korrigerade värdena. De okorrigerade värdena presenteras i
bilaga 2.2. Skillnaderna mellan korrigerade och okorrigerade värden är dock små och
samma slutsatser dras oavsett vilka värden som betraktas.
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Totalt isgreppsvärde

Totalt isgreppsvärde - korrigerad mot ref test
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
GY F

GY D

GY F
Dubb

GY D
Dubb

GY F
Dubb2

MI F

MI D

SOM
BR

SOM
MI

SOM
CO

Figur 4 Det totala isgreppsvärdet (medelvärden av 20 och 40 kN hjullaster).
Från figur 4 kan man konstatera att det överlag inte är någon påtaglig skillnad mellan de
odubbade vinterdäcken (’GY F, GY D’, ’MI F’, ’MI D’) och sommardäcken (’SOM
BR’m ’SOM MI’, ’SOM CO’). Endast de dubbade däcken skiljer sig markant från de
övriga testade däcken och då speciellt det extradubbade framdäcket. Tittar man mer i
detalj på broms- och styrfriktion, vilka visas i figur 5 och 6, så ser man att de dubbningsbara odubbade vinterdäcken i detta test är sämre än de kraftigt sajpade
vinterdäcken, vilka i sin tur inte är bättre än de testade sommardäcken. Man kan också
konstatera att de dubbade däckens maxfriktion inte är signifikant högre än sommardäcken. Att de dubbade däcken ändå har ett högre totalt isgreppsvärde beror på att de
har högre broms- och styrstabilitet än de odubbade däcken (se bilaga 2.2). Hög styrstabilitet anses speciellt viktig då det är ett mått på hur väl däcket kan hantera en
sladdsituation.
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Friktionskoefficient

Max bromsfriktion - korrigerad mot ref test

Figur 5 Max bromsfriktion (medelvärden av 20 och 40 kN hjullaster).
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Max styrfriktion - korrigerad mot ref test
0,160
Friktionskoefficient

0,140
0,120
0,100
0,080
0,060
0,040
0,020
0,000
GY F

GY D

GY F
Dubb

GY D GY F
Dubb Dubb2

MI F

MI D

SOM
BR

SOM
MI

SOM
CO

Figur 6 Max styrfriktion (medelvärden av 20 och 40 kN hjullaster).
De uppmätta friktionsvärdena för de testade däcken är i samma storleksordning som de
som testades för 10 år sedan (Öberg et al., 2000). Man också jämföra friktionsvärdena
för de testade bussdäcken med friktionsvärden för SUV-däck testade på liknande sätt
(Hjort, 2005). Detta är en rimlig jämförelse. SUV-däcken testades på slät is vid temperaturen -3°C, vilket generellt ger en något halare is än den som bussdäcken testades på,
vilken hade temperaturen -4°C. Trots en något halare is, uppvisar SUV-däcken betydligt
högre friktionsnivåer än bussdäcken. De olika kategorierna jämförs nedan i tabell 3. De
redovisade värdena är medelvärden av alla testade däck inom respektive kategori.
Tabell 3 Jämförelse av friktion på slät is mellan bussdäck och SUV-däck.
Däcktyp

Antal
testade
däck

Bromsfriktion:
max

Bromsfriktion:
låst hjul

Styrfriktion:
max

Styrfriktion:
sladd

Bussdäck:
Odubbat vinter

4

0,099

0,045

0,115

0,049

Bussdäck: Dubbat

2

0,112

0,078

0,127

0,081

Bussdäck: Dubbat
med dubbelt antal
tillåtna dubbar

1

0,137

0,107

0,136

0,135

Bussdäck:
Sommar

3

0,102

0,040

0,121

0,053

10

0,153

0,100

0,172

0,126

SUV-däck:
Dubbat

7

0,182

0,151

0,215

0,192

SUV-däck
Terräng

6

0,147

0,081

0,143

0,113

SUV-däck:
Sommar

1

0,142

0,055

0,166

0,115

SUV-däck:
Odubbat vinter

Tabellen visas även i form av ett stapeldiagram i figur 7.
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Jämförelse Bussdäck och SUV-däck

Friktionskoefficient

0,250
Buss: odubbad vinter

0,200

Buss: dubbad
Buss: extradubbad

0,150

Buss: sommar
SUV: odubbad vinter

0,100

SUV: dubbad
SUV: terräng

0,050

SUV: sommar

0,000
Fx_max

Fx_låst

Fy_max

Fy_sladd

Figur 7 Jämförelse av friktionsvärden mellan de testade bussdäcken och SUV-däck
från en tidigare studie (Hjort, VTI notat 58, 2005). Notation: Fx_max = Maximal
bromsfriktion. Fx_låst = Bromsfriktion vid låst hjul. Fy_max = Maximal sidofriktion.
Fy_sladd = Sidofriktion vid sladd.

Jämförelse Bussdäck och SUV-däck

Totalt isgreppsvärde

250
200
150
100
50

Buss: odubbad vinter
Buss: dubbad
Buss: extradubbad
Buss: sommar
SUV: odubbad vinter
SUV: dubbad
SUV: terräng
SUV: sommar

0

Figur 8 Jämförelse av totala isgreppsvärdet mellan de testade bussdäcken och SUVdäck från en tidigare studie (Hjort, 2005).
Utifrån dessa resultat går det inte att säga att odubbade vinterdäck till bussar generellt
har bättre väggrepp på hal is än sommardäck. Det är fullt möjligt att vinterdäcken visar
upp fördelar på snöväglag, men huruvida det är så, är inget som vi kunnat testa i denna
studie. Dubbade bussdäck är generellt de bästa på is. Dock så är friktionsnivåerna även
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för dubbade bussdäck klart sämre på is än för ett normalt sommardäck till en SUV.
Även om antal dubb ökas till det dubbla (240 stycken, vilket kan jämföras med den
lagliga gränsen på 150 dubb) ligger friktionsnivåerna under ett typiskt SUV sommardäck. Den största vinsten med ökat antal dubbar ligger i ökad styrstabilitet, vilket
innebär att bussen blir lättare att hantera i en sladdsituation. När det gäller bussdäckens
handlingegenskaper nära en sladdsituation så undersöktes de närmare i en körsimulatorstudie, vilken beskrivs i kapitel 5.
Anledningen till att vinterdäck till tunga fordon som bussar och lastbilar inte kan åstadkomma samma väggrepp på is som lättare fordon, såsom personbilar beror huvudsakligen av följande:
•

de tunga fordonen har mycket högre hjullast (ca en faktor 10) jämfört med
personbilar, vilket innebär att högre lufttryck måste användas, vilket resulterar i
ett högre kontakttryck mellan däck och vägyta. Friktionen minskar med ökande
kontakttryck

•

på grund av de höga hjullasterna måste gummiblandningen klara de stora
slitagepåfrestningarna, vilket gör det svårare att optimera gummiblandningen för
bra grepp på vinterväglag

•

den ökning av väggreppet på is som dubbar medför uppkommer genom de motkrafter som bildas då dubbarna river spår i isen. Ett högre kontakttryck mellan
däck och vägbana innebär visserligen att dubbarna trycks ner hårdare i isen, men
den förbättringen står inte i proportion till den ökade lasten. Förenklat kan man
säga att det finns en gräns för hur stort motstånd isen kan åstadkomma när
dubbarna river upp spår. När man uppnått den gränsen får man inte ut större
kraft från dubbarna vid en ökning av kontakttrycket. En ökning av totallasten
gör då att den tillgängliga friktionen minskar.

Utvecklingen av däck fortgår och nya tekniker introduceras hela tiden. Ovanstående
punkter är dock fundamentala problem när det gäller tunga fordons isgrepp, vilket
understryks av det faktum att någon signifikant skillnad i väggrepp på blankis mellan de
testade däcken och de som testades för 10 år sedan inte kunde påvisas.
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Olycksstudie

Innan man kan genomföra åtgärder för att påverka bussars trafiksäkerhet på vinterväglag är det viktigt att skaffa sig kunskap om hur bussars trafiksäkerhet vintertid beror
av rådande väglag. Fördelningen av antal olyckor på olika väglag med bussar inblandade är känd genom Vägverkets databaser VITS och STRADA men däremot finns inte
uppgifter om vilka däck fordonen har. Det saknas också data som beskriver hur bussars
trafikarbete är fördelat över olika väglag, vilket är viktigt för att med rimligt liten
statistisk osäkerhet beskriva hur sannolikheten att en buss är inblandad i en olycka
varierar mellan olika väglag vintertid. Även kunskap om vilken typ av däck (sommar
eller vinter, dubbat eller odubbat) bussar använder på olika väglag är viktig, eftersom
ändrade krav på däckens standard kan vara en åtgärd. Därför genomförs en enkät bland
aktörer inom bussbranschen som syftar just till att få kunskap om hur bussars trafikarbete fördelas på olika väglag och vilken typ av däck de är utrustade med. VTI har
tidigare genomfört en liknande enkät avseende tunga lastbilar och bussar (Öberg et al.,
2000). I det projektet användes en urvalsram genom att via Svensk Bilprovning dela ut
enkäter vid besiktning men i det här aktuella projektet skickades två olika enkäter till
dels ett slumpmässigt urval av bussägare, dels till samtliga bussägare vars buss varit
involverad i en polisrapporterad olycka.

3.1

Metod

3.1.1

Exponeringsdata

Två olika typer av enkäter har skickats ut under två vintrar, 2005/2006 och 2006/2007.
Det har skickats ut en enkät för att få exponeringsdata (se bilaga 3.1 och 3:2) i form av
trafikarbete på is/snöväglag kontra barmark under vintern som då begränsas till högvintern december–februari. Detaljerade uppgifter om däcken ska också fyllas i för att få
uppgifter om hur populationen ser ut och sedan jämföra med dem som varit inblandade i
olyckor. Vid slumpningen av bussbolag sattes en spärr på högst två bussar med samma
adress för att inte de stora bussbolagen skulle få alltför många enkäter. Detta gör att de
mindre bolagen blir överrepresenterade i utskicken och att därför en viktning av de
inkommande svaren måste göras.
Urvalet var då ett s.k. stratifierat urval, där arbetsställen med högst två bussar utgör ett
stratum, stratum 0, och arbetsställen med minst tre bussar vart och ett utgörs ett stratum,
dvs. strata 1,2,…,K, där K är antal arbetsställen med minst tre bussar. N0 är antalet
bussar i stratum 0, dvs. totalt antal bussar som är registrerade på arbetsställen med högst
två bussar. Vidare gäller att Nk, 1 ≤ k ≤ K, är antal bussar i stratum k, dvs. antal bussar
registrerade på arbetsställe k. Urvalsstorleken i stratum 0 har varit n och i övriga stratum
har den varit 2. Det innebär att svaren i olika stratum har räknats upp med olika vikter. I
stratum 0 har uppräkningsvikten varit N0/n och i övriga strata Nk/2, 1 ≤ k ≤ K.
Den andra enkäten skickas till de bussägare vars buss varit inblandad i en polisrapporterad olycka under vintern med frågor om bl.a. däcken (se bilaga 3.3 och 3.4).
Vi väljer att redovisa de två vintrarna var för sig eftersom det var väldigt lite ”vinter” i
södra Sverige den andra vintern och detta kan ha betydelse för resultatet.
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Tabell 4 Exponeringsenkät – utskick datum/antal och antal svar.
DATUM

1:a utskick

1:a påminnelse

2:a påminnelse

Antal
utskick

Antal svar

Vintern
2005/2006

13 mars

7 april

26 april

2 0001

925

Vintern
2006/2007

16 mars

13 april

9 maj

1 500

884

Svarsfrekvensen är relativt låg jämfört med när privatpersoner får enkäter. En del
enkäter hade gått till företag som köper och säljer fordon och fordonet är då under
relativt kort tid registrerat på dem, men körs inte. De företag som ska svara på enkäten
kan vara ett stort företag med många fordon eller ett litet företag där ägaren är samme
person som föraren och denne kan ha svårt att hinna med allt. Företagen får dessutom
många fler enkäter/formulär att besvara än vad privatpersoner får.
Körsträcka på is/snöväglag erhålles genom att följande frågor/svar kombineras:
Fråga 8: Vilken är bussens årliga körsträcka?
Fråga 15: Hur stor andel av perioden december–februari har bussen körts på is/snöväglag?
Fråga 17: Körs bussen mer eller mindre under vinterhalvåret än under sommarhalvåret?
I bilaga 3.5 redogörs för hur körsträckan beräknas.
Tanken var att sedan ha en linjärt ökande, respektive avtagande, funktion för körsträckor på is/snöväglag för oktober–november respektive mars–april. Eftersom
vintrarna skiljt sig en del mot ”normalvintern” har väderdata utnyttjats för att få fram ett
samband mellan väderindex och väglag. Väderindexet bygger på VädErs-data och det är
halka, snöfall och snödrev som ger upphov till ett samlat antal väderutfall (Möller,
2001). Sambandet togs fram för de tre månader där väglagsinformation fanns fördelat
på däcktyper och region (Götaland, Svealand och Norrland). Detta samband användes
sedan för de två månaderna före respektive efter högvinterperioden. För Norrland valdes
fyra VViS-stationer, för Svealand också fyra och för Götaland 6 stationer.
3.1.2

Olycksanalys

I olycksdatabasen STRADA finns inga uppgifter om vilken typ av däck olycksinblandade fordon är utrustade med. Därför har en enkät genomförts bland de bussägare
vars bussar varit inblandade i olyckor under vintrarna 2005/2006 och 2006/2007. Här
har vintrarna avsett månaderna oktober–april (7 månader).
I enkäten har bussägare uppgett vilken typ av däck som bussen var försedd med vid
olyckstillfället.
Det innebär att man får uppgift om hur olyckor är fördelade över olika väglag och olika
däckkombinationer. Exponeringsenkäten ger motsvarande fördelning för bussarnas
trafikarbete, men den fördelningen avser endast månaderna december–februari.
Fördelningarna av trafikarbete på olika väglag för olika däckkombinationer har därför
1

Av dessa fanns bussar som egentligen inte skulle tillhöra urvalet eftersom de var under 3,5 ton eller var
veteranbussar.

22

VTI rapport 618

extrapolerats till månaderna oktober, november, mars och april med en logistisk
regressionsmodell. Exponeringsenkäten ger uppgifter om andelen trafikarbete på iseller snöväglag för varje däckkombination för varje vinter och landets tre delar. För
varje vinter (december–februari) och varje landsdel finns vinterindexvärde från VviS.
Det innebär att man för varje däckkombination kan skatta en modell där andel trafikarbete på is- eller snöväglag har logistisk regression på vinterindex. Sedan har uppgift
om vinterindex för varje vinter i de olika landsdelarna för månaderna oktober,
november, mars och april från VViS använts för att prediktera andel trafikarbete på iseller snöväglag för varje däckkombination.

3.2

Resultat

Då urvalet gjordes sattes en spärr på att högst två bussar på samma adress skulle få
enkäten för att inte de stora bussbolagen skulle få alltför många enkäter (se sidan 21).
Det innebär att svaren sedan måste viktas om för att få rätt fördelning avseende
storleken på bussbolag. Alla uppgifter i kapitel 3 är därför viktade.
3.2.1

Bussdata

Som framgår av tabell 5, så är det främst lokal och regional trafik, och inte i så stor
utsträckning långväga körningar som står för det mesta av bussarnas trafikarbete
vintertid.
Tabell 5 Trafikarbetsfördelningen mellan olika typer av busstransporter.
Reguljär
fjärrtrafik
%

Lokal
trafik
%

Regional/
landsortstrafik
%

Chartertrafik
%

Vintern 2005/2006

1

39

37

15

Vintern 2006/2007

3

39

39

14

Tabell 6 Bakgrundsdata angående årsmodell, utrustning och årlig körsträcka.
Vintern 2005/2006
54 % av 2000 års
modell eller nyare

Vintern 2006/2007
59 % av 2000 års/
48 % av 2001 års
modell eller nyare

Årlig körsträcka
Medelvärde
Median

54 270 km
50 000 km

58 170 km
57 000 km

On-spotkedjor

<1%

<1%

ABS-bromsar

93 %

95 %

Årsmodell

Medianåldern på bussarna i denna studie är cirka 5 år. I studien vintern 1998/1999 var
medianåldern nästan dubbelt så hög och då erhölls en årlig genomsnittlig körsträcka på
72 000 km medan Bilprovningen då hade en uppgift på ca 89 000 km. Det innebär att de
årliga körsträckor som angivits i denna studie är betydligt kortare än i tidigare studie
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och orsaken till detta är inte känd. Som framgår av figuren nedan körs bussarna något
mer under vintern än under sommaren.
Körs bussen mer/mindre under vinterhalvåret?

06/07

Mycket mer
Mer
Lika
Mindre
Mycket mindre

05/06

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figur 9 Fördelning av körningar mellan sommar och vinter.

dubb

06/07

dubb

05/06

vinter

06/07

vinter

05/06

sommar

06/07

sommar

Ett av syftena med detta projekt var att kartlägga vilka däck som bussarna använder och
vilka axel-/hjulkonfigurationer som förekommer och i vilken omfattning. Däcken framgår av figur 10 och axlar/hjul av bilaga 3.6.

05/06

3:e axeln
2:a tvill yttre
2:a tvill inre
2:a singel
1:a axeln

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Figur 10 Procentandel däcktyper på olika axlar av de som svarat.
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Av figuren ovan framgår att det är ungefär lika vanligt, runt 40–50 %, att ha vinterdäck
som att ha sommardäck på styraxeln medan dubbdäck har endast 6 respektive 11 % av
bussarna de två olika vintrarna. På drivaxeln har runt 20 % sommardäck och 70–80 %
har odubbade vinterdäck.
I (Öberg, 2000) anges att 60 % hade vinterdäck på drivaxeln medan 65 % av bussarna
hade sommardäck på styraxeln. Andelen sommardäck har således sjunkit från
1998/1999 till vintrarna 2005/2006 och 2006/2007.
Vissa indelningar av materialet gjordes. Utifrån angivna däcktyper på bussens två
främsta axlar klassades fordonen i sex klasser. Däckkombinationerna är följande för
styr- respektive drivaxel:
Sommardäck på båda

(sommar + sommar)

Sommardäck fram och vinterdäck bak

(sommar + vinter)

Vinterdäck på båda

(vinter + vinter)

Vinterdäck fram och sommardäck bak (vinter + sommar)
Dubbdäck på båda

(dubb + dubb)

Dubbdäck fram och annat bak

(dubb + annat)

Tabell 7 Procentuell fördelning av däckkombinationer vintrarna 2005/2006 respektive
2006/2007.
Vintern 2005/2006

Vintern 2006/2007

Sommar + sommar

20,0

19,1

Sommar + vinter

28,1

22,2

Vinter + vinter

46,3

47,8

Vinter + sommar

0,3

0,1

Dubb + dubb

3,9

7,1

Dubb + annat

1,4

3,6

Nästan hälften av bussarna har vinterdäck på både styr- och drivaxeln. Cirka en fjärdedel har kombinationen sommardäck på styraxeln och vinterdäck på drivaxeln och cirka
en femtedel har sommardäck på båda axlarna. Cirka 5 % har dubbdäck på båda axlarna.
I tabell 8 och 9 anges mönsterdjupet för dem som svarat på frågan. Bortfallet var cirka
10 % den första vintern och 6 % den andra vintern. Det är i stort sätt ingen av dem som
svarat som har angivit den lägsta mönsterdjupsklassen.

VTI rapport 618

25

Tabell 8 Procentuell fördelning av mönsterdjup på styraxeln.
Vintern 2005/2006

Vintern 2006/2007

0–4 mm

0

<1

5–9 mm

30

36

10–20 mm

70

64

Tabell 9 Procentuell fördelning av mönsterdjup på drivaxeln.
Vintern 2005/2006

Vintern 2006/2007

0–4 mm

<1

<1

5–9 mm

29

37

10–20 mm

71

63

Tabell 10 Angiven orsak till däckbyte (%).
styraxel

drivaxel

löphjul

inför vinterperioden

35

38

7

på grund av slitage

31

22

27

anger flera alternativ

25

30

7

8

6

572

värde saknas

På styraxeln och drivaxeln är det vanligast att man byter däck inför vintersäsongen. Det
är nästan lika vanligt att man byter däck på styraxeln pga. slitage. Många anger också
flera alternativa orsaker. På löphjulen är det främst slitaget som avgör när man byter.
För att få kännedom om i vilken del av Sverige som bussarna huvudsakligen körs
grupperas svaren i Götaland, Svealand och Norrland. Flest körs i Götaland och därefter
kommer Svealand och sist Norrland.
Tabell 11 Procentuell fördelning av var bussar körs.
Vintern 2005/2006

Vintern 2006/2007

Götaland

50

52

Svealand

30

33

Norrland

20

15

Av nedanstående figur framgår att andelen av körningar som gjordes på is/snöväglag
var betydligt mindre vintern 2006/2007. Båda vintrarna är det dock kring 10 % som
enbart kört på is/snö.

2

Den stora siffran förklaras till stor av att de flesta bussar saknar löphjul.
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Körning på is/snöväglag dec-feb
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Procent på is/snöväglag

Figur 11 Andel av körningar på is/snöväglag under vintrarna 2005/2006 respektive
2006/2007.
I bilaga 3.7 redovisas vilken däckkonfiguration som bussarna har beroende på hur
vanligt det är att de kör på is/snöväglag. Det är inte helt entydigt men de som använder
dubbdäck kör betydligt mer på is/snöväglag och de som har sommardäck på framaxeln
kör mindre på is/snöväglag än de som har sommardäck på drivaxeln och i övrigt har de
sommardäck eller vinterdäck utan dubbar. De som har vinterdäck runt om kör inte mer
på is/snöväglag än de som har vinterdäck fram och sommardäck bak.
3.2.2

Olycksanalys

För vintrarna 2005/2006 och 2006/2007 har postenkäter sänts till alla bussägare vars
bussar, enligt STRADA, varit inblandade i personskadeolyckor under månaderna
oktober till april. Totalt 442 enkäter skickades ut, varav 285 besvarades. Bussägarna
svarade bl.a. på vilken typ av däck som fanns på bussen vid olyckstillfället. I tabell 12
redovisas vilka däckkombinationer som förekom vid olika väglag. Notera att raden
”Okänt” i tabell 12 inkluderar de som inte svarat på enkäten överhuvudtaget och de
(8 stycken) som skickat tillbaka enkäten, men inte svarat på frågan om däckutrustning
vid olyckstillfället.
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Tabell 12 Antal polisrapporterade personskadeolyckor vintrarna 2005/2006 och
2006/2007 med bussar fördelade väglag och däckkombination.
Däck (styr +
driv)

Torr
barmark

Våt/fuktig
barmark

Tunn is/
rimfrost

Tjock is/
packad snö

Lös snö/
snömodd

Okänt
väglag

Sommar +
Sommar

20

15

6

3

5

2

Sommar +
Vinter

23

23

5

3

5

7

Vinter +
Vinter

46

45

18

16

21

5

Dubb +
Vinter

1

2

0

3

1

1

Dubb +
Dubb

1

1

0

0

0

1

Okänt

53

49

14

16

12

53

Bussarnas däckkombinationer har delats in i fyra kategorier i olycksanalysen. Det går
inte att göra en mer detaljerad indelning eftersom det helst bör vara minst 5 olyckor i
varje cell. Sommardäck på både styr- och drivaxel utgör kategori A, sommardäck på
styraxel och dubbat eller odubbat vinterdäck på drivaxel är kategori B samt dubbdäck
på styraxel och odubbat däck på drivaxel är kategori D. Resten är då kategori C, vilken
domineras av odubbade vinterdäck på både styr- och drivaxel, men där ingår också
odubbade vinterdäck på styraxeln och annat däck på drivaxeln samt dubbade vinterdäck
på både styr- och drivaxel. De som har dubbade däck på båda axlarna har bara råkat ut
för 2 olyckor på barmark trots att 4 respektive 10 % av bussarna de olika vintrarna har
den däckkombinationen. Tabell 13 redovisar hur olyckorna är fördelade.
Tabell 13 Polisrapporterade personskadeolyckor vintrarna 2005/2006 och 2006/2007
med bussar fördelade väglag och däckkombination, vilka ingått i olycksanalysen.
Däck (styr + driv)

Barmark

Is eller snö

A (Sommar + Sommar)

35

14

B (Sommar + Vinter/Dubb)

46

13

C (Vinter + Vinter)

93

55

D (Dubb + Annat)

3

4

Genom postenkät till ägare av ett urval av bussar har bussars trafikarbete fördelat på
olika väglag och däckkombinationer skattats under månaderna december–februari.
Genom att använda antal dagar med vinterväglag enligt VViS-systemet har väglagsfördelning predikterats även för månaderna oktober–november och mars–april. Tabell 14
redovisar hur trafikarbetet är fördelat och där framgår att de som har dubbdäck på
styraxeln körs betydligt mer på is/snöväglag än de andra kombinationerna. De som har
sommardäck på styraxeln kör minst is/snöväglag.
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Tabell 14 Trafikarbetets fördelning på väglag och däckkombination.
Däck (styr + driv)

Barmark

Is eller snö

A (Sommar + Sommar)

74 %

26 %

B (Sommar + Vinter/Dubb)

73 %

27 %

C (Vinter + Vinter)

67 %

33 %

D (Dubb + Annat)

47 %

53 %

Genom att kombinera resultaten i tabell 13 och 14 kan risk för inblandning i personskadeolycka på is- eller snöväglag beräknas relativt risk på barmark. Detta görs för att
minska möjligheten att annat än däck påverkar olycksrisken.
Tabell 15 Relativa risker.
Däck (styr + driv)

Relativ risk

Konfidensintervall
(95 %)

A (Sommar + Sommar)

1,15

(0,62;2,14)

B (Sommar + Vinter/Dubb)

0,76

(0,41;1,41)

C (Vinter + Vinter)

1,20

(0,86;1,68)

D (Dubb + Annat)

1,17

(0,26;5,23)

Det innebär att den lägsta relativa olycksrisken på is/snö, 0,76, fås då bussen har vinterdäck (odubbat eller dubbat) på drivaxeln och sommardäck på styraxeln och så var det
även i förra studien. De övriga kombinationerna har ungefär samma relativa olycksrisk,
1,15–1,20. Osäkerheten har beräknats enbart utifrån osäkerheten i olycksdata för att få
ovanstående konfidensintervall. För de bussar som har dubbdäck på båda axlarna kan
inte den relativa risken skattas. De har bara råkat ut för 2 olyckor på barmark och bör
därmed vara en säker däckkombination på is/snö. Bussar med dubbdäck fram och annan
typ av däck bak kör mest på is/snöväglag så även de som har dubbdäck på båda axlarna
borde köra mycket på is/snöväglag.
Det är den relativa risken som beräknas dvs. utfallet på is/snöväglag normeras med utfallet på barmark. Detta görs eftersom däckval m.m. troligen inte är oberoende av t.ex.
typ av buss. Om då olika busstyper har olika hög olycksrisk ska det inte räknas som en
effekt av däcktyp.

3.3

Slutsats och diskussion

Under de aktuella vintrarna har det inte varit så vanligt med is/snöväglag som det brukar
vara en normalvinter. Detta gör att resultaten blir mer osäkra än om det varit vintrar med
mer is/snöväglag. I synnerhet hade vintern 2006/2007 i framförallt Götaland få veckor
med vinterväder.
Bussarna har en medianålder på 5 år och det är nästan hälften av medianåldern i förra
studien. Bussarna har också betydligt kortare årlig körsträcka än i förra studien.
Bussarna körs mer på vintern än på sommaren. Andelen vinterdäck har ökat sedan
1998/1999 och nästan hälften har vinterdäck på både styr- och drivaxel.
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De bussar som har dubbdäck körs mest på is/snöväglag och de som har sommardäck på
styraxeln körs minst på is/snöväglag.
När olycksrisken ska beräknas normeras risken på is/snöväglag med risken på barmark
för att minska risken att annat än däck påverkar olycksrisken. Det är ingen statistiskt
säkerställd skillnad i relativ olycksrisk men det är bussar som har sommardäck på
styraxeln och vinterdäck på drivaxeln som har lägst skattad risk, vilket stämmer med
resultaten i förra studien. De bussar som har dubbdäck på båda axlarna har inte kunnat
statistiskt analyserats eftersom de endast har 2 olyckor på barmark och inga på is/snöväglag samtidigt som de kör mycket på is/snö. Detta gör dessa bussar troligen till de
säkraste i vinterväglag.
Ovanstående medför att kombinationen sommardäck på styraxeln och vinterdäck på
drivaxeln är en bra kombination ur trafiksäkerhetssynpunkt och eftersom dubbdäck på
båda axlarna medför ett lågt olycksutfall bör inga ytterligare restriktioner ges mot
dubbdäck.
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4

Fokusgrupper med förare och reparatörer

4.1

Syfte

Syftet med denna del av projektet är att ta del av bussbranschens syn och erfarenheter
kring att köra buss på vinterväglag. En del av syftet är också att ta reda på om de som är
insatta i problemen har några konkreta förslag på vad som kan förbättras för att öka
säkerheten.
Denna delstudie syftar till att identifiera de aspekter som behöver studeras mer i detalj.
Eftersom senare delar av det beskrivna projektet avser mer specifika tester och studier
av bussars trafiksäkerhet på vinterväglag, är det av stor vikt att problemet angrips på rätt
sätt och fokuserar på det som är relevant.

4.2

Metod

För att fånga bussbranschens erfarenheter och åsikter om busstrafik på vintervägar
användes en kvalitativ metod kallad fokusgruppsdiskussion (Wibeck, 2000). Fokusgrupper är en mycket effektiv metod för att fånga hur en viss företeelse upplevs av flera
människor. Dock bör resultaten från fokusgruppsdiskussioner inte generaliseras utan
bör endast användas som en överblick eller vägledning för ytterligare studier. För att
samla mer detaljerad och generaliserbar information bör andra kvalitativa eller kvantitativa metoder användas, t.ex. intervjuer eller enkäter.
De två yrkeskategorier som ansågs vara mest insatta och praktiskt erfarna av vintertrafik
var busschaufförer samt bussreparatörer. Eftersom projektet sker i samarbete med
svenska och norska myndigheter genomfördes diskussioner både i Sverige och i Norge.
4.2.1

Urval

För att åstadkomma homogena förutsättningar begränsades urvalet till att omfatta enbart
personal som arbetar med landsortstrafik. Vidare skulle samtliga deltagare ha god vana
att köra eller underhålla bussar under vinterförhållanden.
Deltagarna i de svenska grupperna rekryterades av VTI. Sju personer från tre olika
bolag i Linköping deltog i den svenska reparatörsgruppen, där två stycken även var
erfarna busschaufförer. Även i den svenska gruppen med busschaufförer i var det sju
deltagare, där alla kom från ett och samma bolag i Linköping, se tabell 16.
I Norge värvades åtta busschaufförer av Statens vegvesens Kjøretøysektion. Tanken var
från början att ha en grupp med reparatörer även i Norge, men på grund av ekonomiska
skäl och bristande intresse uteslöts den gruppen.
Tabell 16 De tre deltagargrupperna med busspersonal.
Sverige

Norge

Chaufförer

7

8

Reparatörer

7

–

4.2.2

Genomförande

De tre fokusgruppsdiskussionerna genomfördes under mars 2007 på VTI i Linköping
respektive Norgebuss strax utanför Oslo. Grupperna delades in yrkesvis med chaufförer
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för sig och reparatörer för sig. För att leda diskussionen på rätt spår närvarade två moderatorer från VTI under diskussionerna. Då det behövdes, användes ett diskussionsunderlag som stöd, se bilaga 4.1. I Oslo fanns förutom de två moderatorerna från VTI
även en representant från Vegdirektoratet. Som anteckningsstöd bandades hela
diskussionerna för att kunna genomlyssnas i efterhand.

4.3

Resultat

4.3.1

Gruppen med reparatörer

Inledning
Efter introduktion presenterar sig alla och får därefter den inledande frågan:
Ni kommer alla i kontakt med bussar som körs i vinterväglag – vad tror ni är den
vanligaste orsaken till olyckor på vintern?
Det första spontana svaret är farten och halkan. Hela gruppen nickar instämmande.
”Man kan alltid säga att man borde ha kört saktare”.
”Det krävs mycket innan den börjar kana men när det väl släpper är det svårt att
sluta”.
”Det är farten till 99 %. Det går fortare och fortare på vägarna”.
Någon tycker att det är för dåligt plogade vägar. Sedan kommer gruppen in på stress och
många har kommentarer kring det. Förarna försöker enligt gruppen in i det sista att hålla
sina tider, vilket sätter mycket press.
”Vi har för snäva turlistor, de är ju samma som på sommaren”.
”Pressen att hålla tidtabellen är hård, både från passagerare och bolag”.
”Det är stressigt, vi borde ha flexibla turlistor”.
Även bussarnas utformning diskuteras. Någon påpekar att sidvindar är hemska, helst för
dubbeldäckare och någon annan menar att Turistbussar också är för höga egentligen.
”Ingen frågar oss när de bygger bussarna”.
Någon säger att däcken har marginell betydelse, men att det finns med ett undantag inga
snödäck. Dessa är enligt honom mest för att komma igång vid hållplatser och hjälper
inget vidare när man väl är iväg.
En annan återkommer till det som först angavs vara den vanligaste orsaken och får
starkt medhåll av guppen:
”Man skyller på blåst och felbyggda bussar, men det beror alltid på farten”.
För sin egen del tycker de att det största problemet med bussarna på vintern är när de får
in dem till sig på verkstaden. Det är ofta fullt med snö och salt under. Dessutom blir det
oftare fel på bussen på vintern när det är kallt och då blir det mera stressigt för
verkstadspersonalen.
Fordon
När det gäller fordonsspecifika detaljers påverkan på säkerheten diskuteras bussar med
enkel drivaxel kontra bussar med boggi. Boggin har rykte om sig att vara stadigare, men
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det är knappt mätbart på landsväg enligt gruppen. De menar även att den nöter på
framhjulen och gör att bussen blir tung att styra.
”En medstyrande boggi verkar farlig i krissituation”, säger någon. Men tror att det
annars är smidigare.
På frågan vilka däck som är bäst är det i huvudsak en person som svarar. Han menar att
de bör vara av mjukt svampgummi och att bredden på mönstret är viktigt, inte bara
djupet. Mönstret är enligt honom bara nytt 100 mil sedan börjar det bli slitet. Oftast
används samma framdäck året om, eller åtminstone samma gummiblandning. Det finns
enligt gruppen mycket olika kvaliteter på däck och det borde finnas en kvalificering.
Nackdelen med mjuka däck menar man är att de körs ner väldigt fort. Kvaliteten på
däcken ska kollas av förarna varje dag. Det ska enligt gruppen vara 5 mm mönsterdjup
på vinter och 3 mm på sommaren, vilket de inte tycker är så stor skillnad för ett så pass
stort fordon. Dessutom finns det enligt reparatörerna serviceintervall flera ggr per
halvår.
Gruppen är överrens i sin tro att lasten påverkar säkerheten minimalt. Det är lite tyngre
och krängigare med full last, t.ex. när man kör ledbuss. Innan det släpper är vikten till
fördel och när det väl släpper så släpper det. Man diskuterar även hur fordonen ändrats
med åren. De har blivit längre och högre. Dessutom har inredningen blivit tyngre och
man har mera utrustning så nu räcker knappt tvåaxlat, menar någon.
Någon nämner att säkerhetssystem kan invagga i falsk säkerhet. Gruppen tror att dessa
är bra om föraren inte litar för mycket på det. Man påpekar också att det gäller att det
underhålls så att systemet fungerar ordentligt. Någon säger att ABS är bra: ”Det hindrar
att bussen ställer sig på tvären på vägen”.
”Antispinn är för bussar mest för att komma igång, inte för stabilitet medan antisladd
känner av sidokrafter och hjälper till att hålla bussen rätt”, förklarar någon och
tillägger att förhoppningsvis ska man aldrig behöva utnyttja det. Men säkerhetssystemen
anses dyra och entreprenörerna måste vilja betala för dem.
Saltet på vägarna nämns som ett problem. Det gör att bromsventilerna ärgar upp. Någon
nämner att bussar ofta är felbyggda med ventilerna lågt placerade och anser att de borde
byggas in. Dessutom nämns att däcken blir hala om man kör från saltad väg till skogsväg.
Någon önskar tätare serviceintervall på skivbromsar i förebyggande syfte eftersom
föraren inte märker när bromsen blivit sliten. Den tillsyn föraren gör är enligt gruppen
mest anpassad för omvärlden, kolla blinkers m.m.
En annan anser att vinkelväxeln inte borde sitta där den gör, utan skyddas mer. Om den
träffas vid en krock kan man inte styra bussen längre.
Reparatörernas erfarenhet från reparation av skadade bussar är att de oftast fått plåtskador i samband med avkörningar. Det vanligaste, säger de, är buckliga sidoplåtar men
ofta händer inte mycket med bussarna i övrigt. När bussen kommer in rengörs den och
hela bussen gås igenom, för att se så att allt ser intakt ut. Vad föraren säger och hur
allvarlig skadan är påverkar om det blir en teknisk undersökning. Vid händelse av
personskador tar polisen hand om det om haverikommission tillsätts. Men oftast har de
bara kört i diket, menar gruppen.
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Förare
Gruppen med reparatörer tycker att det är självklart att förarens tillstånd påverkar
säkerheten eftersom de har sådana arbetstider. De menar att de är slutkörda och att
klockan stressar. Dessutom anser de att inte alla är lämpade att vara bussförare.
Man tror även att förarens utbildning och erfarenhet påverkar trafiksituationen till stor
del eftersom stressen minskar om man känner sig trygg och säker i jobbet. Men någon
nämner att man glömmer med tiden och att förarna borde få träna på halkbana ibland
och se hur bussen reagerar.
Att köra skolbarn är mindre stressigt tror någon, de blir inte så arga om de inte kommer
fram i tid. En annan tror att det finns lite ”cowboymentalitet” bland turistbussförare
som ska till t.ex. en färja eller till Åre. ”Den som kör fortast är fränast”.
Hur förarens vana vid en viss buss påverkar situationen vid halt väglag tror gruppen är
olika. De tror att nybörjare kan vara ovana, men dessutom mera försiktiga och att det
kan ta ut varandra om man slipper stress. Någon tror att det påverkar stort eftersom alla
bussar har sina egenskaper, men att riskerna kommer när man börjar bli varm i kläderna.
Det nämns att många timanställda har ännu ett jobb. Då kan de ha jobbat 7–16 och ska
sedan köra buss på kvällen. ”Idag är det möjligt att köra lastbil heltid och sedan buss i
ett eller flera bolag”, säger någon. En annan nämner att för turistbussar kostar det
mycket pengar att följa arbetstider och man blir inte kollad ofta. Man ser fram emot
digitala färdskrivare som lär komma om 5–6 år. ”Ett eget förarkort ska göra att det blir
tuffare för dem som kör dubbelt – det blir ett lyft”.
Passagerare och omgivning
Reparatörerna tror helt klart att passagerarna är ett stressmoment för förarna: De vill
fram i tid oavsett väder.
Men någon påpekar att det också manar till eftertanke att människor åker med. Man
tänker sig mera för och gör inte samma omkörning med full buss som man skulle ha
gjort med tom buss. Tänker i vissa fall på att visa att man kör säkert. Även oförutsägbarheten med passagerare nämns:
”Rätt vad det är så står folk upp i bussen. Då försöker man bromsa tidigare”.
Flera tycker att det är obegripligt att folk får stå i buss, allra helst på landsvägar. Någon
jämför med bälten i bilen och cykelhjälm på barnen som man måste ha.
När det gäller omgivningen tror gruppen att vetskapen om att det finns folk i närheten,
gör att chaufförerna sänker farten. ”Men därefter vill de nog köra ifatt lite”, tillägger
någon. De tror dock att omgivningen spelar störst roll i tätortstrafik.
Fotgängarlagen omnämns som idiotisk. Man tycker att det är farligt ibland att bussen
ska stanna tvärt för en gående om t.ex. några står upp i bussen.
Avslutning
Som avslutning ställdes frågan hur situationen skulle förbättras om gruppen fritt fick
välja. Någon ville ha mjukare gummi i framdäcken, men gruppens gemensamma
viktigaste punkter var:
•
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Ändra turlistan så det är olika tider på sommar och vinter
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•

Stötta förare att våga vara sena när det är halt

•

Mer kontroller på arbetstider på turistbussar

•

Tätare serviceintervall på skivbromsar i förebyggande syfte.

4.3.2

Gruppen med svenska busschaufförer

Inledning
Även gruppen med busschaufförer får en inledande frågan: ”Ni kör alla ofta på
vinterväglag – vad tror ni är den vanligaste orsaken till olyckor på vintern?”
Många orsaker föreslås, som att chauffören somnat eller att det är den omgivande
trafiken som påverkar genom att t.ex. köra vänstertrafik i vissa kurvor. Men efter viss
diskussion märks det att vissa orsaker väger tyngre än andra. Enligt gruppen är det den
höga hastigheten de tvingas hålla för att kunna passa tiderna, eftersom det är samma
tidtabell vinter som sommar. Dessutom tycker de att däcken är undermåliga och att det
finns för låga krav på däck för tunga fordon. Däckmönstret ska vara 1,6 mm på minst
75 % av däcket, säger någon. ”Vi måste få mönster på däcken”, säger en annan. Någon
påpekar att det är konstigt med mindre säkerhet när man kör full buss än när man kör
själv i sin egen bil.
En annan viktig orsak tror de är saltet på vägarna:
”Man tror inte att det är halt, pga. saltet. Det ger en falsk säkerhet”.
”Ta bort saltet till 90 %”.
Största ansvaret anser de ändå ligger hos chauffören. De menar att olyckor inte beror på
halkan utan att det alltid kommer an på förarna som bör se till att ha kontroll över
fordonet. Egentligen tycker de att man borde strunta i tidtabellen vid dåligt väglag, men
det är lättare sagt än gjort.
Tid
Att bussar har en rutt att hålla oavsett väder och att tidtabellen inte ändras för vinterhalvåret ser hela gruppen som ett problem och medger att man känner sig jagad. Någon
säger: ”Det borde förtydligas att tiderna är satta under gynnsamma förhållanden”.
En annan menar att det är lätt att säga att man ska strunta i tiden när det är dåligt väder,
men när man väl kör är det svårt, t.ex. när man har en buss full med folk som ska med
en anslutande buss eller ett tåg. En annan irriterar sig på passagerarnas planering:
”Varför kan inte passagerarna planera bättre och ta en buss tidigare för att komma i
tid?”
Någon kommenterar att det inte är deras arbetsgivare som beställer tidtabellen utan
länshuvudmannen.
Väder
När det gäller vilket väder som känns mest osäkert att köra i är inte gruppen helt
överrens, men någon påpekar klokt att det är rimligt att man är olika rädd för olika
saker. Någon tycker att dimma var värst. En annan beskriver väldigt målande: ”När det
vräker ner snö och vägen blir vit så man bara ser en meter framför. Bilar ser man bara
precis när man möter dem”.
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En tredje anser att osynlig isgata som inte syns är värst: ”Helst när det inte är halt på
alla ställen utan bara t.ex. vid vägkors”. Någon kallar det för återfrysning och förklarar
att det sker när man saltat, vilket gör att vägen blir blöt och sedan fryser det igen. ”Ärlig
halka är inget problem”, fortsätter han. Flera håller med om att återfrysning är det
farligaste.
En annan förare säger i förbifarten att man använder sina sinnen, känna i ratten, lyssna
på vägljudet och se på glittret på vägen.
Någon tycker att dimma är otäckt, men de flesta menar att det man inte ser är värre och
att man därför borde göra något åt vägen och däcken. Vinden anses vara otäck, men
man måste anpassa sig efter den menar de. Det tilläggs även att man inte kan skylla på
något utan att det alltid är förarens ansvar. Högbyggen har enligt någon i gruppen
restriktioner om hur de får köra vid olika vindhastigheter, men dessa följer de inte.
”Turistvagnar kör jämt fort i alla vindhastigheter”.
Fordon
När gruppen diskuterar de fordonsspecifika detaljer som påverkar säkerheten beskriver
de svårigheterna med att ha motorn bak eftersom det gör att de blir så lätta fram. Men på
grund av att de måste få på rullstolar har de inget val menar de. ”Boggibussar är för
lätta, väger ingenting framtill”. Någon säger att motorn i mitten är bättre, men inte om
den sitter på ena sidan för det ger obalans i väghållningen. Liksom i gruppen med
reparatörer påpekas effekten av tyngden hos bussen: ”Tyngden gör att det tar längre tid
innan det släpper, men när det väl gör det släpper det verkligen”. En annan instämmer:
”Jag gör allt för att inte få sladd för då hjälper inget”.
Det framgår att det finns brister i kunskap om bussens utrustning. Någon berättar att en
gång var antispinnfunktionen urkopplat utan att han visste om det, vilket gjorde att han
slirade och inte kom framåt.
Ogillande av ledbussar uttrycks. Gruppen anser att det är både smidigare och säkrare
med vanliga boggibussar. Vitsen med ledbussar menar de var först att få fler sittplatser,
men nu är det mest ståplatser i dem ändå.
Av säkerhetsutrustningen ser de störst nytta med ABS, men menar att det är väldigt ofta
systemet inte fungerar. ”Vi lider av att bussarna inte servas och ABS: en prioriteras
inte – bromsen funkar ju”. Någon säger: ”Man invaggas i falsk säkerhet med all säkerhetsutrustning”. Överlag är gruppen ense om att teknisk utrustning inte kan hjälpa dig
om du kör för fort. ”Det handlar om vad människan kan göra något åt”. Alkolås anser
de vara helt bortkastade pengar och menar att det är lätt att fuska om man vill. Flygande
kontroll med alkotest tror de skulle vara mera effektivt.
Kollen av bussar diskuteras också och någon anser att bilprovningen borde kolla bussar
efter t.ex. 2 000 mil istället för en gång om året. En annan tilläger att polisen inte kollar
bussar på flygande besiktning med hänsyn till linjetrafik. Gruppen tycker att det är dumt
och menar att de som förare skulle känna sig tryggare om polisen kollade dem med.
När gruppen diskuterar vilka typ av däck som är bäst förklarar någon att det är skillnad
på rulldäck och drivdäck. ”Rulldäck håller stabiliteten i sidled och måste ha mönster
även i sidled. Det måste vara skuret åt alla håll och sajpat”. Det vanligaste är att det är
däcken på de drivande axlarna som är skurna. En annan deltagare fyller i: ”Det ska vara
riktiga klossar med ordentliga mellanrum så att snön försvinner. Det blir högljutt men
bra grepp”. Någon påpekar att man kör fortare också om man får bättre däck och
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många nickar instämmande, vilket visar på en medvetenhet. Gruppen anser även att man
egentligen borde vägra att köra med dåliga däck eftersom det i slutändan ändå är förarens ansvar.
När det gäller lastens påverkan på stabiliteten och säkerheten anser de att en fullastad
buss är stadigare, men samtidigt innebär det mera ansvar. Någon säger att det kan vara
otäckt med ledbussar på helgkvällar när alla vill sitta längst bak i släpet.
Gruppen kommer återigen in på förarens ansvar och menar att man måste få föraren att
säga ifrån när bussen är dålig. Det är föraren som måste göra kontrollen och avgöra om
bussen duger. Man måste också våga vägra att köra en dålig buss menar de. Någon
säger att om man t.ex. sett att ett däck är dåligt men vill köra med bussen i alla fall vet
man ju åtminstone om det. Vikten av att felrapporterna fylls i ordentligt påpekas också,
så att nästa förare vet om att något är dåligt.
Förare
Gruppen med bussförare tror att förarens tillstånd har en stor inverkan på säkerheten,
men att man kör även om man inte är helt pigg och kry. Någon säger: ”Vad ska man
göra med full buss när man inte orkar längre?” En annan menar att man måste låta bli
att jobba när man inte är i form: ”Allt annat är oansvarigt”. Skiftarbete diskuteras och
gruppen menar att det är svårt att få bra sovvanor när man kör olika skift. Många sover
bara 6–7 timmar per natt tror de.
Gruppen säger att det tyvärr inte finns någon utbildning för busschaufförer, förutom
själva körkortet, så det är erfarenheten som är viktigast. ”Erfarenhet gör att man planerar långt innan”. Någon menar att erfarenhet inte måste hänga på antal år i yrket utan
även på lämplighet: ”En del borde aldrig ha satt sig bakom en ratt”. En annan tror att
den farligaste föraren är den som kört i ett par år och tror att han kan allt.
De anser att det vore bra att få utbildning och lära sig att hantera fordonet på vintern.
Det borde enligt dem alla förare få kontinuerligt, även privata. Någon uttrycker missnöje över tillgången på kurser: ”Förr hade vi alltid halkkörning. Nu har inte alla gått
den kursen. Samma personer går kursen om och om igen”. Någon nämnde att nu för
tiden är det många arbetslösa som blir busschaufförer och menade att det borde vara
bättre om man valt det som yrke.
Passagerare och omgivning
Samtliga busschaufförer i gruppen är överrens om att kontakten med passagerarna inte
påverkar säkerheten något nämnvärt. Ibland kan de bli stressade av dem om de känner
att det är svårt att hålla tiden. Framför allt folk som bor i staden borde kunna ta en
tidigare buss vintertid när de ska med tåget anser de. Landsortsresenärer har mer förståelse för väglagets inverkan på körtiden menar någon. Dock är det svårt att få passagerarna att använda bälte. Ibland kan en del berusade störa på fredag- eller lördagskvällar.
Men den största irritationen skapas när passagerare kräver att man ska hinna i tid trots
väglaget, anser de.
När det gäller omgivningens påverkan på säkerheten ser chaufförerna cyklisterna som
ett stort problem: ”De beter sig konstigt, likaså gångtrafikanter vid övergångsställen”,
säger någon. ”Jag är livrädd för cyklister och gångare”, instämmer en annan. Gruppen
känner sig osäker på vad som egentligen gäller vid ett övergångsställe men tror ändå att
den nya lagen har inneburit att många sänker hastigheten.
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Någon säger att det är sämre trafikmoral på landsort och får snabbt medhåll från flera
som anser att folk är dåliga på att använda reflexer. ”Ofta är det många cyklister i bredd
också och bilar slänger sig ut hur som helst”, säger någon.
Avslutning
Som avslutning ställs, liksom i gruppen med reparatörer, frågan hur situationen skulle
förbättras om gruppen fritt fick välja. Gruppen är överrens om sina viktigaste punkter:
•

Ta bort 90 % av saltningen – grus är bättre

•

Folk bör använda reflexer

•

Bättre körtider på vintern – tag bort ankomsttiden i turlistan

•

Bra lag på bussdäck – bättre vinterdäck, helst dubb.

4.3.3

Gruppen med norska busschaufförer

Inledning
Samma inledande fråga ställs till de norska busschaufförerna: ”Ni kör alla ofta på
vinterväglag – vad tror ni är den vanligaste orsaken till olyckor på vintern?
Någon börjar med att säga att man troligtvis kör som vanligt och tänker inte på att det är
halt, speciellt de yngre. Flera instämmer och menar att man inte tar väglaget på allvar.
Även stressfaktorn tas upp och de nämner att många nya chaufförer är ovana vid
vinterväglag.
Gruppen är missnöjd med snöröjningen och säger att det är livsfarligt i fältet för kollektivtrafik när snön kommer. Ibland gömmer sig hal is under snön och när det väl släpper
med en stor tung buss så släpper det. De menar också att de som bestämmer över underhållet sitter så långt bort och det tar lång tid innan någon gör något åt det om man
klagar.
Ofta sandas det bara på vissa fläckar säger någon och menar att eftersom resten ändå är
halt är det bortkastat. Dessutom måste sanden vara varm för att den ska göra nytta.
Saltet ses också som ett problem. Det blir halt när det smälter och sen fryser igen.
Det största problemet de upplever när de kör på vintervägar tycker de är osäkerheten
och isen. De anser att vägarna är dåliga, smala, backiga och slingriga. Någon säger att
det inte vore ett så stort problem om de var ensamma på vägen, men andra tar inte
hänsyn till en stor buss. En annan nämner att ibland borde de ha snökedjorna på oftare,
men om man kör tio mil på asfalt och sen några kilometer på grusväg orkar man inte
sätta dit dem. Flera håller med och menar att det tar tid och ofta känner man sig för
stressad.
Tid
Gruppen är överrens om att tidtabellen är lika dålig sommar som vinter. Den ändras inte
och det går knappt att hålla tiderna under sommarhalvåret. Det blir lätt en stressfaktor.
Någon säger att man måste köra 10–15 km/h för fort för att hinna enligt tabellen. De får
klagomål både från passagerare och från ledning om de inte håller tiden. De förare som
klarar av att följa tidtabellen kör aggressivt. En annan säger att det är mycket värre nu
än för tjugo år sedan och tror att det beror på att folk i allmänhet är mera stressade nu.
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Men samtidigt tror de att man lär sig att hantera det och att erfarna förare inte stressar
lika mycket som färska.
Väder
När det gäller vilket väder som känns mest osäkert att köra i nämns främst milt före
med modd eller underkylt regn. Även saltade vägar som det antingen har snöat på så att
det blir en sörja att köra i eller som har återfrusit anses skrämmande.
Någon säger att nästan inga bilister kör med dubbdäck längre så nu pressas snön bara
ner istället för att raspas upp. Det ger en packad hal väg. En annan tillägger att de förr
hade dubb både fram och bak och menar att då sladdade man inte så mycket.
Återigen nämns missnöje med snöröjningen. Ofta blir vägen smalare pga. snödrev eller
att snön bara läggs på sidan när det plogas, menar de. Då blir det svårt när man får möte.
Ofta blir fickan vid själva busshållplatsen mycket hal.
Vind anser de vara det minsta problemet och tror att detta beror på att deras turer inte
går över så öppet landskap. ”Visst kan man känna vinden, men det är inte något stort
problem”.
Fordon
När fordonsspecifika detaljers påverkan på säkerheten diskuteras nämns först motorns
placering och antal axlar. Någon säger att deras bussar har låg tyngdpunkt vilket är
stabilt. Han säger vidare att tvåaxlat går fint och poängterar att man aldrig kör fast med
dem. En annan tycker att skarpa svängar kan vara svårt för nya chaufförer på nya bussar
och menar att enkelaxlat känns säkrare än boggi, för med dem slår man lätt.
Problem nämns med att växla mellan olika bussar. Någon exemplifierar svårigheten
med när han förr fick köra ibland en Volvo med motor i mitten och ibland en Scania
med motorn bak.
Förarna i gruppen har ABS i sina bussar och tycker att det är bra när det fungerar. Det
känns bra att ha men det är ganska ofta det är problem med den, säger de.
Däcken får inte så stort utrymme i diskussionen. Gruppen anser att grovmönstrade
sajpade däck är bäst, men tycker att de egentligen alltid haft bra däck. Kvaliteten på
däcken kollas inte på service, men på verkstaden. De är osäkra på vilket krav på
mönsterdjup som finns på vinterdäck. Föraren ska enligt dem kolla bromsar och däck
innan de kör iväg, men gruppen tror att få gör det. En menar att han gör detta, men tror
att de flesta låter bli för att de är för stressade.
Lastens påverkan på stabiliteten anser de vara olika från buss till buss. Det märks mer i
en hög buss om det är ojämnt lastat. Men generellt tror de att med mittmotor som de har
idag märks lastningen knappast alls. Någon säger att det är stabilare att köra med tung
än med tom buss, men att det kan vara svårt att stanna i halkan.
Förare
Gruppen tror att förarens tillstånd har en väldigt stor inverkan på säkerheten. Man kan
t.ex. bli stressad och distraherad av någon som spelar hög musik i lurar, säger någon och
får snabbt medhåll. En annan tycker att det är irriterande med folk som pratar högt i
mobiltelefon.
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Även oro i bussen nämns som distraherande om man inte har kontroll på de bak i
bussen. Det gör att föraren tappar fokus och plötsligt kan man ligga nära ett annat
fordon, säger någon. Mycket hinner hända på några sekunder, fyller en annan i.
Placeringen av kommunikationsutrustning kritiseras. Det sitter mycket knappar dumt
placerade över huvudet vilket inte är trafiksäkert, menar de.
Gruppen tror att det är vanligt med trötthet bland förare. Inte främst att förarna har
sömnproblem utan att de har långa arbetsdagar på upp till tolv timmar och blir ”slitna”.
Någon tar upp problemet med olika arbetstider och skiftarbete vilket kan ge problem
med sovvanor. Det verkar dock inte vara så vanligt med skiftarbete bland förarna i
gruppen så de flesta vill förklara tröttheten med de långa arbetsdagarna.
Gruppen säger att det är dåligt med utbildning för att bli busschaufför. Efter tre till fyra
veckor har man körkortet och ska ansvara för kanske 100 passagerare. Någon nämner
att folk i stort sett kan bli tvingade in i yrket när de är arbetslösa och menar att det vore
bättre om de som kör verkligen ville vara busschaufförer.
Skillnaden mellan erfarna och oerfarna förare diskuteras och gruppen anser att man lär
sig hela tiden. Någon menar att de oerfarna är osäkra och inte ger sig tid att tänka och
känna efter utan har bara bråttom att klara turen i tid. De erfarna å andra sidan kör på ett
mjukare sätt, läser trafiken och har bättre framförhållning menar han. Erfarenheten gör
också att man har lite lättare att hantera stressen och veta hur man ska agera vid svårt
väglag. I gruppen finns bara erfarna förare men de medger att själva känner de sig också
oerfarna när de ska köra en ny buss. Alla är överrens om att man känner sig som en
nybörjare och att allt känns osäkert de första dagarna. Det brukar ta ett par dagar innan
man lärt sig hur mycket plats bussen tar, hur bromsreglage och växlar känns och hur
den går. Även enkla saker som klimatanläggningen känns svårt och det är stressande att
man ska lära sig medan man kör, säger någon.
Passagerare
Gruppen tror inte att kontakten med passagerarna påverkar säkerheten något nämnvärt
även om det kan vara irriterande ibland när de t.ex. pratar högt i telefon eller spelar
musik. Någon säger att han lugnt brukar påpeka för stressade passagerare att de borde
ha tagit en tidigare buss och att de som ska med ett tåg brukar förstå när man säger att
det inte finns något avtal med tåget. En annan säger att han brukar titta på klockan och
se om han kan hinna med men om han inser att det inte går låter han helt enkelt bli att
stressa.
Omgivning
När det gäller omgivningens påverkan på säkerheten är gruppen överrens om att de blir
stressade av att stanna för fotgängare. De tycker att det är otäckt att tvingas tvärnita med
passagerare när någon springer ut framför bussen. Detta verkar vara värst på bussterminalen eller om det är gående i tunnlar, där man inte får vara. Andra stressmoment är
cyklister, mopedister, rullskridskor m.m. De anser att de borde köra på cykelbanorna
istället för på vägen. Cyklister är allra värst tycker någon och en annan är mest rädd för
de nya mopederna som han anser tar för många onödiga risker. Flera håller med och en
uttrycker irritation över att de kör framför och att man inte kommer förbi dem, vilket är
stressande.
På små och krokiga vägar måste man ibland köra mitt på vägen för att inte glida i sidled. Det händer även att vissa minde vägar stängs helt vid dåligt väder.
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Avslutning
Om gruppen själv fick välja hur situationen bäst skulle förbättras vill de främst få bättre
grepp på vägen och ha lika breda körfält som på sommaren.
•

Smidigare montering av snökedjor ” On-Spot kedjor”

•

Bättre vinterväghållning, med plogning och saltning innan det blir uppkört

•

Behåll bredden på vägen då den plogas.

4.4

Diskussioner och slutsatser

Att köra buss på vintern förefaller inte skilja sig speciellt mycket mellan Sverige och
Norge, dock framkommer några mindre skillnader i lokala förhållanden. Många saker
upplevs även på liknande sätt av både förare och reparatörer. I Norge framhävs dock
inte däcken som lika viktiga eftersom de verkar ha bra däck och krav på snökedjor.
Gruppen med förare var något äldre och mer erfarna i Norge. Säkerhetskollen tas på
mindre allvar av förare i Norge.
Arbetstider verkar variera utifrån hur bussbolagets verksamhet är organiserad. Det
förekommer att bussförare är trötta och utslitna vid skiftarbete och långa arbetspass.
För att fånga erfarenheter från långdistanstrafik med höga bussar under svåra vindförhållanden borde en separat grupp med turistbussförare ha inkluderats i studien. Diskussionsunderlaget till verkstadspersonalen kunde ha utformats mer efter deras arbetssituation för att fånga mer av deras erfarenheter. Eventuellt hade det varit bättre att ha
diskussionen med dem efter diskussionerna med bussförare för att få följa upp information som bussförarna lämnat.
De flesta bussbolagen har ingen egen däckverkstad, utan verkar anlita större däckfirmor
för att leasa sina däck. Större ansträngning borde därför ha gjorts för att få verkstadspersonal från däckfirmorna med i fokusgruppsdiskussionen. Förarna påpekar hur viktigt
det är med bra däck medan kunskapen hos verkstadspersonalen verkar begränsad av
förklarliga skäl. Grovt mönstrade däck på samtliga axlar är det bästa enligt förarna.
Förarna återkommer ständigt i sina diskussioner till vilket ansvar man som förare har
för trafiksäkerheten. Framförallt att man inte kan köra lika fort när det är halt som när
det är sommar. Man kan inte skylla på omständigheterna "att halkan slog till". Dock
verkar det stora problemet vara just att man kör för fort pga. för snäva tidtabeller,
uppkomna förseningar, anslutande turer som väntar, överskattning av sin förmåga eller
att man missbedömer väglaget.
Det verkar som den vanligaste incidenten i landsortstrafik under vintern är att bussen
kör av vägen pga. dåligt väggrepp eller för att undvika krock. Följden blir enligt reparatörsgruppen oftast bara plåtskador.
Under vintertid är det ett stort problem med att snö och salt fastnar under bussarna och
försvårar underhåll och reparationer samt att olämpliga konstruktioner påskyndar slitage
och korrosion. Stress bland verkstadspersonalen är förmodligen en bidragande komponent till att alla felanmälningar inte åtgärdas, t.ex. att ABS-bromsarna inte alltid fungerar. Vikten av att röja snö i tid innan det blir uppkört, moddigt och spårigt framhölls av
samtliga grupper. Bussförare var i regel emot saltning av vägar eftersom det då ofta blir
återfrysning.
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Det framkommer både fördelar och nackdelar med enkla och dubbla drivaxlar på
bussarna. Förarnas inställning till tekniska stödsystem är avvaktande. ABS anses t.ex.
vara bra men farligt att lita på. "Helst ska man ju slippa använda ABS eller antisladdsystem."
Bussföraryrket har oförtjänt låg status där erfarenhet och yrkesskicklighet sällan uppmärksammas eller belönas. Båda förargrupperna tog upp att man som arbetslös lätt kan
hamna i yrket pga. arbetsmarknadsåtgärder. Förarna pekar på brister i utbildning och
fortbildning inom föraryrket. De efterlyser halkkörning på övningsbana inför vintrarna
för att bättre kunna hantera bussen under besvärligt väglag.
Följande slutsatser kan dras av resultaten från fokusgrupperna:
•

Endast små skillnader mellan resultaten i Sverige och Norge

•

Turlistan är för snäv och tvingar förarna att köra fortare än väglaget tillåter

•

Vinterväghållningen under svåra väderförhållanden anses bristfällig

•

Alla är överens om att föraren har ansvaret att bussen framförs på ett trafiksäkert
sätt oavsett väglag

•

Trötthet och stress hos bussförarna ses som bidragande orsaker till försämrad
trafiksäkerhet

•

Alla retar sig på att folk inte är uppmärksamma vid övergångsställen

•

Cyklister upplevs som farliga och oberäkneliga i trafiken

•

Däcken upplevs ha avgörande roll för hur säkert bussen kan framföras.

En reflektion man kan göra är att flera förare i fokusgrupperna menar att en buss blir
stabilare att framföra då den är tungt lastad. Detta strider mot vad som gäller för
personbilar, där ett lättare fordon generellt är enklare att kontrollera. Kan det vara så att
detta är en utbredd missuppfattning bland förarna och att en falsk säkerhetskänsla finns
hos chaufförer som framför tungt lastade bussar? För att få ett svar på den frågan skulle
utförligare studier behöva utföras.
För att i framtiden få mer detaljerad kunskap om förarnas situation och bussars trafiksäkerhet på vintern bör en mer omfattande studie genomföras. Erfarenhet från denna
och andra studier avgör metod och angreppssätt.

42

VTI rapport 618

5

Körsimulatorstudie

5.1

Bakgrund

En körsimulatorstudie gör det möjligt att undersöka förarbeteende i olika trafiksituationer, men kan också användas för att testa inverkan av olika fordonsparametrar på ett
fordons köregenskaper. I denna undersökning har vi använt en körsimulatorstudie för att
jämföra däckens inverkan på en lantsortsbuss handling-egenskaper på vinterväglag. Vi
har låtit busschaufförer, i VTI:s simulator, få framföra en buss på en ishal rak landsväg
under inverkan av kraftiga vindstötar. Varje förare fick prova ett stort antal däckkombinationer vid olika styrkor på vinden.
Denna studie möjliggjordes då en samtidig körsimulatorstudie med buss under starka
vindar skulle utföras i VTI:s simulator. Till den studien har Scania levererat de fordonsparametrar som varit nödvändiga för att skapa en fordonsmodell av en buss som kunnat
köras i VTI:s lastbilssimulator. Scania har även mätt upp en verklig vindstöt samt de
moment och krafter som verkade på bussen under denna vindstöt, vilket möjliggjorde en
realistisk vindmodell i försöket.

5.2

Bussmodellen

Den modellerade bussen är 12,2 meter lång, väger 14,5 ton tom, och 18 ton lastad med
ca 50 passagerare. Bussen har två axlar, med tvillinghjulmontage på drivaxeln. Vi har
genomfört studien vid en totalvikt på 18 ton. Mer detaljer om bussens mått ges nedan i
tabell 17.
Tabell 17 Den modellerade bussens mått.
Spårvidd fram

2 073 mm

Spårvidd bak

1 831 mm

Axelavstånd

5,9 m

Längd

12,2 m

Höjd

3,7 m

Bredd

2,55 m

Fram överhäng

2,8 m

Last framaxeln

6 750 kg

Last bakaxeln

11 250 kg

5.3

Däckmodeller

Däcken, vilka beskrivs i kapitel 2, har mätts upp på is i VTI:s stationära däckprovningsanläggning. Från dessa friktionsmätningar har Magic Formula anpassningar gjorts
av däckens rena styregenskaper. Denna anpassning beskrivs närmare i bilaga 2.2. Utöver de rena friktionsvärdena, så har även den tid som åtgår för att däckskrafterna ska
hinna skapas vid en styrmanöver mätts upp. Denna tidsåtgång, vilken ofta benämns som
däckens relaxationlängd, är en viktig parameter att ta hänsyn till vid simuleringar av hur
ett fordon beter sig under en manöver. Det visade sig att det inte var någon skillnad
däcken emellan, utan styrfriktionskrafterna skapades lika fort för alla däcken vid en
styrmanöver.
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5.4

Vindmodellen

En varierande vindstöt på en sträcka av drygt 800 meter har mätts upp av Magnus Juhlin
på Scania vid körning med buss längs E4 motorvägen utanför Linköping. Vindmätningen startade vid en passage där träden längs vägen plötsligt ersätts av öppet fält och
fortgick sedan under en sträcka av 825 meter. Under denna sträcka varierar vindstyrkan
till och från, men är som kraftigast i början där det blåser ca 10 m/s. Vindstyrkans relativa storlek längs sträckan visas i figur 12.
Vindstötens relativa styrka längs den uppmätta sträckan

Relativ vindstyrka
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Figur 12 Vindstötens relativa styrka längs den uppmätta sträckan.
Vi har sedan skalat om de uppmätta krafter och moment som verkade på bussen med en
faktor för att åstadkomma både svagare och starkare vindstötar än den uppmätta. Vi
använde följande skalfaktorer: 0,75, 0,90, 1,10 och 1,20, vilket tillsammans med den
oskalade vindstöten (faktor 1,00) gav 5 olika relativa styrkor på vindstötarna, där den
svagaste är 25 % svagare än den uppmätta och den starkaste är 20 % starkare än den
uppmätta.

5.5

Försöksupplägg

Sju speciellt intressanta däckkombinationer togs fram för testet, nämligen:
Tabell 18 Däckkombinationerna som testades.
Kombination

44

Framaxel

Drivaxel

1

’GY F’

’GY D’

2

’GY F dubb’

’GY D dubb’

3

’GY F dubb’

’GY D’

4

’GY F’

’GY D dubb’

5

’MI F’

’MI D’

6

’SOM BR’

’MI D’

7

’GY F dubb2’

’GY F dubb’
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Testföraren fick följande instruktioner:
Du ska köra längs en rak väg, 12 meter bred, se figur 13. Vägen har samma väggrepp,
ren blankis, över hela vägbanan. Det förekommer ingen annan trafik. Du kommer att
använda farthållare, vilken är inställd på 90 km/h. Målet är att hålla sig så nära mitten av
vägen som möjligt. Försöket går ut på att testa olika däck under inverkan av sidvind. Du
kommer att få känna på däckens styrförmåga genom att växla körfält fram och tillbaka.
Sedan lägger du dig så nära mitten av vägen som möjligt. När du ger klartecken ger vi
dig strax en vindstöt, som kommer att variera i styrka längs en sträcka av drygt
800 meter. Du skall då parera vindstöten genom att endast använda styrningen och hela
tiden försöka hålla dig så nära mitten som möjligt. Vindstöten kan komma antingen från
vänster eller från höger. Vi kommer att börja med svaga vindstyrkor, för att sedan
stegvis öka vindstyrkan.

Figur 13 Den raka väg som försökspersonen fick köra på.
Försökspersonen vet inte hur många olika däck som ska testas eller vilken typ av däck
det rör sig om. Innan försöket startade fick försökspersonen prova att parera vinden från
båda vindriktningarna med ett par olika vindstyrkor och ett par olika däck. Målet med
denna träningskörning var dels att försökspersonen skulle vänja sig vid simulatorn, dels
att man skulle få in känslan för hur hal vägen är och hur man bäst parerar vindstöten.
Det ansågs också viktigt att försökspersonen fick uppleva en avåkning från vägen för att
avdramatisera det momentet. Försökspersonen fick också förklarat för sig att det under
försökets gång vid ett flertal tillfällen skulle bli vindstyrkor så starka att man blåser av
vägen.
Efter träningen fick varje försöksperson köra igenom vindstyrkorna, en i taget, den
svagaste först och sedan gradvis starkare. För varje vindstyrka testades varje däckkombination två gånger, en gång för vardera vindriktningen. Däckkombination och vindriktning testades i slumpvis ordning och inför varje vindstöt fick försökspersonen instruktion om att vi hade bytt däck, även om så inte alltid var fallet. Innan varje vindstöt fick
försökspersonen känna på däckens uppförande under lätt ’zick zack’-körning. Efter
varje körd vindstöt fick försökspersonen göra en bedömning över hur lätt han/hon hade
upplevt att det gick att hålla bussen på vägen, där 1=helt omöjligt och 10=väldigt enkelt.
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Varje försöksperson fick köra de 7 däckkombinationerna två gånger vid var och en av
de tre lägsta vindstyrkorna (skalfaktorer 0,75, 0,90 och 1,00). De däckkombinationer
som föraren sedan lyckades hålla sig på vägen med vid vindstyrka 1,00, testades sedan
också med skalfaktorn 1,10 på vindstyrkan. De däckkombinationer som också klarade
denna vind testades därefter också med skalfaktorn 1,20 på vindstyrkan.
Efter att alla vindstyrkor hade körts igenom, fick försökspersonerna köra ’zick-zack’
över vägen med var och en av däckkombinationerna och på en skala från 1–10 bedöma
vilken kontroll man hade på styrningen, där 1=ingen alls och 10=mycket bra.

5.6

Resultat

Körsimulatorstudien genomfördes med 5 personer, varav 3 var väldigt erfarna busschaufförer, med mångårig vana att köra landsortsbuss vid både vinterväglag och blåst.
De 2 andra förarna togs från VTI.
Det huvudsakliga måttet som användes för jämförelse mellan de olika däcken är den
’svepta arean’, vilken definieras som den total area som bildas mellan vägens mittlinje
och det spår som centrum på bussens framaxel följer under den 825 meter långa
sträckan med sidvind. Ett litet värde på sveparean innebär att man lyckats hålla bussens
position nära mittlinjen längs hela sträckan. Ett stort värde innebär att bussen tvingades
ut mot ena sidan av vägen eller att man pendlat mellan vägens båda sidor. Störst värde
på sveparean fås vid avkörning av vägen. Vid en avkörning sattes bussens sidoläge till
6 meter för den resterade sträckan, för beräkning av sveparean.
Svepareor för de olika däckkombinationerna vid de tre lägsta vindstyrkorna visas i
figur 14. Numeriska värden inklusive konfidensintervall finns listade i bilaga 5.1.
Simulatorstudien: jämförelse av svept area för de testade däcken
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Figur 14 Jämförelse av svept area för de olika däckkombinationerna, specificerade i
tabell 17 (medelvärden av de olika förarna).
Figur 14 indikerar att däckkombination 1 (’GY F’ + ’G D’) och 4 (’GY F’ + ’GY D
dubb’) är sämre än de övriga kombinationerna vid vindstyrka 0,75 och 0,90. Vid
46

VTI rapport 618

vindstyrka 0,90 och 1,00 är kombination 5 (’MI F’ + ’MI D’) och 6 (’SOM BR’ +
’MI D’) sämre än de övriga dubbade kombinationerna, 2, 3 och 7. Vid vindstyrka 1,00
är kombinationen med det överdubbade framdäcket (7) bättre än de andra dubbdäckskombinationerna. Genom att jämföra de olika däckkombinationerna inbördes för varje
förare (en så kallad inomgrupps studie) kan statistiskt signifikanta resultat uppnås även
för ett relativt litet antal testpersoner. En direkt jämförelse mellan två däckkombinationer gjordes genom att ta differensen i sveparea mellan kombinationerna för varje
förare. Numeriska värden finns listade i bilaga 5.1. De fall där signifikanta skillnader
mellan däcken kan påvisas redovisas nedan i tabellerna 19–21.
Tabell 19 Statiskt signifikanta resultat vid direkt jämförelse av två däckkombinationer
vid vindstyrka 0,75. ’*’ innebär att det finns en skillnad mellan däcken med avseende på
den uppmätta svepytan.
Däck

1

2

3

4

5

6

7

–

–

–

–

–

–

–

*

–

–

–

*

–

–

–

*

*

*

–

–

komb.
1
2

–

3

–

–

4

–

*

*

5

–

–

–

*

6

–

–

–

*

–

7

–

–

–

*

–

–
–

Tabell 20 Statiskt signifikanta resultat vid direkt jämförelse av två däckkombinationer
vid vindstyrka 0,90. ’*’ innebär att det finns en skillnad mellan däcken med avseende på
den uppmätta svepytan.
Däck

1

2

3

4

5

6

7

*

*

–

*

–

*

–

*

*

*

–

*

*

*

–

*

*

*

–

*

komb.
1
2

*

3

*

–

4

–

*

*

5

*

*

*

*

6

–

*

*

*

–

7

*

–

–

*

*
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Tabell 21 Statiskt signifikanta resultat vid direkt jämförelse av två däckkombinationer
vid vindstyrka 1,00. ’*’ innebär att det finns en skillnad mellan däcken med avseende på
den uppmätta svepytan.
Däck

1

2

3

4

5

6

7

*

*

–

–

–

*

–

*

*

*

–

*

*

*

–

–

–

*

–

*

komb.
1
2

*

3

*

–

4

–

*

*

5

–

*

*

–

6

–

*

*

–

–

7

*

–

–

*

*

*
*

Från dessa tabeller kan man dra följande slutsatser:
•

Vid vindstyrka 0,75 är det endast kombination 4 som är signifikant sämre än
någon annan kombination. Kombination 4 är sämre än 2, 3, 5, 6 och 7.

•

Vid vindstyrka 0,90 och 1,00 är de odubbade kombinationerna 1, 5 och 6 sämre
än de dubbade varianterna 2, 3 och 7. Även här är kombination 4, med odubbat
framdäck och dubbat drivdäck är sämre än de dubbade varianterna 2, 3 och 7.

•

Vid vindstyrka 0,90 är kombination 4, med odubbat framdäck och dubbat drivdäck sämre än de helt odubbade varianterna 5 och 6.

•

Ingen signifikant skillnad finns mellan kombination 5 (’MI F’ + ’MI D’) och 6
(’SOM BR’ + ’MI D’) vid någon av vindstyrkorna.

•

Ingen signifikant skillnad finns mellan de dubbade kombinationerna 2, 3 och 7
vid någon av vindstyrkorna.

Den kraftigare vindstyrkan 1,10 testades för varje förare endast med de däckkombinationer som vindstyrka 1,00 klarades med. Den innebar för alla förare utom en att endast
de dubbade kombinationerna 2, 3 och 7 testades. Alla förarna klarade vindstyrka 1,10
med kombination 7, medan endast ett par förare klarade vindstyrkan även med kombination 2 och 3.
Tre av förarna klarade, vid minst en av vindriktningarna, även av vindstyrka 1,20 med
kombination 7.
Övriga observationer som gjordes under körsimulatorstudien:
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•

Det var inga problem för busschaufförerna att föreställa sig att de framförde en
buss. Lastbilssimulatorns ratt och instrumentpanel var identiskt med ett par äldre
bussar fortfarande i drift hos ett av bussbolagen i Linköping.

•

En förare noterade att körkänslan i simulatorn under vindpåverkan var mycket
lik den verklighet han utsattes för när han körde en sträcka mellan Linköping
och Motala.
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•

Det var väldigt svårt för förarna att genom att känna hur bussen uppförde sig vid
’zick zack’-körning få en uppfattning om hur bra däcket skulle klara vindstöten.

•

Förarnas subjektiva uppskattning av den kontroll de ansåg sig haft under vindstöten varierade starkt både mellan förare, men också för varje enskild förare vid
olika körningar med samma däck. På grund av den stora variationen bör inte
denna typ av subjektiva mått användas vid studier med ett fåtal testförare.

Att det kan vara svårt för en förare att utifrån lugnare manövrar bedöma hur bra
väggrepp som finns tillgängligt vid en hårdare manöver kan förklaras av nedanstående
figur, som visar den tillgängliga friktionen på is för ett odubbat och ett dubbat bussdäck.
Två sidofriktionsmätningar vid 20 kN hjullast
0.2
Odubbat
dubbat
0.15

0.1

Muy

0.05

0

-0.05

-0.1

-0.15

-0.2
-15

-10

-5

0
Styrvinkel [grader]

5

10

15

Figur 15 Typiska styrfriktionskurvor som funktion av avdriftvinkeln på slät is för
odubbat och dubbat bussdäck. (friktionen kan inte vara negativ i egentlig mening, utan
minustecknet har införts endast för att beteckna en riktning på friktionskraften).
Dubbdäcket har en maximal friktion som är ca 50 % högre än det odubbade däcket, men
vid små styrutslag, t.ex. vid ’zick zack’-körning, är friktionskrafterna i princip identiska
för de två olika däcken. Det är först vid större styrutslag som skillnaden mellan däcken
blir tydlig. Denna skillnad uppkommer dessutom väldigt plötsligt, helt utan förvarning
för föraren. Detta understryker behovet av att kunna utföra provningar i mer extrema
situationer, som man kan utföra i en körsimulator.
Vi sammanfattar de viktigaste resultaten från körsimulatorstudien:
•

Vid den testade sidvinden på jämn blank is är dubbdäcken överlägsna de
odubbade däcken. Då skillnaderna i maximal styrfriktion inte är så stor mellan
de odubbade och de dubbade däcken (se kapitel 2) indikerar detta resultat att
andra egenskaper, såsom styrstabilitet, är en viktig egenskap för att man ska
klara av att hantera bussen i sidvind. Detta ger stöd åt VTI:s metod att istället för
rena friktionsnivåer titta på ett totalt isgreppsvärde.

•

För att klara en ren sidvindssituation verkar styrförmågan vara speciellt viktig.
Dubbar på framdäcken innebar betydligt större chans för föraren att klara situationen, medan endast dubbar på drivaxeln inte gav någon förbättring alls. Det är
dock viktigt att poängtera att kombinationen dubbdäck på styraxeln med
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odubbat på drivaxeln normalt kan leda till instabilitet hos fordonet med sladdrisk
vid kurvtagning, varför kompletterande tester borde utföras innan det går att dra
slutsatser angående lämpligheten att endast dubba styraxeln.
•

För de odubbade vinterdäcken kunde ingen skillnad påvisas om framdäcket
byttes till ett sommardäck.

•

Det var väldigt svårt för förarna att genom att känna hur bussen uppförde sig vid
’zick zack’-körning få en uppfattning om hur bra däcket skulle klara vindstöten.

Denna körsimulatorstudie får ses som ett pilotförsök med tanke på vad som är
möjligt att testa i simulatorn framöver, nu när en detaljerad fordonsmodell för buss
blivit implementerad och däckmätningar på ett stort antal däck utförts och anpassats
för simulatorn. En lämplig fortsättning kan vara en studie där fordonets körstabilitet
kan testas, t.ex. genom körning på kurviga vägar. Vidare kan inverkan av ett stort
antal fordonsspecifika parametrar testas i olika situationer i simulator. Exempelvis
kan effekter av olika motorplacering, passagerarplacering, busshöjd etc. kvantifieras. Likaså kan det studeras huruvida en tungt lastad buss är stabilare att framföra
jämfört med en lätt lastad. Att så skulle vara fallet framhölls av flera busschaufförer
i de utförda fokusgrupperna (se kapitel 4).
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6

Slutsats och diskussion

Tester i VTI:s däckprovningsanläggning på blank is kunde inte påvisa någon större
skillnad mellan sommardäck och odubbade vinterdäck, medan dubbdäcken uppvisar ett
bättre väggrepp än odubbat. Skillnaden i dessa tester är dock inte så stor och vid jämförelse med en tidigare undersökning så är väggreppet på blank is även för de dubbade
bussdäcken sämre än för ett typiskt sommardäck till en personbil av typ Volvo XC90.
Körsimulatorförsök vid körning på isbelagd väg under inverkan av kraftig sidvind
visade inte heller på någon skillnad mellan sommardäck och odubbade vinterdäck. Även
här var de dubbade däcken bättre än de odubbade. Om man bara använder dubbar på en
axel så visade simulatorstudien att vid sidvind är styrförmågan viktig. Dubbdäck på
styraxeln med odubbat på drivaxeln presterade bättre än odubbat på styraxeln och
dubbat på drivaxeln. Det är dock viktigt att poängtera att kombinationen dubbdäck på
styraxeln med odubbat på drivaxeln normalt kan leda till instabilitet hos fordonet med
sladdrisk vid kurvtagning, varför kompletterande tester borde utföras innan det går att
dra slutsatser angående lämpligheten att endast dubba styraxeln.
En dubblering av antalet dubbar (över den lagliga gränsen) hade stor positiv effekt på
väggreppet, både på friktionsnivåer och i körsimulatortestet.
Enkäter skickades till ett urval av bussbolag för att få kunskap om däckanvändning, körsträckor och hur ofta man kör på is/snö. En enkät skickades också till alla bussbolag
som haft en buss inblandad i en polisrapporterad olycka.
Från den första enkäten framkom att bussarna har en medianålder på 5 år och det är
nästan hälften av medianåldern i förra studien. Bussarna har också betydligt kortare
årlig körsträcka än i förra studien. Bussarna körs mer på vintern än på sommaren.
Andelen vinterdäck har ökat sedan 1998/1999 och nästan hälften har vinterdäck på både
styr- och drivaxel. Denna stora skillnad mellan de två studierna bör undersökas vidare.
De bussar som har dubbdäck körs mest på is/snöväglag och de som har sommardäck på
styraxeln körs minst på is/snöväglag, dvs. en anpassning av däck till väglag.
En olycksstudie genomfördes för de aktuella vintrarna, 2005/2006 och 2006/2007. Det
har under dessa vintrar inte varit så vanligt med is/snöväglag som det brukar vara en
normalvinter. Detta gör att resultaten blir mer osäkra än om det varit vintrar med mer
is/snöväglag. I synnerhet hade vintern 2006/2007 i framförallt Götaland få veckor med
vinterväder.
När olycksrisken ska beräknas normeras risken på is/snöväglag med risken på barmark
för att minska risken att annat än däck påverkar olycksrisken. Det är ingen statistiskt
säkerställd skillnad i relativ olycksrisk men det är bussar som har sommardäck på
styraxeln och vinterdäck på drivaxeln som har lägst skattad risk, vilket stämmer med
resultaten i förra studien. De bussar som har dubbdäck på båda axlarna har inte kunnat
statistiskt analyserats eftersom de endast har 2 olyckor på barmark och inga på is/snöväglag samtidigt som de kör mycket på is/snö. Detta gör dessa bussar troligen till de
säkraste i vinterväglag. Bussar med andra kombinationer av däck har ungefär samma
relativa olycksrisk, dvs. olycksrisken för bussar med odubbade vinterdäck på både styroch drivaxel skiljer sig inte från den för bussar med sommardäck på båda axlarna.
Tre fokusgruppsdiskussioner har genomförts med: a) svenska busschaufförer, b)
svenska bussmekaniker samt c) norska busschaufförer.
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Däckens betydelse för trafiksäkerheten på vintern diskuterades. Utifrån det insamlade
diskussionsmaterialet är det dock svårt att bedöma hur stor betydelse däcken egentligen
har.
Det framkom tydligt att tidtabellen har stor betydelse för skapande av stress och krav på
förarna att bibehålla hastigheten även under halt väglag.
Många busschaufförer upplever stora problem med dålig snöröjning eller annat vägunderhåll. Samtidigt finns en stor medvetenhet bland förarna om att det alltid är deras
eget sätt att hantera fordonet som är avgörande för trafiksäkerheten.
Vidare uttryckte förarna brister i fortbildning och praktiska övningar med bussar i halka.
För att komma åt mer detaljerad kunskap avseende förarnas erfarenhet och förmåga att
hantera bussen under halka krävs mer specifika metoder än den typ av fokusgruppsdiskussion som använts i denna studie.
Om man slutligen jämför resultaten från de olika delstudierna som gjorts i detta projekt
för att bedöma inverkan av olika däcktyper, så drar vi slutsatsen, att där väggreppsstudier på blank is inte kan påvisa skillnader mellan sommar- och odubbade vinterdäck,
indikerar olycksdata att vinterdäck på drivaxeln, tillsammans med sommardäck på styraxeln har en positiv effekt. Till skillnad från väggreppsstudien, så omfattar olycksstudien alla typer av vinterväglag samt också förarberoende effekter.
Framtida forskning bör omfatta fälttester av däck på snöväglag, där de olika däcktyperna samt inverkan av mönsterdjup kan testas. Fler simulatorstudier borde utföras,
där fordonets körstabilitet kan testas, t.ex. genom körning på kurviga vägar. Vidare kan
inverkan av ett stort antal fordonsspecifika parametrar testas i olika situationer i simulator. Exempelvis kan effekter av olika motorplacering, passagerarplacering, busshöjd
etc. kvantifieras.
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Bilaga 1.1
Sidan 1 (2)

Dubbdäcksregler för tunga fordon
Följande regler gäller för dubbade däck till lastbilar eller bussar med en vikt över 3 500 kg,
hämtat från Vägverkets författningssamling VVFS 2003:22.
33 § Dubben får inte ha större massa än 3,0 g
34 § Antalet dubbar får inte vara större än
1. 1.
90 vid fälgdiameter till och med 13",
2. 2.
110 vid fälgdiameter 14" och 15", och
3. 3.
150 vid fälgdiameter från och med 16".
35 § Dubbarnas medelutstick över däckets omgivande slitbana får i fråga om nydubbade
däck, eller där nya dubbar monteras i begagnade däck, inte överstiga 1,5 mm.
Dubbarnas maximala utstick för däck i bruk får inte överstiga 2,5 mm.
Dubbarnas medelutstick för däck i bruk bör inte understiga 0,9 mm.
36 § Den statiska dubbkraften, mätt med ett utstick på 1,2 mm och vid 20°C ± 4°C, får i
fråga om nydubbade däck inte vara större än 340 N. Detta skall anses uppfyllt om dubben
erhållit finskt typgodkännande efter provning enligt ovan nämnda krav.
40 § Antalet dubbar i dubbade däck bör inte skilja mer än 25 % jämfört med det däcket som
har det största antalet dubbar.
41 § På fordon får inte finnas både dubbade och odubbade däck på hjul på samma axel. På
fordon med boggi- eller trippelaxel behöver dock endast hjulen på en av de i denna axels
ingående axlar ha dubbade däck. Dessutom får vid dubbelmonterade hjul ett av däcken vara
odubbat. De dubbade däcken skall i sådant fall vara placerade symmetriskt i förhållande till
fordonets längdaxel.
Första stycket gäller dock inte vid tillfällig användning av reservhjul efter inträffad skada på
ett däck.
42 § Om släpvagn med totalvikt av 3 500 kg eller lägre dras av bil som har en totalvikt över
3 500 kg och som har dubbade däck skall, då vinterväglag råder, även däcken på släpvagnen
vara dubbade.
Första stycket gäller inte när släpvagn brukas med stöd av saluvagnslicens eller för färd
kortaste lämpliga väg till och från reparationsverkstad för reparation eller besiktningsorgan
enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574).
Första stycket gäller inte heller vid tillfällig användning av reservhjul efter inträffad skada på
ett däck.
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Bilaga 1.1
Sidan 2 (2)

Allmänt råd till 42 §
Även annan släpvagn som dras av bil som har en totalvikt över 3 500 kg och som har
dubbade däck bör, då vinterväglag råder, även däcken på släpvagnen vara dubbade.
Användning av vinterdäck/dubbdäck
44 § Dubbade däck, med undantag av sådana på utryckningsfordon samt släpvagn kopplat
till sådant fordon, får inte användas under perioden den 1 maj–30 september om det inte
under denna tid råder vinterväglag eller sådant kan befaras och detta motiverar användning av
dubbade däck.
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Bilaga 2.1
Sidan 1 (2)
Slitbanemönster på de testade däcken

Däck: GY F

Däck: GY D

Däck: GY F Dubb

Däck: GY D Dubb

Däck: GY F Dubb2

Däck: MI F
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Bilaga 2.1
Sid 2 (2)

Däck: MI D

SOM BR

SOM MI

Däck: SOM CO
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Bilaga 2.2
Sidan 1 (12)

Däckmätningar och framtagning av däckparametrar för körsimulatorstudie
Utförande
Bromsfriktions- och styrfriktionsmätningar utfördes i VTI:s stationära däckprovningsanläggning. Resultaten från mätningarna redovisas i form av friktionstal. Högre friktionstal
innebär bättre väggrepp. Vid bromsfriktionsproven i dessa tester ökades bromskraften
kontinuerligt med en hastighet som medförde att friktionsmaximum uppnåddes efter ca
0,5 sekunder varefter hjullåsning inträffade. Hjullåsningen bibehölls sedan under resten av
provförloppet. Det har visat sig viktigt att bromskraften inte appliceras för snabbt i sådana här
tester för att ett riktigt värde på friktionsmaximum ska kunna erhållas. Normalt uppnås
friktionsmaximum vid ca 10 % slip. (Slip är ett mått på graden av hjullåsning, där 0 %
motsvarar ett obromsat frirullande hjul och 100 % motsvarar ett låst hjul.)
Sidofriktionsproven bestod av två mätningar för varje däck och hjullast. I en mätning så
ändrades hjulets vinkel relativt färdriktningen (avdriftsvinkeln) från -2 grader till 15 grader,
och i den andra mätningen så ändras hjulets vinkel från +2 grader till -15 grader. På så sätt
kan hela vinkelområdet -15 till +15 grader mätas upp. Sidofriktionsmaximum definierades
som medelvärdet av sidofriktionsmaximum för negativa vinklar, och sidofriktionsmaximum
för positiva vinklar. Sidofriktionen vid 15 grader (definierad som medelvärdet av friktionen
vid -15, respektive +15 graders vinkel) representerar kurvtagningsförmågan när friktionsmaximum överskridits. Denna betingelse betecknas ofta som sladd, speciellt om den inträffar
på bakhjulen eftersom hela bilen då intar samma onormalt stora vinkel mot färdriktningen.
VTI har tidigare använt hjulvinkeln 20 grader för att beteckna sladdtillståndet. Då däckfriktionen vid 15 och 20 graders hjulvinkel normalt sett är väldigt lika, har vi valt att använda
15 grader för att beteckna sladdtillståndet i denna rapport, eftersom vi då kunnat mäta både
negativa och positiva vinklar.
Som mått på bromsförmågan har två mått använts dels däckets bromsfriktionsmaximum och
sedan medelvärdet av friktionen vid låst hjul under en sekund. ABS (låsningsfria) bromsar
utnyttjar friktionen inom slipintervallet 0–15 %, och kan vanligtvis utnyttja ca 90 % av
bromsfriktionsmaximum. På motsvarande sätt som i bromsfallet har två mått på kurvtagningsförmågan använts. Dels sidofriktionens maximalvärde, dels sidofriktionen vid 15° avdriftvinkel. Typiska bromsfriktions- och sidofriktionskurvor på slät is visas i figur 16 för ett
odubbat och ett dubbat bussdäck.
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Figur 16 Typiska friktionskurvor på slät is för odubbat och dubbat lastbilsdäck. Till vänster
visas bromsfriktionen som funktion av slipet, och till höger styrfriktion som funktion av
avdriftvinkeln (friktionen kan inte vara negativ i egentlig mening, utan minustecknet har
införts endast för att beteckna en riktning på friktionskraften).
För att enklare kunna jämföra de olika däckens isgrepp med varandra har ytterligare tre mått
definierats. Dessa definitioner introducerades av Olle Nordström i en tidigare undersökning
av nya och begagnade vinterdäcks isfriktion (Nordström, VTI meddelande 966, 2004).
Bromsstabilitet definieras som friktionen vid låst hjul dividerad med den maximala bromsfriktionen. En stor skillnad mellan maximal bromsfriktion och friktionen vid låst hjul ger
således ett lågt stabilitetstal, vilket bedöms som oönskat eftersom en ökad pedalkraft mot
förväntan ger en minskad bromsverkan. Ju större denna plötsliga minskning är, desto större
blir den negativa överraskningen för föraren. Nyttan av hög maximal bromsfriktion minskar
därför om stabilitetstalet är för lågt. Med ABS-bromsar förhindras hjullåsning och bromsstabilitetstalet blir då mindre betydelsefullt. Dock så påverkas även ABS-bromsningens effektivitet i negativ riktning av ett lågt stabilitetstal, eftersom det gör det svårare för systemet att
reglera in exakt på maximalvärdet. Hur mycket beror på ABS-konstruktionen, bromssystemets skick samt på friktionsförändringens snabbhet under låsningsförloppet.
Styrstabilitet definieras på samma sätt, som sidfriktionen vid 15° avdriftvinkel dividerad med
den maximala sidfriktionen. Om sidfriktionsmaximum överskrids först på bakhjulen kommer
bilen att råka ut för en s.k. bakvagnssladd, vilket innebär att fordonet börjar rotera på ett
oönskat sätt. Ju lägre stabilitetstal desto snabbare utvecklas sladdrörelsen och är då naturligtvis svårare att häva med styrkorrektioner. Om istället framhjulen överskrider vinkeln för
sidofriktionsmax avtar kurvtagningsförmågan vid ökat rattutslag. Ju lägre stabilitetstal desto
större är denna minskning som upplevs som att bilen tappar styrförmågan och tenderar att gå
rakt fram. Enligt en finsk undersökning är sladdolyckor en dominerande olycksorsak på
vinterväglag (Craelius, 1989). Sammantaget bedöms därför styrstabiliteten som viktigare än
bromsstabiliteten.
För att kunna beskriva ett däcks friktionsegenskaper med ett enda värde introducerar
Nordström begreppet ’totalt isgreppsvärde’. Detta defineras som ett viktat medelvärde av de
fyra olika friktionsvärdena samt de två stabilitetsvärdena, normerat så att ett valt däck i testet
får värdet 100.
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broms
broms
styr
Totalt isgreppsvärde = N ⋅ (10 ⋅ (2 μ max
+ μ låst
+ 2 μ max
+ 2 μ15styr ) + K broms + 2 K styr )

där
N = normeringskonstant
broms
μ max
= bromsfriktionsmax
broms
μ låst
= bromsfriktionen vid låst hjul
styr
μ max = styrfriktionsmax
μ15styr = styrfriktionen vid 15° avdriftvinkel

broms
μ låst
Kbroms = broms = bromsstabilitet
μ max
μ15styr
Kstyr = styr = styrstabilitet
μ max

I denna studie använder vi det dubbningsbara framdäcket, betcknat ’GY F’ som norm och det
har fått isgreppsvärdet 100. Det totala isgreppsvärdet för de testade däcken bestämdes för de
båda hjullasterna 20 och 40 kN. Medelvärdet av isgreppsvärdet från dessa två laster presenteras i figur 16. Varje stapel i diagrammet är därför bestämt utifrån 6 separata mätningar i
däckprovningsanläggningen. Hänsyn till något varierande iskvalitet har kunnat göras med
hjälp av referensmätningarna. Varje dag gjordes 2–3 styrstest med referensdäcket vid
referenslasten 20kN. Varje mätning kunde därför korrigeras med hjälp av den referensmätning som låg närmast i tid. Mätningens friktionsvärden multiplicerades med förhållandet
mellan referensmätningens maxfriktion, och medelvärdet av alla referensmätningars maxfriktion.
Följande serie för den maximala sidofriktionen vid tester med referensdäcket vid 20 kN
hjullast uppmättes under de olika testdagarna: 0,123, 0,129, 0,143, 0,135, 0,112, 0,131, 0,134,
0,107, 0,134, 0,112, 0,130.
Figurerna nedan visar det totala isgreppsvärdet, både för okorrigerade och korrigerade värden.
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Figur 17 Det totala isgreppsvärdet för de testade däcken, normerade så att ’GY F’ har
värdet 100. Överst visas värden utan korrektion för varierande iskvalitet, och nederst har
korrigering med hjälp av referensmätningar gjorts.
Nedan presenteras på samma sätt den maximala broms- och styrfriktionen, samt de två
stabilitetsvärdena för de testade däcken.
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Figur 18 Den maximala bromsfriktionen för de testade däcken. Överst visas värden utan
korrektion för varierande iskvalitet, och nederst har korrigering med hjälp av
referensmätningar gjorts.
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Figur 19 Den maximala bromsfriktionen för de testade däcken. Överst visas värden utan
korrektion för varierande iskvalitet, och nederst har korrigering med hjälp av referensmätningar gjorts.
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Figur 20 Bromsstabiliteten för de testade däcken. Överst visas värden utan korrektion för
varierande iskvalitet, och nederst har korrigering med hjälp av referensmätningar gjorts.
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Figur 21 Styrstabiliteten för de testade däcken. Överst visas värden utan korrektion för
varierande iskvalitet och nederst har korrigering med hjälp av referensmätningar gjorts.
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Däckparametrar för simulatorn
Däckparametrar för simuleringar beskriver traditionellt stationära data. När man utför en
bromsning eller styrning tar det alltid en viss tid innan krafterna hinner byggas upp mellan
däcken och vägbanan. Man brukar säga att däcket behöver rulla en viss sträcka, den så kallade
relaxationslängden, innan de fullständiga däckkrafterna uppstått. Kan man sedan hålla alla
yttre förutsättningar konstanta (hastighet, hjullast, slipvärde, slipvinkel, vägyta etc.) så förblir
däckkrafterna oförändrade – stationära. Stationära styrkrafter kan uppnås i verkligheten t.ex.
genom att köra i cirkel med konstant hastighet. Stationära mätningar kan utföras i VTI:s
stationära däckprovningsanläggning. Vid bromsning är däckens relaxationslängd normalt så
kort att en inbromsning som sker under tidsintervallet 0,5–1,0 sekunder kan antas ge
stationära bromskrafter. Stationära styrkrafter kan också åstadkommas genom att hålla
slipvinkeln konstant under hela mätförloppet. Detta innebär dock att ett stort antal mätningar
vid olika slipvinklar måste utföras för mäta upp en hel slipvinkelkurva. Istället har VTI
utvecklat en metod för att mäta den kompletta slipvinkelkurvan med endast två mätningar.
För en viss last görs två vinkelsvep. Ett från -2 grader till +15 graders slipvinkel, och ett från
+2 grader till -15 grader. Ett tidsdiagram för hur slipvinkeln varieras och hur den uppmätta
laterala kraften (här normaliserad med lasten) ser ut visas nedan i figur 22.
Två mätningar där slipvinkeln sveper: -2->15 deg och 2->-15 deg
20
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Slipvinkel (blå), Muy*10 (röd)
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Figur 22 Tidsdiagram som visar två separata vinkelsvep där slipvinkeln visas med blå färg,
och den normaliserade laterala kraften Fy/Fz (uppskalad en faktor 10) visas med röd färg.
Det framgår av figuren att det finns en tidsfördröjning när det gäller genereringen av sidkraft
(pga. relaxationslängden). Detta syns tydligare figur 23, där den laterala friktionen är plottad
mot slipvinkeln.
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Två mätningar där slipvinkeln sveper mellan +2->-15 och -2->+15 grader
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Figur 23 Muy (Fy/Fz) plottad mot slipvinkel. En mätning med stationär slipvinkel nära noll
indikeras av ett ’+’.
Genom att introducera en relaxationstid, och filtrera slipvinkeln genom ett första ordningens
filter, med parametrar som motsvarar relaxationstiden kan man få de två kurvorna i figur 23
att sammanfalla. Detta visas i figur 24.

Två vinkelsvep (blå = ingen rel kompensering; röd = rel kompensering)
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Figur 24 Relaxationskompenserade slipkurvor (röda) mot okompenserade kurvor (blå).
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Genom att kombinera de båda relaxationskompenserade mätningarna kan en stationär
Muy/slipvinkelkurva i intervallet -15->+15 grader konstrueras, se figur 25.
Relaxationskompenserad Muy
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Figur 25 Kombination av de två relaxationskompenserade mätningarna.
På detta sättet har styrfriktionskurvor för flera hjullaster har mätts upp. Alla dessa styrfriktionskurvor kan sedan beskrivas approximativt med hjälp en matematisk formel, innehållande
ett antal olika parametrar. Den matematiska formeln kallas Magic Formula och är framtagen
av TNO tillsammans med Volvo och parametrarna är unika för varje däck och underlag.
Parametrarna tas fram via optimering, så att en minsta kvadratanpassning görs mellan de
uppmätta kurvorna och kurvorna som genereras av den matematiska formeln. För en beskrivning av Magic Formula se (Pacejka, 2002).
Då ett antal parametrar för Magic Formula saknas fysikalisk tolkning är det inte helt enkelt att
ta fram startvärden på dessa parametrar för optimeringsprocessen. Optimeringen försvåras
också av att Magic Formula ekvationerna innehåller ett stort antal lokala minimum. För att
lösa detta problem har vi valt att använda en så kallad genetisk optimeringsalgoritm. Denna
förutsätter inga startvärden på parametrarna. Ett exempel på anpassade kurvor ges nedan i
figur 26.
Det visade sig att relaxationslängden för de olika däcken var nästan identisk. Relaxationslängden är lastberoende. I körsimulatormodellen användes en konstant relaxationslängd, den
vid 30 kN.
Utöver sidkrafterna mättes även det så kallade återställningsmomentet upp. Detta vridmoment
verkar på däcket vid styrning och genererar det moment som känns i ratten. För att föraren
ska uppleva realistisk återkoppling under simuleringen är det viktigt att detta återställningsmoment återskapas så realistiskt som möjligt.
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Magic Formula anpassade kurvor efter uppmätt lateral friktionskraft: Däcktryck 2,2 bar
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Figur 26 Exempel på Magic Formula anpassning av sidofriktionen.
Uppmätning av återställningsmomentet på is är dock problematiskt pga. att momenten är små.
Vi var inte nöjda med noggrannheten från våra mätningar på is och använde därför en alternativ metod för att generera realistiska återställningsmoment i simuleringen. Återställningsmomentet kan betraktas uppkomma genom att sidkraften vid styrning inte verkar rakt under
däckets centrum, utan några centimeter bakom. Detta avstånd mellan sidkraftens angreppspunkt och punkten i vägytan vertikalt under däckcentrum kallas ’pneumatic trail’. För de
flesta lastbilsdäck är pneumatic trail en klockformad funktion av slipvinkeln, med ett maxvärde på ca 5 cm (vid noll slipvinkel). Vi har använt en tidigare uppmätt pneumatic trail för
ett standard lastbilsdäck, uppmätt på högfriktion där mätnoggrannheten är större än på is.
Tillsammans med de individuella sidofriktionskurvorna för de olika däcken på is, har vi sedan
återskapat återställningsmoment vilka vi har bedömt som realistiska för is.
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Följebrev till enkät om däckkvalitet och körning på olika väglag
Vinterkörning med bussar. Kartläggning av däckkvalitet, väglag och körmönster samt
eventuella olyckor/incidenter
Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) genomför en undersökning på uppdrag av
Vägverket och norska Vegdirektoratet. Vi behöver därför din hjälp nu för att få klart för oss
vilken däckutrustning bussar har och i vilken miljö och på vilket väglag dessa bussar kör och
om bussen varit inblandad i någon olycka eller incident (nästan-olycka). Din adress har vi fått
från fordonsregistret genom slumpmässigt urval. Du kanske erhöll en liknande enkät förra
vintern men vi ber dig ändå fylla i denna eftersom bussen ovan blivit utvald och vi inte kan
spåra svaren från förra vintern. Uppgiftslämnandet är frivilligt men av vital betydelse för
undersökningens kvalitet så att beslutsfattare kan dra rätt slutsatser beträffande trafiksäkerhet
och arbetsmiljö för bussförare. Svaren nedan bör fyllas i snarast efter det att Du erhållit brevet
och återsändas i det bifogade portofria svarskuvertet.
Samtliga svar kommer att behandlas konficentiellt (enligt sekretesslag 9 kap. 4 §). Svaret ska
avse den buss vars registreringsnummer finns angivet vid adressen. Resultaten kommer
enbart att presenteras i tabellform och ingen kommer att kunna se hur Du svarat.
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping har tagit del av enkäten och godkänt den.
Ditt svar kommer att avläsas optiskt i en s.k. scanner. Det är därför viktigt att tänka på
följande när du besvarar frågorna.
Markera ditt svar med ett kryss i rutan

så här

Om du ångrar dig och vill ta bort ett kryss
så täck hela rutan med det felaktiga krysset

så här

Med förhoppning om Ditt välvilliga samarbete tackar vi på förhand.

Gudrun Öberg

Mats Wiklund

VTI

VTI

581 95 Linköping

581 95 Linköping

013-20 41 53

013-20 43 54

gudrun.oberg@vti.se

mats.wiklund@vti.se

VTI rapport 618

VTI rapport 618

Bilaga 3.2
Sidan 1 (10)

Enkät om däckkvalitet och körning på olika väglag
År

Månad

Dag

1. Ange datum för frågeformulärets ifyllande?
(Texta tydligt med stora siffror, tack!)

2. Är bussen avställd nu eller har varit avställd under denna vinter?
Ja, avställd nu och hela vintern. Gå till fråga 25.
Ja, tillfälligt avställd och har varit avställd under vintern i _____________dagar.
Nej, men har varit avställd under vintern i _____________dagar.
Nej, inte alls avställd under vintern.

Götaland

3. Var körs bussen huvudsakligen?

Svealand
Norrland

4. Av vilken årsmodell är bussen?
5. Var är motorn placerad?
Fram
Mitt
Bak

6a. Hur hög är bussen? ________,___ meter
6b. Hur lång är bussen? ________.___ meter

7. Hur många passagerare kan bussen ta?

Sittande
Stående

8. Vilken är bussens årliga körsträcka?
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9. Är bussen utrustat med ABS-bromsar?
Ja
Nej

10a. Är bussen utrustat med On spot-kedjor?
Ja
Nej

10b. Om ja, används On spot-kedjor endast i uppförsbackar vid halt väglag?
Ja
Nej

11. Ange för varje axel (antingen singel eller tvilling), typ av däck (räkna antalet dubb
som finns på en yta som har samma längd som långsidan på detta A4-papper och
hela däckets bredd) samt mönsterdjupet på de däck som bussen är utrustat med för
tillfället (=den dagen enkäten fylls i). Det räcker att fylla i uppgifter för bussens
högra sida.
1:a axel, fram
Typ av däck:

Uppskattat
mönsterdjup:
2:a axel, singel
Typ av däck:

Uppskattat
mönsterdjup:

Sommardäck
Odubbat vinterdäck
Dubbdäck, antal dubb
0–4 mm

5–9 mm

utstick:

under 1 mm

över 1 mm

10–20 mm

Sommardäck
Odubbat vinterdäck
Dubbdäck
0–4 mm

5–9 mm

10–20 mm

2:a axel, tvilling (yttre)
Sommardäck
Typ av däck:
Odubbat vinterdäck
Dubbdäck
Uppskattat
mönsterdjup:
0–4 mm
5–9 mm

10–20 mm
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2:a axel, tvilling (inre)
Typ av däck:
Sommardäck
Odubbat vinterdäck
Dubbdäck
Uppskattat
mönsterdjup:
0–4 mm
5–9 mm
3:e axel, singel
Typ av däck:

Uppskattat
mönsterdjup:

10–20 mm

Sommardäck
Odubbat vinterdäck
Dubbdäck
0–4 mm

5–9 mm

10–20 mm

3:e axel, tvilling (yttre)
Typ av däck:
Sommardäck
Odubbat vinterdäck
Dubbdäck
Uppskattat
mönsterdjup:
0–4 mm
5–9 mm

10–20 mm

3:e axel, tvilling (inre)
Typ av däck:
Sommardäck
Odubbat vinterdäck
Dubbdäck
Uppskattat
mönsterdjup:
0–4 mm
5–9 mm

10–20 mm

12a. Vad är det som avgör när ni genomför byte av däck på bussen? Ange rutinerna
för styr-, driv- och löphjul.
Styrhjul

Drivhjul

Löphjul

Inför vinterperioden
Efter förutbestämd tidsperiod
Efter förutbestämd körsträcka
På grund av slitage
Annat, nämligen

12b. När bytte ni senast däck och på vilka hjul?

Styrhjul
Drivhjul

År

Månad
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13a. Vilken typ av transporter utför bussen huvudsakligen?
Reguljär fjärrtrafik
Lokal trafik
Regional- eller landsortstrafik
Chartertrafik

13b. Om transporterna huvudsakligen utförs lokalt, i vilken trafikmiljö körs bussen
huvudsakligen?
I tätortsmiljö
Utanför tätortsmiljö
Lika

15.

Hur stor andel av perioden december 2006–februari 2007 har bussen körts på
is/snöväg?
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16. Har det hänt under perioden december 2006–februari 2007 att en tur med bussen
ställts in på grund av dåligt väglag?
Ja, fler än 10 gånger
Ja, 7–9 gånger
Ja, 4–6 gånger
Ja, 1–3 gånger
Nej, aldrig

17. Körs bussen mer eller mindre under vinterhalvåret än under sommarhalvåret?
Mycket mer
Mer
Lika
Mindre
Mycket mindre
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18. Har bussen under perioden december 2006–februari 2007 varit inblandad i någon
trafikolycka eller incident som medfört personskada (även lindrig) eller skada på
bussen (även lindrig) hos någon inblandad?
Nej, inte alls. Æ Gå till fråga 25
Ja. Hur många olyckor?

olyckor/incidenter

OBS! Om ja, fortsätt med fråga 19

19. Ägde ni bussen vid olyckstillfället?
Ja
Nej Æ Gå till fråga 25.

20. Kolliderade bussen med något annat fordon eller med vilt?
Olycka 1

Olycka 2

Olycka 3

Ja, med annat fordon
Ja, med vilt
Nej, inget annat fordon eller vilt
inblandat
Skedde olyckan på allmän väg/gata
P-plats
Övrigt

21. Vilka skador uppstod vid olyckan/olyckorna?
Olycka 1
Personskada:
Personskada som krävde sjukvårdspersonal för diagnos eller kontroll
Lindrigare personskador
Skador på bussen:
Skador på bussen som krävde
omgående reparation
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Lindrigare skador på bussen

22a. Var det nedsatt sikt vid olyckan/olyckorna?
Olycka 1

Olycka 2

Olycka 3

Nej
Ja, beroende på snöfall
snörök
regn
dimma
mörker
annat

22b. Vilket väglag rådde vid olyckan/olyckorna??
Olycka 1

Olycka 2

Olycka 3

Torr barmark
Våt/fuktig barmark
Lös snö/Snömodd
Packad snö/Tjock is
Tunn is/Rimfrost
Okänt

23. Ange hur fullsatt bussen var vid olyckstillfället
Olycka 1

Olycka 2

Olycka 3

Fullsatt
- även stående
Halvbesatt
Nästan tom
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24. Fyll i följande uppgifter om bussens däck vid olyckstillfället.
(Om däcken är regummerade anges detta och regummeringsföretaget.)

Olycka 1. Ange datum ____ ____ ____
År

mån

1:a styrande axel
Typ av däck:
Sommardäck
Odubbat vinterdäck
Dubbdäck
Uppskattat
mönsterdjup:
0–4 mm
5–9 mm
10–20 mm
1:a permanent drivande
men ej styrande axel
Typ av däck:
Sommardäck
Odubbat vinterdäck
Dubbdäck
Uppskattat
mönsterdjup:
0–4 mm
5–9 mm
10–20 mm
1:a axel med permanent löpande
(ej styrande eller drivande) hjul
Sommardäck
Typ av däck:
Odubbat vinterdäck
Dubbdäck
Uppskattat
mönsterdjup:
0–4 mm
5–9 mm
10–20 mm
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Olycka 2. Ange datum ____ ____ ____
År

mån

dag

1:a styrande axel
Odubbat vinterdäck
Dubbdäck
Uppskattat
mönsterdjup:

0-4 mm
5–9 mm
10–20 mm

1:a permanent drivande
men ej styrande axel
Typ av däck:
Sommardäck
Odubbat vinterdäck
Dubbdäck
Uppskattat
0-4 mm
mönsterdjup:
5–9 mm
10–20 mm
1:a axel med permanent löpande
(ej styrande eller drivande) hjul
Typ av däck:
Sommardäck
Odubbat vinterdäck
Dubbdäck
Uppskattat
0-4 mm
mönsterdjup:
5–9 mm
10–20 mm
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Olycka 3. Ange datum ____ ____ ____
År

Typ av däck:

Uppskattat
mönsterdjup:

mån

Sommardäck
Odubbat vinterdäck
Dubbdäck
0-4 mm
5–9 mm
10–20 mm

1:a permanent drivande
men ej styrande axel
Typ av däck:
Sommardäck
Odubbat vinterdäck
Dubbdäck
Uppskattat
mönsterdjup:
0-4 mm
5–9 mm
10–20 mm
1:a axel med permanent löpande
(ej styrande eller drivande) hjul
Typ av däck:
Sommardäck
Odubbat vinterdäck
Dubbdäck
Uppskattat
mönsterdjup:
0-4 mm
5–9 mm
10–20 mm
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25. Har du några ytterligare synpunkter är du välkommen att skriva ner dessa här.
Det kan gälla allmänt om vinterkörning eller under vilka förhållanden det är
speciellt besvärligt att köra denna buss.

VTI tackar för Din medverkan!
VTI
581 95 Linköping
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Följebrev till olycksenkäten
«Arbetsställe»
«Adress»
«Postnr» «Postort»

Bussars trafiksäkerhet
För förare och passagerare av bussar är en hög trafiksäkerhet av stor vikt. För förarna är den
också en viktig del av en god arbetsmiljö. På uppdrag av Vägverket i Sverige och
Vejdirektoratet i Norge genomför VTI flera enkätstudier om hur däckens typ och kvalitet
påverkar risken för att bussar blir inblandade i trafikolyckor. Vi vore tacksamma om Ni kan
avsätta en liten stund för att hjälpa oss genom att fylla i bifogade formulär.
I den här delen av undersökningen behöver vi komplettera registeruppgifterna om de bussar
som drabbats av trafikolyckor. Enligt Vägverkets olycksregister var bussen med
registreringsnumret
«Regnr»
inblandad i en trafikolycka
«Dag»/«Månad»-«År»
Vi önskar att ni svarar på några frågor om hur bussen var utrustad vid olyckstillfället. Innan
bearbetning görs av de uppgifter som Ni lämnar sker avidentifiering så att det inte framgår
vilket registreringsnummer som avses. Samtliga svar kommer att behandlas konfidentiellt
(enligt sekretesslagen 9 kap. 4 §). Uppgiftslämnandet är frivilligt men en viktig del i arbetet
för att göra yrkestrafiken mer säker. Fyll i svaren så noggrant som möjligt och sänd dem åter i
det bifogade portofria svarskuvertet.
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping har tagit del av och godkänt enkäten.
Med förhoppning om Ditt välvilliga samarbete tackar vi på förhand.
Mats Wiklund
Statens Väg- och Transportforskningsinstitut
013-20 43 54
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mailto: mats.wiklund@vti.se
Ditt svar kommer att avläsas optiskt i en s.k. skanner. Det är därför viktigt att tänka på
följande när du besvarar frågorna.
Markera ditt svar med ett kryss i rutan

så här

inte så här

Om du ångrar dig och vill ta bort ett kryss
så täck hela rutan med det felaktiga krysset så här
Det är viktigt att du textar tydligt när du skriver.
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Olycksenkäten
Ägde ni bussen vid olyckstillfället?

Ja
Nej Æ Ni behöver inte svara på fler frågor. Var vänlig sänd in formuläret i bifogat kuvert.

Fyll i följande uppgifter om bussens däck vid olyckstillfället.

1:a styrande axel
Typ av däck:

Sommardäck
Odubbat vinterdäck
Dubbdäck

Uppskattat
mönsterdjup:

0–4 mm

5–9 mm

10–20 mm

1:a permanent drivande men ej styrande axel:
Typ av däck:

Sommardäck
Odubbat vinterdäck
Dubbdäck

Uppskattat
mönsterdjup:

0–4 mm

5–9 mm

10–20 mm

1:a axel med permanent löpande (ej styrande eller drivande) hjul:
Typ av däck:

Sommardäck
Odubbat vinterdäck
Dubbdäck

Uppskattat
mönsterdjup:

0–4 mm

5–9 mm

10–20 mm

Vilken typ av persontransporter utför bussen huvudsakligen?

Reguljär fjärrtrafik
Lokal trafik
Regional- eller landsortstrafik
Chartertrafik
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Om transporterna huvudsakligen utförs lokalt, i vilken trafikmiljö körs fordonet huvudsakligen?

I tätortsmiljö
Utanför tätortsmiljö
Ungefär lika mycket av varje

Uppskatta hur stor andel av perioden december 2005–februari 2006 som fordonet körts på
is/snöväglag?
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Har du några ytterligare synpunkter om trafiksäkerhet på vintervägar är du välkommen
att skriva dessa här.

VTI tackar för Din medverkan!

VTI
581 95 Linköping
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Beräkning av körsträcka på is/snöväglag
Följande frågor med svar utnyttjas för att beräkna körsträckor på is/snöväglag med olika däck:

8. Vilken är bussens årliga körsträcka?

km

15.

Hur stor andel av perioden december 2005–februari 2006 har bussen körts på
is/snöväg?
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17. Körs bussen mer eller mindre under vinterhalvåret än under sommarhalvåret?
Viktning (Vx)
Mycket mer
Mer
Lika
Mindre
Mycket mindre

0,67
0,6
0,5
0,4
0,33

För fråga 17 anges i rött den viktning (Vx) som görs för att få fram andel körning vintertid.
Körsträcka på is/snöväglag under december–februari: F8 x F15 x F17 x Vx .
För att även utnyttja övriga månader under vinterns 7 månader används 14 väderstationer
(VViS) för att för månaderna december–februari finna ett samband mellan VädErs-data (s.k.
väderutfall) och väglag. Detta samband används sedan för att utifrån VädErs-data beräkna
andel is/snöväglag för alla 7 vintermånaderna.
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Axel- och hjuldata (svar från enkäten i bilaga 3.2).
Tabell 22 Fördelning av antal axlar.
2-axlig
3-axlig

Vintern 2005/2006
72 %
28 %

Vintern 2006/2007
70 %
30 %

Tabell 23 Fördelning av tvåaxliga bussars hjulkonfiguration.
Singel-singel
Singel-tvilling

Vintern 2005/2006
21 %
79 %

Vintern 2006/2007
18 %
82 %

Tabell 24 Fördelning av treaxliga bussars hjulkonfiguration.
Singel-tvilling-singel
Singel-tvilling-tvilling
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Vintern 2005/2006
79 %
21 %

Vintern 2006/2007
96 %
4%
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Tabell 25 Andel av totalt trafikarbete som körs på is/snöväglag.
Sommar + sommar
Sommar + vinter
Vinter + vinter
Vinter + sommar
Dubb + dubb
Dubb + annat

VTI rapport 618

Vintern 2005/2006
71 %
51 %
69 %
83 %
81 %
98 %

Vintern 2006/2007
28 %
24 %
47 %
60 %
57 %
78 %
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Diskussionsunderlag för fokusgrupp om bussar på vintern
Välkomna!
Vi heter Bibbi Thorslund och Jerker Sundström och arbetar på VTI. (Presentation av
norska medarbetare)
Att ha diskussion i fokusgrupp är ett sätt att samla erfarenheter och idéer kring ett
specifikt ämne. Därför samlar man personer som står nära i kontakt med det man vill
lära sig mera om. Dagens ämne är bussar på vinterväglag och vi har valt att samla
två fokusgrupper, en med vintervana busschaufförer och en med underhållspersonal.
Syftet med dagens diskussion är således att ta del av era tankar, erfarenheter och
idéer avseende bussars säkerhet på vinterväglag. Vi räknar med att själva
diskussionen kommer att pågå högst 1.5 timmar. Vi vill betona att det är ni som är
experterna och att vi är här för att lära av era erfarenheter och den diskussion som
ni har.
Vi har förberett en intervjuguide som i någon mån speglar de områden som vi
förväntar/önskar att ni berör i diskussionen. Vi kommer endast att nyttja denna i de
fall ni inte spontant tar upp dem.
Som ett stöd för minnet bandar vi det som sägs. Tycker ni att det är ok? Vi kommer
inte att koppla det som sägs till någon individ utan vi är enbart intresserade av vad
som sägs – inte av vem!
Ni kan väl börja med att presentera er för varandra med namn, var ni arbetar,
vilken typ av buss ni kör/ underhåller och vilken vana ni har av vintervägar.
Ch = chaufförer
Un = underhållspersonal
Inledande frågor
Ch: Ni kör alla ofta på vinterväglag – vad tror ni är den vanligaste orsaken till olyckor
på vintern?
Un: Ni kommer alla i kontakt med bussar som körs i vinterväglag – vad tror ni är den
vanligaste orsaken till olyckor på vintern?
Ch: Vad upplever ni själva är det största problemet när ni kör på vintervägar?
Un: Vad upplever ni själva är det största problemet med bussarna på vintervägar?
Ch, Un: Om ni fritt fick välja, hur skulle man förbättra situationen?
Tid
Bussar har en rutt att hålla oavsett väder – hur påverkar det säkerheten?
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•

Stressade förare, slarv med säkerhet…

Ändras tidtabellen för vinterhalvåret?
Väder
Vilket väder känns mest osäkert att köra i?
• halka, blåst, snö…
Hur påverkar vind väghållningen?
Fordonet
Vilka fordonsspecifika detaljer påverkar säkerheten?
• Motorns placering, höjd på fordon…
• Buss med enkel drivaxel kontra bussar med boggi
Vilken typ av däck är bäst?
Hur ofta kollas kvaliteten på däcken?
Hur påverkar lasten stabiliteten?
• Tomt, fullt, ojämnt lastat…
• Lastfördelning mellan framaxel och bakaxel
Föraren
Hur stor inverkan har förarens tillstånd på säkerheten?
• Trött, distraherad, stressad…
Hur påverkar förarens utbildning och erfarenhet trafiksäkerheten?
• Utbildning och körträning med olika busstyper
• Hur mycket kan förarens vana vid en viss buss påverka situationen vid halt
väglag?
Passagerare
Hur påverkar kontakten med passagerarna säkerheten?
• Stress, irritation, distraktion…
Omgivning
Hur påverkar omgivningen säkerheten?
• Bussar rör sig där det finns folk…
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Körsimulatorstudien: statistik
Tabell 26 Sveparea för de olika vindstyrkorna och däckkombinationerna.
Relativ
vindstyrka

Däckkombination

Sveparea

95 % konfidensintervall
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Tabell 27 Skillnad i sveparea mellan två däckkombinationer.
Relativ vindstyrka Komb_1 Komb_2 Sveparea1–Sveparea2 95 %_Confidence_Limits
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www.vti.se
vti@vti.se

VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med
forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och
kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,
beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,
drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.
VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och
expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består
bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovningsanläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och
seminarier inom transportområdet.
VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on
research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core
competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,
behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation
and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.
VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations
and expert statements to project management, research and development. Our technical
equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing
facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars
in the field of transport.
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