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Förord 
Vägverket har givit VTI i uppgift att utreda effekterna av olika däckanvändning 
på tunga fordon.  

Projektet planerades av Gudrun Öberg och Olle Nordström, VTI tillsammans 
med Tore Edvardsen, Vägverket. Ambitionen var från början högre än vad det 
visade sig finnas pengar till. Under etapp 3 har även Vegdirektoratet i Norge 
kommit in som finansiär och då med Reidar H Svendsen som kontaktperson. 
Under etapp 3 slutade Tore Edvardsen vid Vägverket och ersattes som 
kontakperson av Göran Andersson. Delar av etapp 3 planerades tillsammans med 
de nya kontaktmännen. 

Vid VTI har undertecknad varit projektledare för hela projektet. Följande 
personer har varit delprojektledare: 

Olle Nordström Etapp 2 och Köregenskaper i Etapp 3 
Mats Wiklund Olycksstudie i Etapp 3 
Peter Wretling Kartläggning av däckkvalitet och körmönster i Etapp 3 
Gudrun Öberg Etapp 1 och Samhällsekonomiska beräkningar i Etapp 3 
 
Etapp 1 har tidigare avrapporterats i VTI notat 16-1997. Etapp 2 har redovisats 

i VTI notat 77-1997. Etapp 1och 2 redovisas även delvis i VTI notat 75-1999 
tillsammans med Etapp 3. Detta senare notat har omarbetats till detta Meddelande. 

Förutom de angivna projektledarna ovan har även Carl-Gustaf Wallman, VTI 
medverkat i beräkningen och författandet av olyckskostnaderna. 

Beräkning av däckkostnaderna har diskuterats med Arne Carlsson och  
Carl-Magnus Berglund, båda VTI och med de personer som anges sist i 
referenslistan. 

För framtagande av data, vid fältverksamhet och övriga mätningar har ytterli-
gare ett antal personer vid VTI bidragit.  

Följande företag har välvilligt ställt fordon och däck till förfogande till ingen 
eller ringa kostnad: 

Scania AB, Södertälje  
Michelin Gummiringar AB Stockholm 
Bandag Sverige 
Däckhuset, Jägarvallen i Linköping 
Vägverket Produktion i Linköping 
BOSS Regummering AB, Norrköping 
Orsa kommun har tillsammans med Orsa Flygklubb välvilligt ställt Tallheds 

flygfält med lokaler och snöröjningsutrustning till förfogande. 
Vivi-Anne Hammarbäck, Bilprovningen var till stor hjälp när det gällde 

hanteringen av frågeformulären och kontakter med Bilprovningens stationer. 
Annette Karlsson, VTI har redigerat de olika författarnas alster till detta 

dokument. 
Vid granskningsseminariet var Urban Karlström, ordförande och Arild Ragnøy, 

TØI lektör. Arild hade gått igenom de väsentligaste delarna av rapporten noggrant 
och kom med flera värdefulla påpekanden. 

Till ovanstående, nämnda och icke nämnda, personer riktas ett varmt tack. 
 
Linköping april 2000 
 
Gudrun Öberg  
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Tunga fordons däckanvändning. Effekter vid is/snöväglag. 
av Gudrun Öberg, Olle Nordström, Carl-Gustav Wallman, Mats Wiklund och 
Peter Wretling  
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
 
Vinterdäck ingen garanti för lägre olycksrisk för tunga fordon 
 
En olycksstudie där tunga fordon med vinterdäck respektive sommardäck i 
olika kombinationer jämfördes gav inte något stöd för hypotesen att 
användning av vinterdäck minskar olycksrisken. Mycket få fordon använde 
dubbdäck. En anledning till olycksresultatet kan vara att friktions-
förbättringen inte är tillräckligt stor. En annan möjlig förklaring kan vara 
att åkeribranschen och bussnäringen väl anpassar sina däckval till den miljö 
respektive fordon färdas i. Det kan också bero på att förare av tunga fordon i 
större utsträckning, än vad det förbättrade väggreppet medger, kör fortare 
med vinterdäck, alternativt långsammare med sommardäck än vad 
väggreppsskillnaden motsvarar.  

Jämförande studier av väggrepp visade att vinterdäck ger bättre väggrepp 
än sommardäck på is men fortfarande betydligt sämre än för personbil med 
bra dubbdäck. Vid körning med olika däckkombinationer på lastbil med släp 
gav dubbdäck på alla hjulen klart bättre bromsförmåga än odubbade 
vinterdäck som i sin tur är något bättre än halvslitna sommardäck. Vid 
väjning var skillnaden inte lika stor mellan de olika däcken.  
 

I utredningen om det i Sverige ska bli ett krav på vinterdäck även för tunga 
fordon har följande delprojekt ingått. 
• Litteraturstudie 
• Kartläggning av tunga fordons däck, dess kvalitet och utnyttjande 
• Isgrepp  
• Köregenskaper 
• Olycksstudie 
• Ekonomiska konsekvenser av ett krav. 
 

Litteraturstudien visade att det är betydelsefullt att ha bra däck både vad avser 
typ och kvalitet.  

Projektet fortsatte då med att undersöka olika däcks isgrepp i en klimatkon-
trollerad däckprovningsanläggning på VTI. Testerna visade att dubbar är det enda 
sättet att gardera sig mot dramatisk minskning av bromsförmåga vid låsta hjul 
eller styrförmåga vid sladd (glidning i sidled) respektive om man försöker utnyttja 
mer än maximalt tillgänglig friktion t.ex. genom kraftigt styrutslag. Jämfört med 
odubbade däck kan man räkna med två till tre gånger bättre styrförmåga under 
dessa betingelser. Även vid mer normal styrning vid svår halka fås bättre grepp 
med dubbade däck än med odubbade.  

Sajpning (tvärgående snitt i slitbanan) bidrar till goda glidfriktionsegenskaper 
hos däck utan dubbar. Detta betyder att det behövs ett mönsterdjup större än 5 mm 
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och troligen upp emot 8 mm om denna effekt skall finnas. Det var stora skillnader 
i friktionsegenskaper mellan bästa och sämsta odubbade däck, sannolikt mest 
beroende på skillnader i gummikvalitet. Enbart beteckning vinterdäck eller 
kriteriet mjukt gummi är inte någon garanti för bra vinteregenskaper. 
Konsumentupplysning baserad på funktionella prov skulle ge fordonsägarna en 
bättre möjlighet att förse sina fordon med däck som har bästa möjliga friktion på 
vinterväg. Hur sådana prov skulle kunna realiseras diskuteras sedan flera år i en 
arbetsgrupp med myndighetsrepresentanter från Finland, Norge och Sverige samt 
experter från däckindustrin och VTI. 

Stabilitet, styr- och bromsegenskaper vid olika kombinationer av dubbade och 
odubbade däck på olika axlar undersöktes vid körning på ett isbelagt flygfält. Nya 
dubbade vinterdäck på alla hjul gav klart bättre bromsförmåga än nya odubbade 
vinterdäck på alla hjul. Sparalternativet med hälften av vinterdäcken dubbade och 
placerade diagonalt på fordonet var obetydligt bättre än alternativet vinterdäck 
utan dubbar. Nya odubbade vinterdäck gav något bättre bromsförmåga än halv-
slitna sommardäck. Väjningsförmågan vid optimal styrning skilde sig inte tydligt 
mellan de olika alternativen I jämförelse med en dubbad personbil var dock 
bromsverkan hos provade tunga fordon med laglig dubbning avsevärt sämre. Den 
dubbade personbilens överlägsna bromsförmåga innebär en påtaglig risk för 
påkörning av tunga fordon bakifrån vid kolonnkörning. 

För att komma i närheten av personbilsprestanda måste man tillåta flera dubbar 
med större dubbutstick och dubbkraft samt för hållbarhet sannolikt större vikt. 
Tyvärr ger detta mera vägslitage men borde kunna accepteras för utrycknings-
fordon och skolbussar som måste färdas på vägar med bristfällig vinter-
väghållning. 

När fordon var inne på Bilprovningen för besiktning delades enkäter ut till 
samtliga förare av tunga fordon på vissa utvalda platser spridda över hela landet. 
Det framgår av enkäterna att det är på drivaxeln som man använder vinterdäck. 
Av både bussar och lastbilar har ungefär 60% vinterdäck på drivaxeln. Fram-
däcken är oftast sommardäck (75% för lastbilar och 65% för bussar). Dubb-
däcksanvändningen är låg. Av lastbilarna har 3–4% dubbdäck på framaxeln och 
drivaxeln. Andelen bussar med dubbdäck är 8% på framaxeln och 2% på driv-
axeln. Släpen har till övervägande delen sommardäck (80–90%).  

I stort sett samtliga däck har ett mönsterdjup på minst 5 mm och ungefär 60% 
har ett mönsterdjup på minst 10 mm. Detta stämmer väl överens med en kontroll 
av fordon som gjordes i Östergötland.  

I genomsnitt har man angett att fordonen under perioden december–februari 
körts till ungefär hälften på is/snöväglag. Bussar har lägst andel med 44% och 
tunga lastbilar med släp högst med 54%. Den körda sträckan på is/snöväglag av 
den totala körsträckan under perioden varierar för lastbilar med och utan släp från 
40% om man har sommardäck runt om upp till 85% om man har dubbdäck runt 
om. Bussar uppvisar inte detta tydliga samband mellan däckinnehav och körning 
på is/snöväglag. 

Olycksdata från Vägverket har kompletterats genom att sända ut enkäter till 
ägare av tunga fordon som varit inblandade i olyckor under vintern 1998-99. I 
enkäten har fordonsägarna uppgett bl.a. vilken typ av däck som fanns på bilen vid 
olyckstillfället.  

De antaganden som görs i olycksanalysen är dels att skillnaden i väggrepp på 
barmark mellan vinterdäck och sommardäck är försumbar och dels att transporter 
med tunga fordon mycket sällan ställs in p.g.a. dåligt väglag. Däremot antas att 
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tunga fordon som färdas mycket på de sekundära och tertiära vägnäten har vinter-
däck i högre utsträckning än de som utnyttjar det primära vägnätet. Under dessa 
antaganden är det möjligt att med kompletterade olycksdata, att på is/snöväglag, 
skatta den relativa olycksrisken för olika däckskonfigurationer på de tunga 
fordonen jämfört med andra.  

Dessvärre har resultaten en betydande statistisk osäkerhet. Till stor del beror 
det förmodligen på att vissa relevanta uppgifter saknas i olycksdata, vilket kan 
medföra att antagandena ovan inte gäller i tillräckligt stor grad.  

De skattade relativa riskerna indikerar högre risk med vinterdäck än med 
sommardäck, vilket kan bero på att det finns ett samband mellan vinterdäck-
användning och väglag inom de delgrupper där relativa risker skattats.  

Resultaten ger i vilket fall inget stöd för att dra några slutsatser 
beträffande bättre trafiksäkerhet om vinterdäck används på is/snöväglag 
istället för sommardäck. En möjlig förklaring till detta kan vara att 
åkeribranschen och bussnäringen väl anpassar sina däckval till den miljö 
respektive fordon färdas i. Det kan också bero på att förare av tunga fordon i 
större utsträckning, än vad det förbättrade väggreppet medger, kör fortare med 
vinterdäck, alternativt långsammare med sommardäck än vad väggreppsskillnaden 
motsvarar. Studierna av isgrepp och köregenskaper visar att om inte 
beteendet ändrades med däckinnehav skulle det bli en trafiksäkerhets-
förbättring på is/snöväglag då man byter från sommardäck till vinterdäck. 

Utredningen visar att personbilar med bra dubbdäck har dubbelt så bra broms-
förmåga på isiga vägbanor som tunga fordon med odubbade vinterdäck samt att 
laglig dubbning inte räcker för att uppnå likvärdiga prestanda. En orsak till den 
oväntade olycksbilden kan vara att skillnaden i väggrepp mellan de vinterdäck 
och sommardäck som används på tunga fordon är försumbar samtidigt som 
förarna tror att de har väsentligt bättre däck och kör mindre försiktigt. Det påpekas 
i flera undersökningar att många tunga fordon har dåliga bromsar. Gör detta att de 
därför inte kan utnyttja det förbättrade väggreppet? Först bättre bromsar och sedan 
bättre däck?! Friktionsnivåer under 0,25 anses inte acceptabla vid vinterväg-
hållning samtidigt som denna standard inte alltid kan upprätthållas kontinuerligt. 
Det skulle därför kunna vara en målsättning att förbättra däcken så att denna gräns 
inte underskrids ens på de svåraste vinterväglagen. Med nuvarande teknik är 
bättre dubbutrustning den enda framkomliga vägen. 

Då trafiksäkerhetsstudien resulterade i att trafiksäkerheten inte var bättre vid 
is/snöväglag med vinterdäck bestämdes att en något grövre metod skulle användas 
vid kostnadsberäkningarna. Detta innebär bl.a. att alla aspekter inte tas med.  
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Tabell 1 Ett krav på vinterdäck medför följande kostnadsförändringar 

angivna i miljoner kronor per år. 
 
 Vinterdäck krav på 
 Lastbil Buss 
 Styraxel Styraxel  

Drivaxel 
Styraxel 
Drivaxel 

Släp 

Styraxel 
Drivaxel 

Olyckor (-1372) + 558 (-1271) + 690  (-279) + 186 
Däck +53 +144 +191 +30 
Bränsleförbrukning +4 +5  +1 
Restid -11 -23  -17 
 

Tabellens medelvärden ovan visar i stort sett på enbart kostnadsökningar vid 
ett krav på vinterdäck. En eventuell trafiksäkerhetsvinst är osäker men ligger inom 
det 95% konfidensintervallet. Den undre konfidensgränsen anges inom parentes i 
tabellen.  

Detta innebär att det efter denna utredning inte finns argument för att 
införa ett krav på vinterdäck för tunga fordon. Detta kan bero på att skillnaden 
i väggrepp mellan vinterdäck och sommardäck inte är tillräckligt stor eller att 
fordonet inte kan utnyttja det p.g.a. dåliga bromsar. Det kan också bero på 
anpassning av däckval till den miljö man kör i eller att man kör fortare med 
vinterdäck än vad väggreppsskillnaden medger. Däck till tunga fordon borde 
dock förbättras så att de får samma väggrepp som däck till lätta fordon. Är 
det möjligen så att ekonomi (miltal) och trafiksäkerhet (väggrepp) inte går ihop? 

 



 

VTI meddelande 884 9

The effects of using heavy vehicle tyres in icy and snowy road conditions. 
by Gudrun Öberg, Olle Nordström, Carl-Gustav Wallman, Mats Wiklund and 
Peter Wretling. 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95 Linköping, Sweden 

 
 
Summary 
 
Winter tyres give no guarantee for lower accident risk for heavy 
vehicles  
A comparative accident investigation into heavy vehicles usage of winter and 
summer tyres respectively in different combinations did not give support for 
the hypothesis that usage of winter tyres decrease the accident risk. Very few 
vehicles used studded tyres. A possible explanation to the result may be that 
the improvement in gripping power is not enough. Another possible 
explanation for this may be that haulier and bus businesses adapt their tyre 
selection to suit the environment the respective vehicles is travelling in. It 
may also be due to the fact that the drivers of heavy vehicles drive faster 
more frequently with winter tyres than what the improved level of gripping 
power allows, or, alternatively, that they drive slower with summer ones than 
the difference in gripping power is commensurate with.  

Comparative studies of friction showed that winter tyres give better 
gripping power than summer tyres on ice, but still appreciably inferior to 
that of a passenger car fitted with good quality studded tyres. At driving tests 
with different combinations of studded and unstudded tyres on trucks with 
trailers the combination with new studded tyres on all wheels delivered far 
greater breaking capacity than new unstudded tyres on all wheels which 
however delivered somewhat greater breaking capacity than half worn 
summer tyres. But there was no significant difference between the 
alternatives of tyres as regards swerving lateral evasive manoeuvre  

The following subprojects were included in the investigation into whether the 
use of winter tyres on heavy vehicles should be a legal requirement in Sweden: 

• A literary study  
• A survey of heavy vehicle tyres, their quality and use   
• Gripping power on ice  
• Driving properties 
• An accident survey 
• Economic consequences of a legal requirement. 

 
The literary study showed the importance of having good quality tyres of the 

right type. 
The project then went on to examine the gripping power on ice of a range of 

tyres in a climate-controlled tyre testing facility at VTI. The tests demonstrated 
that studs are the only method of guarding against dramatic reductions in braking 
capacity when wheels lock or in controllability in the event of a skid (lateral slide) 
or if attempts are made to use more than the maximum amount of friction 
available, e.g. turning the steering wheel hard to one side. We can expect 
controllability to be two to three times better in these conditions than when using 
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unstudded tyres. Also, in the case of more normal steering in extremely slippery 
conditions, studded tyres provide better grip than unstudded ones. 

Sipes (transverse cuts in the tyre tread) contribute to good sliding friction 
qualities in unstudded tyres. This means that a tread depth in excess of 5 mm and 
probably of up to 8 mm is required to deliver such an effect. There were vast 
differences in the friction qualities of the best and worst unstudded tyres, probably 
due to differences in the rubber quality. The mere term snow tyre or the criterion 
soft rubber are no guarantee of good winter qualities. Consumer information 
based on functional tests would provide vehicle owners with a better opportunity 
of fitting their vehicles with tyres capable of delivering the best possible friction 
on winter roads. Possible methods for such tests have been discussed over a 
period of many years by the various authorities concerned in Finland, Norway and 
Sweden as well as by experts from the tyre industry and VTI. 

 Stability, steering and braking qualities using different combinations of 
studded and unstudded tyres on different axles were studied in test-drives on an 
ice-covered airfield. New studded winter tyres on all wheels delivered far greater 
braking capacity than new unstudded winter tyres on all wheels. The low price 
alternative, with half the winter tyres studded and fitted diagonally on the vehicle 
was only slightly better than the unstudded winter tyre alternative. New unstudded 
winter tyres delivered somewhat greater braking capacity than half worn summer 
tyres. There was no significant difference between the alternatives as regards 
swerving lateral evasive maneuver capacity during optimal steering. However, the 
braking effect of heavy vehicles (fitted with legally studded tyres) tested was 
appreciably inferior to that of a passenger car fitted with similar tyres. The 
superior braking capacity of the passenger car fitted with studded tyres means 
there is a clear risk of cars being hit from behind by heavy vehicles in bumper-to-
bumper traffic. 

To approach passenger car performance, more studs with greater stud 
protuberance and strength must be allowed and they will probably have to be 
heavier to enhance durability. This will unfortunately mean a greater degree of 
wear and tear on the roads, but should be acceptable in the case of emergency 
vehicles and school buses, which have to travel along roads where there is an 
inadequate level of winter road maintenance. 

When vehicles were undergoing inspection at the test station, questionnaires 
were distributed to all heavy vehicle drivers at selected locations across the 
country. The questionnaires indicate that winter tyres are used on the wheels on 
the drive axle. Approximately 60% of both buses and lorries have winter tyres on 
the wheels on this axle. Summer tyres are generally used as front tyres (75% of 
lorries and 65% of buses). The use of studded tyres is low. 3–4% of lorries have 
studded tyres on the wheels on the front axle and on the wheels on the drive axle. 
8% of buses with studded tyres have them on the wheels on the front axle and 2% 
on the wheels on the drive axle. The majority of trailers are fitted with summer 
tyres (80–90%). 

On the whole, all tyres have a tread depth of at least 5 mm and 60% have a 
tread depth of at least 10 mm. This tallies well with an inspection of vehicles 
conducted in Östergötland. 

On average, respondents stated that during the period from December to 
February, the vehicles were driven approximately half the time on snowy and icy 
roads. The lowest proportion is for buses (44%) and the highest is for heavy 
lorries with trailers (54%). 
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The proportion of the total distance that was driven on icy and snowy roads 
during the period varies for lorries with and without trailers from 40% (with 
summer tyres on all wheels) to 85% (with studded tyres on all wheels). Buses do 
not show this clear connection between tyre type and driving on icy and snowy 
roads. 

Accident data from the National Swedish Road Administration has been 
supplemented by sending out questionnaires to heavy vehicle owners involved in 
accidents during the winter of 1998–99. In the questionnaire respondents have 
specified the type of tyre that was on the vehicle at the time of the accident. 

The assumptions made in the accident analysis are on one hand that the 
difference in gripping power between winter and summer tyres on snowless 
ground is negligible and on the other that transport of goods by heavy lorries is 
very seldom cancelled due to poor road conditions. However, it is assumed that 
heavy vehicles that travel a lot along secondary and tertiary road networks use 
winter tyres to a greater extent than those using the primary road network. On the 
basis of these assumptions and with supplementary accident data, it is possible to 
estimate the relative accident risk on snowy and icy roads for different tyre 
configurations on heavy vehicles compared with others. 

Unfortunately, the results show a significant degree of statistical uncertainty. 
This is presumably largely due to the fact that certain relevant information is 
missing in the accident data and this may mean that the assumptions made above 
do not apply to a sufficient degree. 

The relative risks estimated indicate a higher level of risk with winter tyres 
than summer ones, which may be due to the existence of a connection between 
winter tyre use and road conditions within the subgroups where relative risks were 
estimated. 

In any case, these results do not make it possible to draw any conclusions 
regarding improved levels of road safety should winter tyres be used instead 
of summer ones. A possible explanation for this may be that haulier and bus 
businesses adapt their tyre selection to suit the environment the respective vehicle 
is travelling in. It may also be due to the fact that the drivers of heavy vehicles 
drive faster more frequently with winter tyres than what the improved level of 
gripping power allows, or, alternatively, that they drive slower with summer ones 
than the difference in gripping power is commensurate with. Studies of gripping 
power on ice and driving properties show that if driver behaviour did not 
change with tyre selection, the change from summer to winter tyres would 
enhance road safety on icy and snowy roads. 

The investigation shows that passenger cars with good quality studded tyres 
have twice the braking capacity on icy road surfaces than that of heavy lorries 
with unstudded winter tyres and that legal studding is not sufficient to achieve an 
equivalent level of performance. One explanation for the unexpected accident 
picture may be that the difference in gripping power between the winter and 
summer tyres used on heavy lorries is insignificant, but that drivers think the tyres 
are much better and thus drive with less caution. Several investigations have 
demonstrated that a good number of heavy vehicles have poor brakes. Is this the 
reason they cannot utilize the improved gripping power? Is it a case of first better 
brakes and then better tyres? Friction levels below 0.25 are unacceptable for 
winter road maintenance and at the same time it is not possible to maintain this 
standard on a continuous basis. One objective could be to improve tyres so that 
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performance does not fall below this limit even in the most difficult winter road 
conditions. Given present technology, better tyres are the only way forward. 

Since the results of the road safety study did not show that winter tyres 
improved the level of road safety in icy and snow road conditions it was decided 
to employ a somewhat less sophisticated method for estimating costs. This means 
that not all aspects have been included. 
 
Table 1 A legal requirement mandating the use of winter tyres entails the 

following changes in costs specified in millions of kronor per 
annum. 

 Winter tyre requirement for: 
 Lorry Bus 
 Steering axle Steering axle 

Axle shaft 
Steering axle 

Axle shaft 
Trailer 

Steering axle 
Axle shaft 

Accidents (-1372) + 558 (-1271) + 690  (-279) + 186 
Tyres +53 +144 +191 +30 
Fuel consumption +4 +5  +1 
Travelling time -11 -23  -17 
 

The average values above show almost only cost increases in the event of a 
legal requirement mandating the use of winter tyres. Any gain in terms of road 
safety is uncertain and lies within a confidence level of 95%. 

This means that after this investigation there can be no argument for 
introducing a legal requirement mandating the use of winter tyres for heavy 
vehicles. This may be because the difference in gripping power between summer 
and winter tyres is negligible or that the vehicle cannot utilize it due to poor 
brakes. Heavy vehicle tyres should however be improved so that they have the 
same gripping power as the tyres on light vehicles. Can it possibly be the case 
that economics (mileage) and road safety (gripping power) are incompatible? 
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1  Bakgrund, syfte och förutsättningar  
De samhällsekonomiska konsekvenserna av personbilars däckanvändning har 
tidigare utretts och lett fram till ett förslag om krav på vinterdäck vid halka för 
dessa fordon. 

Flera olyckor med tunga fordon inblandade inträffade under vintern 94/95 och 
även senare har uppmärksammade sådana, bl.a. med skolbussar, inträffat på snö-
väglag. I några fall ansågs kvaliteten på däcken vara låg och därmed uppkom 
frågan om det eventuellt skulle ställas krav på vinterdäck även för tunga fordon 
eller för en del av de tunga fordonen. 

Däcken har generellt stor betydelse för vägfordons aktiva säkerhet. Däck 
konstrueras för olika laster och hastigheter som utmärks med speciella symboler, 
men kategoriseras också som sommardäck, året runt däck, vinterdäck och 
terrängdäck. De tre sistnämnda kategorierna har en gemensam beteckning M+S. 
Vinterdäck brukar ofta indelas i dubbdäck och friktionsdäck, där de sistnämnda 
inte är dubbningsbara. 

Däckens friktion i längs- och sidled, väggreppet, är speciellt viktigt för 
körsäkerheten. Friktionsegenskaperna i längsled karakteriseras vid bromsning 
vanligen i form av maximal friktion och friktion vid låst hjul. Vid drivning 
uppmärksammas i första hand maximalvärdet. Friktionen i sidled karakteriseras 
av maximalvärdet samt vid VTI även av friktionen vid 20 graders avdriftsvinkel 
(sladd) vid kurvtagning. 

De ur friktionssynpunkt mest kritiska betingelserna har man vid isväglag nära 
noll grader men även friktionen på våt och vattentäckt väg är betydelsefull. Dubb-
däck har hittills visat sig vara effektivast på isväglag. Dubbutsticket har stor 
betydelse och bör helst vara minst 1 mm. Verkan av dubbarna har helt upphört vid 
ca 0,5 mm utstick. Gummikvalitet och mönsterutformning har också betydande 
inverkan både för is- och våtfriktion. Friktion och livslängd står normalt i motsats-
förhållande. Lågt rullningsmotstånd och hög friktion har också varit svårt att 
förena. Tekniska lösningar på detta problem börjar nu komma i produktion. 
Lastbilsdäck har oftast lägre friktion än personbilsdäck speciellt vid full last. 
Risken för vatten- eller moddplaning blir dock mindre när hjullasten ökar. 

Vägbanans beskaffenhet har stor betydelse för friktionen. På torra och våta 
vägbanor är den s.k. mikrotexturen (under 1 mm) eller poleringsgraden viktigast. 
Hög våtfriktion kräver kraftig mikrotextur. Makrotexturen dvs. grövre textur (över 
1 mm) minskar i första hand vattenplaningsrisken genom att det krävs större 
vattenmängder för att täcka texturen. Den grövre texturen minskar också risken 
för svår ishalka. 

Det sätt på vilket däckets sidfriktionskrafter byggs upp har betydelse för 
fordonens köregenskaper. 

När sidkraften byggs upp uppstår en vinkel mellan hjulplanet och hjulets färd-
riktning som benämns avdriftsvinkel. Ju mindre denna vinkel är desto stabilare 
och reaktionssnabbare blir fordonet. Radialdäck ger mindre avdriftsvinklar än 
diagonaldäck och bredare däck mindre vinklar än smalare. 

Litet mönsterdjup ger en tendens till mindre vinklar. För stabila köregenskaper 
skall framhjulens avdriftsvinklar i princip vara större än bakhjulens. Elasticitet i 
hjulupphängning och styrsystem kan ge liknande styreffekter som däckens 
avdriftsvinklar och utnyttjas för att ge bilen stabil gång när däcken har samma 
avdriftsvinklar eller något större på bakhjulen. 
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Däckens hållfasthet har givetvis också stor betydelse för säkerheten. Däckets 
driftstemperatur begränsar hållfastheten eftersom gummits hållfasthet minskar 
med ökande temperatur. Körhastighet och last påverkar temperaturen. Ökade 
hastighets- och lastprestanda ökar kostnader och dimensioner. Däcken konstrueras 
därför för olika laster och hastigheter. I motsats till friktionsegenskaper regleras 
däcks hastighets och lastprestanda av internationella lagkrav med praktiska prov. 

Syftet för hela projektet är att utreda den samhällsekonomiska effekten av 
tunga fordons däckanvändning under vintern. Eftersom de flesta däck har 
tillräckligt bra väggrepp vid barmark görs beräkningarna för is/snöväglag. 
Projektet skall leda fram till vilka krav som ska ställas på de däck som lastbilar 
och bussar använder under vintern. 
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2  Litteraturstudien 
En hel del fordonsteknisk litteratur erhölls vid sökning inom området ”Tunga 
fordon – däck – trafiksäkerhet” däremot erhölls få rapporter om olycksanalyser 
[Nordström, Öberg 1997]. 

 
2.1  Olycksanalyser 
Wolkowicz, M., (1986) 
Under två vintrar (december–april) i Ontario, Kanada pågick en haveriundersök-
ning av trafikolyckor med tunga fordon. Noggranna mätningar av väg och fordon 
gjordes i nära anslutning till att olyckan inträffat. Ofta gjordes kompletteringar 
påföljande dag. 

Vid de olyckor där föraren tappat kontrollen över fordonet (95 stycken) under-
söktes däcken extra noggrant.  

Däckmönstret och dess kvalitet har stor betydelse för stabiliteten hos tunga 
fordon. Drivhjulens däck var speciellt betydelsefulla, framförallt för fordon med 
släp eller ledade fordon. För det här projektets syfte delades däcken in i tre 
vanliga mönster som framgår av figur 1. 
 

 
 X-rib M + S  Rib 
 
Figur 1  Olika däckmönster. 

 
De däck som karaktäriseras som X-rib är överrepresenterade i alla olika typer 

av olyckor där föraren tappat kontrollen över fordonet och speciellt för fordons-
kombinationer. Överrepresentationen är statistiskt säkerställd. Det är känt skriver 
man att dessa däck vanligen är av diagonaltyp och kan vara adekvata vid låga 
hastigheter i städer och i jordbruk, men inte på höghastighetsvägar. Denna 
däcktyp som är en form av terrängdäck förekommer dock såvitt känt inte i någon 
högre utsträckning på civila tunga landvägsfordon i Sverige och där så är fallet 
mest i radialutförande som ger stabilare gång än diagonaldäck. 

M+S-däcken är däremot underrepresenterade i olyckorna, men detta kommen-
teras inte alls i texten. 
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Effects of Studded Tyres on Controlability of Heavy Vehicles, (1978) 
Under 1975 och 1976 inträffade i Finland 3 813 polisrapporterade trafikolyckor 
med lastbil eller buss inblandad. Detta var 19% av alla olyckor på det allmänna 
vägnätet. Lastbil eller buss var involverad i 24% av dödsolyckorna.  

Av alla olyckor inträffade 35% vid is/snöväglag. Bland olyckor med buss eller 
lastbil inblandad inträffade 47% vid is/snö. Detta innebär att is/snö medför en 
större ökning i olycksrisk för tunga fordon än för övriga. Ökningen är större för 
egendomsskador. 

Väglaget förefaller inte nämnvärt påverka trafikmängderna. 
 
Lundell, M., (1995) 
Målet med undersökningen var att undersöka vilken betydelse för trafiksäkerheten 
i Finland som de nya strängare kraven på tunga fordons bromsar haft. Med tunga 
fordon avses här fordon vars totalvikt överstiger 12 ton.  

Analysen av samtliga till försäkringsbolagen rapporterade trafikolyckor 
vintrarna 87/88 och 90/91 visade att i 90% av de olyckor som ersatts av 
försäkringsbolaget var väglaget känt. En något större andel av personbils-
olyckorna (41 respektive 39%) inträffade vid snö jämfört med lastbilar (36 
respektive 29%) och bussar (39 respektive 32%). 

Analysen av haverikommissionernas rapporter visar att lastbilar har något 
sämre mönsterdjup än personbilar för både vållande och oskyldiga. Ca 80% av 
lastbilarnas däck var dubbfria och ca 50% av personbilarnas. Det är oklart om 
man menar fordon eller däck. 

Man har uppskattat friktionskoefficienten mellan däck och vägbana. Skillnaden 
i fördelning mellan vållande och oskyldig part är något större för lastbilar än för 
personbilar, vilket tyder på att de tunga fordonen har större behov av bra friktion. 
Detta återspeglar sig i stort sett även när det gäller väglag. 
 
2.2 Väggrepp hos däck och andra därmed sammanhäng-

ande indirekta trafiksäkerhetsmått 
Sammanfattning 
De indirekta mått som primärt används för att beskriva däckens säkerhetsfunktion 
är den maximala friktion som kan utnyttjas för bromsning och styrning. Broms-
sträcka från en given hastighet med rullande eller låsta hjul eller maximal kurv-
hastighet är också mycket vanligt. 

Studier rörande vinter- och sommardäcks friktion på is har redovisats från 
Finland, USA och från Sverige (VTI). 

Studier rörande friktion på packad snö redovisas från Mercedes Benz som även 
ger data för våt och torr vägbana. Detta gäller även VTI:s undersökningar. 

Beträffande friktion på is har alla utom VTI enbart kört på utomhusbanor som 
inte varit helt jämna och i viss utsträckning strukturerade med hjälp av dubbdäck 
eller snökedjor  

Med låsta hjul på mycket slät is nära noll grader kan friktionen i extremfall gå 
ned till 0,02 men är vanligen mellan 0,05 och 0,1. På skrovlig is kan prestanda 
likvärdiga med personbilsdäck uppnås om låsning kan undvikas. Vid låsning 
poleras ojämnheterna bort och på en fordonskombination med många axlar blir 
frikionen mycket låg för de bakre hjulen som möter is som polerats av de 
framförvarande hjulen.  
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Lastbilsdäck har oftast sämre friktion än personbilsdäck på isigt underlag 
speciellt på slät is nära noll grader C. Lastade fordon har sämre friktion på is än 
tomma speciellt om hjulen låser sig och det är en fordonskombination där många 
hjul kan polera isen. Det kan vara 100% skillnad mellan olika lastbilsdäcks 
isfriktion. De bästa är i klass med bra personbilsdäck. 

För packad snö redovisas värden likvärdiga med vad som erhålls med person-
bilsdäck (friktionstal 0,3). 

För dubbade lastbilsdäck är dubbkraften viktig både för styrning och broms-
ning och bör vara över 400 N för bästa effekt. Bra snökedjor ger friktion överläg-
sen dubbade personbilsdäck. 

Våtfriktionen på släta ytor kan vara hälften av friktionen för personbilsdäck.  
Vid låst hjul är skillnaden störst varför ABS är en verksam åtgärd för att 

utnyttja tillgänglig friktion på bästa sätt. På mycket slät beläggning som utnyttjas 
för lågfriktionsprovning  av ABS är bromsförmågan trots detta i vissa fall endast 
hälften av vad en modern personbil med ABS presterar. 

Friktionen på torr väg är i allmänhet inte avgörande för tunga fordons broms-
förmåga i lastat tillstånd. Minimikravet 5 m/s2 uppnås med kända däck om 
bromssystemet är rätt avstämt. 
  
Effects of Studded Tyres on Controlability of Heavy Vehicles, (1978) 
I rapporten redovisas mätning av dubbade och odubbade lastbilsdäcks väg-
grepp på dubbruggad is i form av bromsprov med låsta framhjul och frirullande 
bakhjul från 40 km/h, drivkraftprov i form av dragkraftmätning vid 10 km/h 
mellan ett drivande och ett bromsande fordon samt kurvtagningsprov med 
kurvradien 50 m. De provade däcken var i huvudsak slanglösa Nokia NR12 med 
sommarmönster med och utan dubbar. Dubbarna var av fabrikat Kometa och var 
av både lastbilstyp och personbilstyp. Dubbarna avsedda för tunga fordon hade en 
statisk dubbkraft varierande mellan 420 N och 240 N vid provens början, och 
antalet 96 och 192 per däck. Personbilsdubbarna var av typ Kometa P9-130 med 
250 dubbar i varje däck. Utsticket vid provens början var 2 mm i samtliga fall. 

Prov utfördes även med en dubb av fabrikat Aris typ ”double spike” med 
300 N dubbkraft och dubbutstick 1,7 mm vid provens början. Även MichelinX 
radial med dubbar med i det närmaste samma dubbkraft samt Michelin sommar-
däck utan dubb. Hjullasten var 3 ton och ringtrycket 7,5 bar. 

Slutsatserna i rapporten är att dubbarna hade en påtagligt friktionshöjande 
effekt vid broms- och dragkraftproven medan effekten var betydligt mindre vid 
kurvtagning det senare motsägs dock av tabellvärdena. Resultaten som visas i 
figur anges i form av ett bromssträckeindex där det odubbade däcket har index 
100. Index 50 innebär att bromssträckan halverats (friktionen fördubblats). Av 
resultaten framgår att friktionen förbättras mer ju högre dubbkraften är. Vid 
högsta dubbkraft (420 N) är index 56–65 dvs. 44–35% förkortning av broms-
sträckan beroende på dubbantal och vid lägsta dubbkraft (240 N) 77–80. Av 
resultaten framgår också att antalet dubbar inte är lika betydelsefullt. Speciellt 
gäller detta vid låg dubbkraft där en fördubbling av dubbantalet endast gav 3% 
förbättring av resultatet jämfört med 9 % vid högsta dubbkraft. 

Man observerade också att värmeutvecklingen vid bromsningen på det ojämna 
underlaget var så stor att slitbanegummit smälte. 

 Samma fenomen har vid ett tillfälle observerats på framhjulen vid bromsprov 
med samtliga hjul låsta från 40 km/h utförda av VTI; då i samband med snöfall 
vid noll grader rundade ojämnheter med en diameter av ca 25 mm och höjd av 



 

 VTI meddelande 884 18

2-3 mm uppstod på isen. Det kan noteras att retardationen inte var högre än 
0,7 m/s2. Vid den av VTI normalt använda isruggningen erhålls inte dessa 
fenomen ens vid högre retardationer med låsta hjul.  

Vid kurvtagningsproven var dubbkraften ännu viktigare för resultatför-
bättringen. 28% högre kurvtagningshastighet (motsvarande 64% högre friktion) 
vid högsta dubbkraft (420 N) och 96 dubbar per däck, jämfört med 4% högre 
hastighet (8% högre friktion) vid dubbkraften 240 N. 

Även vid dragkraftproven erhölls bättre resultat med ökande dubbkraft 
men förbättringen var inte så stor (från 37% till 52% bättre än odubbat däck vid 
ökning från 240 till 420 N). 

Proven utfördes med nya däck men även begagnade studerades varvid man 
konstaterade att dubbkraften och därmed dubbeffekten minskade med ökande 
körsträcka och därför rekommenderade man att även detta fenomen bör beaktas.  

Prov utfördes även med en tung fordonskombination där 8 olika kombina-
tioner av dubbade och odubbade däck provades. Proven omfattade enkel 
körfältsväxling med 4 m sidförflyttning på 25 m och 4 m körfältsbredd samt 
bromsprov med bästa förarprestation vid pumpbromsning från 50 km/h. 

Bästa resultat erhölls som väntat med dubbar på både fram- och bakhjul på 
båda fordonen vilket gav 25% högre gränshastighet (ca 60 % bättre sidfriktion). 

Sämsta resultat erhölls med dubbar endast på lastbilens framhjul. Visser-
ligen förbättrades styrbarheten i initialskedet men sladdbenägenheten på lastbilens 
bakhjul och släpets hjul ökade så att resultatet ändå blev 5% sämre gränshastighet 
än om alla hjul var odubbade.  

Släpvagnens bakhjul var mest sladdbenägna varför dubbning av första och sista 
axel i kombinationen gav 10% högre kurvhastighet än med odubbade däck. Om 
de två dubbade däcken på respektive fordon sattes på ett framhjul och ett bakhjul 
blev hastigheten 15% högre än i det odubbade fallet. Dubbning av ytterligare ett 
framhjul och bakhjul på lastbilen gav ingen ökning av gränshastigheten (15%) 
som bestämdes av släpets bakaxel men stabiliteten hos bilen förbättrades givetvis. 

Samma gränshastighet erhölls också med lastbilen dubbad på fram- och 
bakaxel samt på släpets bakaxel. Släpets odubbade framaxel blir då den kritiska. 
Den typ av vikning som då uppstår är speciellt farlig eftersom släpet då kör 
bredvid dragbilen med fronten mot mötande bilar. 

Vid bromsproven från 50 km/h erhölls med odubbade däck bromssträckor 
mellan 170 och 260 m (0,57–0,37 m/s2) och med två dubbade hjulaxlar på bil 
respektive släp 115–145 m (0,83–0,67 m/s2).  
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3 Andel fordon och andel trafikarbete med olika 
däck  

I den olycksanalys som redovisas i VTI notat 16-1997 [Nordström och Öberg, 
1997] framgår det att tunga fordon utan släp och bussar har dubbelt till tre gånger 
så hög olyckskvot som personbilar. Tunga lastbilar med släp har ca en halv gång 
högre olyckskvot än personbilar. Andelen olyckor på is/snöväglag studerades för 
två vintrar och det visade sig att bussarna har ca 10 procentenheter högre andel 
olyckor på is/snöväglag.  

I haveriutredningen i VTI notat 43-1996 [Ihs, Gustafson, Persson, Öberg och 
Wretling, 1996] framkommer att av de personbilar som råkat ut för en olycka vid 
is/snöväglag har de flesta sommardäck, dåliga vinterdäck eller t.o.m. olika typer 
av däck. 

För att få reda på vilken däckutrustning tunga fordon har och i vilken miljö och 
på vilket väglag dessa fordon körs togs ett frågeformulär fram (se bilaga 1). 
Resultatet från denna redovisas under avsnitt 3.1. I avsnitt 3.2 redovisas resultaten 
från den kartläggning som genomfördes i Linköping av vilka däck tunga lastbilar 
och bussar har. 
 
3.1 Kartläggning av däckkvalitet – frågeformulär 
Ett trettiotal bilprovningsstationer, från Malmö i söder till Luleå i norr, hjälpte till 
med utdelningen av formulären i samband med besiktning av tung lastbil, buss 
eller tung lastbil med släp under mars månad. Varje station skulle dela ut 40 
frågeformulär som riktade sig till tunga lastbilar, 20 till tunga lastbilar med släp. 
Antalet formulär som riktade sig till bussar varierade beroende på hur många 
bussar som årligen besiktigades vid varje station. I bilaga 2 finns den instruktion 
som skickades till Bilprovningens personal i samband med utdelningen av 
enkäterna. 

VTI skickade formulär och svarskuvert till stationerna och den 1 mars skulle 
utdelningen börja och pågå fram till dess att samtliga formulär var utdelade. Vid 
avstämningen i slutet av mars visade det sig dock att flertalet av stationerna hade 
kvar frågeformulär. En av anledningarna till detta var bl.a. att några stationer kom 
igång sent. Därför beslutades det att fortsätta att dela ut formulär även under april 
månad. Trots detta kom det totala antalet utdelade formulär inte upp till det antal 
som var avsikten från början.  

I tabell 1 redovisas antalet frågeformulär per fordonsslag som skickades till 
bilprovningens stationer för utdelning och hur många av dessa som delades ut 
samt antalet skickade påminnelser. 
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Tabell 1 Antal frågeformulär per fordonsslag som skickades till bilprov-
ningens stationer, som delades ut av stationerna och antalet 
utskickade påminnelser samt hur många som kom tillbaka till VTI.  

 Tung lastbil 
(TL) 

Buss 
(B) 

Tung lastbil med 
släp 

(TL+S) 
Antal formulär som 
skickades till statio-
nerna 

1000 1000 500 

Antal utdelade 
formulär av statio-
nerna 

831 487 311 

Antal skickade 
påminnelser av VTI 

537 450* 222 

Åter VTI 
 

455 299** 145 

* Av dessa var ca 150 en påminnelse och resterande skulle fått ett formulär vid besiktningstillfället 
i mars. I stället fick de nu ett första formulär vid påminnelsetillfället.  
** Kompletterat material efter telefonsamtal. 
 

Svarsfrekvensen var för de tunga lastbilarna 55%, 47% för bussarna och 47% 
för de tunga lastbilarna med släp, vilket måste betecknas som ganska låga siffror. 
Det är dock inte rättvisande att jämföra med frågeformulär som riktar sig till 
privatpersoner, utan det är viktigt att påpeka att det rör sig om stora företag, ofta 
med ett stort antal fordon. Företagen får också många fler formulär att besvara än 
vad privatpersoner får.  

Samtliga uppgifter om däckutrustningen, fabrikat och namn, typ av däck, 
mönsterdjup skulle endast fyllas i för fordonets högra sida. 

Vissa indelningar av materialet gjorde. Utifrån angivna däcktyper på fordonets 
olika axlar klassades fordonet i sex klasser. Däckkombinationerna är följande:  
 

Sommardäck rakt genom (sommar+sommar) 
Sommardäck på axel 1 och vinterdäck på övriga (sommar+vinter) 
Vinterdäck rakt genom (vinter+vinter) 
Vinterdäck på axel 1 och sommardäck på övriga (vinter+sommar) 
Dubbdäck rakt genom (dubb+dubb) 
Dubbdäck på axel 1 och annat däck på övriga (dubb+annat). 

 
För att få reda på i vilken del av Sverige som fordonen kör ställdes frågan i 

vilket län fordonet huvudsakligen körs. Utifrån svaren på denna fråga grupperades 
fordonen i södra, mellersta och norra Sverige. Detta gjordes enligt följande: 

 
Södra Sverige: H, I, K, L, M, N och O-län 
Mellersta Sverige: B, C, D, E, F, G, P, R, T och U-län 
Norra Sverige: S, W, X, Y, Z, AC och BD-län 
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3.1.1 Bakgrundsdata 
I tabell 2 redovisas några bakgrundsdata. 
 
Tabell 2 Bakgrundsdata. 
 Tunga lastbilar Bussar Tunga lastbilar 

med släp 
Årsmodell 58% av 1990 års 

modell eller nyare 
50% av 1990 års 
modell eller nyare 

60% av 1990 års 
modell eller nyare 

Årlig körsträcka 5700 mil 7200 mil 8300 mil 
On spot-kedjor 8% <1% 11% 
ABS-bromsar 43% 60% 54% 
 

Tunga lastbilar med släp har den högsta årliga körsträckan. I stort sett ingen 
buss är utrustad med On spot-kedjor.  

Enligt uppgifter från Bilprovningen kör tunga lastbilar (3,5–16 ton) i genom-
snitt ca 3 400 mil/år och tunga lastbilar (>16 ton) ca 9 900 mil/år. För samtliga 
tunga lastbilar är körsträckan i genomsnitt ca 7 400 mil/år. Från formuläret går det 
inte att få fram några siffror över fordonens vikt. I stället är en möjlig jämförelse 
att dela in materialet efter antalet axlar. Detta gav att knappt 60% av fordonen är 
2-axliga, med en årlig körsträcka på i genomsnitt 4 500 mil. De resterande dryga 
40%, som har minst 3 axlar, har i genomsnitt en körsträcka på 7 700 mil/år. 

Bussarna har i genomsnitt en årlig körsträcka på ca 8 900 mil enligt Bilprov-
ningen. Bussarna finns uppdelade på bensin- och dieseldrivna.  

Sammantaget är de körsträckor som framkommit i formuläret lägre än vad 
Bilprovningens siffror visar.  
 
3.1.2 Resultat 
Ett av syftena med studien var att göra en kartläggning av vilka däck de tunga 
fordonen kör med och var de huvudsakligen kör. I tabell 3 redovisas den 
procentuella fördelningen av vilka däckkombinationer fordonsslagen är utrustade 
med och i tabell 4 fördelningen över var i Sverige de huvudsakligen kör. I bilaga 3 
redovisas ytterligare fördelningar. 
 
Tabell 3 Procentuell fördelning av fordonsslagens däckkombination. 
 Tunga last-

bilar 
Bussar 

 
Tunga lastbilar med släp 

TL                  S 
 (%) (%) (%) (%) 
Sommar+sommar 39 27 21 82 
Sommar+vinter 36 37 32 4 
Vinter+vinter 12 22 21 10 
Vinter+sommar 9 5 22 4 
Dubb+dubb 2 2   
Dubb+annat 2 6 5 1 
 

Ungefär 85 % av de tunga lastbilarna gick att klassificera i en däckkombina-
tion. Motsvarande för bussarna är knappt 95 % och ungefär 70 % av de tunga 
lastbilarna med släp kunde klassificeras. 
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Jämfört med bussarna är det en högre andel tunga lastbilar som har sommar-
däck på alla axlarna. I stället har bussarna i högre utsträckning vinterdäck på 
samtliga axlar. Tunga släpen har nästan uteslutande sommardäck runt om. 
Genomgående få fordon har dubbdäck. Det är främst bussarna och de tunga last-
bilarna med släp som använder dubbdäck. 

Av de tunga lastbilarna som kontrollbesiktigade fordonet utan släp uppgav 
30 % att fordonet den huvudsakliga tiden körts med släp, vilket kan jämföras med 
70 % för de tunga lastbilarna som var på Bilprovningen med ett släp. Som det 
framgår av tabell 3 verkar det vara en högre andel av de tunga lastbilarna med släp 
som kör med vinterdäck än de tunga lastbilarna utan släp. 
 
Tabell 4 Procentuell fördelning av var fordonsslagen huvudsakligen kör. 
 Tunga 

lastbilar 
 

(%) 

Bussar 
 
 

(%) 

Tunga 
lastbilar med 

släp 
(%) 

Södra 34 36 28 
Mellersta 43 45 40 
Norra 23 18 32 
 

Högre andel tunga lastbilar med släp som huvudsakligen kör i norra Sverige 
jämfört med de övriga fordonsslagen. I övrigt är det ganska marginella skillnader. 

Det kan också vara intressant att se om det finns någon koppling mellan den 
årliga körsträckan och vilken typ av däck fordon har. I tabell 5 redovisas den 
procentuella fördelningen av däckkombination uppdelat på de som årligen kör 
mer eller mindre än 5 000 mil.  
 
Tabell 5 Procentuell fördelning av däckkombination uppdelat på årlig 

körsträcka över eller under 5 000 mil. 
 Tunga lastbilar 

(%) 
Bussar 

(%) 
Tunga lastbilar 
med släp (%)* 

 -5000 
mil 

5001 
mil - 

-5000 
mil 

5001 
mil - 

-5000 
mil 

5001 
mil - 

Sommar+sommar 49 23 28 28 27 17 
Sommar+vinter 31 46 41 32 34 27 
Vinter+vinter 10 14 19 25 14 27 
Vinter+sommar 5 14 4 6 18 25 
Dubb+dubb 3 1 4 1   
Dubb+annat 3 1 5 8 7 3 
* Däckkombinationen avser den tunga lastbilen och inte släpet. 
 

Det tycks som att det är vanligare med sommardäck om den årliga körsträckan 
är lägre än 5 000 mil och vanligare med vinterdäck om den är högre än 5 000 mil. 

För att få en uppfattning om hur stor andel fordonsslagen körts på is/snöväglag 
frågades efter hur stor andel av perioden december till och med februari som 
fordonet körts på is/snöväglag. Tillsammans med uppgifterna om fordonet körts 
mer eller mindre under vinterhalvåret jämfört med under sommarhalvåret och den 
årliga körsträckan, uppskattades för varje fordon den körda sträckan på 
is/snöväglag under perioden december till och med februari. 
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Det kan vara svårt att uppskatta hur stor andel av körsträckan som man kör på 
is/snöväglag. Risken är att man drar likhetstecken mellan ett vitt landskap och en 
vit vägbana. För att kontrollera rimligheten i uppskattningar jämfördes den 
genomsnittliga körsträckan på is/snöväglag i de tre regionerna. Resultatet blev att 
man i genomsnitt i södra Sverige kört knappt 30% på is/snöväglag under perioden 
december 98 – februari 99. Motsvarande i mellersta Sverige är ungefär 40% och i 
norra Sverige ungefär 75%. Små skillnader mellan fordonsslagen. 

Enligt [Möller och Wretling, 1998] är andelen barmark på A-vägar under 
vinterperioden 70–80% beroende på klimatzon. På B-vägarna är andelen 30-60% 
beroende på klimatzon. Vinterperioden är här oktober (november) – april (mars).  

I genomsnitt har fordonen under perioden december-februari körts ungefär 
40 % på is/snöväglag. En förvånansvärt hög andel har uppgett att fordonet körts 
100 % på is/snöväglag. Rimligheten i detta kan ifrågasättas och troligen är de 
beräknade körsträckorna på is/snöväglag i figurerna 2, 3a–3c och 4a–4c över-
skattade med några procentenheter.  

I figur 2 redovisas per fordonsslag den genomsnittliga årliga körsträckan, den 
genomsnittliga körsträckan under perioden december till och med mars totalt samt 
på is/snöväglag. Av figur 2 framgår det att tunga lastbilar med släp har den högsta 
årliga körsträckan. Däremot har bussarna en nästan lika hög genomsnittlig 
körsträcka under perioden december-februari som de tunga lastbilarna med släp 
har. Andelen körd sträcka på is/snöväglag under perioden varierar några procent-
enheter mellan fordonsslagen; bussarna har lägst med 44% och de tunga last-
bilarna med släp högst med 54%. Uppskattningsvis sker alltså hälften av de tunga 
fordonens trafikarbetet under perioden december–februari på is/snöväglag. 
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Figur 2 Genomsnittlig körsträcka per fordonsslag. 

 
I figurerna 3a, 3b och 3c redovisas per däckkombination den genomsnittliga 

årliga körsträckan, den genomsnittliga körsträckan under perioden december till 
och med mars totalt samt på is/snöväglag för tunga lastbilar, bussar samt för tunga 
lastbilar med släp.  
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Figur 3a Tunga lastbilars genomsnittliga körsträcka per däckkombination. 
 

Den körda sträckan på is/snöväglag av den totala körsträckan under perioden 
december till och med februari varierar från knappt 40 % (sommar+sommar) till 
ungefär 85 % (dubb+dubb). 
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Figur 3b Bussars genomsnittliga körsträcka per däckkombination. 
 

En noterbar skillnad mellan bussarna och de tunga lastbilarna är att bussarna 
med vinterdäck har en lägre andel körsträcka på is/snöväglag under vinterperioden 
jämfört med de tunga lastbilarna. Kombinationen sommar+sommar har däremot 
en högre andel. (Kombinationen dubb+annat har i stort sett 100 %). 
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Figur 3c Tunga lastbilar med släps genomsnittliga körsträcka per däck-

kombination. 
 

Andel körd sträcka på is/snöväglag under perioden december till och med 
februari är för de tunga lastbilarna med släp ungefär likadan som för de tunga 
lastbilarna. 

Däremot är den genomsnittliga körsträckan genomgående högre för fordonen 
med släp.  

I figurerna 4a, 4b och 4c redovisas per region den genomsnittliga årliga 
körsträckan, den genomsnittliga körsträckan under perioden december till och 
med mars totalt samt på is/snöväglag för tunga lastbilar, bussar samt för tunga 
lastbilar med släp.  
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Figur 4a Tunga lastbilars genomsnittliga körsträcka per region. 
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Norra Sverige har den högsta genomsnittliga årliga körsträckan. Körsträckan 
under perioden december till och med februari är för alla tre regioner en fjärdedel 
av den årliga körsträckan. Körsträckan på is/snöväglag, under samma period, 
varierar från knappt 30% i södra Sverige till knappt 70% i norra Sverige. 
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Figur 4b Bussars genomsnittliga körsträcka per region. 
 

Bussarna har en högre genomsnittlig årlig körsträcka i södra och mellersta 
Sverige jämfört med de tunga lastbilarna. I norra Sverige är den i stort sett lika. 
Andelsmässigt är körsträckan för bussar på is/snöväglag några procent lägre i 
södra och mellersta Sverige, men klart högre i Norra Sverige, jämfört med för 
tunga lastbilar.  
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Figur 4c Tunga lastbilar med släps genomsnittliga körsträcka per region. 
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Tunga lastbilarna med släp har genomgående högre körsträcka jämfört med de 
tunga lastbilarna. Andelsmässigt är den högre i södra Sverige men lägre i norra. 

Vi bad också att man för samtliga däck på fordonets högra sida skulle mäta 
mönsterdjupet och klassificera det i något av intervallen 0–4 mm, 5–9 mm eller 
10–20 mm. I tabell 6 redovisas den procentuella fördelningen av mönsterdjupet 
för de olika fordonsslagen.  
 
Tabell 6 Procentuell fördelning av mönsterdjup per fordonsslag. 
 Tunga lastbilar 

(%) 
Bussar 

(%) 
Tunga lastbilar 

(med släp) 
(%) 

Släp 
(%) 

0–4 mm 2,0 2,0 1,5 2,5 
5–9 mm 34,0 28,0 36,0 32,5 
10–20 mm 64,0 70,0 62,5 65,0 
 
Som det framgår av tabell 6 är det ganska små skillnader mellan fordonsslagen. 
Bussarna har några procentenheter högre andel däck med ett mönsterdjup på 
10-20 mm än de övriga fordonsslagen. Vad som inte framgår av tabell 6 är att det 
i materialet finns en möjlig tendens till att mönsterdjupet är sämre på axlarna 3 
och 4 jämfört med axlarna 1 och 2. Man får dock inte glömma bort att antalet 
däck på axlarna 3 och 4 är få i det studerade materialet. 

Vi ville också veta vilken typ av transporter som fordonet huvudsakligen utför: 
fjärrtransporter eller lokala transporter. En övervägande andel, 65%, av bussarna 
och de tunga lastbilarna utför huvudsakligen sina transporter lokalt. (Ungefär 15% 
kör lika mycket lokala som fjärrtransporter.) Motsvarande för tunga lastbilar med 
släp är ca 45% (ca 25% kör lika).  

Flertalet av bussarnas lokala transporter sker i tätortsmiljö, medan de tunga 
lastbilarnas främst sker utanför tätortsmiljö. Att en övervägande andel av 
fordonen utför sina transporter lokalt kan vara en förklaring till de något låga 
årliga körsträckorna enligt formuläret (se avsnitt 3.1.1). För att stärka detta 
påstående togs de årliga körsträckorna fram för fordon som huvudsakligen körs 
lokala eller fjärrtransporter. Den årliga körsträckan för de tunga lastbilar som mest 
kör lokalt är i genomsnitt knappt 4 000 mil och för de som mest kör 
fjärrtransporter är den 12 800 mil. Således en mycket stor skillnad mellan dem 
som kör lokalt och dem som kör fjärrtransporter. Exakt samma förhållande finns 
också för bussarna; bussar som mest kör lokalt har en årlig genomsnittlig 
körsträcka på 5 700 mil och de som mest kör fjärrtransporter på 11 000 mil.  

Förklaringen till de något låga körsträckorna i materialet är troligen att en 
övervägande andel i materialet mest kör lokalt, vilka också har en klart lägre årlig 
körsträcka än de som kör fjärrtransporter. 

En fråga som ställdes var vad det är som avgör när byte av däck genomförs på 
fordonet. Detta skulle besvaras för styr-, driv- och löphjulet. Oavsett fordonsslag 
är det slitage och inför vinterperioden som är de främsta skälen till att byta däck. 
För styr- och drivhjulet är det ganska jämnt fördelat mellan dessa två orsaker, 
medan slitage är det övervägande skälet för att byta på löphjulet. Flertalet uppger 
att detta gäller för företagets samtliga fordon. 

Övervägande andel, ca 90 %, uppger att det utöver kontrollbesiktningen sker 
en regelbunden kontroll av däckutrustningen. Flertalet uppger att detta gäller för 
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företagets samtliga fordon. I tabell 7 redovisas den procentuella fördelningen av 
hur ofta denna kontroll sker. 
 
Tabell 7 Procentuell fördelning av hur ofta, utöver kontrollbesiktningen, det 

sker en kontroll av tunga fordons däckutrustning. 
 Dag (%) Vecka 

(%) 
Månad 

(%) 
Kvartal 

(%) 
Halvår 

(%) 
Tunga lastbilar 
 

20 30 28 14 8 

Bussar 
 

30 23 31 13 3 

Tunga lastbilar 
med släp 

27 27 28 12 6 

 
Av tabell 7 framgår det att 20–30% av fordonens däckutrustning kontrolleras 

varje dag. Lika stor andel kontrolleras minst en gång i veckan eller en gång i 
månaden. 

Vi undrade också över hur ofta man i genomsnitt byter däcken på fordonen. 
Detta skulle också besvaras för styr-, driv- och löphjulet. Drygt 40% uppger att 
däcken på styr- och drivhjulet på de tunga lastbilarna byts en gång per år och en 
lika stor andel uppger att det sker mer sällan. På löphjulet uppger flertalet, ca 
55%, att däcken byts mer sällan än en gång per år.  

På styr- och drivhjulet på bussarna byts drygt 50% av däcken en gång per år. 
Ungefär 20% byter en gång per halvår. Resterande byter mer sällan än en gång per 
år. På löphjulet är det en något högre andel som byter mer sällan än en gång per 
år. 

De tunga lastbilarna med släp har den högsta andelen som byter däck på styr- 
och drivhjulet en gång per år, nämligen ca 60%. Ungefär 20% byter en gång per 
halvår. På löphjulet är det i stort sett lika stor andel som byter en gång per år som 
mer sällan. 

Ungefär 85–90% uppgav att ingen körning under perioden december 1998 
t.o.m. februari 1999 ställts in på grund av dåligt väglag. För resterande 10% har 
1–3 körningar ställts in under samma period. 

Avslutningsvis efterfrågades om fordonet under perioden december 1998 t.o.m. 
februari 1999 varit inblandad i en olycka eller incident och i så fall vilka 
konsekvenserna blev av olyckan/incidenten. 

Nitton tunga lastbilar, knappt 5%, hade varit inblandad i en olycka eller 
incident under perioden. Tre av dessa hade varit inblandad i två. I sexton av 
olyckorna var ett annat fordon inblandat, i fem bara det egna fordonet och en 
olycka var en kollision med vilt. Fjorton av olyckorna medförde endast lindriga 
fordonsskador medan övriga innebar att fordonet omgående behövde repareras. 
Två av olyckorna medförde personskada som krävde sjukvårdspersonal för 
diagnos eller kontroll. En olycka ledde till lindrig personskada. 

Fjorton bussar, eller ca 6%, hade varit inblandad i en olycka eller incident. Fyra 
av bussarna hade varit inblandad i två. I fem var ett annat fordon inblandat och en 
var kollision med vilt. Sexton av olyckorna/incidenterna ledde till lindrigare 
fordonsskador och i två behövdes fordonet omgående repareras. En ledde till 
lindrig personskada.  
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Fem tunga lastbilar med släp, eller ca 3%, hade varit inblandad i en olycka eller 
incident under perioden. I tre av dessa var ett annat fordon inblandat. Totalt sett 
ledde två av olyckorna till skador på fordonet som omgående måste repareras, två 
till lindrigare fordonsskador. 
 
3.2 Kartläggning av däckkvalitet i Linköping 
Under perioden december 1998 t.o.m. mars 1999 samlades uppgifter om däck på 
ca 80 tunga fordon in i Linköping. Uppgifterna som samlades in gällde huruvida 
däcken var nya eller regummerade samt vilka mönsterdjup däcken hade. Samtliga 
däck på högra sidan av fordonet inventerades. Syftet med insamlandet var att få 
ett material för att göra en enkel jämförelse med resultatet av den rikstäckande 
enkät som samtidigt skickas ut och vars resultat redovisades i avsnitt 3.1.  

Totalt samlades uppgifter in om 83 fordon; 60 tunga lastbilar och 23 bussar. 
Detta innebar att det totala antalet inventerade däck uppgick till 430 (308 däck på 
tunga lastbilar och 122 däck på bussar). 

På bussarna är 55% av däcken nya, ca 40% är regummerade och återstående 
5% är okända. Motsvarande för de tunga lastbilarna är 55% nya däck och 45% 
regummerade. Skillnaden i däck mellan axlarna är att det på bakaxlarna (3–5) är 
vanligare med regummerat. På framaxlarna (1 och 2) är i stället däcken nästan 
uteslutande nya. Detta gäller både för bussar och för tunga lastbilar. 

Vid inventeringen av däcken mättes mönsterdjupet och klassificerades på 
samma sätt som i frågeformuläret. I tabell 8 redovisas antal däck med ett mönster-
djup på 0–4 mm, 5–9 mm eller 10–20 mm, per fordonskategori, axel och om 
däcket är det inre eller yttre. 
 
Tabell 8 Antal däck. 
 Mönsterdjup 
 0–4 mm 5–9 mm 10–20 mm 
Bussar    
Främre axel    
– Inre 1 3 19 
– Yttre 1 3 19 
Bakre axel    
– Inre 0 11 27 
– Yttre 2 8 28 
Lastbilar    
Främre axel    
– Inre 3 22 35 
– Yttre 3 22 35 
Bakre axel    
– Inre 4 36 54 
– Yttre 15 29 50 
 

Övervägande del av däcken har ett mönsterdjup på minst 5 mm, nämligen 
drygt 90%. Ca 60% har ett mönsterdjup på minst 10 mm. Små skillnader i 
mönsterdjup på det inre och yttre däcket. Detta överensstämmer bra med resultatet 
från frågeformuläret. Även där framkom det att stort sett samtliga däck har ett 
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mönsterdjup på minst 5 mm och att ungefär 60% har ett mönsterdjup på minst 
10 mm. 

Vid en jämförelse av fordonsslagen finner man att de tunga lastbilarna har 
sämre mönsterdjup på däcken. 56% har ett mönsterdjup på minst 10 mm, vilket 
kan jämföras med bussarna där 76% minst har 10 mm. Tendensen var densamma 
enligt frågeformuläret, dock inte så tydlig.  
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4  Isgrepp 
4.1  Bakgrund 
Med tanke på ett eventuellt krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning på tunga 
fordon samt på minst 3 mm mönsterdjup i däck vintertid, finns ett behov av att 
öka kunskapen om olika däcktypers friktionsegenskaper i nytt och slitet tillstånd. 
Likaså är det önskvärt att ytterligare belysa effekten på isfriktionen av de nya lätta 
3 grams dubbarna. 
 
4.2  Uppdrag 
Jämförande provning av broms- och sidfriktion på is hos lastbilsdäck i nytt och 
slitet tillstånd respektive med och utan dubbar.  
 
4.3  Provobjekt 
Tjugo i Sverige vanliga lastbilsdäcktyper med storleksbeteckning 315/70 R 22,5 
eller 12 R22,5 och i ett fall 11 R 22,5 provades. Samtliga däck hade beteckningen 
M+S. Även ett sommardäck var planerat att ingå i proven men visade sig inte 
möjligt att få fram inom provperioden. Enligt uppgift från däckleverantörerna är 
efterfrågan på sommardäck mycket liten i Sverige. Nya vinterdäck monteras vid 
vintersäsongens början och körs sedan hela året tills däcken byts nästa vinter. Fem 
typer framdäck provades i nytt och två av dessa även i slitet tillstånd samt åtta 
typer drivhjulsdäck med nya slitbanor varav fyra regummerade. Fyra typer driv-
hjulsdäck provades också i slitet tillstånd. En typ av framhjulsdäck provades 
också i dubbat utförande. Däcket beställdes dubbat enligt gällande bestämmelser 
men levererades med 248 dubbar i stället för tillåtna 150. Dubbarna var fördelade 
på fyra rader i mönsterblocken närmast däcksidorna. Ett av de 20 däcken var 9 år 
gammalt. Däckmönstrens utseende visas i bilaga 4.  
  
4.4  Provutrustning 
VTI 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. Anläggningen beskrivs närmare i VTI särtryck 
220 1994. 
 
4.5  Provmetod 
Proven utfördes på slät is med temperaturen -3 ± -0,5ºC vid en hastighet av 
30 km/h. Såväl bromsprov som styrprov utfördes. 

Vid bromsproven uppmättes maximal bromsfriktion och friktion vid låst hjul. 
Vid styrproven uppmättes maximal sidfriktion samt friktionen vid 20 graders 

avdriftsvinkel (sladdvinkel). 
Hjullasten var 30 kN och ringtrycket 700 kPa. 
Mätprogrammet omfattade 4 prov för varje däck varav hälften sidkraftsprov 

och hälften bromsprov. Ny is lades varje försöksdag. 
I varje provserie som var uppbyggd av 8 dubbelprov (två körningar med ca 

6 minuters mellanrum med samma däck) provades först två av däcken. Det första 
var det 9 år gamla däcket som körs som första däck vid alla VTI:s provningar av 
lastbilsdäck, det andra var ett däck som utsetts till referensdäck för kontroll av 
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iskvalitetens stabilitet under proven. Därefter kördes prov med två däcktyper följt 
av ett referensdäcksprov, ytterligare två däcktyper och ett avslutande referens-
däcksprov. På grund av det lilla tidsavståndet mellan körningar i rad erhålles 
oftast en poleringseffekt så att den första körningen ger högre friktion än de 
påföljande, vilket har en motsvarighet på en bil där alltid minst ett däck går i det 
föregåendes spår.  

Vid varje enskild körning erhålles vid bromsfriktionsprov ett maximalvärde 
(broms-max ) och ett värde vid låst hjul (broms-låst) och vid sidfriktionsprov ett 
maximalvärde (styr-max) samt ett sidfriktionsvärde vid 20 graders avdriftsvinkel 
(styr-20 grad). 

 
4.6  Databearbetning 
Medelvärdet av respektive typ av friktionsvärde har beräknats för varje däck i en 
serie. Medelvärde, maximi- och minimivärden samt standardavvikelsen för de 
fyra olika friktionsmåtten för samtliga referensdäcksvärden beräknades. 
Resultaten bedömdes som tillräckligt stabila för att någon korrektion för 
varierande iskvalitet inte skulle göras. 

Förhållandet mellan friktionsmedelvärdena Broms-max och Broms-låst 
respektive Styr-max och Styr-20 grader beräknades också liksom förhållandet 
mellan de olika friktionsvärdena för nya och slitna däck . 
 
4.7  Resultat 
Medelvärdena för de olika provserierna i tabellform samt en sammanställning av 
medelvärdena i tabell och diagramform som visas i bilaga 5. 

Resultaten av de enskilda körningarna visas i tabellform i bilaga 6. 
Resultaten från proven visade att det finns stora skillnader i friktion mellan 

olika däcktyper. Det bästa nya odubbade däcket hade nästan 1,5 gånger så hög 
maximal friktion som det sämsta nya däcket. Inräknar man det dubbade däcket 
blir talet 1,8.  

Friktionen försämras av slitaget vid låst hjul och vid 20 graders avdriftsvinkel. 
Sistnämnda värde representerar förhållandena vid sladd hos hela fordonet eller för 
stort rattutslag vid ingång i kurva. De maximala friktionsvärdena ökade däremot 
något för de flesta däcken. En trolig förklaring är att kontaktytan blivit större 
vilket är gynnsamt för friktionen mellan rena ytor men ogynnsamt när en vatten-
film bildats vilket sker vid hjullåsning och sidglidning (sladd). Minskningen i 
friktion under de sistnämnda betingelserna jämfört med maximalvärdena är 
mycket stor, i sämsta fallet minskade bromsfriktionen till ca en femtedel och sid-
friktionen till ca en fjärdedel av maximalvärdet. För det bästa nya framhjulsdäcket 
återstod ca 43% av maximalvärdet för såväl bromsning som styrning.  

Mönsterdjupet i sig förefaller inte vara avgörande. Däcket med lägsta mönster-
djup, 3 mm, var klart bättre än det sämsta däcket som hade mönsterdjupet 5 mm. 
De två bästa slitna däcken som hade likvärdiga resultat hade mönsterdjupen 5 och 
10 mm.  

Sajpning dvs. tvärgående snitt i slitbanan har vid tidigare prov med samma 
däck med och utan sajpning visat sig ha en friktionshöjande effekt. För de nya 
däcken kan friktionsskillnader inte påvisas bero på förekomst av sajpning eller 
inte vilket kan tolkas som att andra mönsteregenskaper och gummiblandning 
maskerar effekten i denna undersökning. Däcket som i slitet tillstånd har lägsta 
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värde för låst hjul har dock minst tvärgående mönsterdetaljer. För dubbdäcket 
återstod 59% av bromsförmågan och ca 80% av styrförmågan.  

Uppmätning av hårdheten hos slitbanegummit i form av shoretal vid 20°C 
visade något oväntat det inte fanns något entydigt samband mellan shoretal och 
friktion. Detta framgår av tabellvärdena i bilaga 5.  
 
4.8  Diskussion och slutsatser 
Dubbar är således det enda sättet att gardera sig mot dramatisk minskning av 
broms- och styrförmåga på is om man försöker utnyttja mer än maximalt tillgäng-
lig friktion t.ex. genom för kraftigt styrutslag. Jämfört med odubbade däck kan 
man räkna med två till tre gånger bättre styrförmåga under dessa betingelser. En 
bestämmelse om vinterdäck med mönsterdjupskrav på minst 3 mm skulle inte 
säkra förbättrade friktionsegenskaper på is. Resultaten tyder på att goda glid-
friktionsegenskaper hos däck utan dubbar kräver att sajpning finns. Detta betyder 
större mönsterdjup än 5 mm, troligen omkring 8 mm. Skillnaden i friktions-
egenskaper mellan bästa och sämsta odubbade däck är stor. Enbart beteckningen 
vinterdäck är således ingen garanti för bästa möjliga vinteregenskaper. Inte heller 
enkla kriterier som mjukt gummi vilket ofta framhävs som kännetecknande för 
bra vinterdäck. Konsumentupplysning baserad på funktionella prov på is i enlig-
het med i undersökningen tillämpat förfarande borde kunna medföra att fordons-
ägarna väljer de däck som har det bästa isgreppet. Detta bör ge förutsättningar för 
högre trafiksäkerhet om man inte ökar hastigheten. 
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5 Köregenskaper 
5.1 Bakgrund 
Av däckfriktionsmätningarna i VTI:s däckprovningsanläggning, som redovisats i 
kapitel 4, framgick att dubbdäck var klart bättre än odubbade däck på is. Full 
dubbuppsättning  är dock dyr på tunga fordon med många axlar.  

Av litteraturstudien i kapitel 2 framgick att man i en finsk undersökning funnit 
att en blandning av dubbade och odubbade däck gav klart kortare bromssträcka än 
enbart odubbade däck vid bromsning på is med låsta hjul. Det bedömdes som 
intressant att undersöka effekten på tunga fordons styr och bromsegenskaper av 
att förse varje axel med ett dubbat hjul med placering på olika sidor av axlarna i 
ett diagonalmönster på fordon med ABS. Jämförelser med två dubbade hjul per 
axel, med enbart odubbade vinterdäck samt med slitna sommardäck ansågs också 
vara värdefull.  

 
5.2 Uppdrag 
Undersökning av köregenskaper i form av broms- och styrförmåga hos en tung 
lastbil med och utan släpvagn med olika däckutrustningar omfattande nya vinter-
däck med och utan dubbar och en kombination av dessa samt slitna sommardäck.  
 
5.3 Provobjekt 
5.3.1 Provfordon 
I undersökningen användes en tung treaxlig lastbil med två drivaxlar av fabrikat 
Scania samt en tung fyraxlig släpvagn med singel hjul. Båda fordonen var för-
sedda med ABS. Lastbilen hade trumbromsar och släpvagnen skivbromsar. Båda 
fordonen var lastade till tillåten totalvikt. Fordonskombinationen visas i figur 5. 
 

 
Figur 5 Provfordon. Lastbil med släp. 
 

Som referensfordon användes en Volvo 850 kombi. Denna var bärare av 
friktionsmätutrustning av typ BV14 med Trelleborg T49 mätdäck [Möller et. al. 
1999]. Fordon med utrustning visas i figur 6.  
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Figur 6 Referensfordon Volvo 850 med BV14. 
 
 
5.3.2 Däckutrustning 
Vid proven användes nya vinterdäck av typ Michelin XNF 315/70-22,5 och XND 
295/75-22,5 i dubbat och odubbat skick på lastbilen och nya Michelin XTA 
385/65-22,5 på släpvagnen. Dessutom användes slitna sommardäck av typ 
Michelin Pilote XZA 315/80-22,5 och 295/80XDA på lastbilen samt slitna 
Michelin XTA respektive XZA 385/65-22,5 på släpvagnen. 

Lastbilen och släpvagnen provades med fyra olika däckuppsättningar, se figur 
7-10. 

Framhjul lastbil:  
1. Nya vinterdäck Michelin XNF med 150 lättdubb, dubbutstick  1,5 mm. 
2. Nytt vinterdäck Michelin XNF med 150 lättdubb, dubbutstick 1,5 mm på 

höger hjul. 
Nytt vinterdäck Michelin XNF på vänster framhjul. 

3. Nya vinterdäck Michelin XNF. 
4. Slitna  sommardäck  Michelin XZA. 

 
Bakhjul lastbil: 
1. Nya vinterdäck Michelin XND med 150 lättdubb, dubbutstick 1,5 mm. 
2. Nya vinterdäck Michelin XND med 150 lättdubb, dubbutstick 1,5 mm på 

vänster ytterhjul. 
Nya vinterdäck Michelin XND på övriga bakhjul. 

3. Nya vinterdäck Michelin XND. 
4. Slitna allvädersdäck Michelin XDA. 

 
Släpvagnshjul:  
1. Nya allvädersdäck Michelin XTA med 150 lättdubb, dubbutstick 1,5 mm. 
2. Nya allvädersdäck Michelin XTA med 150 lättdubb, dubbutstick 1,5 mm 

på höger sidas framhjul och vänster sidas bakhjul och nya vinterdäck 
Michelin XND på övriga hjul. 

3. Nya allvädersdäck Michelin XTA. 
4. Slitna allvädersdäck Michelin XTA och XZA (främsta axeln). 
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Figur 7 Dragbil: Nya dubbade vinterdäck på samtliga ytterhjul. Släpvagn: 

Nya dubbade allväders super singeldäck på samtliga hjul .           = 
nya dubbade vinter eller allvädersdäck                = odubbade nya  
vinter eller  allvädersdäck. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8 Dragbil: Nya dubbade vinterdäck på  höger framhjul och vänster 

ytterbakhjul nya odubbade vinterdäck på övriga hjul. Släpvagn: 
Nya dubbade supersingel allvädersdäck på höger framhjul och 
vänster bakhjul. Odubbade nya supersingel allvädersdäck på 
övriga hjul.          = nya dubbade vinter eller allvädersdäck = 

 odubbade nya  vinter eller  allvädersdäck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9 Dragbil: Nya odubbade vinterdäck på samtliga hjul. Släpvagn: 

Nya odubbade supersingel allvädersdäck.           = odubbade nya  
vinter eller  allvädersdäck. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10 Slitna odubbade sommardäck på dragbilens samtliga hjul. slitna 

supersingel allvädersdäck            = slitna sommar eller allväders-
däck. 
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5.4 Provutrustning 
Lastbilen var försedd med ett extra hjul för bromssträckemätning, samt med 
accelerometrar för mätning av retardation och sidacceleration. 

Personbilen var försedd med en Vericom VC2000 PC accelerometer som 
användes för retardationsmätning vid bromsprov och sidacceleration vid 
väjningsprov. 

På personbilen var en friktionsmätutrustning av typ BV14 monterad med 
Trelleborg T49 mätdäck. 

Data lagrades i samtliga fordon digital form i bärbara PC. I lastbilen och 
personbilen skedde detta med 0,01 sekunders tidsintervall. I BV14 ett värde per 
meter körd sträcka. 

Samtliga prov med de tunga fordonen videofilmades liksom flertalet prov med 
personbil och BV14. Figur 11 visar lift med videofilmare. 

 

 
 
Figur 11 Lift för videofilmning. 
 
5.5 Provmetod 
5.5.1 Provbana 
Proven kördes på en isbana anlagd på Orsa flygfält som på grund av nederbörd 
fick en naturlig skrovlighet som initialt gav mycket god friktion men vid 
upprepade broms- och väjningsprov slipades ner och polerades så att friktionen 
minskades till mera normala värden i närheten av 0,1 mätt med BV14. Variationer 
i temperatur och solstrålning samt snöfall gav friktionsvariationer som registrera-
des med personbilen och BV14 som referensfordon. 

Banan visas i figur 12 och isens utseende i närbild i figur 13. 
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Figur 12 Provbana på Orsa flygfält. 
 

 

 
 
Figur 13 Närbild på isytan med dubbspår från lastbilsdäck. 
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5.5.2 Provprogram 
Undersökningen utfördes i form av bromprov med ABS från 70 km/h samt ett 
väjningsprov i form av en dubbel körfältsväxling i en konad bana med en 3,5 m 
bred och 40 m lång ingångskorridor följd av 40 m fri bana till en lika bred 
3,5 meter sidförskjuten mittkorridor av 10 m längd följd av 40 m fri bana fram till 
en 40 m lång lika bred utgångskorridor i samma sidoläge som ingångskorridoren. 
Banans utseende framgår av figur 12. I figur 14 illustreras en väjningsmanöver 
med lastbil och släp. 

Proven utfördes dels med lastbilen ensam dels med hela kombinationen.  
Proven utfördes under 4 dagar enligt följande program: 
Dag 1. Två nya inkörda dubbade däck på varje axel, 
Dag 2. Hälften av dubbdäcken ersatta av nya odubbade vinterdäck i diagonal 

placering 
Dag 3. Samtliga dubbdäck ersatta av nya odubbade vinterdäck 
Dag 4. Fordonen försedda med slitna sommardäck 
Mellan varje prov med lastbil eller kombination kördes motsvarande prov med 

personbilen eller utfördes en friktionsmätning i 70 km/h med BV14. 
Varje bromsprov repeterades tre eller fyra gånger. Väjningsprovet utfördes 

med successivt ökande hastighet med steg på ca 2 km/h tills sladdtendens upp-
stod.  

Högsta hastighet utan sladd repeterades en gång.  
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Figur 14 Dubbelt körfältsbyte i hastighet som ger sladd först på bilens bak-

axel och sedan på släpets. 
 
 
5.6 Databearbetning 
Bromsprestanda utvärderades för lastbilen som medelretardation baserad på tid 
och på bromssträcka mätt med ett extra hjul och för personbilen baserad på 
relativt koner uppmätt bromssträcka.   

Retardationsvärdena har sedan omräknats till motsvarande utnyttjad friktion. 
BV14 redovisar uppmätt bromsfriktion som medelfriktion över den del av 

banan som utnyttjades för bromsproven. 
Styrförmågan har redovisats i form av maximal hastighet genom banan utan 

konträff eller påtaglig sladd samt i form av maximalt uppmätt sidacceleration 
omräknad till motsvarande friktionstal. 
 
5.7 Resultat 
5.7.1 Bromsförmåga på något skrovlig is nära noll grader 
Basdata och resultat redovisas i tabellform i bilaga 6. Resultaten redovisas grafiskt 
i figurerna 15, 16 och 17. I figur 15 visas resultaten i form av bromsfriktions-
värden utan korrektion för väderleksbetingad ändring av isens friktionsegenska-
per. I figur 16 visas bromsfriktionsvärden normaliserade för medelvärdet av isens 
friktionsändring mätt med ABS-bromsad dubbdäcksförsedd personbil.  
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Fnorm = FxFdpbnorm/Fdpb där 
 

Fnorm =  normaliserat friktionsvärde för tungt fordon 
F =  uppmätt friktionsvärde för tungt fordon vid visst tillfälle 
Fdpbnorm =  normaliserat friktionsvärde för dubbad personbil (i diagram 2 valt till 

0,2) 
Fdpb =  friktionsvärde för dubbad personbil vid samma tillfälle som för det 

tunga fordonets F. 
 

Av figur 16 framgår att friktionen för de provade tunga fordonen för 
1) nya dubbade vinterdäck på alla ytterhjul var 30% bättre än nya odubbade 

vinterdäck   
2) nya dubbade vinterdäck i diagonalplacering på ytterhjul var 10% bättre än 

nya odubbade vinterdäck   
3) halvslitna sommardäck var 10% sämre än nya odubbade vinterdäck. 

 
Personbilen med dubbdäck hade hälften så lång bromssträcka jämfört med 

tungt fordon med nya odubbade vinterdäck dvs. 100% bättre friktion. 
I figur 17 visas bromsfriktionsvärden normaliserade för medelvärdet av isens 

friktionsändring mätt med BV14. Av diagrammet framgår att relationen mellan 
BV14-friktion och friktionen för de tunga däcken förändras med underlaget på ett 
helt annat sätt än relationen mellan den dubbade personbilen och de tunga 
fordonen. I det senare fallet stämmer de normaliserade värdena i princip med 
förväntad effekt av dubbning och vintergummiblandning men inte i det förra. Då 
jämförelsen mot dubbad personbil är mer relevant i vintertrafik har värderingen 
enbart baserats på normaliseringen mot personbilen. 
 
5.7.2  Styrförmåga på något skrovlig is nära noll grader: 
Resultaten avseende styrförmåga visas i figur 18 och 19. Av figur 18 framgår att 
maximal hastighet utan sladdtendens i VTI väjningsbana utan korrigering för 
väderbetingad friktionsvariation varierade från 73 km/h till 55 km/h för de 
odubbade däcken och mellan 64 och 57 km/h när dubbdäck användes. I figur 19 
visas resultat i form av maximalt utnyttjad sidfriktion. Korrigering baserad på 
bromsfriktion bedömdes ge för stor kompensering den dag friktionen var lägst. En 
förklaring kan vara att poleringseffekten av på varandra följande hjul inte är så 
kraftig vid styrmanövrer som vid bromsning. Utnyttjad sidfriktion är därför också 
väsentligt högre än motsvarande bromsfriktion. Någon korrigering skulle dock 
troligen ha varit önskvärd. Efter en sådan korrigering bedöms resultaten med de 
olika däckkombinationerna vara likvärdiga på detta underlag. Den dubbade 
personbilen kan köras väsentligt snabbare men skillnaden i utnyttjad friktion är 
inte motsvarande större. Den högre hastigheten betingas delvis av personbilens 
mindre bredd och längd som möjliggör en mindre krökt bana. När sladd inträffade 
skedde detta vid den bakersta axeln för samtliga fordonskombinationer.  

Inverkan av de diagonalt placerade dubbdäcken i form av sneddragning vid 
bromsning var försumbar. Vid väjning upplevdes lastbilen som något stabilare när 
det dubbade bakhjulet var ytterhjul men effekten var liten.   
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Figur 15 Resultat av samtliga bromsprov. Medelfriktion baserad på broms-

sträcka. Okorrigerade värden.  
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Figur 16 Resultat av samtliga bromsprov. Medelfriktion baserad på 

bromssträcka. Normaliserade värden. Normalen är dubbad 
personbil. 
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Figur 17 Resultat av samtliga bromsprov. Medelfriktion baserad på 

bromssträcka. Normaliserade värden. Normal BV14-friktion. 
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Figur 18 Tunga fordons vinterdäckanvändning. Maximal hastighet i VTI 

väjningsbana på skrovlig is med dubbdäck, 50% dubbdäck + 50% 
vinterdäck diagonalt, vinterdäck, sommardäck. Ej korrigerad för 
väderbetingad friktionsändring. 
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Figur 19 Tunga fordons vinterdäckanvändning. Maximal sidfriktion i VTI 

väjningsbana på skrovlig is med dubbdäck, 50% dubbdäck + 50% 
vinterdäck diagonalt, vinterdäck, sommardäck. Ej korrigerad för 
väderbetingad friktionsändring. 

 
5.8 Diskussion och slutsatser 
Dubbade vinterdäck på alla hjul ger ca 30% bättre bromsförmåga jämfört med 
odubbade vinterdäck, sparalternativet med diagonalplacering endast 10%. Vidare 
gav vinterdäcken 10 % bättre bromsförmåga än de slitna sommardäcken. 
Väjningsförmågan vid optimal styrning skilde sig inte tydligt mellan de olika 
däckbestyckningsalternativen. Resultaten ger således visst stöd för krav på 
dubbade vinterdäck, i första hand på alla hjul på tunga fordon baserad på 
hypotesen att bättre bromsförmåga ger lägre olycksrisk. Sparalternativet gav dålig 
förbättring relativt odubbade däck jämfört med tidigare resultat med grövre dubb.  

Alla däckkombinationer på de tunga fordonen gav avsevärt sämre broms-
friktion än den dubbade personbilen. Skillnaden i styrförmåga var betydligt 
mindre. Styrfriktionen var väsentligt högre än bromsfriktionen på den något 
skrovliga isen. 

Den dubbade personbilens överlägsna bromsförmåga, halva bromssträckan 
jämfört med odubbade vinterdäck på tunga fordon innebär en påtaglig risk för 
påkörning av tunga fordon bakifrån vid kolonnkörning. Alternativet är att det 
tunga fordonet styrs av vägen. Det finns exempel på förare vid intervju anger att 
de med insikt om den dåliga bromsförmågan direkt väljer att köra av vägen om 
möjlighet finns utan att ens försöka bromsa eftersom man då dessutom riskerar att 
få sladd och förlora möjligheten till kontrollerad avkörning. En kraftigare 
dubbestyckning enligt tidigare regler krävs om bromsfriktionen på is för tunga 
fordon skall komma i närheten av vad som gäller för personbilar. Mot detta talar 
dock ökat vägslitage. Ett annat problem är att livslängden för dubbarna på tunga 
fordon är otillfredsställande om de körs mycket på barmark.  
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6 Däckens betydelse för olycksrisken på vinter-
väglag 

Flera studier har visat att risken att bli inblandad i en olycka på is/snöväglag är 
lägre för personbilar och lätta lastbilar med vinterdäck än för de med sommar-
däck. Motsvarande studier har inte genomförts för tunga fordon. Detta är ett 
försök att genomföra en sådan.  

Syftet är alltså att bestämma hur användning av vinterdäck påverkar risken för 
tunga fordon att bli inblandad i en trafikolycka på is/snöväglag. Vinterdäcks-
användning är ganska entydigt när det gäller personbilar och lätta lastbilar. Nästan 
uteslutande gäller att dessa antingen har sommardäck på samtliga hjul eller så har 
de vinterdäck på samtliga. Det är inte ens tillåtet att kombinera dubbdäck med 
dubblösa däck. Detta gäller dock inte för tunga fordon utan i regel kombineras 
olika typer av däck. Hjulen på tunga fordon kan delas i tre huvudgrupper, 
drivande, styrande eller enbart rullande. Hur olika typer av däck väljs för de olika 
hjulen beror sedan på var, när och hur det tunga fordonet används.  

Det går därför egentligen inte att beskriva hur risken påverkas av vinterdäcks-
användning för tunga fordon utan det är mer relevant att studera skillnaden mellan 
olika konfigurationer för däcktyperna på de olika hjulen.  

 
6.1 Modell 
Tidigare VTI-studier har utgått från antagandet att typ av däck inte påverkar 
risken att bli inblandad i olycka på barmark. Eventuella riskskillnader antas bero 
av förarbeteende eller fordonets tillstånd. Detta antagande är välmotiverat och bör 
därför gälla även vid denna studie.  

Betrakta två däcktypskonfigurationer, A och B, och anta att alla andra 
förhållanden utom väglag är fixa. Låt risken för olycksinblandning på barmark 
vara Aα  och Bα  för A respektive B, medan motsvarande olycksrisker på 
is/snöväglag är βα A  och βγα B . Faktorn β är effekten av is- eller snö medan γ 
beskriver skillnaden för väglagseffekterna mellan de bägge konfigurationerna. När 
γ = 1 har väglaget samma effekt, vilket betyder att däckkonfigurationen inte har 
någon effekt på is/snöväglag. Däremot om γ < 1 har B lägre olycksrisk än A på is 
eller snö. Det är alltså parametern γ  som är den intressanta.  

Olycksrisker skattas med kvoten av olycksfrekvens och trafikarbete. Tillför-
litliga skattningar av trafikarbete saknas ofta, men om trafikarbetet antas lika för 
två grupper som jämförs kan den relativa risken skattas med kvoten mellan 
olycksfrekvens för de bägge grupperna.  

När det gäller tunga fordon är det nog så att de som kör med enbart sommar-
däck går mindre på is- eller snö jämfört med de som helt eller delvis är utrustade 
med vinterdäck. Det finns all anledning att anta att denna skillnad beror på att de 
tunga fordon som har sommardäck trafikerar vägar som sällan drabbas av 
is/snöväglag medan de som är utrustade med vinterdäck i större utsträckning 
trafikerar sådana vägar. Däremot torde det vara ovanligt att ett tungt fordon ställer 
in en tur p.g.a. av dåligt väglag.  

Mot den bakgrunden är det rimligt att anta att flödena, i ett och samma 
vägsnitt, av tunga fordon med enbart sommardäck eller olika konfigurationer med 
vinterdäck inte påverkas av väglaget.  
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6.2 Metod 
Studera ett och samma homogena vägavsnitt och anta att allt annat utom 
däcktypskonfigurationerna A eller B och väglagen är fixt. Låt 

Barmark,AX Barmark,BX Is/Snö,AX  och Is/Snö,BX  vara olycksfrekvenserna för respektive 
grupp och Barmark,AT Barmark,BT Is/Snö,AT  samt Is/Snö,BT  motsvarande trafikarbeten.  

Parametern γ  ovan skattas då av 
 

Barmark,Barmark,

Is/Snö,Is/Snö,

Barmark,Barmark,

Is/Snö,Is/Snö,

Barmark,

Barmark,

Barmark,

Barmark,

Is/Snö,

Is/Snö,

Is/Snö,

Is/Snö,

BA

BA

AB

AB

A

A

B

B

A
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B

B

TT
TT

XX
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T
X

T
X

T
X

T
X

⋅=   

 
Enligt antagandena om flödena ovan gäller att  
 
(1) Barmark,Barmark,Is/Snö,Is/Snö, BABA TTTT =   
 
vilket betyder att γ  skattas med  
 

(2) 
Barmark,Is/Snö,

Barmark,Is/Snö,

BA

AB

XX
XX

 

 
Även om parametern γ är konstant beror förmodligen övriga parametrar på tid 

och plats. Därför bör olycksdata delas in i kategorier som bestäms av tid och plats 
så att de homogena förhållanden som antagits ovan gäller. Inom varje sådan 
kategori kan sedan γ  skattas. Dessa skattningar vägs samman till en global.  

 
6.3 Data 
Skattningarna kan göras med olycksdata. För varje olycka måste det då finnas 
uppgift om väglag och däcktypskonfiguration på inblandade tunga fordon. 
Olyckor utan inblandning av tunga fordon kan exkluderas. Vidare måste tid och 
plats framgå. När det gäller platstillhörigheten är det speciellt viktigt att känna till 
klimatregion och vinterväghållningsstandard. Olycksdata från Vägverket har 
kompletterats genom att sända ut enkäter till ägare av tunga fordon som varit 
inblandade i olyckor under vintern 1998-99. I enkäten har fordonsägarna uppgett 
bl.a. vilken typ av däck som fanns på bilen vid olyckstillfället.  

 
6.4 Resultat 
Enkätformulär har skickats till 933 ägare av tunga fordon som var inblandade i 
olyckor under vintern 1998/99. Av dessa var 253 övertäckning. Det visade sig 
bl.a. att fordonen inte varit inblandade i den angivna olyckan, att fordonen blivit 
påkörda då de varit parkerade, att olyckan var ett självmordsförsök eller att 
fordonet bytt ägare efter olyckstillfället. Antalet som skickade in svar var 496, 
vilket innebär att bortfallet var 244. Enkätformuläret finns i bilaga 8. I bilaga 9 
redovisas resultat från olycksstudiens enkät.  
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Insamlade olycksdata har delats in i grupper efter klimatzon, vägkategori samt 
tidpunkt. Klimatzoner har varit norr, mellersta, söder samt Västra Götaland. Orsa-
ken till att Västra Götaland utgör en egen klimatzon är att länet bildats genom 
sammanslagning av län som tidigare tillhörde olika klimatzoner. Det har varit tre 
vägkategorier; europa- och riksvägar i en grupp, primära länsvägar samt sekun-
dära länsvägar. Varje kalendermånad har utgjort ett tidsintervall. Enkelt uttryckt 
kan man säga att inom varje grupp har kvot enligt (2) beräknats och sedan har 
dessa vägts samman. Sådana skattningar har beräknats för tre fordonskategorier, 
lastbilar utan släp, lastbilar med släp och bussar.  

Betrakta fordonskategorin lastbilar utan släp. Låt B innebära att det finns 
vinterdäck på styraxeln och sommardäck på drivaxeln medan A innebär att det 
sitter sommardäck på både styr- och drivaxel. Då är det sammanvägda värdet av 
kvoerna   

 

Barmark,Is/Snö,

Barmark,Is/Snö,

BA

AB

XX
XX

 

 
för de olika grupperna  

 
57.452.1 =e  

 
Det skulle indikera att det, på is/snöväglag, är mer än fyra gånger högre risk 

med vinterdäck på styraxeln än med sommardäck. Resultatet kan verka 
förvånande, men det finns en stor statistisk osäkerhet. Ett 95%-konfidensvall för 
skattningen är 
 

66.452.1 ±e  
 
där den nedre gränsen är  
 

04.066.452.1 =−e  
 

vilket ska tolkas så att det går inte att utesluta att på is/snöväglag är risken med 
vinterdäck på styraxeln 4% av risken med sommardäck. Det finns således en 
betydande statistisk osäkerhet kring skattningen. Till stor del beror osäkerheten på 
att det saknas någon eller några förklarande variabler i datamängden, utöver 
klimatzon, vägkategori och tidpunkt. Det går att visa att om alla viktiga 
förklarande variabler fanns med i modellen skulle konfidensintervallet vara 
 

34.252.1 ±e  
 

Det kan betyda att modellen inte delar upp olycksdata i grupper så att det 
viktiga antagandet (1) håller. I så fall är det rimligt att anta att trafikarbete på 
is/snöväglag med vinterdäck är relativt högre jämfört med sommardäck, vilket i 
sig medför relativt fler olyckor på is/snöväglag för vinterdäck jämfört med som-
mardäck.  

Övriga skattningar finns i tabellen nedan.  
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Tabell 9 Tabellen anger logaritmen av relativ risk med 95%-konfidens-
intervall. Uttrycket  (V + S)/(S + S) avser relativ risk, på is/snö-
väglag, med vinterdäck på styraxeln och sommardäck på drivaxeln 
jämfört med sommardäck på både driv- och styraxel. De övriga 
kvoterna tolkas p.s.s. 

 
 Lastbil utan släp Lastbil med släp Buss
(V + S)/(S + S) 1,52 ± 4,66 0,43 ± 4,68 1,58 ± 6,08
(V + V)/(S + S) 1,46 ± 2,45 0,37 ± 2,44 1,12 ± 4,63
(V + V)/(S + V) 0,70 ± 2,60 -0,39 ±1,73 0,76 ± 3,82
(V + V)/(V + S) -0,06 ± 4,55 -0,07 ± 4,65 -0,46 ± 3,98
 
Tabell 10 Tabellen anger relativ risk. Uttrycket  (V + S)/(S + S) tolkas som i 

tabell 9. 
 
 Lastbil utan släp Lastbil med släp Buss 
(V + S)/(S + S) 4,56 1,54 4,87 
(V + V)/(S + S) 4,29 1,44 3,08 
(V + V)/(S + V) 2,01 0,68 2,15 
(V + V)/(V + S) 0,94 0,94 0,63 
 

Tabell 10 indikerar att det i de flesta fall innebär högre risk på is/snöväglag att 
montera på vinterdäck. Dock med ett genomgående undantag nämligen att sätta 
vinterdäck även på drivaxeln när det redan finns på styraxeln.  

I tabell 11 återfinns de lägsta värdena på de relativa riskerna enligt konfidens-
intervallen. I samtliga fall pekar dessa mot betydande riskreduktioner, på 
is/snöväglag, när fler vinterdäck monteras. 

 
Tabell 11 Tabellen anger konfidensintervallens nedre gräns för relativ risk. 

Uttrycket (V + S)/(S + S) tolkas som i tabell 9. 
 
 Lastbil utan släp Lastbil med släp Buss 
(V + S)/(S + S) 0,04 0,01 0,01 
(V + V)/(S + S) 0,37 0,13 0,03 
(V + V)/(S + V) 0,15 0,12 0,05 
(V + V)/(V + S) 0,01 0,01 0,01 
 
6.5 Slutsats från riskstudien 
Studien ger inte underlag för att dra slutsatsen att vinterdäck på tunga fordon 
medför lägre olycksrisk på is/snöväglag. Skattningar av relativa risker indikerar 
snarare att förare av tunga fordon, i större utsträckning än vad det förbättrade 
väggreppet medger, kör fortare med vinterdäck alternativt långsammare med 
sommardäck.  

Den statistiska osäkerheten är som påpekats ovan mycket stor. En stor del av 
osäkerheten beror av brister i modellspecifikationen och det betyder att det är inte 
tillräckligt att öka datamängden. Modellspecifikationen kan förbättras om 
olyckorna beskrivs så att det går att skilja ut vilka som helt eller delvis beror på 
bristande väggrepp. Med större datamängd är det också möjligt att disaggregera 
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den ytterligare t.ex. dela in i sekundärt och tertiärt vägnät eller olyckans tidpunkt 
under på dygnet. Vidare är det förmodligen nödvändigt att få en god beskrivning 
av hur tunga fordon med olika däckkonfigurationer fördelar sitt trafikarbete över 
olika klimatzoner, vägkategorier, tider och inte minst väglag.  

Det bör också påpekas att en möjlig och kanske trolig orsak till de stora 
osäkerheterna är att åkeribranschen och bussnäringen väl anpassar sina däckval 
till den miljö respektive fordon färdas i och att förarna är skickliga när det gäller 
att anpassa körsätt till det väggrepp de har.  
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7 Hastighet 
I föregående kapitel anges att en orsak till det erhållna resultatet kan vara ändrat 
beteende bl.a. vad beträffar hastighet. De tunga fordonen ändrar sin hastighet 
igenomsnitt ganska lite vid övergång från torr barmark till is/snöväglag. Av 
Öberg, 1986 framgår att skillnaden i genomsnitt är 4–5 km/h. Senare 
hastighetsundersökningar (Wallman, 1999) tyder inte på att hastighetsskillnaden 
numera är större. Skillnaden i hastighet beroende på vilken typ av däck man har 
undersöktes för personbilar under 70-talet (Carlsson och Öberg, 1976). Skillnaden 
vid is/snöväglag mellan lätta fordon med dubbdäck och utan dubbdäck var i 
genomsnitt 2 s/km vilket motsvarar 2,5–4,5 km/h vid 70–90 km/h. Senare svensk 
undersökning på lätta fordon uppvisar inga skillnader. Omfattningen på den 
senaste undersökningen var liten. Med ovanstående resultat som bakgrund torde 
inte hastighetsminskningen för tunga fordon som använder sommardäck vid 
is/snöväglag överstiga 2 km/h. 

I vad mån man stannar/tar paus för att invänta bättre väder/väglag på olika sätt 
beroende på fordonets däck är ej känt. 
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8 Väghållarkostnader 
Vid ett eventuellt krav på vinterdäck antas att det inte sker någon förändring om 
fordonen har tvillinghjul, supersingel eller vanlig singel. Om så inte sker bör 
vägen inte påverkas av någon förändrad belastning. Det är också ett antagande att 
det inte ska bli fler fordon som använder dubbdäck. Vi väljer ändå att här redovisa 
en undersökning om vägslitage beroende på dubbdäck för tunga fordon. 

På uppdrag av Statens Vegvesen testades hur däck med olika tunga dubbar slet 
på betongbeläggningar [Ekholt, 1995]. Proven gjordes i Veislitern vid olika 
hastigheter och vid torr och våt vägbana. Alla provade hjul hade 384 dubbar. Fyra 
hjul hade lättdubb (2,5 g) och fyra hade ståldubb (5,8 g). Temperaturen var 
15-18°C. Axellasten var 5 ton och ringtrycket 7 bar. Under försökets gång 
minskade lättdubbens utstick från 1,4–1,5 mm till under 1,0 mm. 

Resultaten visar att vid övergång från ståldubb till lättdubb vid hastigheten 
60 km/h reduceras slitaget med 20%. Motsvarande reduktion vid 40 km/h var 
omkring 15%. Försöket visade också att oavsett vilken dubbtyp som användes var 
slitaget vid våt vägbana 3–5 gånger större än vid torr vägbana. Skillnaden mellan 
dubbtyperna är mindre vid våt vägbana än vid torr.  

Resultaten stämde dåligt med de försök som VTI tidigare gjort med person-
bilsdäck. Slitaget mer än halverades när dubbvikten minskades från ca 2 g till 
under 1 g [Gustafson, 1992]. Det framfördes önskemål om att körningarna borde 
göras även i 80 km/h för att få ett säkrare resultat. Sådana körningar kunde 
emellertid inte göras i Norge utan måste köras vid VTI. Denna komplettering har 
inte gjorts. 
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9 Fordonskostnader 
De kostnader som anses som direkta kostnader som en följd av ett eventuellt krav 
på att även tunga fordon ska använda vinterdäck vintertid är däckkostnader. Där 
inkluderas  
– skillnader i kostnad för olika typer av däck  
– skillnader i livslängd mellan olika däck 
– hur många fordon/hjul berörs av ett sådant krav 
– tid för hjulbyte om antalet hjulbyten förändras. 
 

Dessutom tillkommer kostnader för eventuellt förändrat rullmotstånd och 
därmed förändrad bränsleförbrukning (se 9.2).  

Om fordonen skulle förändra sin användning av dubbdäck skulle även indirekta 
kostnader av däckbyte finnas p.g.a. den nedsmutsning som uppkommer av bort-
sliten beläggning. Här görs dock det antagandet att dubbdäcksanvändningen inte 
kommer att förändras. Ytterst få tunga fordon använder dubbdäck i Sverige. Då 
dubbdäcken förbjöds ansökte vissa yrkesgrupper om dispens och erhöll också en 
sådan. Det är därför rimligt att anta att de som föredrar dubbdäck redan använder 
sådana. 

Det har inte gått att få fram alla de uppgifter som behövs för att kunna 
kostnadsberäkna den extra däckkostnaden vid ett krav på vinterdäck. Uppgifter 
om hela däckmarknaden är ej tillgängliga för utomstående. Det har därför varit ett 
pusslande av uppgifter från olika enskilda uppgiftslämnare som kan sin del men 
kanske inte vet helheten. Hur stor osäkerheten är i de data som redovisas här går 
därför inte att ange.  

Det är dessutom tveksamt vad som ska betraktas som ett vinterdäck. Ska 
däcket vara stämplat M+S? Är alla däck till drivaxlar vinterdäck? Är ett 
regummerat däck att betrakta som vinterdäck när det är sajpat? 
 
9.1 Däck 
Uppgifterna i detta kapitel har erhållits av de personer som anges sist i referens-
listan. En del av de uppgifter som anges i detta kapitel används inte i kostnads-
beräkningarna. Nedan följer en sammanställning av de uppgifter som erhållits och 
ett försök till uppräkning av dessa utifrån att det är samma fördelning mellan nya 
och regummerade däck oavsett däckdimension. Det är inte rätt att anta detta men 
bättre underlag finns inte tillgängligt. 
 
Tabell 12 Försäljning av däck till tunga fordon (ersättningsmarknaden). 
 
Dimension Andel (%) Nya (45%) Regummerade (55%) 
19,5” 20   50 000   60 000 
22,5” 65  155 000  190 000 
Övriga 15  35 000   45 000 
TOTALT   240 000  295 000 
 

Det totala antalet sålda däck blir enligt ovan 535 000. Av de 155 000 sålda nya 
22,5” däcken anges 55 000 vara vinterdäck, 75 000 sommardäck och 25 000 
släpvagnsdäck. Om denna fördelning används på det totala antalet däck erhålles 
190 000 sålda vinterdäck varav nya 85 000. Av de 260 000 sålda sommardäcken 
blir då 120 000 nya. Av de 85 000 sålda släpvagnsdäck skulle då 40 000 vara nya.  
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När det gäller livslängden på däck har där också erhållits varierande svar. Här 
väljs att använda uppgifter från en källa som gav tämligen detaljerade svar 
beträffande relationen mellan olika däck. 
 
Tabell 13 Relativa livslängden för olika typer av däck. 
 
 Sommardäck Vinterdäck 
TOTALT 100  85 
   
Styraxel 100  90 
Drivaxel 100  80 
Frirullande  100  100 
 Nya Regummerade 
Sommardäck 100 90 
Vinterdäck 100 80 
 

Hur fordonet används dvs. i vilken miljö fordonet körs betyder mer för livs-
längden än vilken typ av däck det är. Ovanstående får ses som ett försök att vid 
likartad körning uppskatta livslängden. Ett däck som slits snabbt och som inte 
utsätts för skada kan regummeras upp till 4 gånger. Fordon som går i långväga 
trafik förefaller regummera upp till 2 gånger. 

Däck slits mycket mer under den varmare årstiden. Däcken slits också mer när 
de är nya eftersom den ”knådning” som blir vid körning blir större med mer 
gummi. Detta gör att ett vinterdäck som sätts på nytt under hösten får betydligt 
längre livslängd än om det sätts på under våren. Detta är också en av anledning-
arna till att svaren på livslängd skiftar mellan olika uppgiftslämnare eftersom 
olika däcktyper används under ej jämförbara förhållanden utan det blir uppskatt-
ningar. 

Ett däck på en drivaxel klarar 12 000–15 000 mil medan ett släpvagnsdäck kan 
rulla upp mot 20 000 mil. Svenska Åkeriförbundet har tillsammans med SCB givit 
ut en Metodrapport för Lastbilsindex. Där framgår att olika typer av lastbilar kör 
mellan 3 000 och 15 000 mil om året sett som medelvärde för olika kategorier. 
Bilprovningen anger den årliga körsträckan till 7 400 mil och av VTI:s enkät 
erhålls något kortare körsträcka. Detta ger 1,5 till 2 års användning av ett däck. 
Däck på släpvagn förbrukas på mellan 1 och 2 år. Ett medelvärde på 1,5 år 
används. Bussar har enligt VTI:s undersökning en årlig körsträcka på 7 200 mil. 
Bilprovningen anger 8 900 mil. Ett däck varar då i genomsnitt 1,5 år. 

Vissa åkerier anger att de byter till vinterdäck på hösten och till sommardäck 
på våren på främst drivaxeln medan styraxeln oftast får ett nytt däck med bra 
mönster utan att det behöver vara vinterdäck. Andra anger att de kör slut på 
vinterdäcken under sommaren. 

Inköpspriset på däck varierar också mycket beroende på däcktyp och beroende 
på hur stor rabatt företaget har.  Nedan anges den variation som erhållits: 
 

Nya  3 000–5 000 kronor.  
Regummerade 2 000–3 000 kronor inklusive stommen för 500 kronor. 

 
Regummerade däck kostar någonstans mellan 50 och 70% av ett nytt däck.  
Vinterdäck kostar mellan 0 och 10% mer än ett sommardäck.  
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Följande medelvärde används 
4 000 kr för ett nytt sommardäck,  
4 200 kr för ett nytt vinterdäck,   
2 500 kr för ett regummerat sommardäck och  
2 625 kr för ett regummerat vinterdäck används. 
 
Uppgifter från personer angivna sist i kapitel 13 säger att däckkostnaden kan 

variera från 2 till 5 kr/milen för ett 3-axligt fordon upp till nästan 8 kr/milen för ett 
3-axligt fordon med 3-axligt släp. 
 
9.2 Bränsleförbrukning 
Ett fordons bränsleförbrukning är starkt kopplad till däckens rullmotstånd. Man 
kan alltså tänka sig att däcksutrustningens betydelse för bränsleförbrukningen 
antingen kan mätas direkt genom bränslemätningar eller indirekt genom rullmot-
ståndsmätningar. 

Båda dessa typer av mätningar har skett för olika däckstyper på personbilar 
sedan lång tid, bland annat vid VTI. Däremot har oss veterligen inga mätningar på 
lastfordonsdäck utförts, i varje fall inte i modern tid. För personbilar uppmätte 
VTI för 15 à 20 år sedan en ökning av bränsleförbrukningen med dubbdäck rela-
tivt sommardäck på ungefär 1–2%. 

Aktuella bränsleförbrukningsmätningar har däremot inte visat på några signifi-
kanta skillnader, inte heller färska rullmotståndsmätningar. Variationen mellan 
olika däck inom respektive grupp är större än mellan grupperna.  

Enligt expertis på VTI har rullmotståndsegenskaperna hos sommar- respektive 
vinterdäck närmat sig varandra under senare år, ett förhållande som sannolikt även 
gäller däck för tunga fordon.  

Ett åkeri har angivit att då däcken på drivaxeln byts till vinterdäck i oktober 
ökar bränsleförbrukningen med ca 1,5%. Hur stor del av detta som beror på ökat 
mönsterdjup eller väder/väglagsskillnader är oklart.  

Med stöd av detta antar vi att eventuella skillnader i bränsleförbrukning är 
försumbara för lastfordon utrustade med sommar- respektive vinterdäck. 

En sänkning av hastigheten med 2 km/h för fordon med sommardäck vid 
is/snöväglag (se kapitel 7) medför grovt beräknat en besparing på 0,1 l/mil enligt 
Hammarström, 1999. 
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10 Miljö 
Om ett krav på vinterdäck kommer att införas kan inverkan på miljön förändras.  

Ett vinterdäck slits som regel snabbare än ett sommardäck. Detta medför att 
mängden gummipartiklar ökar på och i närheten av vägen. Mängden är svår att 
kvantifiera. 

Ett vinterdäck har grövre och djupare mönster vilket vissa anser leder till ett 
högre ljud från däcken. De studier som VTI och andra gjort på personbilsdäck 
visar inte detta utan tvärtom blir det ett något lägre ljud från vinterdäck [Ejsmont 
et al, 1999; Sandberg 1991]. 

I 9.2 anges att det troligen inte medför ökad bränsleförbrukning/mer avgaser 
vid en övergång till vinterdäck på grund av rullmotståndet men väl beroende på 
ändrad hastighet. 

Om fler skulle börja använda dubbdäck skulle detta leda till ökad mängd 
partiklar från beläggningen som hamnar på och bredvid vägen. De mindre 
partiklarna kan även virvla upp i luften och föras längre bort från vägen. 
Dubbdäck används av en mycket liten andel tunga fordon. Det bedöms inte heller 
som troligt att den andelen skulle öka vid ett eventuellt krav på vinterdäck för 
tunga fordon.  

Det finns ur miljösynpunkt både fördelar och nackdelar med ett krav på 
vinterdäck för tunga fordon. Eftersom en miljöstudie inte ingick i detta projekt 
blir det osäkra resultatet därför att ett krav inte medför någon större förändring i 
miljöbelastning. Därför görs inga värderingar av eventuell miljöpåverkan. 
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11 Samhällsekonomiska konsekvenser 
11.1 Förutsättningar 
De förändrade kostnader som avsågs bli beaktade var följande: 
• Direkta olyckskostnader. 
• Fordonskostnader 

– däck 
– bränsleförbrukning. 

 
Resultatet av olycksstudien gör att även ett antagande om ändrad hastighet 

p.g.a. däckval redovisas. All förändring antas enbart gälla rena vinterdäck, dvs. 
någon förändring i dubbdäcksandelen förutses inte. Detta innebär att kostnader för 
vägslitage, rengöring av fordon samt miljö inte förändras. Dessutom påverkas inte 
de indirekta olyckskostnaderna (effekter av vägslitage etc.). 

Tre alternativ för obligatorisk däcksutrustning på lastfordon utvärderades: 
• Vinterdäck endast på styraxeln. 
• Vinterdäck på styr- och drivaxel. 
• Vinterdäck på kombinationen dragbil plus släp. 

 
11.2 Olyckskostnader 
För bussar gäller att både styr- och drivaxel förses med vinterdäck. Vidare antas 
att samtliga hjul på drivaxeln förses med vinterdäck. Löphjulens däcksutrustning 
beaktas inte i kalkylen. 

Främst beroende på de paradoxala trafiksäkerhetseffekterna, men även på 
osäkerheten i andra data, anser vi det inte vara nödvändigt med mycket sofistike-
rade skattningar av förändringar i olyckskostnader som följd av ett obligatorium 
med vinterdäck för tunga fordon. 

För att genomföra beräkningarna krävs bland annat uppgifter om absoluta 
olycksrisker på is/snöväglag (helst för tunga fordon); trafikarbetet på is/snöväglag 
för tunga fordon; antalet dödade, svårt skadade samt lindrigt skadade personer per 
olycka. 

Följande data och antaganden har utnyttjats i kalkylen: 
• Olycksdata för 1998 har hämtats ur Vägdatabanken. Härefter har antalet 

dödade, svårt skadade samt lätt skadade personer per olycka kunnat 
beräknas. 

• Absoluta olycksrisker för is/snöväglag per klimatzon har beräknats ur data 
från ”Olycksrisker vid olika väglag vintern 1996/97”, [Wallman, 1999], 
både för trafikarbete på is/snöväglag och för olycksantal. Riskerna är här 
beräknade för hela fordonsparken, men vi antar att riskerna också gäller för 
enbart tunga fordon. Någon bättre skattning på klimatzonsnivå finns inte att 
tillgå. Beräkningarna är gjorda för följande tidsperioder 

 
– Södra Sverige (H, I, K, L, M, N, O län) 15 november – 15 mars 
– Mellersta Sverige (B, C, D, E, F, G, P, R, T, U län) 15 oktober– 15 april 
– Norra Sverige (AC, BD, S, W, X Y, Z län) 1 oktober – 30 april 
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Härifrån har också erhållits andelarna trafikarbete på is/snöväglag: 
– Södra Sverige  12% 
– Mellersta Sverige  10% 
– Norra Sverige  37% 

 
• Körsträckor och befintliga däckkombinationer för tunga fordon har 

hämtats ur tabell 2 respektive 3 i kapitel 3. 
 

Det antas här att halktillfällena i detta överensstämmer med alla halkor under 
tidsperioden 1 november till 15 april. 

Antalet fordon i trafik under 1998 var ungefärligen: 
Tunga lastbilar 75 000 
Tunga släpvagnar 35 000 
Bussar  15 000 

 
I kalkylen antas alla släpvagnar vara i trafik, antalet tunga lastbilar utan släp 

blir sålunda 40 000. 
Nedan anges Vägverkets värderingar av olika skadefall vid polisrapporterade 

olycksfall samt antalet dödade eller skadade personer per olycka 1998: 
död 14 200 000 kr 0,023 st/olycka 
svårt skadad  6 100 000 kr 0,137 st/olycka 
lindrigt skadad 360 000 kr 0,525 st/olycka 
egendomsskada 90 000 kr 0,593 av alla olyckor 1998. 
 
I Vägverkets kalkylmodell (EVA-modellen) räknas dubbla kostnaden för en 

genomsnittlig olycka med tunga fordon inblandade gentemot en olycka med 
enbart personbilar. Detta görs även i denna beräkning. 

Olycksriskerna vid is/snöväglag i de olika klimatzonerna beräknades till: 
Södra Sverige 1,77 olyckor/Mfkm 
Mellersta Sverige2,04 olyckor/Mfkm 
Norra Sverige 0,59 olyckor/Mfkm. 

 
Som jämförelse är motsvarande olycksrisker på barmark (vintertid): 
Södra Sverige 0,36 olyckor/Mfkm 
Mellersta Sverige 0,27 olyckor/Mfkm 
Norra Sverige 0,18 olyckor/Mfkm 
 
Beräkningsalternativen för olycksdelen är: 
Vinterdäck endast på styraxeln för lastfordon. 
Vinterdäck på styr- och drivaxel för lastfordon. 
Vinterdäck på styr- och drivaxel för bussar. 

 
För varje fordonskategori och klimatzon beräknas följande: 
• Trafikarbetet på is/snöväglag. 
• De nuvarande olyckskostnaderna, genom att multiplicera trafikarbetet med 

olycksriskerna på is/snöväglag. Produkten multipliceras i sin tur med den 
genomsnittliga kostnaden för en olycka. 

• För varje däcksutrustningsalternativ beräknas de hypotetiska olyckskostna-
derna på grundval av de relativa riskerna enligt kapitel 6. 
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Ett exempel på hur olyckskostnadsberäkningen gjorts finns i bilaga 10. 
Någon riskberäkning har inte gjorts med hänsyn till däcksutrustning på 

släpvagnar. 
Vid riskberäkningen ingår inte de andelar av respektive fordonstyp (enligt 

tabell 3, kapitel 3) som uppfyller aktuellt krav. 
Då medelvärdet på de relativa riskerna enligt kapitel 6 används, ger 

ovanstående förutsättningar att olyckskostnaderna ökar med 744 Mkr per år för 
obligatoriska vinterdäck på styraxeln (lastbilar), respektive ökar med 876 Mkr per 
år för obligatoriska vinterdäck på såväl styr- som drivaxel (lastbilar och bussar). 

Den potentiella vinsten kan beräknas vid den undre konfidensgränsen. Då 
minskar olyckskostnaderna med 1 650 respektive 1 550 Mkr per år. 

Storleken på beloppen påverkas naturligtvis i stor utsträckning av förändringar 
av de olika antaganden och skattningar som gjorts, t.ex. beträffande körsträckor. 
Den grundläggande skillnaden mellan ökning respektive minskning av olycks-
kostnaderna är däremot hänförlig till de relativa riskerna enligt kapitel 6. De 
principiellt mest väsentliga frågorna beträffande resultatet diskuteras därför i 
kapitel 6 och kapitel 12. 
 
11.3 Restidskostnad 
Hastighetsförändingen beroende på däckval uppgår till maximalt 2 km/h enligt 
kapitel 7. Med detta som utgångspunkt beräknas restidskostnader. 

Trafikarbetet beräknat i 11.2 utnyttjas (se även bilaga 11). När det gäller att 
beräkna hur många fordon som är berörda utnyttjas resultaten från enkäterna om 
hur stor andel av fordonen som har sommardäck på 1:a respektive 2:a axeln. 
Dessa andelar betraktas som min- respektive maxalternativ. 

Restidskostnaden följer de kostnader som Vägverket nu (2000-06) använder. 
Lastbilar 225 kr/h 
Lastbilar med släp 290 kr/h 
Bussar 270 kr/h + 40 kr/passagerare. 
 
Utifrån Thulin och Nilsson, 1994 och Thulin, 2000 går det att beräkna det 

genomsnittliga antalet busspassagerare. Enligt den förstnämnda var det 12 men 
enligt den senare 15. Den senare uppgiften används. 

Med en hastighetsförändring, beroende på däck, med maximalt 2 km/h (75 
respektive 77 km/h) på is/snöväglag fås följande årliga resultat i miljoner kronor. 

 
 Min Max 
Lastbilar 6,8 11,3 
Lastbilar med släp 11,6 23,2 
Bussar 8,7 17,4 
 

Enligt direktiven från VV att beräkna effekten för styraxeln alternativt styr- 
och drivaxel används maxalternativet ovan. 

 
11.4 Fordonskostnader 
Tämligen grova beräkningar av fordonskostnader har gjorts eftersom olycks-
utfallet inte visar på någon positiv effekt av användning av vinterdäck på halt 
väglag.  
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11.4.1 Däck 
Tidskostnaden för ett eventuellt ökat antal däckbyten är inte medtaget i kost-
nadsberäkningarna utan bara kostnaden för däckinköp. Information från flera håll 
(se sist i referenslistan) innebär att andelen regummerade kommer att öka vid ett 
eventuellt krav på vinterdäck. Här har då valts att välja den andel regummerat som 
vinterdäck redan nu har när sommardäcken ska ersättas. Sommardäcken har en 
lägre andel regummerat. 

Kostnaderna för däckinköp kan beräknas på olika sätt. Här har valts att inte 
betrakta detta som en investering, vilket gjordes i utredningen om ett krav på 
vinterdäck för lätta fordon (Carlsson, Öberg, 1995). Om däckinköpen skulle 
betraktas som investering blir självklart kostnaderna under första däckomgången 
betydligt högre än vad som här räknas fram. 

Uppgifter om fördelning av olika däck och hur många hjul olika fordonstyper 
har är hämtat från bilaga 2 och kostnader för olika däck från kapitel 9. De 
detaljerade uträkningarna redovisas i bilaga 12. I tabellen nedan redovisas årlig 
kostnadsförändring i miljoner kronor om kravet är vinterdäck på olika axlar. 

 
 Lastbilar Bussar 
Styraxel 53  
Styraxel och drivaxel 144 30 
Styraxel, drivaxel och släp 191 
 
11.4.2 Bränsleförbrukning 
Enligt Hammarström 1999 kan en hastighetsförändring på 2 km/h medföra en 
förändring i bränsleförbrukning på 0,1 l/mil för lastbilar med och utan släp. Vi 
antar här att samma gäller för bussar. Beräkningen görs enbart för diesel eftersom 
bara ett par promille av lastbilar över 3 ton använder bensin. Motsvarande för 
bussar är några procent (Edwards et al., 1999). Drivmedelspriset är hämtat från 
Vägverkets planomgång 98-07 och är 2,42 inklusive skattefaktor I. Motsvarande 
min- och maxberäkning görs som beträffande restiden. Tabellen visar årlig 
kostnadsförändring i miljoner kronor. (Bilaga 11.) 

 
 Min Max 
Lastbilar 1,9 3,5 
Lastbilar med släp 2,8 5,3 
Bussar 0,7 1,3 

 
Enligt direktiven från VV att beräkna effekten vid krav på styraxeln alternativt 

styr- och drivaxel används maxalternativet ovan. 



 

 VTI meddelande 884 60

 
11.5 Sammanställning 
Tabellen nedan visar de kostnadsförändringar som framkommit i denna under-
sökning om ett krav på vinterdäck skulle införas.  
 
Tabell 14 Ett krav på vinterdäck medför följande kostnadsförändringar 

angivna i miljoner kronor per år. 
 
 Vinterdäck krav på 
 Lastbil Buss 
 Styraxel Styraxel  

Drivaxel 
Styraxel 
Drivaxel 

Släp 

Styraxel 
Drivaxel 

Olyckor (-1372) + 558 (-1271) + 690  (-279) + 186 
Däck  +53  +144 +191  +30 
Bränsleförbrukning  +4  +5   +1 
Restid  -11  -23   -17 
 

Tabellen ovan visar på främst kostnadsökningar vid ett krav på vinterdäck. En 
eventuell trafiksäkerhetsvinst är osäker men ligger inom det 95% konfidens-
intervallet. Den undre konfidensgränsen anges inom parentes. Detta innebär att 
det efter denna utredning inte finns argument för att införa ett krav på vinterdäck 
för tunga fordon.  
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12 Diskussion och slutsatser 
I utredningen om det ska bli ett krav på vinterdäck även för tunga fordon har litte-
raturstudien först visat hur betydelsefullt det är att ha bra däck både vad avser typ 
och kvalitet.  

Projektet fortsatte då med att undersöka olika däcks isgrepp i en klimat-
kontrollerad däckprovningsanläggning på VTI. Testerna visade att dubbar är det 
enda sättet att gardera sig mot dramatisk minskning av broms- och styrförmåga på 
is vid hjullåsning eller speciellt om man försöker utnyttja mer än maximalt 
tillgänglig friktion t.ex. genom kraftigt styrutslag. Jämfört med odubbade däck 
kan man räkna med två till tre gånger bättre styrförmåga under dessa betingelser. 
Även vid mer normal styrning fås bättre grepp med dubbade däck än odubbade 
vid svår halka.  

Sajpning bidrar till goda glidfriktionsegenskaper hos däck utan dubbar. Detta 
betyder att det behövs ett mönsterdjup större än 5 mm och troligen upp emot 
8 mm om denna effekt skall finnas. Det var stora skillnader i friktionsegenskaper 
mellan bästa och sämsta odubbade däck, sannolikt mest beroende på skillnader i 
gummikvalitet. Enbart beteckning vinterdäck eller kriteriet mjukt gummi är inte 
någon garanti för bra vinteregenskaper. Konsumentupplysning baserad på 
funktionella prov skulle ge fordonsägarna en bättre möjlighet att förse sina fordon 
med däck med bästa möjliga friktion på vinterväg. Hur sådana prov skulle kunna 
realiseras diskuteras sedan flera år i en arbetsgrupp med myndighetsrepresentanter 
från Finland, Norge och Sverige samt experter från däckindustrin och VTI. 

Stabilitet, styr- och bromsegenskaper vid olika kombinationer av dubbade och 
odubbade däck på olika axlar undersöktes vid körning på ett isbelagt flygfält. 
Dubbade vinterdäck på alla hjul gav klart bättre bromsförmåga än odubbade 
vinterdäck på alla hjul. Sparalternativet med diagonalplacering av dubbdäck var 
obetydligt bättre än odubbade alternativ. Nya vinterdäck gav något bättre broms-
förmåga än halvslitna sommardäck. Väjningsförmågan vid optimal styrning skilde 
sig inte tydligt mellan de olika alternativen I jämförelse med en dubbad personbil 
var dock bromsverkan hos provade tunga fordon med laglig dubbning avsevärt 
sämre. Den dubbade personbilens överlägsna bromsförmåga innebär en påtaglig 
risk för påkörning av tunga fordon bakifrån vid kolonnkörning. För att komma i 
närheten av personbilsprestanda måste man tillåta flera dubbar med större dubbut-
stick och dubbkraft samt för hållbarhet sannolikt större vikt. Tyvärr ger detta mera 
vägslitage.  

När fordon var inne på Bilprovningen för besiktning delades enkäter ut till 
samtliga förare av tunga fordon på vissa utvalda platser spridda över hela landet. 
Det framgår av enkäterna att det är på drivaxeln som man använder vinterdäck. 
Av både bussar och lastbilar har ungefär 60% vinterdäck på drivaxeln medan för 
andra axlar är andelen ca 30%. Framdäcken är oftast sommardäck (75% för 
lastbilar och 65% för bussar). Dubbdäcksanvändningen är låg. Av lastbilarna har 
3–4% dubbdäck på framaxeln och drivaxel. Bussar har 8% på framaxeln och 2% 
på drivaxeln. Släpen har till övervägande delen sommardäck (80–90%).  

I stort sett samtliga däck har ett mönsterdjup på minst 5 mm och ungefär 60% 
har ett mönsterdjup på minst 10 mm. Detta stämmer väl överens med en kontroll 
av fordon som gjordes i Östergötland just för att få klarhet i hur ärligt enkäterna 
besvarades.  

I genomsnitt har man angett att fordonen under perioden december–februari 
körts till ungefär hälften på is/snöväglag. Bussar har lägst andel med 44 % och 
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tunga lastbilar med släp högst med 54%. Den körda sträckan på is/snöväglag av 
den totala körsträckan under perioden varierar för lastbilar med och utan släp från 
40% om man har sommardäck runt om upp till 85% om man har dubbdäck runt 
om. Bussar uppvisar inte detta tydliga samband mellan däckinnehav och körning 
på is/snöväglag. 

Flera studier har visat att risken att bli inblandad i en olycka på is/snöväglag är 
lägre för personbilar och lätta lastbilar med vinterdäck än för de med sommar-
däck. I detta projekt undersöktes om användningen av vinterdäck påverkar risken 
för tunga fordon att bli inblandad i en trafikolycka på is/snöväglag. Vinterdäcks-
användning är ganska entydigt när det gäller personbilar och lätta lastbilar. Nästan 
uteslutande gäller att dessa antingen har sommardäck på samtliga hjul eller så har 
de vinterdäck på samtliga. Det är inte ens tillåtet att kombinera dubbdäck med 
dubblösa däck. Detta gäller dock inte för tunga fordon utan i regel kombineras 
olika typer av däck (se bilaga 3). Hjulen på tunga fordon kan delas i tre huvud-
grupper, drivande, styrande eller enbart rullande. Hur olika typer av däck väljs för 
de olika hjulen beror sedan på var, när och hur det tunga fordonet används.  

Det går därför egentligen inte att beskriva hur risken påverkas av vinterdäcks-
användning för tunga fordon utan det är mer relevant att studera skillnaden mellan 
olika konfigurationer för däcktyperna på de olika hjulen.  
Tidigare VTI-studier har utgått från antagandet att typ av däck inte påverkar 
risken att bli inblandad i olycka på barmark. Eventuella riskskillnader antas bero 
av förarbeteende eller fordonets tillstånd bl.a. ålder. Detta antagande är 
välmotiverat och bör därför gälla även vid denna studie.  

Olycksrisker skattas med kvoten av olycksfrekvens och trafikarbete. Tillför-
litliga skattningar av trafikarbete saknas ofta, men om trafikarbetet antas lika för 
två grupper som jämförs kan den relativa risken skattas med kvoten mellan 
olycksfrekvens för de bägge grupperna.  

När det gäller tunga fordon är det nog så att de som kör med enbart sommar-
däck går mindre på is- eller snö än de som helt eller delvis är utrustade med 
vinterdäck. Det finns all anledning att anta att denna skillnad beror på att de tunga 
fordon som har sommardäck trafikerar vägar som sällan drabbas av is/snöväglag 
medan de som är utrustade med vinterdäck i större utsträckning trafikerar sådana 
vägar. Däremot torde det vara ovanligt att ett tungt fordon ställer in en tur p.g.a. 
av dåligt väglag.  

Mot den bakgrunden är det rimligt att anta att flödena, i ett och samma väg-
snitt, av tunga fordon med enbart sommardäck eller olika konfigurationer med 
vinterdäck inte påverkas av väglaget.  

 Insamlade olycksdata har delats in i grupper efter klimatzon, vägkategori samt 
tidpunkt. Resultaten indikerar att det i de flesta fall innebär högre risk på 
is/snöväglag att montera på vinterdäck. Dock med ett genomgående undantag 
nämligen att sätta vinterdäck även på drivaxeln när det redan finns på styraxeln.  

De lägsta värdena på de relativa riskerna enligt de 95% konfidensintervallen 
pekar i samtliga fall på betydande riskreduktioner, på is/snöväglag, när fler 
vinterdäck monteras. 

Studien ger dock inte underlag för att dra slutsatsen att vinterdäck på tunga 
fordon medför lägre olycksrisk på is/snöväglag. Skattningar av relativa risker 
indikerar snarare att förare av tunga fordon, i större utsträckning än vad det 
förbättrade väggreppet medger, kör fortare med vinterdäck alternativt lång-
sammare med sommardäck.  
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Den statistiska osäkerheten är som påpekats ovan mycket stor. En stor del av 
osäkerheten beror på brister i modellantaganden. Det betyder att det är inte 
tillräckligt att öka datamängden. Dessutom måste olycksbeskrivningarna 
förbättras så att det går att skilja ut olyckor som helt eller delvis beror på bristande 
väggrepp. Vidare är förmodligen nödvändigt att få en god beskrivning av hur 
tunga fordon med olika däckkonfigurationer fördelar sitt trafikarbete över olika 
klimatzoner, vägkategorier, tider och inte minst väglag.  

Det bör också påpekas att en möjlig och kanske trolig orsak till de stora 
osäkerheterna är att åkeribranschen och bussnäringen väl anpassar sina däckval 
till den miljö respektive fordon färdas i och att förarna är skickliga när det gäller 
att anpassa körsätt till det väggrepp de har.  

Utredningen visar att personbilar med bra dubbdäck har dubbelt så bra broms-
förmåga på isiga vägbanor som tunga fordon med odubbade vinterdäck samt att 
laglig dubbning inte räcker för att uppnå likvärdig prestanda. En orsak till den 
oväntade olycksbilden kan vara att skillnaden i väggrepp mellan de vinterdäck 
och sommardäck som används är försumbar samtidigt som förarna tror att de har 
väsentligt bättre däck och kör mindre försiktigt. Friktionsnivåer under 0,25 anses 
inte acceptabla vid vinterväghållning samtidigt som denna standard inte alltid kan 
upprätthållas kontinuerligt. Det skulle därför kunna vara en målsättning att 
förbättra däcken så att denna gräns inte underskrids ens på de svåraste vinterväg-
lagen. Med nuvarande teknik är bättre dubbutrustning den enda framkomliga 
vägen. 

Då trafiksäkerhetsstudien resulterade i att trafiksäkerheten inte vid is/snöväglag 
var bättre med vinterdäck bestämdes att en något grövre metod skulle användas 
vid kostnadsberäkningarna. Detta innebär bl.a. att alla aspekter inte tas med.  
 
Tabell 15 Ett krav på vinterdäck medför följande kostnadsförändringar 

angivna i miljoner kronor per år. 
 
 Vinterdäck krav på 
 Lastbil Buss 
 Styraxel Styraxel  

Drivaxel 
Styraxel 
Drivaxel 

Släp 

Styraxel 
Drivaxel 

Olyckor (-1372) + 558 (-1271) + 690  (-279) + 186 
Däck  +53  +144 +191  +30 
Bränsleförbrukning  +4  +5   +1 
Restid  -11  -23   -17 
 

Tabellen ovan visar på i stort sett enbart kostnadsökningar vid ett krav på 
vinterdäck. En eventuell trafiksäkerhetsvinst är osäker men ligger inom det 95% 
konfidensintervallet (den undre gränsen inom parentes i tabellen). Detta innebär 
att det efter denna utredning inte finns argument för att införa ett krav på 
vinterdäck för tunga fordon.  

Vinterdäckens väggrepp och manöverprov med fordon tyder på att det under i 
övrigt lika förhållanden är säkrare att köra med vinterdäck främst dubbdäck än 
med sommardäck. Skillnaden mellan dessa resultat och olycksstudiens resultat bör 
belysas i ytterligare studier, främst i en fördjupad olycksstudie. 
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Den skillnad som finns i väggrepp vid is/snöväglag mellan lätta och tunga 
fordon kan vara förödande i situationer med små marginaler. Däck till tunga 
fordon borde snarast komma upp till personbilsdäckens nivå vad avser 
väggrepp. Ett steg på vägen skulle kunna vara att genomföra fortlöpande 
isgreppsprovning av vinterdäck i VTI:s provanläggning och publicera resultaten 
som konsumentupplysning. Detta borde stimulera däcktillverkarna till snabbare 
produktutveckling. 

Det finns skäl som talar för att ett byte till vinterdäck inför vintern skulle vara 
ekonomiskt lönsamt rent företagsekonomiskt. Att sätta på ett nytt däck i oktober–
november istället för i maj kan innebära en rejäl förlängning av livslängden (en 
källa anger 60% längre livslängd). Detta beror på att ett nytt däck blir varmare, 
vilket medför större slitage, än ett däck med mindre mönsterdjup. Om det nya 
däcket körs sommartid (då det är varmare) blir slitaget större.  

Svenska Åkeriförbundet har tillsammans med SCB givit ut en Metodrapport 
för Lastbilsindex. Där framgår att däckkostnaden är mellan 1,2 och 3,9% av 
fordonsekipagets totala kostnader inklusive löner. Drivmedel svarar för mellan 5,4 
och 15,3%. En liten del av detta kan påverkas av däckval. Detta innebär att ett 
eventuellt byte till vinterdäck endast marginellt inverkar på ekipagens totala 
kostnader. 
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13 Fortsatt FoU 
För att minska osäkerheten i här redovisad kunskap om effekter av ett krav på 
vinterdäck för tunga fordon bör säkerhetseffekten prioriteras (se de 2 första 
förslagen). Där utöver bör miljöeffekten studeras och här anges bränsle-
förbrukning som ger bidrag till både miljö- och fordonskostnaden men även 
förändringen i ljudnivå beroende på däckanvändning är betydelsefullt. 

 
Olycksstudier 
En genomgång av polisrapporter och trafikmålsanteckningar för att speciellt 
studera olyckor där däcken kan ha inverkat på olycksförloppet. Hur uppför sig 
fordonet? Hur var väglaget mer i detalj (om detta anges)? 

En ny olycksstudie genomförs där risker beräknas med olika däckkombina-
tioner på fordonen och där trafikarbetet kan skattas på ett bättre sätt än vad som 
fanns underlag för i denna studie. 

 
Köregenskaper och väggrepp 
Manöverprov bör även utföras med bussar. I detta projekt fanns en budget som 
endast räckte till att köra lastbil med och utan släp. Bedömningen gjordes att 
lastbilen någorlunda skulle motsvara hur även en buss beter sig i olika situationer. 
Detta bör dock fastläggas i studier.  

Nuvarande regler för dubbdäck ger relativt dåligt friktionstillskott för tunga 
fordon. Inverkan av dubbantal, dubbutstick och dubbkraft borde belysas 
ytterligare genom studier i VTI däckprovningsanläggning. 
 
Bränsleförbrukning 
Rullmotståndet för olika däck till tunga fordon bör undersökas för att avgöra 
vilken inverkan ett däckbyte har på bränsleförbrukningen. Det finns åkerier som 
menar att förändringen i däckkostnad skulle bli mindre än vad kostnaden i 
förändrad bränsleförbrukning skulle bli vid ett eventuellt krav på vinterdäck. 
VTI:s studier på personbilsdäck uppvisar dock inte någon sådan skillnad.    
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+          + 

Vinterdäckanvändning på tunga fordon, 
kartläggning av däckkvalitet och körmönster. 
  

I tidigare studier har de samhällsekonomiska konsekvenserna av personbilars däckanvändning 
utretts och lett fram till ett förslag om krav på vinterdäck vid halka för dessa fordon.    

Din hjälp behöver vi nu för att få klart för oss vilken däckutrustning tunga fordon har och i 
vilken miljö och på vilket väglag dessa fordon kör. Uppgiftslämnandet är frivilligt men av vital 
betydelse för undersökningens kvalitet. Svaren nedan bör fyllas i snarast efter det att Du erhållit 
brevet och återsändas i det bifogade portofria svarskuvertet.  

Samtliga svar kommer att behandlas konfidentiellt (enligt sekretesslag 9 kap. 4 §). Det är viktigt 
att Du fyller i registreringsnumret så att vi kan pricka av inkomna formulär. Resultaten 
kommer enbart att presenteras i tabellform och ingen kommer att kunna se hur Du svarat.  

Näringslivets Nämnd för Regelgranskning har tagit del av enkäten. 
Med förhoppning om Ditt välvilliga samarbete tackar vi på förhand. 
 
Peter Wretling 
Statens Väg- och Transportforskningsinstitut 
013-20 41 76 

 
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        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. 
 

Bilprovningsstation: Nacka 
 

BUSS 
 
 
Fordonets registreringsnummer:  

             
 
     År            Månad          Dag 

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

 
+          + 
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+          + 
2. Ange namn och adress till företaget som äger fordonet.      
 
Namn:  
 
Adress:        
 
Postnr och postort:                    
 
 

 
3. I vilket län körs fordonet huvudsakligen?                 län 
 
 
 

 
4. Av vilken årsmodell är fordonet?  
 
 
 
5. Var är motorn placerad?      
 

  Fram  
  Mitt  
  Bak 

                                  
 
 
6a. Är fordonet utrustat med On spot-kedjor?      
 

  Ja  
  Nej  

 
6b. Om ja, används On spot-kedjor endast i uppförsbackar vid halt väglag?     
              

  Ja  
  Nej 

             
 
 

 
7. Vilken är fordonets årliga körsträcka?                                        mil 
                              
 
+            + 
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+            + 
8. Är fordonet utrustat med ABS-bromsar?           
 

  Ja  
  Nej     

                         
              
 
9. Ange för varje axel (antingen singel eller tvilling) fabrikat och namn (om 
däcken är regummerade anges detta och regummeringsföretaget), 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 
fordonet är utrustat med för tillfället (= den dagen fordonet besiktigades)? Det 
räcker att fylla i uppgifter för fordonets högra sida.  
                
1:a axel, fram                                                           
Fabrikat och namn:____________________________________________________________ 
Typ av däck:   Sommardäck  

    Vinterdäck  
        Dubbdäck, antal dubb  utstick:  under 1 mm  över 1 mm 
Mönsterdjup:  0-4 mm  5-9 mm  10-20 mm 
 
2:a axel, singel                                                           
Fabrikat och namn:____________________________________________________________ 
Typ av däck:   Sommardäck  

    Vinterdäck  
        Dubbdäck, antal dubb  utstick:  under 1 mm  över 1 mm 
Mönsterdjup:  0-4 mm  5-9 mm  10-20 mm 
 
2:a axel, tvilling (yttre)                                                           
Fabrikat och namn:____________________________________________________________ 
Typ av däck:   Sommardäck  

    Vinterdäck  
        Dubbdäck, antal dubb  utstick:  under 1 mm  över 1 mm 
Mönsterdjup:  0-4 mm  5-9 mm  10-20 mm 
 
2:a axel, tvilling (inre)                                                           
Fabrikat och namn:____________________________________________________________ 
Typ av däck:   Sommardäck  

    Vinterdäck  
        Dubbdäck, antal dubb  utstick:  under 1 mm  över 1 mm 
Mönsterdjup:  0-4 mm  5-9 mm  10-20 mm 
 
 Fortsättning på nästa sida 
+            + 
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3:e axel, singel                                                           
Fabrikat och namn:____________________________________________________________ 
Typ av däck:   Sommardäck  

    Vinterdäck  
        Dubbdäck, antal dubb  utstick:  under 1 mm  över 1 mm 
Mönsterdjup:  0-4 mm  5-9 mm  10-20 mm 
 
3:e axel, tvilling (yttre)                                                           
Fabrikat och namn:____________________________________________________________ 
Typ av däck:   Sommardäck  

    Vinterdäck  
        Dubbdäck, antal dubb  utstick:  under 1 mm  över 1 mm 
Mönsterdjup:  0-4 mm  5-9 mm  10-20 mm 
 
3:e axel, tvilling (inre)                                                           
Fabrikat och namn:____________________________________________________________ 
Typ av däck:   Sommardäck  

    Vinterdäck  
        Dubbdäck, antal dubb  utstick:  under 1 mm  över 1 mm 
Mönsterdjup:  0-4 mm  5-9 mm  10-20 mm 
 
4:e axel, singel                                                          
Fabrikat och namn:____________________________________________________________ 
Typ av däck:   Sommardäck  

    Vinterdäck  
        Dubbdäck, antal dubb  utstick:  under 1 mm  över 1 mm 
Mönsterdjup:  0-4 mm  5-9 mm  10-20 mm 
 
4:e axel, tvilling (yttre)                                                           
Fabrikat och namn:____________________________________________________________ 
Typ av däck:   Sommardäck  

    Vinterdäck  
        Dubbdäck, antal dubb  utstick:  under 1 mm  över 1 mm 
Mönsterdjup:  0-4 mm  5-9 mm  10-20 mm 
 
4:e axel, tvilling (inre)                                                           
Fabrikat och namn:____________________________________________________________ 
Typ av däck:   Sommardäck  

    Vinterdäck  
        Dubbdäck, antal dubb  utstick:  under 1 mm  över 1 mm 
Mönsterdjup:  0-4 mm  5-9 mm  10-20 mm 
 
+            + 
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+            + 
10a. Vad är det som avgör när ni genomförs byte av däck på fordonet? Ange 
rutinerna för styr-, driv- och löphjul.  
 
   Styrhjul Drivhjul Löphjul 
 
Inför vinterperioden                   
Efter förutbestämd tidsperiod                                                                               
Efter förutbestämd körsträcka                                    
P g a slitage                                                    
Annat, nämligen    
_________________________                 
 
10b. Gäller detta för samtliga Era tunga fordon? 
  

 Ja  
 Nej 
 Har bara detta fordon 

 
 
 
11a. Sker det, utöver kontrollbesiktningen, någon regelbunden kontroll av 
fordonets däckutrustning? 
 

 Ja, en gång  per  dag   vecka  månad  kvartal  halvår  
 

 Nej 
 
11b. Gäller detta samtliga Era tunga fordon? 
 

 Ja 
 Nej 
 Har bara detta fordon 

                                            
+            + 
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12a. För styr-, driv- och löphjul hur ofta, i genomsnitt, byts däcken på fordonet? 
 
  Styrhjul Drivhjul Löphjul 
 
En gång per kvartal                               
En gång per halvår                  
En gång per år                  
Mer sällan                   
 
12b. Gäller detta för samtliga Era tunga fordon? 
 

 Ja 
 Nej 
 Har bara detta fordon 

   
 
 
13a. Vilken typ av transporter utför fordonet huvudsakligen? 
 

 Fjärrtransporter   
 Lokala transporter  
 Lika  

 
13b. Om transporterna huvudsakligen utförs lokalt, i vilken trafikmiljö körs 
fordonet huvudsakligen? 
 

 I tätortsmiljö   
 Utanför tätortsmiljö   
 Lika 

 
14. Hur stor andel av perioden december 98-februari 99 har fordonet körts på 
is/snöväglag? 
 

                     
 0   10   20   30   40  50   60  70   80   90 100 % 

 
 
15. Har det hänt under perioden december 98-februari 99 att en körning med 
fordonet ställts in p.g.a. dåligt väglag? 
    

   Ja, fler än 10 gånger     
   Ja, 7-9 gånger   
   Ja, 4-6 gånger  
   Ja, 1-3 gånger 
   Nej, aldrig 
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16. Körs fordonet mer eller mindre under vinterhalvåret än under 
sommarhalvåret? 
    

 Mycket mer  
 Mer 
 Lika 
 Mindre 
 Mycket mindre 

 
 

17. Har fordonet under perioden december 98-februari 99 varit inblandad i 
någon trafikolycka eller incident som medfört personskada (även lindrig) eller 
skada på fordon (även lindrig) hos någon inblandad? 
    

  Nej, inte alls.  ! Gå till fråga 20.  
  Ja. Hur många olyckor? ________________ olyckor 

 
OBS! Om ja gå till fråga 18. 

 
 

18. Kolliderade Du med något annat fordon, eller med vilt?  
   
   Olycka 1 Olycka 2 Olycka 3 
  
Nej, bara eget fordon inblandat                    
Ja, med annat fordon                     
Ja, med vilt                           

 
 

19. Vilka skador uppstod vid olyckan/olyckorna?  
   
   Olycka 1 Olycka 2 Olycka 3 
Personskada:  
Personskada som krävde sjukvårds- 
personal för diagnos eller kontroll                    
Lindrigare personskador                     
 
Skador på fordon: 
Skador på fordon som krävde  
omgående reparation                     
Lindrigare fordonsskador                     

 
+            + 
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+            + 
20. Har Du några ytterligare synpunkter är du välkommen att skriva ner dessa 
här. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

VTI tackar för Din medverkan! 
+            + 
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   1999-02-22 
 
Instruktioner till Bilprovningens personal vid utdelningen av enkäter 
angående ”Vinterdäcksanvändning på tunga fordon. Kartläggning av 
däckkvalitet och körmönster”. 
  
 
- Dela ut en enkät och ett svarskuvert till samtliga förare av tunga lastbilar, 

tunga lastbilar med släp och bussar. 
 
- Stationerna Vinsta, Sollentuna, Mölndal, Uddevalla, Nässjö, Karlshamn och 

Nacka delar ut enkät och svarskuvert endast till förare av bussar. 
 
- Påbörja utdelningen senast 1:e mars och hålla på tills enkäterna är slut (längst 

t.o.m. 31:e mars). 
 
- Tala om för föraren att i mån av tid och möjlighet kan enkäten fyllas i på plats 

i väntan på att kontrollen av fordonet är klart. 
 
- Dela ut en isskrapa till förare vars fordon är utrustade med dubbdäck. 

Isskrapan är ett hjälpmedel för att avgöra storleken på dubbens utstick och 
återlämnas till Bilprovningens personal efter användning för cirkulation. 

 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Peter Wretling 
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I tabellerna nedan är typ av däck klassificerade i nya respektive regummerade 
enligt följande: 
 
Däck där en regummeringsfirma eller att däcket är regummerat nämns klassas 
som regummerat. Då endast en fabrikant nämns klassas däcket som nytt. Detta 
innebär att i andelen nya däck kan det även finnas regummerade däck; troligen är 
andelen nya däck överskattad. 
 
Tabell 1 Fördelning av antal axlar per fordonsslag. 
 
 Lastbilar  

(%) 
Bussar  

(%) 
Släp  
(%) 

2-axliga 51 65 16 
3-axliga 34 29 22 
4-axliga 3 5 24 
Okända 12 1 37 
 
Lastbilar 
 
Tabell 2 Fördelning av 2-axliga lastbilars hjulkonfiguration. 
 
 2-axliga (%) 
Singel-singel 30 
Singel-tvilling 70 
 
Tabell 3 Fördelning av 3-axliga lastbilars hjulkonfiguration.  
 
 3-axliga (%) 
Singel-tvilling-
singel 

30 

Singel-tvilling-
tvilling 

70 

 
Tabell 4 Fördelning av däcktyp per axel. 
 
 Sommardäck 

(%) 
Vinterdäck 

(%) 
Dubbdäck 

(%) 
1:a axel 75 21 4 
2:a axel 40 57 3 
3:e axel 79 20 1 
4:e axel 71 29 0 
 
Tabell 5 Fördelning av typ av däck per däcktyp på 1:a axeln. 
 
 Sommardäck 

(%) 
Vinterdäck 

(%) 
Nya 80 86 
Regummerade 2 0 
Okända 17 14 
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Tabell 6 Fördelning av typ av däck per däcktyp på 2:a axeln. 
 
 Sommardäck 

(%) 
Vinterdäck 

(%) 
Nya 58 45 
Regummerade 15 28 
Okända 26 27 
 
Tabell 7 Fördelning av typ av däck per däcktyp på 3:e axeln. 
 
 Sommardäck 

(%) 
Vinterdäck 

(%) 
Nya 47 49 
Regummerade 29 27 
Okända 24 24 
 
Tabell 8 Fördelning av däckfabrikat per däcktyp på 1:a axeln. 
 
 Sommardäck 

(%) 
Vinterdäck 

(%) 
Bridgestone 14 24 
Goodyear 14 11 
Michelin 40 28 
Övriga+okända 14 23 
Okända 17 14 
 
Tabell 9 Fördelning av däckfabrikat per däcktyp på 2:a axeln. 
 
 Sommardäck 

(%) 
Vinterdäck 

(%) 
Bridgestone 8 10 
Goodyear 10 4 
Michelin 35 25 
Övriga+okända 21 34 
Okända 26 26 
 
Tabell 10  Fördelning av däckfabrikat per däcktyp på 3:e axeln. 
 
 Sommardäck 

(%) 
Vinterdäck 

(%) 
Bridgestone 9 6 
Goodyear 5 8 
Michelin 33 27 
Övriga+okända 29 35 
Okända 24 24 
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Bussar 
 
Tabell 11 Fördelning av 2-axliga bussars hjulkonfiguration. 
 
 2-axliga (%) 
Singel-singel 20 
Singel-tvilling 80 
 
Tabell 12 Fördelning av 3-axliga bussars hjulkonfiguration. 
 
 3-axliga (%) 
Singel-tvilling-
singel 

60 

Singel-tvilling-
tvilling 

40 

 
Tabell 13 Fördelning av däcktyp per axel. 
 
 Sommardäck 

(%) 
Vinterdäck 

(%) 
Dubbdäck 

(%) 
1:a axel 65 27 8 
2:a axel 37 61 2 
3:e axel 70 28 2 
4:e axel 5 68 26 
 
Tabell 14 Fördelning av typ av däck per däcktyp på 1:a axeln. 
 
 Sommardäck 

(%) 
Vinterdäck 

(%) 
Nya 80 70 
Regummerade 1 4 
Okända 19 26 
 
Tabell 15 Fördelning av typ av däck per däcktyp på 2:a axeln 
 
 Sommardäck 

(%) 
Vinterdäck 

(%) 
Nya 41 36 
Regummerade 29 32 
Okända 30 31 
 
Tabell 16 Fördelning av typ av däck per däcktyp på 3:e axeln. 
 
 Sommardäck 

(%) 
Vinterdäck 

(%) 
Nya 50 78 
Regummerade 23 7 
Okända 27 15 
 



Bilaga 3 
Sid 4 (6) 

 VTI meddelande 884 

Tabell 17 Fördelning av däckfabrikat per däcktyp på 1:a axeln. 
 
 Sommardäck 

(%) 
Vinterdäck 

(%) 
Bridgestone 8 13 
Goodyear 7 1 
Michelin 56 53 
Övriga+okända 10 8 
Okända 19 26 
 
Tabell 18 Fördelning av däckfabrikat per däcktyp på 2:a axeln. 
 
 Sommardäck 

(%) 
Vinterdäck 

(%) 
Bridgestone 4 5 
Goodyear 13 1 
Michelin 30 36 
Övriga+okända 24 27 
Okända 30 31 
 
Tabell 19 Fördelning av däckfabrikat per däcktyp på 3:e axeln 
 
 Sommardäck 

(%) 
Vinterdäck 

(%) 
Bridgestone 2 0 
Goodyear 8 5 
Michelin 49 72 
Övriga+okända 14 8 
Okända 27 15 
 
 
Släp 
 
Tabell 20 Fördelning av 2-axliga släps hjulkonfiguration. 

 
 2-axliga 

(%) 
2 x singel 12 
2 x tvilling 80 
Annan kombination 8 
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Tabell 21 Fördelning av 3-axliga släps hjulkonfiguration. 
 

 3-axliga 
(%) 

3 x singel 25 
3 x tvilling 66 
Annan kombination 8 
 
Tabell 22 Fördelning av 4-axliga släps hjulkonfiguration. 

 
 4-axliga 

(%) 
4 x singel 16 
4 x tvilling 76 
Annan kombination 8 
 
Tabell 23 Fördelning av däcktyp per axel. 
 
 Sommardäck 

(%) 
Vinterdäck 

(%) 
1:a axel 87 13 
2:a axel 86 14 
3:e axel 87 13 
4:e axel 83 17 
 
Tabell 24 Fördelning av typ av däck per däcktyp på 1:a axeln. 
 
 Sommardäck 

(%) 
Vinterdäck 

(%) 
Nya 56 56 
Regummerade 24 22 
Okända 20 22 
 
Tabell 25 Fördelning av typ av däck per däcktyp på 2:a axeln. 
 
 Sommardäck 

(%) 
Vinterdäck 

(%) 
Nya 60 50 
Regummerade 28 23 
Okända 12 27 
 
Tabell 26 Fördelning av typ av däck per däcktyp på 3:e axeln 
 
 Sommardäck 

(%) 
Vinterdäck 

(%) 
Nya 60 39 
Regummerade 27 44 
Okända 13 17 
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Tabell 27 Fördelning av typ av däck per däcktyp på 4:e axeln. 
 
 Sommardäck 

(%) 
Vinterdäck 

(%) 
Nya 70 75 
Regummerade 22 25 
Okända 8  
 
 Tabell 28  Fördelning av däckfabrikat per däcktyp på 1:a axeln. 
 
 Sommardäck 

(%) 
Vinterdäck 

(%) 
Bridgestone 12 11 
Goodyear 4 0 
Michelin 31 30 
Övriga+okända 33 37 
Okända 20 22 
 
Tabell 29 Fördelning av däckfabrikat per däcktyp på 2:a axeln. 
 
 Sommardäck 

(%) 
Vinterdäck 

(%) 
Bridgestone 13 8 
Goodyear 5 0 
Michelin 31 35 
Övriga+okända 39 31 
Okända 12 27 
 
Tabell 30 Fördelning av däckfabrikat per däcktyp på 3:e axeln. 
 
 Sommardäck 

(%) 
Vinterdäck 

(%) 
Bridgestone 15 11 
Goodyear 10 0 
Michelin 27 33 
Övriga+okända 35 33 
Okända 13 22 
 
Tabell 31 Fördelning av däckfabrikat per däcktyp på 4:e axeln. 
 
 Sommardäck 

(%) 
Vinterdäck 

(%) 
Bridgestone 3 15 
Goodyear 7 0 
Michelin 52 46 
Övriga+okända 30 31 
Okända 8 8 
 



Bilaga 4 
Sid 1 (1) 

VTI meddelande 884 

 

 
  1                       2                      3                          4                  5                                                                              
 

 
 
6                      7                        8                   9                   10                   11 

 
 
12                   13                     14               15                       16                 17 
 

 
 
 
18                      19 
 
 
Figur 1. Provdäck  vid undersökning av lastbilsdäcks isfrikton i VTIs däckprovanläggning   
nov-dec 1997. 

 Däck OBRFN         Däck OYOFN         Däck RRTDN        Däck RRTFN         Däck OYODN  
 VV1                       VV2  Sajpat            VV3 Sajpat            VV4 Sajpat            VV5 Sajpat 
 Mönsterdj.19 mm   Mönsterdj.14 mm   Mönsterdj.18 mm   Mönsterdj.15 mm   Mönsterdj.20 mm          

 Däck OGYFN        Däck OGYDN       Däck OMIFN        Däck OMIDN          Däck OBRFS         Däck OYODS 
 VV6 Sajpat            VV7  Sajpat           VV8  Sajpat          VV9  Sajpat             VV10                     VV11                 
 Mönsterdj.15 mm   Mönsterdj.20 mm  Mönsterdj.16 mm  Mönsterdj.20 mm    Mönsterdj.10 mm   Mönsterdj.5 mm             

 Däck OGYDS       Däck RBODN        Däck OBRFND      Däck RBADN        Däck OMIFS          Däck OMIDS 
  VV12                   VV13   Sajpat        VV14              VV15 Sajpat          VV16               VV17  
 Mönsterdj. 3 mm   Mönsterdj.19mm    Mönsterdj.19 mm   Mönsterdj.19 mm  Mönsterdj. 5 mm    Mönsterdj. 7 mm 

 Däck REMDN       Däck  OBRDN         Däck OX7DS 
 VV0(18)  Sajpat     VV ( 19 Referens)   MX/ (20 Förprov) 9 år gammalt 
 Mönsterdj.20 mm   Mönsterdj.19 mm   Mönsterdj.15 mm 
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Tabell 7.  Lastbilsdäcks friktion på slät is vid - 3 grader C 
 Drivhjulsdäck med nya slitbanor, M+S märkta. Repeterbarhet 

 
Däcktyp Mönster- Shore- Kodnr Kod Friktion

djup  mm   tal Broms-max Broms-låst Styr-max Styr-20grad
Bridgestone W970 19 65 VV OBRDN 0,111 0,057 0,112 0,046
Bridgestone W970 19 65 VV OBRDN 0,109 0,056 0,111 0,045
Bridgestone W970 19 65 VV OBRDN 0,106 0,056 0,114 0,045
Bridgestone W970 19 65 VV OBRDN 0,106 0,059 0,102 0,046
Bridgestone W970 19 65 VV OBRDN 0,109 0,058 0,113 0,048
Bridgestone W970 19 65 VV OBRDN 0,105 0,058 0,113 0,048
Bridgestone W970 19 65 VV OBRDN 0,111 0,057 0,108 0,044
Bridgestone W970 19 65 VV OBRDN 0,107 0,056 0,110 0,044
Bridgestone W970 19 65 VV OBRDN 0,109 0,059 0,112 0,045
Bridgestone W970 19 65 VV OBRDN 0,109 0,058 0,101 0,047
Bridgestone W970 19 65 VV OBRDN 0,103 0,057 0,107 0,046
Bridgestone W970 19 65 VV OBRDN 0,104 0,057 0,113 0,047
Bridgestone W970 19 65 VV OBRDN 0,106 0,055 0,106 0,044
Bridgestone W970 19 65 VV OBRDN 0,102 0,055 0,107 0,044

Medel 0,107 0,057 0,109 0,045
Stdavv. 0,003 0,001 0,004 0,001

Max 0,111 0,059 0,114 0,048
Min 0,102 0,055 0,101 0,044
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Diagram 1. Lastbilsdäcks friktion på is vid - 3 grader C
Nya framhjulsdäck, M+S märkta
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Diagram 2. Lastbilsdäcks friktion på slät
Slitna framhjulsdäck M+S märkta
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Diagram 3. Lastbilsdäcks friktion på slät is vid -3 grader C. 

Nya Drivhjulsdäck. M+S märkta
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Diagram 4. Lastbilsdäcks friktion på slät is vid  -3 grader C
Slitna drivhjulsdäck. M+S märkta
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Tabell 1 Enskilda provdata 
 

Bromsprov 1 Bromsprov 2 Styrprov 1     Styrprov 2 Medelvärden
       Broms       Broms        Styr        Styr       Broms Styr

Datum Däck Max Låst Max Låst Max 20grad Max 20grad Max Låst Max  20grad

971117 VV 0 0,095 0,035 0,088 0,034 0,092 0,035
VV 1 0,122 0,045 0,111 0,045 0,117 0,045
VV 2 0,144 0,052 0,134 0,050 0,139 0,051
VV0 0,101 0,034 0,092 0,035 0,097 0,035
VV3 0,103 0,037 0,099 0,038 0,101 0,038

  
  

VV4 0,106 0,041 0,107 0,040 0,107 0,041
VV0 0,099 0,036 0,096 0,034 0,098 0,035

  
971119 W 0,118 0,056 0,103 0,057 0,116 0,046 0,107 0,045 0,111 0,057 0,112 0,046
971124 VV 4 0,096 0,039 0,097 0,035 0,095 0,040 0,097 0,039 0,097 0,037 0,096 0,040

W 0,112 0,057 0,106 0,055 0,114 0,045 0,108 0,044 0,109 0,056 0,111 0,045
VV 2 0,137 0,043 0,121 0,043 0,134 0,050 0,119 0,047 0,129 0,043 0,127 0,049
VV1 0,111 0,052 0,098 0,052 0,115 0,044 0,109 0,043 0,105 0,052 0,112 0,044
W 0,110 0,057 0,101 0,055 0,114 0,045 0,114 0,045 0,106 0,056 0,114 0,045

    
971120 W 0,113 0,058 0,099 0,059 0,106 0,046 0,098 0,045 0,106 0,059 0,102 0,046
971121 VV 5 0,108 0,063 0,099 0,065 0,119 0,049 0,111 0,048 0,104 0,064 0,115 0,049

VV6 0,145 0,062 0,133 0,058 0,147 0,060 0,138 0,059 0,139 0,060 0,143 0,060
W 0,114 0,058 0,103 0,058 0,116 0,048 0,110 0,047 0,109 0,058 0,113 0,048

VV 0 0,089 0,043 0,085 0,045 0,095 0,035 0,092 0,035 0,087 0,044 0,094 0,035
VV 7 0,093 0,052 0,088 0,050 0,106 0,047 0,104 0,046 0,091 0,051 0,105 0,047

W 0,113 0,057 0,096 0,058 0,114 0,048 0,111 0,048 0,105 0,058 0,113 0,048
    

971126 W 0,115 0,058 0,107 0,056 0,112 0,044 0,104 0,043 0,111 0,057 0,108 0,044
971127 VV 3 0,090 0,044 0,087 0,045 0,092 0,033 0,087 0,033 0,089 0,045 0,090 0,033

VV 8 0,141 0,050 0,128 0,050 0,136 0,046 0,131 0,045 0,135 0,050 0,134 0,046
W 0,115 0,055 0,099 0,057 0,112 0,044 0,108 0,044 0,107 0,056 0,110 0,044

VV 9 0,122 0,071 0,117 0,072 0,141 0,052 0,135 0,053 0,120 0,072 0,138 0,053
VV10 0,131 0,045 0,123 0,042 0,130 0,048 0,122 0,047 0,127 0,044 0,126 0,048

W 0,112 0,059 0,106 0,058 0,114 0,045 0,110 0,044 0,109 0,059 0,112 0,045
                   

971201 W 0,111 0,058 0,106 0,057 0,104 0,047 0,098 0,046 0,109 0,058 0,101 0,047
971202 VV11 0,134 0,044 0,128 0,041 0,129 0,048 0,120 0,047 0,131 0,043 0,125 0,048

VV13 0,106 0,046 0,100 0,048 0,113 0,041 0,112 0,041 0,103 0,047 0,113 0,041
W 0,109 0,057 0,097 0,057 0,111 0,046 0,103 0,045 0,103 0,057 0,107 0,046

VV12 0,131 0,036 0,128 0,036 0,135 0,047 0,130 0,045 0,130 0,036 0,133 0,046
VV15 0,108 0,054 0,096 0,054 0,118 0,043 0,114 0,043 0,102 0,054 0,116 0,043

W 0,109 0,056 0,098 0,057 0,116 0,047 0,109 0,047 0,104 0,057 0,113 0,047
VV14 0,183 0,112 0,155 0,093 0,171 0,142 0,165 0,129 0,169 0,103 0,168 0,136

    
971203 W 0,114 0,055 0,097 0,055 0,108 0,044 0,103 0,044 0,106 0,055 0,106 0,044

VV16 0,124 0,023 0,111 0,024 0,131 0,038 0,122 0,036 0,118 0,024 0,127 0,037
VV17 0,126 0,036 0,118 0,035 0,130 0,044 0,122 0,043 0,122 0,036 0,126 0,044

W 0,106 0,054 0,097 0,056 0,109 0,043 0,104 0,044 0,102 0,055 0,107 0,044
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Tabell 1. Basdata för bromsprov med tunga fordonsvarianter och tidsekvivalenta data för dubbad personbil och BV14
Br.str. = Bromssträcka, Med. Ret = Medelretardation, Med.frikt. = medelfriktion, tid = tidbaserad, väg =bromssträckebaserad.

Prov Datum Tidpunkt Däckkomb Fordon Provtyp Hast. Br.str. Med.ret. Med.frikt. Med.ret. Med.frikt. Med.frikt.
nr km/h m tid m/s2 tid väg m/s2 väg BV14
17 19990216 11:30 Fulldubbat Bil+släp Bromsprov 72 116,2 2,13 0,217 1,72 0,175 0,19
18 19990216 11:35 Fulldubbat Bil+släp Bromsprov 71 132,4 1,83 0,187 1,47 0,150 0,18
19 19990216 12:00 Fulldubbat Bil+släp Bromsprov 70 156 1,58 0,161 1,21 0,124 0,14
20 19990216 12:18 Fulldubbat Bil Bromsprov 70 158,2 1,41 0,144 1,19 0,122 0,14
21 19990216 12:24 Fulldubbat Bil Bromsprov 70 165,4 1,38 0,141 1,14 0,117 0,14
22 19990216 12:30 Fulldubbat Bil Bromsprov 69 159,8 1,32 0,135 1,15 0,117 0,14
41 19990217 14:12 Diag.dubb Bil+släp Bromsprov 69 170 1,29 0,131 1,08 0,110 0,10
42 19990217 14:22 Diag.dubb Bil+släp Bromsprov 70 195 1,23 0,125 0,97 0,099 0,10
43 19990217 14:30 Diag.dubb Bil+släp Bromsprov 70 203 1,20 0,122 0,93 0,095 0,10
58 19990217 16:30 Diag.dubb Bil Bromsprov 69 185 1,25 0,127 0,99 0,101 0,08
59 19990217 16:50 Diag.dubb Bil Bromsprov 69 179 1,26 0,128 1,03 0,105 0,09
60 19990217 16:55 Diag.dubb Bil Bromsprov 69 182 1,29 0,131 1,01 0,103 0,09
63 19990218 12:03 Ny vinter Bil+släp Bromsprov 71 236,7 0,96 0,098 0,82 0,084 0,06
64 19990218 12:11 Ny vinter Bil+släp Bromsprov 70 247,7 0,93 0,095 0,76 0,078 0,06
65 19990218 12:19 Ny vinter Bil+släp Bromsprov 71 251,5 0,88 0,090 0,77 0,079 0,06
70 19990218 13:33 Ny vinter Bil Bromsprov 71 239,4 0,92 0,094 0,81 0,083 0,06
71 19990218 13:38 Ny vinter Bil Bromsprov 71 234,3 0,87 0,089 0,83 0,085 0,06
72 19990218 13:43 Ny vinter Bil Bromsprov 71 247,1 0,89 0,091 0,79 0,080 0,06
86 19990219 10:25 Slit sommar Bil+släp Bromsprov 72 238,4 0,91 0,093 0,84 0,086 0,05
87 19990219 10:36 Slit sommar Bil+släp Bromsprov 71 242,5 0,91 0,093 0,80 0,082 0,05
88 19990219 10:47 Slit sommar Bil+släp Bromsprov 71 256,2 0,85 0,087 0,76 0,077 0,05
89 19990219 10:56 Slit sommar Bil+släp Bromsprov 71 256,9 0,89 0,091 0,76 0,077 0,06
104 19990219 14:10 Slit sommar Bil Bromsprov 70 171,9 1,33 0,136 1,10 0,112 0,13
105 19990219 14:16 Slit sommar Bil Bromsprov 70 180,2 1,29 0,131 1,05 0,107 0,14
106 19990219 14:21 Slit sommar Bil Bromsprov 71 195,9 1,21 0,123 0,99 0,101 0,14
107 19990219 14:27 Slit sommar Bil Bromsprov 70 200,6 1,20 0,122 0,94 0,096 0,14
113 19990219 15:36 Slit sommar Bil+släp Bromsprov 71 199,4 1,16 0,118 0,98 0,099 0,14
114 19990219 15:57 Slit sommar Bil+släp Bromsprov 71 217,0 1,11 0,113 0,90 0,091 0,14
115 19990219 16:06 Slit sommar Bil+släp Bromsprov 72 214,8 1,10 0,112 0,93 0,095 0,14

Tabell 2.  Basdata för bromsprov med dubbad personbil samt normerad medelfriktion för tunga fordonsvarianter 
och normerad medelfriktion för dubbad personbil resp BV14

Prov Datum Br.str Hast Med.ret NormTFv NormTNormT NormBV1Norm Pbd
nr Pbd Pbd Pbd m/s2 Pbd0,2 Pbd0,2BV140,Pbd0,2 BV140,1
17 19990216 75 70 2,52 0,137 0,083 0,148 0,135
18 19990216 84 70 2,25 0,131 0,075 0,157 0,115
19 19990216 98 70 1,93 0,126  0,079 0,142 0,126
20 19990216 102 70 1,85 0,129 0,078 0,148 0,121
21 19990216 98 70 1,93 0,119 0,075 0,142 0,126
22 19990216 100 70 1,89 0,122 0,13 0,075 0,145 0,124
41 19990217 102 70 1,85 0,117 0,099 0,106 0,170
42 19990217 112 70 1,69 0,115 0,089 0,116 0,155
43 19990217 110 70 1,72 0,108  0,085 0,114 0,158
58 19990217 97 70 1,95 0,102 0,114 0,081 0,223
59 19990217 95 70 1,99 0,103 0,105 0,089 0,203
60 19990217 98 70 1,93 0,105 0,11 0,103 0,092 0,197
63 19990218 120 70 1,58 0,104 0,126 0,075 0,241
64 19990218 126 70 1,50 0,102 0,117 0,078 0,229
65 19990218 120 70 1,58 0,098  0,118 0,075 0,241
70 19990218 115 70 1,64 0,099 0,124 0,072 0,251
71 19990218 120 70 1,58 0,105 0,127 0,075 0,241
72 19990218 125 70 1,51 0,104 0,10 0,120 0,078 0,231
86 19990219 110 70 1,72 0,098 0,154 0,057 0,315
87 19990219 110 70 1,72 0,093 0,147 0,057 0,315
88 19990219 113 70 1,67 0,091 0,139 0,059 0,307
89 19990219 99 70 1,91 0,079  0,116 0,062 0,292
104 19990219 91 70 2,08 0,106 0,078 0,123 0,147
105 19990219 85 70 2,22 0,094 0,069 0,124 0,146
106 19990219 77 70 2,46 0,081 0,065 0,112 0,161
107 19990219 86 70 2,20 0,086  0,062 0,125 0,144
113 19990219 90 70 2,10 0,093 0,064 0,131 0,138
114 19990219 88 70 2,15 0,083 0,059 0,128 0,141
115 19990219 102 72 1,96 0,095 0,09 0,061 0,140 0,128

Norm 0,200 0,100 0,200 0,100
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Tunga fordons trafiksäkerhet 
 
För förare av tunga fordon är en hög trafiksäkerhet en viktig del av en god 
arbetsmiljö. På uppdrag av Vägverket i Sverige och Vejdirektoratet i Norge 
genomför VTI en undersökning om hur däckens typ och kvalitet påverkar risken 
för att tunga fordon 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 tunga fordon som drabbats av trafikolyckor. Enligt Vägverkets olycksregister 
var lastbilen/bussen med registreringsnumret  
 
 

 «Registreringnummer» 
 
 
inblandad i en trafikolycka  
 
 

 «Olycksdatum» 
 
 

Vi önskar att ni svarar på några frågor om hur lastbilen/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.  

Näringslivets Nämnd för Regelgranskning har tagit del av enkäten. 
Med förhoppning om Ditt välvilliga samarbete tackar vi på förhand. 
 
Mats Wiklund 
Statens Väg- och Transportforskningsinstitut 
013-20 43 54 
mailto:mats.wiklund@vti.se 
 

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         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.     

mailto:mats.wiklund@vti.se
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+             + 

1. Ägde ni lastbilen/bussen vid olyckstillfället? 
 

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

 

 

2. Är lastbilen/bussen utrustad med ABS-bromsar? 
 

  Ja 
  Nej 

 

 
3. Fyll i följande uppgifter om lastbilens/bussens däck vid olyckstillfället. 
(Om däcken är regummerade anges detta och regummeringsföretaget.)   
 
1:a styrande axel 
Däckets fabrikat och namn:_____________________________________________________ 
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 
Däckets fabrikat och namn:_____________________________________________________ 
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                                                           
Däckets fabrikat och namn:_____________________________________________________ 
Typ av däck:  Sommardäck  

 Odubbat vinterdäck  
 Dubbdäck 

Uppskattat 
mönsterdjup:  0-4 mm  5-9 mm  10-20 mm 
 
 
 

 
+             + 
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+             + 

4. Var släpfordon tillkopplat vid olyckstillfället? 
 

  Ja 
  Nej → hoppa till fråga 6a. 

 

 

5. Fyll i följande uppgifter om släpfordonets däck vid olyckstillfället.  
 
1:a axel 
Däckets fabrikat och namn:_____________________________________________________ 
Typ av däck:  Sommardäck  

 Odubbat vinterdäck  
 Dubbdäck 

Uppskattat 
mönsterdjup:  0-4 mm  5-9 mm  10-20 mm 

 
 
6a. Vilken typ av gods-/persontransporter utför lastbilen/bussen huvudsakligen? 
 

 Fjärrtransporter   
 Lokala transporter  
 Ungefär lika mycket av varje  

 
6b. Om transporterna huvudsakligen utförs lokalt, i vilken trafikmiljö körs 
fordonet huvudsakligen? 
 

 I tätortsmiljö   
 Utanför tätortsmiljö   
 Ungefär lika mycket av varje 

 
7. Uppskatta hur stor andel av perioden december 98-februari 99 som fordonet har körts på 
is/snöväglag? 
 

                     
 0   10   20   30   40  50   60  70   80   90 100 % 

 

8. Har Du några ytterligare synpunkter om trafiksäkerhet på vintervägar är du välkommen 
att skriva ner dessa här. 
 

VTI tackar för Din medverkan! 
+             + 
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Tabeller avseende enkätsvar från olycksstudien 
 
Tabell 1 Antal formulär som sändes ut och antal svar. 
 
 Tunga lastbilar Bussar
 utan släp med släp 
Antal utsända formulär 842 151
Övertäckning 219 34
Bortfall 186 58
Svar 228 209 59
 
Tabell 2 De olycksinblandade fordonens fördelning. 
 
 Tunga lastbilar Bussar Tunga lastbilar med släp 
 46% 12% 42% 
 
Tabell 3 Andel med ABS-bromsar. 
 
 Tunga lastbilar Bussar Tunga lastbilar med släp 
ABS-bromsar 49% 70% 69% 
 
Tabell 4 Däcktyp på styraxel+drivaxel. 
 
 Tunga lastbilar Bussar Tunga lastbilar med släp 
Sommar+Sommar 40% 15% 13% 
Sommar+Vinter 17% 34% 32% 
Vinter+Sommar 2% 0% 1% 
Vinter+Vinter 41% 51% 53% 
 
Tabell 5 Däcktyp på släpfordonens första axel. 
 
 Tunga lastbilars släp 
Sommar 76% 
Vinter 24% 
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Tabell 6 Olyckornas fördelning över olika klimatzoner. 
 
 Tunga lastbilar Bussar Tunga lastbilar med släp 
Södra 21% 23% 31% 
Västra Götaland 19% 19% 23% 
Mellersta 40% 38% 33% 
Norra 19% 21% 26% 
 
Tabell 7 Andel körsträcka på is- eller snöväglag med olika däcktyper 
(styraxel+drivaxel). 
 
 Tunga lastbilar Bussar Tunga lastbilar med släp 
Sommar+Sommar 30% 25% 31% 
Sommar+Vinter 28% 34% 36% 
Vinter+Sommar 50% - 35% 
Vinter+Vinter 60% 56% 59% 
 
Tabell 8 Andel körsträcka på is- eller snöväglag i olika klimatzoner. 
 
 Tunga lastbilar Bussar Tunga lastbilar med släp 
Södra 24% 35% 33% 
Västra Götaland 29% 40% 37% 
Mellersta 39% 51% 44% 
Norra 75% 73% 67% 
 
Tabell 9 Däckens fördelning över olika mönsterdjup. 
 
 Tunga lastbilar Bussar Tunga lastbilar med släp 
   lastbilen släpet 
0–4 mm 0% 0% 1% 1% 
5–9 mm 29% 32% 19% 38% 
10–20 mm 71% 68% 80% 61% 
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Exempel på olyckskostnadsberäkning 
Beräkningen gäller lastbilar utan släp, obligatoriska vinterdäck endast på styraxeln 
samt klimatzon södra Sverige. 

De alternativ för de relativa olycksriskerna som skall ingå i beräkningen blir 
alltså (V+S)/(S+S) och (V+V)/(S+V) enligt tabell 9. Relativa riskerna blir då: 

 
  undre konf.gräns medelvärde 
(V+S)/(S+S) exp(1,52-4,66) = 0,04 exp(1,52) = 4,57 
(V+V)/(S+V) exp(0,70-2,60) = 0,15 exp(0,70) = 2,01 
 
Trafikarbetet på is/snöväglag erhålls ur data från: 
• andel trafikarbete på is och snö  kapitel 10.2 
• andel lastbilar utan släp  tabell 4 
• årlig körsträcka   tabell 2 
• antal lastbilar utan släp  kapitel 10.2 
• vinterns längd (per klimatzon)  kapitel 10.2 
 
Trafikarbetet i södra Sverige på vinterväglag beräknas då som: 
(0,12 × 0,34 × 57 000 × 40000 × 4/12) × 10-6 = 31 Mfkm 
 
Den nuvarande olyckskostnaden erhålls ur data från: 
• medelantalet skadefall per olycka  kapitel 10.2 
• kostnaden per skadefall  kapitel 10.2 
• trafikarbetet   enligt ovan 
• olycksrisken på is/snöväglag  kapitel 10.2 
samt en faktor 2 för att tunga fordon är inblandade i olyckorna. 
 
Den nuvarande olyckskostnaden beräknas då som: 
(0,023 × 14,2 + 0,137 × 6,1 + 0,525 × 0,36 + 0,593 × 0,09) × 31 × 1,77 × 2 = 
154,2 Mkr 
 
Olyckskostnaden då obligatorium införts erhålls genom att addera kostnaderna 

för de olika fallen (V+S)/(S+S) och (V+V)/(S+V). 
Kostnaderna erhålls ur data från: 
• relativa olycksrisker   enligt ovan 
• nuvarande olyckskostnad   enligt ovan 
• fördelning av däckkombinationer  tabell 3 
 
Olyckskostnaden för obligatorium beräknas då som: 
för den undre konfidensgränsen 
0,04 × 154,2 × 0,39 + 0,15 × 154,2 × 0,36 = 10,7 Mkr 
för medelvärdet 
4,57 × 154,2 × 0,39 + 2,01 × 154,2 × 0,36 = 386 Mkr 
 
Vid undre konfidensgräns får vi alltså en vinst på 143,5 Mkr, men vid 

medelvärdet blir det en förlust på 232 Mkr. 
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Inverkan på restidskostnad och bränsleförbrukning av ändrad hastighet 
 
TRAFIKARBETE miljoner fordonskm 
 
 Klimatzon Lastbil Lastbil med släp Buss Totalt 

Södra 775 813 389 1977 
Mellersta 980 1162 486 2628 
Norra 524 930 194 1648 

 
HELA ÅRET 

Totalt 2279 2905 1069 6253 
Södra 258 271 130 659 
Mellersta 490 581 97 1168 
Norra 306 542 113 961 

 
VINTER* 

Totalt 1054 1394 340 2788 
Södra 31 33 16 80 
Mellersta 49 58 24 131 
Norra 113 201 42 356 

 
IS/SNÖ 
(under vinter*) 

Totalt 193 292 82 567 
* Vinter = 4 månader i Södra, 6 i Mellersta och 7 månader i Norra Sverige 
 
SOMMARDÄCKANVÄNDNING (enligt bilaga 3) 
 
Lastbilar sommardäck 
75 % på 1:a axeln 
40 % på 2:a axeln 
 
Bussar sommardäck 
65 % på 1:axeln 
37 % på 2:a axeln 
 
Antag hastighetsskillnaden mellan sommar- och vinterdäck är 2 km/h vid is/snö-väglag 
(75 respektive 77 km/h).  
 
RESTIDSKOSTNAD (Kostnad enligt planomg 98-07, VV)  
 
Lastbilar (225 kr/h) 
Max 0,75×193/75=1,93 Mfh  resp 0,75×193/77=1,88  Skillnad 0,05 á 225 = 11,25 Mkr  
Min 0,40×193/75=1,03 Mfh resp 0,40×193/77=1,00 Skillnad 0,03 á 225 = 6,75 Mkr 
 
 
Max 0,75×292/75=2,92 Mfh resp 0,75×292/77=2,84 Skillnad 0,08 á 290 = 23,2 Mkr 
Min 0,40×292/75=1,56 Mfh resp 0,40×292/77=1,52 Skillnad 0,04 á 290 = 11,6 Mkr 
 
Bussar (15 passagerare i genomsnitt enligt Thulin och Nilsson, 1994 och Thulin, 2000 
270+15×40 = 870 kr/h) 
Max 0,65×82/75=0,71 Mfh resp 0,65×82/77=0,69 Mfh Skillnad 0,02 á 870=17,4 Mkr 
Min 0,37×82/75=0,40 Mfh resp 0,37×82/77=0,39 Mfh Skillnad 0,01 á 870=8,7 Mkr 
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BRÄNSLEFÖRBRUKNING (kostnad enligt planomgång 98-07, VV ) 
 
Enligt Hammarström, 1999 kan en hastighetsförändring på 2 km/h medföra en 
förändring i bränsleförbrukning på 0,1 l/mil för lastbilar med och utan släp. Vi antar här 
att samma gäller för bussar.  
 
Lastbilar  
Max 0,75×193=145 Mfkm Skillnad 0,01 l/km á 2,42= 3,5 Mkr  
Min 0,40×193=77 Mfkm Skillnad 0,01 l/km á 2,24= 1,9 Mkr  
 
Lastbilar med släp 
Max 0,75×292=219 Mfkm Skillnad 0,01 l/km á 2,42= 5,3 Mkr  
Min 0,40×292=117 Mfkm  Skillnad 0,01 l/km á 2,42= 2,8 Mkr  
 
Bussar  
Max 0,65×82=53 Mfkm Skillnad 0,01 l/km á 2,42= 1,3 Mkr  
Min 0,37×82=30 Mfkm Skillnad 0,01 l/km á 2,42= 0,7 Mkr  
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Däckkostnader för lastbilar 
 
Vinterdäck endast på styraxel 
Styraxeln (= första axeln) har till 75 % sommardäck. Återstående fordon fördelar 
sig så att 4 % har dubbdäck och 21 % har vinterdäck på styraxeln. Behovet av 
vinterdäck skulle vid ett eventuellt krav på vinterdäck vara 0,75 × 75 000 fordon × 
2 däck = 112 500 däck. Sommardäcken kommer vid ett krav på vinterdäck att 
ersättas med nya vinterdäck utan dubbar. Enligt de uppgifter som erhållits sätts 
inte regummerade däck på styraxeln. Kostnaden för nya däck blir därmed 112 500 
× 4 200 = 472,5 Mkr. 

Total livslängd för ett sommardäck 1,5 år och ett vinterdäcks livslängd är 1,35 
år (se kapitel 8). 
 

Nuvarande årlig kostnad för fordon som ej använder vinterdäck är  
112 500 däck × 4 000 kr / 1,5 år  = 300 Mkr/år. 
 
Med vinterdäck året om blir kostnaden 112 500 × 4 200 / 1,35 = 350 Mkr/år 
 
Om trafikarbetet fördelar sig lika på sommar- och vinterdäck under året blir 

kostnaden  
(300 + 350) / 2 = 325 Mkr. 
Tunga fordons trafikarbete under perioden 1 november till 15 april är ungefär 

44,5 % av årets trafikarbete. Med denna fördelning för vinterdäck blir då kostna-
den 322 Mkr. 

För de två senast uträknade årliga kostnaderna kan lagerhållning av den ena 
uppsättningen däck tillkomma. Denna kostnad kommer dock inte att överstiga 
kostnaden för att köra med vinterdäck året om för i så fall skulle man välja det 
alternativet. Den största kostnad som kan erhållas blir 350 – 300 = 50 Mkr. Med 
5 % kalkylränta på denna kostnad blir årliga merkostnaden högst 53 Mkr. 
 
Vinterdäck på styraxel och drivaxel 
Beträffande kostnader för styraxel se ovan. 

Sommardäck på drivaxeln (= andra axeln) finns hos 40 % av lastbilarna. Res-
ten fördelar sig på 3 % dubbdäck och 57 % vinterdäck.  

Sommardäcken kommer vid ett krav på vinterdäck att ersättas med vinterdäck 
utan dubbar. Den regummerade andelen för sommardäck är 22 %. Det innebär att 
det genomsnittliga priset för ett sommardäck är 0,22 × 2 500 + 0,78 × 4 000 = 3 
670 kr. Livslängden för ett genomsnittligt sommardäck blir 1,5 × (0,22 × 0,9 + 
0,78 × 1) = 1,47 år. 

På drivaxeln används 62 % nya vinterdäck och 38 % regummerade. Denna för-
delning antas bestå om ett krav införs. Det genomsnittliga priset för ett vinterdäck 
blir 0,62 × 4 200 + 0,38 × 2 625 = 3 602 kr. Livslängden för ett genomsnittligt 
vinterdäck blir 1,5 × ( 0,62 × 0,9 + 0,38 × 0,64 ) = 1,11 år. 

På drivaxeln är andelen singelmontage 17 % och tvillinghjul 83 %. Det innebär 
ett nyanskaffningsbehov av 0,40 × 75 000 ( 2 × 0,17 + 4 × 0,83) = 109 800 däck. 
Kostnaden för nya vinterdäck på drivaxeln blir således 109 800 × 3 602 = 395 
Mkr. 
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Nuvarande årlig kostnad för sommardäcken är 109 800 × 3 670 / 1,47 = 269 Mkr.   
 
Med vinterdäck året om blir kostnaden 109 800 × 3 602 / 1,11 = 356 Mkr. 
 

Om vinter- och sommardäcken körs lika mycket blir kostnaden ( 269 + 356 ) / 
2 = 312, 5 Mkr. Enligt ovanstående avsnitt om enbart styraxeln blir därmed största 
kostnaden för drivaxeln 356 – 269 = 87 Mkr. Med årlig ränta på 5 % blir kostna-
den högst 91 Mkr. 

Totalt för både styr- och drivaxel ökar kostnaderna med 53 + 91 = 144 Mkr. 
 
Vinterdäck på styraxel och drivaxel och släp 
Släpen har till övervägande delen sommardäck (86 %). Det är samma fördelning 
av däck runt om. Sommardäcken är mestadels nya (68 %). På de två första axlarna 
har vinterdäcken också fördelningen 68/32 för nya/regummerade däck. Den tredje 
axeln har fördelningen 47/53. När det anges nya här avses att de ej är regumme-
rade och att de kan ha haft en annan placering på fordonet tidigare. Eftersom det 
blir alltmer vanligt med annan däckdimension på släpet än på lastbilen förutsätts 
här att däcken bara används på släpet.  

Ett genomsnittligt sommardäck på släpet kostar 0,68 × 4 000 + 0,32 × 2 500 = 
3 520 kr. Ett genomsnittligt vinterdäck på de två första axlarna kostar 0,68 × 4 200 
+ 0,32 × 2 625 = 3 696 kr. Ett genomsnittligt vinterdäck på tredje axeln kostar 
0,47 × 4 200 + 0,53 × 2 625 = 3 365 kr. Här förutsätts att fjärde axeln överens-
stämmer med tredje axeln och att 3 530 kr används som genomsnittlig kostnad för 
ett vinterdäck. Det genomsnittliga släpet har 10 hjul. 

Nyanskaffningsbehovet är 86 % av 10 däck på 35 000 tunga släp d.v.s. totalt 
301 000 däck. Investeringen i nya däck blir 301 000 × 3 530 kr = 1 063 Mkr. 

Den genomsnittliga livslängden för ett sommardäck blir 1,5 (0,68 × 1 + 0,32 × 
0,9) = 1,45 år. Den genomsnittliga livslängden för ett vinterdäck på de två första 
axlarna blir 1,5 (0,68 × 1 + 0,32 × 0,80) =  1,40 år. Den genomsnittliga livsläng-
den för ett vinterdäck på tredje axeln blir 1,5 (0,47 × 1 + 0,53 × 0,80)  = 1,34 år. 
Den genomsnittliga livslängden för vinterdäck på hela släpet blir 1,37 år. 
 
Nuvarande årlig kostnad för sommardäck är 301 000 × 3 520 / 1,45 = 731 Mkr 
 
Med vinterdäck året om blir kostnaden 301 000 × 3 530 / 1,37 = 776 Mkr. 
 
Vid lika fördelning under året (731 + 776 ) / 2 =  754 Mkr. 
 

Den största kostnadsökningen blir därmed 776 – 731 = 45 Mkr. Med ränta blir 
den årliga ökningen 47 Mkr. 

Totalt för hela ekipaget blir kostnadsökningen 53 + 91 + 47 = 191 Mkr. 
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Däckkostnader för bussar 
 
Vinterdäck på styraxel och drivaxel 
Det är vanligast att bussarna har två axlar (65 %). 30 % har tre axlar och 5 % har 
fyra axlar.  

På styraxeln (= första axeln) sitter sommardäck i 65 % av fallen, vinterdäck i 
27 % och dubbdäck i 8 % av de undersökta bussarna. Sommardäcken kommer vid 
ett krav på vinterdäck att ersättas med vinterdäck utan dubbar.  

På styraxeln kommer sommardäckets livslängd att vara 1,5 år medan vinter-
däckets blir 1,35 år. På drivaxeln blir sommardäckets livslängd 1,5 (0,59 × 1 + 
0,41 × 0,9) = 1,44 år och vinterdäckets livslängd blir 1,5 (0,52 × 0,80 + 0,48 × 
0,64) = 1,08 år. Dessa värden är beräknade utifrån fördelningen av nya och 
regummerade däck på drivaxeln. 

Nyanskaffningsbehovet för styraxlar är 65 % av två däck på 15 000 bussar, 
dvs. totalt 19 500 däck. För drivaxlar, där andelen sommardäck är 37 %, blir 
behovet 37 % av 4 däck på 15 000 bussar dvs. 22 200. Sammanlagt blir det 
41 700 däck.  

På styraxeln har alla nya däck vilket innebär att ett vinterdäck kostar 4 200 och 
ett sommardäck 4 000 kr. Ett genomsnittligt sommardäck till drivaxeln kostar 
0,59 × 4 000 + 0,41 × 2 500 = 3 385 kr. Ett genomsnittligt vinterdäck till driv-
axeln kostar 0,52 × 4200 + 0,48 × 2 625 = 3 444 kr. Kostnaden för nya däck blir 
19 500 ×  4 200 + 22 200 × 3 444  = 81,9 + 76,5 = 158,4 Mkr.  

 
Nuvarande årlig kostnad för sommardäcken är 19 500 × 4 000 / 1,5 + 22 200 × 

3 385 / 1,44 = 52 + 52 = 104 Mkr 
 
Om vinterdäck används året om blir kostnaden 19 500 × 4 200 / 1,35+ 22 200 

× 3 444 / 1,08 = 61 + 71 = 132 Mkr. 
Den maximala kostnaden blir därmed 132 – 104 = 28 Mkr. Med årlig ränta blir 

högsta kostnaden 30 Mkr. 
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