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1 BAKGRUND

I två tidigare studier utförda av VTI har upptäcktavstånd till hinder på vägen som

funktion av vindrutans kondition undersökts. I den första studien, 1988, fann

Helmers & Lundkvist att siktsträckan till ett grått hinder i halvljus var upp till

14% kortare om fordonets vindruta var sliten, jämfört med om den var ny. Detta

avsåg mörkertrafik på väg utan stationär belysning då man möter ett annat fordon

som kör på halvljus. I den andra studien, Lundkvist & Helmers 1992, uppmättes

under samma förhållanden siktsträckereduktioner på upp till 25% om föraren

dessutom hade nedsatt synskärpa till 0,5.

Mot bakgrund av dessa resultat är det av intresse att göra en inventering av den

svenska fordonsparken, för att få en uppfattning om hur vindrutornas slitagetill-

stånd förhåller sig.

2 METOD

Mätningar av vindrutors slitagetillstånd har gjorts med ett Timmermanninstru-

ment. Detta instrument mäter vindrutans SLI-värde, vilket kan sägas ange dess

optiska kvalitet/slitagetillstånd. Mycket kort fungerar det så att man skickar kol-

limerat ljus genom vindrutan, och mäter hur stor del av ljuset som sprids 1,75O

från normalen. Från detta beräknas det sk. SLI-värdet; en ny ruta som inte är

repig, har ett lågt SLI-värde, medan en sliten vindruta har ett högt värde.

Mätningarna utfördes på AB Svensk Bilprovnings anläggningar i Linköping,

Norrköping och Mjölby. Mätningarna gjordes i samband med ordinarie kontroll-

besiktning, vilket innebär att endast årsmodell 1991 och äldre har ingått i under-

sökningen. Före varje mätning rengjordes vindrutan väl på både in- och utsidan,

varefter mätningar gjordes i fem punkter. Dessa fem mätpunkter var oftast be-

lägna på förarens sida, inom det område som utsätts för slitage från både vindrute-

torkare och skrapning. Vid hälften av mätningarna i Norrköping och Mjölby var

emellertid av praktiska, mättekniska skäl mätpunktema belägna på vindrutans

högra sidan, men ändå inom slitageområdet för torkare och skrapning. Detta be-

döms inte ha påverkat mätresultatet.



Samtidigt med den fysikaliska SLI-mätningen intervjuades föraren om fordonet.

De uppgifter som (om möjligt) noterades var: årsmodell, fabrikat, körsträcka, kör-

sträcka med aktuell vindruta (exponering), uppgifter om körning på grusväg,

skrapfrekvens och vind rutetorkare/-spolare.

Urvalet av fordon kan anses vara slumpmässigt inom populationen personbilar i

Östergötland inregistrerade 1990 eller tidigare. Målet var att under en dag mäta på

samtliga fordon i två av "banorna" i anläggningen. Av tidsskäl var detta inte möj-

ligt, men det fanns ingen systematik för de fordon som föll bort. Antalet uppmätta

fordon i Linköping, Norrköping och Mjölby var 41, 51 respektive 66, vilket inne-

bär totalt 158 personbilar.

3 RESULTAT

I de två tidigare studierna skaffade man sig kunskaper om sambandet mellan

vindrutans SLI-värde och förlust i upptäcktavstånd till hinder i fordonsbelysning,

samtidigt som man fick en viss vana på att subjektivt bedöma vindrutans slitage-

tillstånd. Utifrån dessa erfarenheter kan man klassa vindrutorna i fyra klasser:

subjektiv bedömning SLI-värde siktsträckel'örlust

ny, ej sliten vindruta SLI < 1,00 0 %

något sliten vindruta 1,00 S SLI < 1,75 <5 %

sliten vindruta 1,75 S. SLI < 2,50 5-10 %

mycket sliten vindruta 2,50 S SLI >10 %

Både SLI-värdena och siktsträckeförlusterna i uppställningen ovan är naturligtvis

approximativa och gäller endast i fordonsbelysning med halvljusmöte på en torr

vägbana om föraren har fullgod syn. Studien 1992 visade exempelvis att nedsatt

syn till synskärpa 0,5 innebär att man förlorar upp till 25% av siktsträckan om

vindrutan dessutom är mycket sliten.

Om man använder sig av ovanstående indelning kom det uppmätta urvalet av for-

don i de tre städerna att se ut som i tabell 1.



_T_ab_ell_1 Fördelningen för SLI-värdena på de tre bilprovningsstationerna i Lin-
köping, Norrköping och Mjölby. Talen avser antal fordon.

           

SLI S 1,00 l,00<SLISl,75 1,75<SLIS2,50 SLI > 2,50

Linköping 20 7 5 9

Norrköping 26 1 5 4 6

Mjölby 46 13 4 3

TOTALT 92 35 13 18

 

I det totala materialet har fördelningen varit:

ny, ej sliten vindruta 58%

något sliten vindruta 22%
sliten vindruta 8%'

mycket sliten vindruta 12%

Fördelningen för samtliga 158 fordon framgår vidare av figur 1.
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Liqu SLI-värdets kumulativa fördelning. Procenttalet är baserat på 158 for-

don.



En jämförelse med Pilkingtons studie (Helmers & Lundkvist, 1988) visar på god

överensstämmelse trots att metodiken var något annorlunda i de två studierna.

Pilkington exkluderade fordon vars vindruta hade blivit utbytt, medan figur 1 av-

ser samtliga fordon, slumpmässigt valda. Detta kan vara en förklaring till den

skillnad som finns i medianvärde; mätningarna i Östergötland hade medianvärdet

0,82, medan Pilkingtons mätningar, där nya, utbytta rutor var bortsorterade, hade

medianvärdet 1,5. I VTI-studien hade 3% av rutorna SLI>4,5, medan motsva-

rande värde för Pilkington-studien var 4%. Vi har således inga stora skillnader

mellan de två studierna. Det aritmetiska medelvärdet i VTI-studien var 1,19 för

samtliga fordon; SLI-värdena avviker således från normalfördelningen (median-

värdet är skilt från medelvärdet). Med stöd av centrala gränsvärdesteoremet

(Ostle, 1966) och det faktum att antalet observationer är betydande (Grimvall,

1979) kan man dock säga att materialet uppfyller villkoren för att en statistisk in-

tervallskattningsmetod ska vara tillåten att använda.

Från intervjuerna med förama/ägarna kan man sortera ut fyra intressanta obero-

ende variabler: skrapfrekvens (S), systemet Vindrutetorkare/-spolare (V), andel

grusvägskörning (G) och matplats (M). Materialet är inte tillräckligt för att göra

en fyrvägs variansanalys, men om man gör en trevägs analys med de oberoende

variablema S, G och M finner man att effekten av V inte är signifikant på 5%-ni-

vån. Inte heller är någon av detre interaktionseffekter där V ingår (S-V, G-V och

S-G-V) signifikant på samma nivå. Detta innebär att man i en ny trevägs vari-

ansanalys med de oberoende variablema S, G och M, kan låta V ingå i försöksfe-

let. Vi konstaterar således att ingen signifikant effekt av systemet vindrutetorka-

re/-spolare har kunnat påvisas.

Variansanalysen kommer nu att ha följande nivåer:

Skrapning (S) Skrapar sällan eller aldrig

Skrapar ofta (bilen står ute på vintern, utan kupévärmare)

Grusväg (G) Kör sällan eller aldrig på grusväg
Kör ofta på grusväg (bor åtminstone på sommaren utefter en sådan)

Mätplats (M) Linköping
Norrköping

Mjölby

Resultatet av variansanalysen återfinns i tabell 2.



Tabell 2 Trevägs variansanalys med de oberoende variablerna skrapfrekvens
(S), grusvägskörning (G) och mätplats (M).

              

effekt F-kvot (02 sign.

S 8,18 0,047 p<. 005

G 0,96 0,000 -

M 5,67 0,061 p<.005

S-G 0,76 0,000 -

S-M 1,65 0,009 -

G-M 0,15 0,000 -

S-G-M 1,14 0,002 -

 

Tabell 2 visar att de två huvudeffekterna skrapning (S) och mätplats (M) var

signifikanta. Den tredje huvudeffekten samt de fyra interaktionseffekterna var inte

signifikanta på 5%-nivån. (02 skattar effekternas storlek och visar att effekten av

skrapning var svag, medan effekten av mätplats kan skattas som medelstark. Öv-

riga effekter har skattats att vara försumbara.

De fordon vars ägare uppgav att vindrutan skrapades ofta (78 st) hade medelvär-

det SLI=1,48, medan vindrutoma på fordon som sällan eller aldrig skrapades (60

st) hade SLI=0,88. Variansanalys i tabell 2 visar att skillnaden är signifikant på

5%-nivån.

Systemet vindrutetorkare/-spolare klassades i tre grupper: de som hade spolning

som var oberoende av torkaren (48 st), de vars torkare gick igång samtidigt som

man spolade (67 st) och de vars torkare gick igång med fördröjning när man spo-

lade (28 st). Medelvärdena för dessa tre grupper blev SLI=1,24, SLI=1,08 res-

pektive SLI=1,41. Någon signifikant skillnad mellan dessa tre värden kunde inte

påvisas (p<.05).

Av de tillfrågade förarna angav 35 st att de körde mycket på grusväg. SLI-värdet

för dessa fordon hade medeltalet SLI=1,45. 104 förare svarade att de inte körde

mycket eller aldrig på grusväg och dessa fordon hade SLI=1,14. Skillnaden var

inte signifikant på nivån 5% enligt tabell 2.



Medelvärdet av SLI i de tre försöksstädema var: Linköping 1,61 (41 st), Norrkö-

ping 1,28 (51 st) och Mjölby 0,85 (66 st). Effekten av mätplats är enligttabell 2

signifikant på 5%-nivån. Ett Tukey-test på samma nivå visar att skillnaden mellan

SLI-värdet i Linköping och Mjölby är signifikant, medan de två andra skillna-

derna inte är signifikanta på nivån 5%.

Att inte antal fordon i variansanalysen summerar till 158 förklaras av att vissa

uppgifter inte gick att få. Exempelvis visste många förare ingenting om bilens

historia på grund av de nyss hade köpt den eller att de inte ägde den.

Det antal kilometer som vindrutan hade suttit på fordonet kunde fastställas i 114

fall (av 158). Regressionsanalys visade på ett signifikant samband mellan vindru-

tans exponering och SLI-värdet med korrelationskoefficienten r=0,48. Denna för-

hållandevis låga koefficient innebär att det utifrån exponeringen är omöjligt att

predicera SLI-värdet med tillräcklig noggrannhet. Sambandet visar dock att SLI-

värdet ökar med ökad exponering enligt:

SLI = 0,34 + 0,068-exp,

där "exp" avser vindrutans exponering i 1000-tal km. En vindruta som har suttit

100 000 km på ett fordon kommer således att erhålla det predicerade värdet

SLI=1,02. Av den totala variationen i mätningarnas SLI-värde kan 22,2% kopplas

till exponeringen (jfr 4,7% av skrapningen och 6,1% av mätplatsen). Sammanlagt

svarar således variablema skrapning, mätplats och exponering för 33% av varia-

tionen i SLI-värde.

4 DISKUSSION

Denna studie har i huvudsak kunnat verifiera Pilkingtons studie från 1988. Man

ser att cirka 12% av alla fordon har en så sliten vindruta att man kan förvänta sig

en siktreduktion på åtminstone 10% i en mötessituation i mörker på torr vägbana.

Under antagande att 5% av alla förare har en synskärpa som är 0,5 eller lägre

skulle detta betyda att 0,6% av alla personbilar framförs av förare som har när-

mare 25% förkortad siktsträcka.



Mätningarna visade på ett signifikant samband mellan exponeringen och SLI-vär-

det; denna variabel förklarade den största delen av vindruteslitaget. Effekten av

skrapning på vintern var också signiñkant även om den var svag.

Skillnaden i SLI-värde mellan de tre mätplatsema kan sannolikt förklaras av att

det skiljer i exponeringen för de tre samplen. De vindrutor som uppmättes i Lin-

köping hade i medeltal exponerats 16000 km, de i Norrköping 13000 km och de i

Mjölby 10000 km. Om detta förklarar hela skillnaden i SLI-värde är svårt att sä-

ga. Eventuellt kan det skilja i underhåll av fordonen på de tre orterna. Subjektivt

upplevde de som utförde mätningarna att åtminstone de i Linköping uppmätta

rutorna var repigare än övriga.

Försöksfelet är 67%, vilket innebär att vi inte kan förklara mer än hälften av vari-

ansen i materialets SLI-värde. Detta beror förmodligen till stor del på att våra

verktyg att mäta de subjektiva parametrarna är väl så trubbiga. Exempelvis skulle

man i stället för endast två nivåer på skrapning (skrapar ofta/aldrig) vilja vet anta-

let gånger rutan har skrapats. Andra parametrar har inte alls kontrollerats, t.ex.

fordonets aerodynamiska egenskaper, vilka kan tänkas påverka slitaget vid färd. I

försöksfelet ingår dessutom ett slumpmässigt mätfel.

Det bör även nämnas att flera besiktningsman uppfattade bedömningen av vindru-

tans kondition som ett problem. I dag gör man en subjektiv bedömning och ger

utifrån denna vindrutan ett påpekande eller (i undantagsfall) föreläggande om ny

besiktning. En metod att objektivt mäta slitagetillståndet är eftersökt.

5 SLUTSATSER

Denna studie har bekräftat att en relativt stor del, 12%, av de personbilar som in-

registrerades 1990 eller tidigare, har en vindruta som reducerar siktsträckan i

mörkertrañk med 10% eller mer. Om åtminstone de med allra sämsta rutorna blev

ålagda att byta, skulle detta med stor sannolikhet vara befrämj ande för trafiksä-

kerheten.

I dag har man svårt att på subjektiva grunder ålägga fordonsägaren ombesiktning

pga. sliten vindruta. Vill man få bort dåliga vindrutor från trafiken är det därför

nödvändigt att kunna mäta vindrutans slitagetillstånd objektivt.



I dagsläget är endast ett instrument som kan mäta vindruteslitage känt - det sk.

Timmermann-instrumentet. Detta är emellertid ett instrument som är utvecklat för

forskningsändamål och det är helt olämpligt för rutinmätningar. Ska man på AB

åvensk Bilprovning kunna kontrollera vindrutoma objektivt måste därför ett an-

nat, mer praktiskt instrument tas fram.
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